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Dacã e vorba de alegeri,
avem toþi COVID sau nu avem?
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Zi când, împreunã cu un
grup de oameni inimoºi ºi

dornici de a arãta cã
“Adevãrul nu este dincolo

de noi!”, a vãzut lumina
tiparului primul

numãr al ziarului
 “Obiectiv mehedinþean”.

Acum, la 21 de ani de
viaþã, în floarea vârstei,
cum ar veni, Obiectivul
continuã sã fie lider pe

piaþa presei mehedinþene.
Nu o spumen noi, o spun

cititorii noºtri cãrora le
mulþumim cã ne aºteaptã

sãptãmânã de sãptãmânã
sã le aducem veºti. Fie

tipãrite, fie online.
Dorim sã mulþumim, de

asemenea, tuturor celor
care au semnat ºi

semneazã în paginile
ziarului pentru curaj,

dãruire ºi talent ºi, mai
ales, pentru cã ne-au fost

ºi ne sunt alãturi
indiferent de vremuri...

 Teodor Abagiu

amãnunte în pag.3

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi:

“În Colibaºi ºi
Negreºti avanseazã
investiþiile demarate
de Guvernul PSD”

2 august 1999
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1. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 295/2004 privind
regimul armelor ºi al muniþiilor  (PL-x 410/
2020) – lege ordinarã
2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea ºi
administrarea spaþiilor verzi din intravilanul
localitãþilor (PL-x 668/2018) – lege ordinarã 
3. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
(PL-x 356/2020) – lege organicã 
4. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 199
alin.(2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal (PL-x 103/2018) – lege organicã
5. Propunerea legislativã privind completarea
Legii nr. 102/2014 privind cimitirele,
crematoriile umane ºi serviciile funerare (Pl-x
320/2020) – lege ordinarã
6. Proiectul de Lege privind statutul poliþistului
local (PL-x 226/2019) – lege organicã 
7. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi
completarea unor acte normative în domeniul
educaþiei (Pl-x 398/2020) – lege organicã
8. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi
completarea Legii educaþiei naþionale nr. 1/
2011 (Pl-x 399/2020) – lege organicã
9. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi
completarea Legii educaþiei naþionale nr. 1/
2011 (Pl-x 400/2020) – lege organicã
10. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 196/2018 privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
asociaþiilor de proprietari ºi administrarea
condominiilor (PL-x 53/2020) – lege ordinarã 
11. Proiectul de Lege pentru completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 1/1999
privind regimul stãrii de asediu ºi regimul stãrii
de urgenþã (PL-x 373/2020) – lege organicã
12. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii
nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în
domeniul sãnãtãþii – REPUBLICARE (PL-x 558/
2019) – lege ordinarã
13. Proiectul de Lege privind completarea art.
45 din Legea minelor nr. 85/2003 (PL-x 546/
2017) – lege ordinarã
14. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 111/2010 privind concediul ºi indemnizaþia
lunarã pentru creºterea copiilor (PL-x 47/2020)
– lege organicã
15. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea

în construcþii (PL-x 485/2019) –
lege ordinarã
16. Proiectul de Lege pentru
modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 78/
2000 privind omologarea,
eliberarea cãrþii de identitate ºi
certificarea autenticitãþii
vehiculelor rutiere în vederea
comercializãrii, înmatriculãrii
sau înregistrãrii acestora în

SESIUNEA EXTRAORDINARÃ A
CAMEREI DEPUTAÞILOR

 ORDINEA DE ZI PENTRU PERIOADA 1 - 19 AUGUST 2020

România (PL-x 622/2019) – lege ordinarã
17. Proiectul de Lege privind modificarea art. 16 din
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea
profesiei de avocat (PL-x 241/2018) – lege ordinarã 
18. Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei
de psiholog, reorganizarea ºi funcþionarea
Colegiului Psihologilor din România (PL-x 431/
2019) – lege organicã 
19. Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 75/2020
pentru completarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor
mãsuri în domeniul investiþiilor publice ºi a unor
mãsuri fiscal-bugetare, modificarea ºi
completarea unor acte normative ºi prorogarea
unor termene ºi alte modificãri fiscal-bugetare
(PL-x 379/2020) – lege ordinarã
20. Propunerea legislativã privind munca în domeniul
pescuitului maritim (Pl-x 291/2020) – lege ordinarã
21. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei de Urgenþã nr. 194/2002
privind regimul strãinilor din România republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi a
Ordonanþei nr. 25/2014 privind încadrarea în muncã
ºi detaºarea strãinilor pe teritoriul României ºi
pentru modificarea ºi completarea unor acte
normative privind regimul strãinilor în România,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare (Pl-x 324/
2018) – lege ordinarã
22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 27/2020 pentru
modificarea ºi completarea Legii petrolului nr.
238/2004 (PL-x 163/2020) – lege ordinarã
23. Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 95/2020
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei
Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinþarea
Companiei Naþionale de Investiþii “C.N.I.” - S.A.
(PL-x 409/2020) – lege ordinarã
24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 92/2020 pentru
instituirea unor mãsuri active de sprijin destinate
angajaþilor ºi angajatorilor în contextul situaþiei
epidemiologice determinate de rãspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, precum ºi pentru
modificarea unor acte normative (PL-x 386/2020)
– lege ordinarã

Molima acestui
mileniu, covid-ul, atinge tot
mai mulþi oamnei. Cercul
din jurul nostru e parcã din
ce în ce mai redus. Zilnic
auzim de un nou caz, în
rândurile celor pe care deja
îi ºtim, nu mai sunt, ca pânã
acum, anonimi în lista unui
virus împotriva cãruia nu
avem deloc sau avem doar mijloace de apãrare slabe.

Nici nu mai conteazã cum s-a ajuns aici – decizii
guvernamentale neinspirate, un sistem sanitar copleºit -
conteazã realitatea aceasta apãsãtoare, de zi cu zi. Conteazã
cã am ajuns, de teamã, într-o situaþie de nevrozã socialã.

Obiectiv vorbind, nu e doar vina factorilor guvernamentali.
Au fãcut ce au putut ºi au fãcut bine pânã la un punct. Dacã
nu era pompoasa „relaxare„ din 1 iunie nu cred cã aveam
creºterile alarmante de cazuri de azi. A fost o decizie politicã
proastã, ale cãrei consecinþe le vedem astãzi.

Dar este ºi vina noastrã, cãci multã vreme nu am
considerat covid-ul o realitate directã, ci o „conspiraþie„
sau o problemã a altora, italieni, spanioli, suedezi, a celor
vulnerabili (bãtrâni, pacienþi cu comorbiditãþi etc).

În realitate, am înþeles cu toþii, covid nu face distincþii varã-
iarnã, tineri-bãtrâni. E ºi vina noastrã cã nici în ceasul al 11-
lea nu înþelegem sensul social ºi sanitar al distanþãrii fizice ºi
al purtatului mãºtii. Sunt obiºnuinþe umane de care greu ne
putem lãsa: îmbrãþiºatul, strângerea mâinii, discuþia de la obraz
la obraz, înghesuitul unii în alþii la bere ºi mici etc.

De exemplu, suedezii, abia la vârful epidemiei au priceput
cã e musai sã respecte ce ne spune nouã acum Raed Arafat.
La un moment dat vom pricepe ºi noi, cã vrem, cã nu vrem.
Prea s-au înmulþit cazurile. Nu putem intra în toamnã cu
astfel de creºteri. Ar însemna sã nu mai înceapã anul ºcolar
ºi sã blocãm, în case, elevi ºi studenþi, profesori, educatori.

Cine ºi-ar permite sã deschidã ºcolile în aceste condiþii?
E una sã amâni alegerile – putem trãi ºi fãrã ele -, dar nu
putem practica pe scarã naþionalã un învãþãmânt online.

În condiþiile pandemiei de azi ar fi o sinucidere colectivã
sigurã. Poate acum, în ceasul al 11-lea vom înþelege cã
trebuie sã avem grijã, cã nu totul ne e permis, cã lumea în
care trãim ºi-a schimbat regulile de funcþionare. ªi cã
depinde de fiecare dintre noi sã stopãm rãspândirea acestei
epidemii. Cu ajutorul lui Dumnezeu poate spre finalul anului
vor apãrea ºi vaccinuri.

Vina
noastrã

 continuare în pag. 7
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Preºedintele Aladin Georgescu
ºi reprezentanþii Consiliului
Judeþean Mehedinþi au mers în
comuna Malovãþ, în satele Colibaºi
ºi Negreºti, acolo unde se
deruleazã lucrãri demarate de
Guvernul PSD prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã.

“La podul de la Negreºti,
lucrãrile sunt avansate, iar în
Colibaºi asfaltarea uliþelor este în
plinã desfãºurare. Rugãmintea de
a monitoriza aceste lucrãri a venit
din partea domnului primar, Ion
Michescu. Din pãcate domnia sa
este în spital, dupã cum a anunþat
ºi nu a putut fi alãturi de noi. Se
lucreazã bine, se lucreazã intens,
fapt ce reflectã implicarea activã a
domnului primar. Am stat de vorbã

Zilele acestea, se intervine
pe DJ 562 ºi DJ 564, între Scãpãu
ºi intersecþia cu DN 56A (Stârmina)
pentru plombãri ºi covoare
asfaltice.

Este vorba despre o porþiune de
5 km, afectatã de trafic, pe care s-

Lucrãri de reparaþii pe drumul de
pe Dealul Stârmina, între Scãpãu

ºi intersecþia cu DN 56A.
Tronsonul va fi reabilitat pe

fonduri europene

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi:

“În Colibaºi ºi Negreºti avanseazã investiþiile demarate de Guvernul PSD”
cu oamenii ºi i-am gãsit
mulþumiþi cã, iatã, dupã
30 de ani, au sistem de
alimentare cu apã,
canalizare, i luminat
public ºi acum, asfalt.
Sunt condiþii normale de
care trebuie sã
beneficieze toþi locuitorii,
dar abia acum au fost
create, dupã ce Guvernul
PSD a aprobat finanþarea
acestor obiective în anul
2017, aºa cum s-a
întâmplat în majoritatea
comunelor din judeþul
Mehedinþi, prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã. Îi
doresc cât mai curând multã
sãnãtate domnului primar, pentru

a reveni la lucru în cel mai scurt
timp. În toatã comuna Malovãþ
se  deruleazã  invest i þ i i  care
necesitã monitorizare din partea

domniei  sa le! ” ,  a  transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

au format gropi ºi deformãri ale
platformei de rulare. Pentru ca
traficul sã se desfãºoare în condiþii
de siguranþã, am decis sã alocãm
fonduri de la Consiliul Judeþean
pentru plombãri ºi refacerea
covorului asfaltic.

P r e º e d i n t e l e
Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin
Georgescu ºi vice-
preºedintele Ionica Negru
au mers la faþa locului ºi
în urma discuþiilor purtate
cu reprezentanþii con-

structorului dau asigurãri cã
lucrãrile se vor încheia pânã la
sfârºitul sãptãmânii.

“Am apelat la astfel de
intervenþii pentru a menþine drumul
în condiþii bune de trafic pânã la
momentul la care el va fi reabilitat

complet. În acest
sens, cu sprijinul
Agenþiei de
D e z v o l t a r e
Regionalã Sud-
Vest Oltenia, vom
depune o cerere de
finanþare în cadrul
P r o g r a m u l u i
O p e r a þ i o n a l
Asistenþã Tehnicã
(POAT) în vederea
atragerii finanþãrii
europene pentru

realizarea documentaþiei tehnice
necesare reabilitãrii a 47 km
drumuri judeþene. Aceastã distanþã
cuprinde tronsoanele:

- Jiana - Scãpãu - DN 56A
- Pãtulele - Nicolae Bãlcescu
- Obârºia de Câmp - Dîrvari
Ulterior realizãrii documen-

taþiei, în cursul anului viitor ne
propunem sã depunem cererea de
finanþare pentru reabi litarea
acestor tronsoane, la fel cum se
întâmplã acum, în cazul celor 112
km drumuri judeþene care sunt în
pl in proces de reabil itare/
modernizare.

Principala preocupare a mea
este asigurarea condiþiilor bune de
circulaþie pe drumurile judeþene
pentru toþi locuitorii judeþului, iar
acolo unde nu avem proiecte cu
fonduri europene pentru
modernizare sau reabilitare,
intervenim de la nivelul Consiliului
Judeþean pentru a pãstra reþeaua
rutierã la nivel optim!” a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

 Biroul de presã
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Jurnal de IZOLETÃ, 2020 (XIX)

20 iulie - E cam plictisealã prin izoletã! Singura
scãpare ar fi sã trec de partea lui nea Arafat, cã
acolo nu te plictiseºti, mereu apare/dispare câte
un focar, mereu mai “explodeazã” ºtiriºti oficiali
cu decese gen “înºir-te mãrgãrite”... Dar, nu,
prefer lectura, aia care-i enerveazã pe unii, cea
din surse oculte, aºa cã toatã sãptãmâna asta
voi face, na!  Iau Protocoalele de la Toronto,
inspirat de ce declara acad. ing. Anghel Ruginã
în urmã cu vreo 20 de ani, într-o emisiune a lui
Marius Tucã, v-amintiþi, legat de viitorul
omenirii, inclusiv al României, viitor aflat sub
incidenþa hotãrârilor unui Consiliu
transnaþional, format din 250-300 persoane,
mari magnaþi care nu apar în niciun top-
marionetã “al celor mai bogaþi oameni ai
planetei”, nu, ei stabilesc de vreo 250 de ani
încotro trebuie sã se îndrepte omenirea cu
dezvoltarea, cu alegerile la vârf, cu rãzboaiele,
cu finanþele, cine sã câºtige, cine sã piardã etc.
21 iulie - Protocoalele de Toronto sunt un
pachet de hotãrâri ale acestui Consiliu,
identificat ca iniþiator al Noii Ordini Mondiale,
ºi care ºi le pãstreazã secrete, iar cei care le
divulgã public, sunt, discret, omorâþi. Aºa a
fost cu <<Serge Monaste (...) un jurnalist în
cadrul publicaþiei canadiene de limba franceza
“L’Enquette” din Quebec. Tot el a fondat ºi
agenþia de presã independentã “International
Free Press Network”  A fost unul dintre
pionierii dezvãluirilor privitoare la aºa-zisele
planuri ºi documente ale Ocultei din ultimii ani.
Serge Monaste a murit în condiþii cel puþin
suspecte la scurt timp dupã dezvãluirea
documentelor Proiectului Blue Beam,
Protocoalelor de la Toronto ºi Aurora Roºie.
Spus mai clar, încã din anul 1994, Serge
Monaste declara într-un interviu dat unei
televiziuni americane, cum cã primise deja
toatã gama de ameninþãri posibile, de la
apropouri voalate pânã la ultimatumuri directe.
Ameninþãrile ºi reproºurile au venit inclusiv din
partea guvernului canadian din acea perioadã,
precum ºi de la Vatican. Autoritãþile canadiene
l-au declarat iresponsabil, dezicându-se de
toatã activitatea lui.>>
(ht tps://www.descopera.ro/teoria-
conspiratiei/4213378-protocoalele-de-la-
toronto-planul-de-inrobire-a-lumii, articol
de Nicu Parlong, 04. 09.2009)
22 iulie - Ce zic Protocoalele, stabilite într-o
întrunire din 1967? Printre altele, cam asta:
<<controlul asupra tuturor factorilor de naturã
politicã, economicã ºi socialã din deceniile
anilor 1970, 1980, 1990, va duce în cele din
urmã, la preluarea tuturor formelor de putere
mondialã prin instaurarea mult trambiþatei
“Noi Ordini Mondiale”>>. Punctual, mai

desprindem din aceeaºi sursã: <<1. Vom
amplifica aºa zisa „Societate a Distracþiilor ºi
Plãcerilor Instinctuale” care va dirija
generaþiile tinere în direcþia doritã de noi. Ne
vom folosi de apariþia ºi dezvoltarea
tehnologiei audio-video precum ºi de jocurile
de calculator pentru a perverti tineretul.
Satisfacerea instantanee a tuturor instinctelor
primare este idealã pentu a face oamenii slabi
ºi manipulabili. O persoanã cãzutã în robia
simþurilor nu are idealuri nici tãrie de caracter.
Este „Individualistã” ºi „Independentã” prin
natura sa ºi reprezintã tipologia idealã pentru
formarea omului viitorului.>>
23 iulie - Miºto, sau e doar... miºto? Hai
sã mai citim: <<3. Tot acest „vid interior”
al tinerilor ºi adolescenþilor va fi umplut
cu o ºtiinþã falsã ºi virtualã. Vom iniþia
generaþii le urmãtoare în universul
computerelor. În acest scop, ne vom servi
foarte bine de sistemele de educaþie. Vom
ajunge, în final, la un sclav în slujba altui
sclav, ºi toþi vor fi controlaþi de noi>>
24 iulie - Iote, aci, ºi chestia cu migraþia
africano-arabã spre europe Occidentalã:
“ne vom planta agenþii de influenþã în
posturile cheie ale Ministerelor de Afaceri
Interguvernamentale ºi de Emigrari ale
naþiunilor-state. Acolo, agenþii noºtri vor
proceda, încetul cu încetul, la modificarea
legilor acestor ministere. Aceste modificãri
vor urmãri, în principal, deschiderea
porþilor þãrilor occidentale unui numãr
crescut de imigranþi din Africa, Asia ºi
America de Sud”.
25 iulie - Incitant, n’est pas? Voila ºi altele
asemenea: “Noua economie mondialã va fi
intangibilã, nicio presiune politicã sau
sindicalã nu va avea influenþã asupra ei”. Sau:
<<“vom pregãti o „Culturã de masã mondialã”,
un talmeº-balmeº în care vom amesteca
religii, ºtiinte, tradiþii, legi, obiceiuri, totul
pentru a dezbina ºi confuza societãþile umane.
Prin controlul asupra tuturor mediilor de presã
ºi informare, vom lansa o „Noua Culturã”
uniformã pentru toþi, strict nivelatã.>>”
26 iulie - Democraþia? O frazã de dânºii
inventatã, cu-a ei putere sã v-aplece-n jug!
Parafrazã, de, sã mor, io, s-ar scula ºi
Eminescu din þãrâna Bellu-lui, la cât e de
adecvatã! I-auzi, colea: “forþe armate vor fi
trimise în þãri care nu se supun voinþei
noastre. Prin urmare, þãrile sãrace sau
rebele nu vor mai fi în mãsurã sã evite voinþa
noastrã de a ne servi de populaþia lor ca de
o mânã de lucru în sclavie”. Gata, cã mai e
vreme, iar pandemia va þineeee, ehei, cât
vor ei!                     (GNews pt conf. DDS)

Situaþia creatã de virusul COVID-2 în þara noastrã
reprezintã una  dintre cele mai mari provocãri pentru întreaga
lume. ªcoala, cel puþin pentru aceastã perioadã s-a mutat
acasã, dar se pun mari probleme privind conþinutul
procesului de învãþãmânt ºi calitatea însuºirii cunoºtinþelor.

Handicapul este aºa de mare, pentru cã este greu de
crezut cã pânã în toamnã copiii, în general, vor putea avea
acces la tehnologia digitalã, în primul rând pentru cã sunt
multe zone în þarã care nu au acoperire pentru internet, iar
restul de motive nu mai conteazã.

Degeaba, domnul prim-ministru Ludovic Orban spune
cã guvernul sãu se strãduieºte sã asigure câteva sute de
tablete pentru elevii sãrmani, dacã ei nu le pot folosi. Acest
lucru îl ºtie ºi dânsul dar îi place sã creadã cã are soluþii
pentru aceastã situaþie ºi nu este  imposibil ca cineva sã
aibã nevoie  sã scape de tablete pe bani frumoºi.

Propunerile cu care vine  inclusiv Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii pentru continuarea activitãþii ºcolare în noul an sunt
în general  irealizabile, fãrã eficienþã ºi chiar greu de  organizat.

Învãþãmântul online, dupã opinia mea, poate fi folosit
pentru perioade scurte ºi numai în caz de avarie. Nu este
o modalitate de folosire pe termen lung ºi cu eficienþã.

Într-un fel se prezintã elevul în faþa colectivului clasei ºi
a profesorului ºi altfel acasã în faþa calculatorului, pe care
din experienþa semestrului încheiat, s-a constatat  cã-l
deschide ºi se ocupã de altceva.

Cum credeþi cã elevii din clasa începãtoare vor învãþa
sã scrie ºi sã citeascã urmãrind online?

Departe de promisiunile ºi asigurãrile  guvernanþilor cã
totul va fi bine, tot mai mulþi copii din medii vulnerabile,
cu precãdere din cel rural, au pierdut contactul cu ºcoala,
riscând sã creascã  procentul abandonului ºcolar.

La ora actualã în mediul social se rãspândesc tot  felul de
zvonuri, se prezintã tot felul de statistici, la televiziuni apar
informaþii contradictorii create însãºi de cei ce rãspund de
destinele României ºi a ºcolii implicit, motiv pentru care
ºcoala româneascã nu se simte confortabil în secolul XXI.

În ceea ce priveºte Liceul Teoretic „ªerban Cioculescu”,
conducerea sa ºi chiar Consiliul director al Fundaþiei „Gheorghe
Þiþeica”, care patroneazã Liceul ºi ªcoala Postlicealã Sanitarã
„Gheorghe Þiþeica” vor analiza împreunã cu pãrinþii elevilor modul
în care se va desfãºura activitatea în anul ºcolar 2020/2021.

Suntem hotãrâþi sã nu facem rabat de la a asigura
calitatea procesului  instructiv-educativ ºi sã organizãm
un proces de învãþãmânt în condiþii normale la care sã-ºi
aducã contribuþia întregul corp profesoral.

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii transmite cã cel puþin
doi ani de aici înainte, vom fi nevoiþi sã convieþuim cu virusul.

În aceste condiþii, ce se va alege de învãþãmânt, dacã
am rãmâne la stilul online?

În acest stil nici cadrele didactice din toatã þara nu pot
asigura predarea ºi implicarea tuturor.

Metoda consumã ºi mult timp ºi nu va permite tuturor
cadrelor didactice sã-ºi asigure parcurgerea programei
ºcolare în totalitate ºi de calitate.

Deci, în concluzie, este bine sã ne strãduim sã asigurãm
cu predarea ºi evaluarea în condiþii normale ºi sã terminãm
cu aceastã teamã nemãrginitã aºa cum precizeazã ºi
specialiºtii de marcã în acest domeniu.

Director General Prof. Ion NÃNUÞI

Ce se alege de ºcoalã?



actualitateOBIECTIV mehedinþean 30.07 - 05.08.2020 pag. 5

Regal folcloric cu Orchestra “Cetiniþa” ºi
Ansamblul Profesionist “Danubius”

La sfârºitul sãptãmânii trecute la Cetatea
Medievalã a Severinului a avut loc un
spectacol folcloric extraordinar susþinut de
Orchestra “Cetiniþa”, condusã de maestrul
dirijor Marian Magheru ºi cunoscutul
Ansamblu Profesionist “Danubius”,
condus de maestrul dirijor Adrian Luca.

Concertul a fost organizat de cãtre Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu”, de Consiliul
Judeþean Mehedinþi, având ca partener
Primãria Drobeta Turnu Severin ºi Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural.

Acest regal folcloric a avut loc chiar de ziua
de naºtere a doamnei folclorului
mehedinþean, Anica Ganþu dar ºi a unei
“steluþe” în devenire, Nicoleta Iancu.

Anica Ganþu a fost primitã cu muzicã pe
scenã, colegii i-au cântat “Mulþi ani trãiascã”
ºi cu foarte multe flori.

De tratament egal a avut parte ºi Nicoleta

“Varã Severineanã”
Spectacol folcloric extraordinar la Cetatea Medievalã a Severinului

Centrul Cultural “Nichita Stãnescu” condus de cãtre
managerul Emilia Mihãilescu , subordonat Consiliului

Judeþean Mehedinþi, organizeazã în sezonul estival
evenimente culturale

denumite generic “Varã
Severineanã”.  Manifestãrile

artistice sunt diverse ºi se
adreseazã atât iubitorilor de

tradiþii, muzicã ºi obiceiuri
folclorice, dar ºi celor care
iubesc literatura, poezia ºi

muzica clasicã.
Centrul Cultural “Nichita

Stãnescu”, managerul Emilia
Mihãilescu, a dezvoltat o

colaborare foarte productivã
cu Primãria Drobeta Turnu

Severin, respectiv Direcþia de
Patrimoniu  Istoric ºi Turism

Cultural, care administreazã Cetatea Medievalã a
Severinului, prin directorul acesteia Ion Olaru.

În urma acestui parteneriat mai multe evenimente
culturale au avut loc la Cetatea Medievalã a Severinului,

un spaþiu generos, ofertant pentru acestea.
Iniþiativa de a aduce cartea, creeatorul acesteia,

artistul în mijlocul oamenilor, pe alee, printre
severineni  este de apreciat, de altfel cetãþenii oraºului

aplaudând aceste demersuri.

Iancu, astfel cã am asistat la momente
extrem de emoþionante, pentru toatã lumea.

Spectacolul a fost un succes, Orchestra
“Cetiniþa” se ºtie, de altfel, cã reprezintã un
demers artistic extraordinar, coagulat în jurul
maestrului Marian Magheru, sufletul acesteia.
Artiºti mai micuþi sau mai mãricei vocali ºi
instrumentali, dar cu siguranþã la superlativ.

Ansamblul Profesionist “Danubius” nu mai
are nevoie de prezentare. Este cel dintâi
ansamblul constituit, încã din 1970,  de –a
lungul timpului a beneficiat de artiºti vocali,
de instrumentiºti celebri ºi a acompaniat soliºti
vocali renumiþi atât în þarã cât ºi în strãinãtate.
De altfel majoritatea soliºtilor, cel puþin cei din
zona noastrã, au debutat ºi ºi–au consolidat
cariera artisticã alãturi de “Danubius”.

Pe scena de la Cetatea Medievalã a
Severinului au urcat: Anica Ganþu, Luciana
Vãduva,  Rodica Popescu, Nicoleta Iancu,
George Vulcãnescu, Claudia Catanã,  Angela
Magheru ºi Ionela Bãdãlan.

 Biroul de presã

Prezentarea evenimentului a fost fãcutã de Gabriela
Pogaci, realizator de emisiuni ºi redactor la revista de
tradiþii “Rãstimp”.

Ramona Cupã, preºedinte PMP
Drobeta Turnu Severin:

“Zero euro atraºi de judeþul
Mehedinþi pentru digitalizare

între 2014 - 2020, o reþetã care
ne condamnã la subdezvoltare”

   PMP reafirmã opþiunea sa
fundamentalã pentru digitalizarea
tuturor serviciilor publice locale.
Digitalizarea înseamnã nu doar
modernizarea instituþiilor ci ºi un
mediu mai curat ºi un respect mai
mare pentru t impul ºi banii
cetãþenilor.
   “Se vede în aceastã perioadã de
crizã sanitarã cât de importantã este
digitalizarea administraþiei locale ºi
dezvoltarea culturii de masã în
privinþa utilizãrii instrumentelor
tehnologiei digitale. De la  plata
taxelor ºi impozitelor, la asistenþa
socialã ºi medicalã, de la educaþia
online la informarea cetãþenilor,

PMP Mehedinþi: Vom aduce bani pentru digitalizarea tuturor serviciilor publice
digitalizarea este o necesitate, nu
un moft sau capriciu”
   PMP Mehedinþi se va bate în
Consiliul Judeþean ºi în Consiliile
locale pentru accelerarea acestui
proces. Rãmânerea în urmã a
judeþului nostru se datoreazã ºi
incapacitãþii actualelor autoritãþi
locale de a face demersurile
necesare pentru atragerea banilor
europeni pentru digitalizare în
Severin ºi în judeþul Mehedinþi.
   “Mehedinþenii trebuie sã
cunoascã tot adevãrul! Suntem
între cele 7 judeþe din þarã care  au
atras ZERO EURO din fondurile
europene destinate digitalizãrii în
perioada 2014 - 2020 (a se vedea
datele din Raportul Programului
Operaþional pentru Competiti-
v ita te dat  pub l ici tã þ i i  în
noiembrie 2019!)”
   PMP atrage atenþia cetãþenilor cã

a merge în continuare pe acelaºi
drum ºi pe mâna aceloraºi oameni
la butoanele deciziei locale
înseamnã mãrirea decalajelor faþã de
celelalte judeþe din regiunea SUD

VEST ºi rãmânerea la coada
clasamentului naþional al
dezvoltãrii.

BIROUL DE PRESÃ PMP MEHEDINÞI
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’

15 ofiþeri, absolvenþi ai Academiei de Poliþie “Alexandru
Ioan Cuza”, specializarea Imigrãri, s-au alãturat

colectivului Inspectoratului General pentru Imigrãri.
Timp de un an de zile aceºtia se vor afla sub tutela

specialiºtilor IGI care îi vor iniþia în tainele acestei meserii.

La data de 27 iulie a.c, la sediul Inspectoratului
General pentru Imigrãri, a avut loc ceremonia de
depunere a jurãmântului ºi înaintarea în primul grad
profesional, pentru 15 absolvenþi ai Academiei de Poliþie
„Alexandru Ioan Cuza”, specializarea Imigrãri.
   Activitatea a avut loc în prezenþa conducerii celor douã
instituþii, ocazie cu care a fost fãcutã ºi repartiþia ofiþerilor
în funcþie de nevoia de personal existentã la nivelul
Inspectoratului General pentru Imigrãri ºi de opþiunile
acestora, având prioritate studenþii cu media cea mai
mare la absolvire.
   Cu forþe proaspete, noii poliþiºti de imigrãri au ieºit
pe porþile academiei dornici sã îºi ocupe locurile atribuite
ºi sã punã în aplicare cunoºtinþele acumulate în anii de
studii. Astfel, aceºtia îºi vor desfãºura activitatea în
structurile centrale ºi teritoriale ale Inspectoratului
General pentru Imigrãri fiind repartizaþi la Direcþia
Migraþie, Direcþia Management Strategic, Direcþia pentru
Imigrãri a Municipiului Bucureºti, Centrele Regionale
de Proceduri ºi Cazare a Solicitanþilor de Azil din
Bucureºti, Galaþi, Giurgiu ºi Timiºoara ºi Serviciile
pentru Imigrãri ale judeþelor Arad, Ilfov ºi Iaºi.
   Timp de un an noii colegi  se vor afla sub
îndrumarea unor ofiþeri cu experienþã,  care îi vor iniþia
în domeniul de activitate al instituþiei, respectiv
implementarea politicilor României în domeniile
migraþiei, azilului, integrãrii strãinilor ºi a legislaþiei
relevante în aceste domenii.
   Echipa managerialã a Inspectoratului General pentru
Imigrãri i-a asigurat de întregul sprijin în exercitarea
misiunilor încredinþate, profesia aleasã fiind una
captivantã, plinã de provocãri, care implicã
profesionalism, onestitate, fermitate ºi integritate.

Le dorim mult succes în carierã!
BIROUL  INFORMARE  ªI  RELAÞII  PUBLICE

* A trecut un an - când, Doamne? -
de când profesorul ºi prietenul fãrã egal ION
(NELÃ) CRÃCEA a pãrãsit, dureros de
timpuriu lumea aceasta. O lume care parcã
s-a urâþit brusc ºi, pare-se, ireversibil, dupã
plecarea sa dintre noi. Aº fi tentat sã spun cã,
pentru el, este mai bine cã nu a dat piept cu
nebunia asta de pandemie ce a isterizat
Planeta, ºi uneori chiar îi fericesc soarta. Dar
mã cuprinde imediat un sentiment confuz ºi
dureros de milã ºi ruºine. Pierderea lui nu
poate fi, prin nimic, compensatã. Ce glume
colosale ar fi lansat cãtre lume spiritul sãu
sclipitor pe seama virusului vestitor de
apocalipsã! Rãmânem noi, singuri ºi blazaþi,
sã ne purtãm greaua cruce. ªi iatã cum azi, în
loc sã-i  sãrbãtorim ziua de naºtere, ne
reculegem, cerniþi, la mormântul lui.
Pãstreazã-l, Doamne, sub pavãza Ta!
   * Ceva este, clar, în neregulã, vizavi de
modul în care, la noi, se gestioneazã
pandemia asta nenorocitã. În vreme ce alte
þãri îºi regleazã din mers ºi suficient de
armonios revenirea la o relativã normalitate,
noi ne comportãm precum neamul nevoii,
rãmânând la stadiul recomandãrilor blegoase
gen „purtaþi mascã!” sau „pãstraþi distanþa
socialã” (sintagmã odioasã, pentru care
inventatorul ei ar trebui, vorba lui G.
Cãlinescu, spânzurat, împuºcat, electrocutat
ºi îngropat). Dupã toate probabilitãþile, se va
institui un soi  de stare de urgenþã  mascatã
(scuzaþi termenul!), în care... noutatea ar
putea-o reprezenta purtatul mãºtii ºi în aer
liber, cu deosebire în zonele aglomerate ºi în
intervale orare ce urmeazã a fi stabilite de
autoritãþile locale. Dupã cum vedeþi, stimaþi
cititori, bulibãºeala administrativã este în
vizibilã creºtere, parcã înadins provocatã,
astfel încât nimeni sã nu înteleagã nimic, iar
amenzile sã curgã discreþionar tot cãtre cei

Arde-l pe român!!
15 absolvenþi ai Academiei de

Poliþie “Alexandru Ioan Cuza” s-au
alãturat poliþiºtilor de Imigrãricare suportã cel mai greu privaþiunile

pandemiei. Sunt tare curios cum vor fi
aplicate, cum vor fi primite de populaþie
aceste noi ºi contorsionate prevederi. Mã tem
cã reacþiile populaþiei, inclusiv faþã de
prevederile recentei legi privind izolarea ºi
carantinarea, vor fi extrem de virulente, cu
atât mai mult cu cât responsabilii cu
gestionarea crizei aratã  obsesiv cu degetul
cãtre petrecãreþii de la mare sau cãtre
petrecãreþi, în general, ori aceºti cetãþeni par,
ba chiar sunt, partea cea mai reactivã a
societãþii de azi.
   * Parcã în ciuda creºterii constante a
numãrului de îmbolnãviri cu corona virus,
reacþia guvernanþilor seamãnã oarecum cu
mersul unui om beat sau cu, vorba chinezului,
“le pipi du boeuf”. Pe unii îi intereseazã
racolarea de primari în vederea asigurãrii de
pe acum a succesului la alegerile locale. Pe
alþii, ca pe orice guvernanþi care se respectã,
nu-i aºa, îi atrag strategiile de guvernare. Încã.
Deºi acum aceste strategii nu ar mai fi trebuit,
dacã ar exista cu adevãrat, sã mai stea pe
mesele programatorilor, ci sã devinã
funcþionale. La ora când scriu, încã nu s-a
tranºat soarta creºterii alocaþiilor pentru copii
ºi a pensiilor, deºi în ambele cazuri existã
legi ce trebuie respectate. Dar, cum spuneam,
nici acum nu s-a stabilit ceva concret în acest
sens. Toþi aºteaptã sã le vinã luminã de la
Cotroceaua Mov, dar, dupã cum se ºtie, Nea
Rânjilã, mestecãtorul de bazalt, are ideaþia
mai grea. Cicã la ora 18, miercuri seara,
cetãþeanul respectiv urma sã iasã spre a
anunþa ceva în legãturã cu pensiile ºi
alocaþiile. Nu mai am rãbdare sã-l ascult, de
la ãsta nu te poþi aºtepta la nimic bun. În cel
mai  fericit caz, el va anunþa noi restricþii ºi
noi amenzi. La aºa ceva se pricepe.

Bibicul (p.cf, Eugen Mãicãneanu)
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    Primãria Drobeta Turnu Severin
face paºi importanþi în promovarea
atracþiilor turistice în Turcia cu
sprijinul Institutelor Culturale Turc ºi
Român. Expoziþia interactivã
„FotoKaleh. Patrimoniul uitat din
fotografii“, incluzând fotografii ºi cãrþi
poºtale cu ºi despre Insula dispãrutã
Ada-Kaleh, recompuse tehnologic ºi
relaþionate secvenþial, este prezentatã
în mediul online de Romanian
Cultural Institute in Istanbul, la 50 de
ani de când insula a fost acoperitã
de apele Dunãrii, odatã cu construirea
Barajului Porþile de Fier I.
   Implementat în anul 2019, de
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural din Drobeta-Turnu
Severin, cu sprijinul AFCN ºi al
Primãriei Drobeta-Turnu Severin,
proiectul „FotoKaleh. Patrimoniul
uitat din fotografii” a constat în
reamenajarea unui spaþiu din Castelul
Artelor (Castelul de Apã) cu o
expoziþie interactivã ce combinã
tehnologiile multimedia de
reconstituire a uliþei principale din
insula dispãrutã, de procesare ºi
reconstituire tehnologicã ºi organicã
a unor mirosuri specifice insulei ºi
bazarului turcesc, combinate cu
elemente de decor proiectate de
reputatul studio de arhitecturã
Zeppelin. O parte din cele 1.200 de
fotografii cu viaþa insularilor, primite,
printr-o donaþie, în anul 2018, au fost
folosite într-un mod creativ în cadrul
expoziþiei, personajele din imagini
putând fi vãzute „în miºcare”, graþie
unei aplicaþii QR Code Reader. A fost
astfel reprodusã vizual, olfactiv ºi
auditiv, în Castelul Artelor din
Drobeta-Turnu Severin, uliþa
principalã a insulei Ada-Kaleh, locul
unde se aflau Bazarul ºi Geamia.
Expoziþia a fost realizatã dupã un

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“
de la Istanbul apreciazã ºi elogiazã expoziþia

Foto.Kaleh din Castelul Artelor

concept al arhitectului Constantin
Goagea, iniþiatorul platformei de
comunicare ºi acþiune „Zeppelin”,
interesat de impactul noilor
tehnologii ºi de schimbãrile pe care
acestea le aduc în artã ºi în proiecte
culturale.
   Ada Kaleh („Insula Fortãreaþã”) a
fost o insulã pe Dunãre, la circa 3 km
în aval de Orºova. A fost locuitã încã
din Antichitate, dar prima atestare
documentarã este un raport al
Cavalerilor Teutoni din 22 februarie
1430, despre fortificaþiile bãnãþene,
care vorbeºte despre Insula Saan cu
216 oameni. De la 1430 devine
cunoscutã ca Ada Kaleh.
   Insula Ada-Kaleh, sau Carolina, cum
a fost numitã pânã la 1788 de cãtre
austrieci, n-a aparþinut decât foarte
puþin Statului Român. În 1937, când
apare documentata Monografie a lui
Ahmed Ali, ea avea 680 de locuitori,
majoritatea turci. Datã fiind lupta pentru
insulã timp de sute de ani, a trecut
succesiv în posesia turcilor ºi
austriecilor, turcii cucerind-o pentru
prima datã în 1390, ºi tot ei pãrãsind-
o ultimii, dupã mai bine de o jumãtate
de mileniu. Din 1949, locuitorii insulei
intrã sub o politizare comunistã
accentuatã. Treptat, populaþia de
origine turcã este înlocuitã din funcþiile
de conducere de cãtre oameni devotaþi
regimului. Locuitorii de origine turcã
au vrut sã plece în Turcia, dar pentru a
obþine paºapoarte a fost necesar sã-
ºi doneze averea Statului Român. A
avut loc expropierea tuturor locuitorilor
pentru a fi strãmutaþi în insula ªimian,
proiect care nu va fi niciodatã finalizat.
Cei mai mulþi au ajuns în cele din urmã
în Dobrogea ºi în Turcia.

Biroul Comunicare,
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi

Turism Cultural Drobeta Turnu Severin

 Viceprimar Daniel Cîrjan

Având în vedere emiterea
codului galben de caniculã pentru
municipiul nostru, am activat la
nivelul Primãriei Drobeta Turnu
Severin punctele de prim ajutor
unde severinenii pot gãsi apã rece
ºi un loc unde sã se odihneascã.
   Am activat un numãr de 11
puncte de prim ajutor care sunt
localizate în toate zonele din oraº:
1.Sediul Primariei Drobeta Turnu Severin

Punctele de prim ajutor unde
severinenii pot gãsi apã rece ºi un loc

unde sã se odihneascã au fost activate
2.Sediul Direcþiei de Taxe ºi
Impozite Locale
3. Piata Mircea 1
4. Piata Mircea 2
5. Autogara
6.Târg Veterani
7. Piata Crihala
8. Piata Crisan
9. Strand Schela poarta 1
10. Strand Schela poarta 2
11. Direcþia de Asistenþã Socialã
    Punctele sunt activate pe
perioada codului galben si
portocaliu de canicula si disconfort
termic accentuat, în caz de agravare
a caniculei urmând a fi prezente ºi
asistente medicale.
Punctele de la strandul Schela
Cladovei rãmân permanente pe
toatã perioada sezonului cald.

 urmare din pag. 2 25. Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor mãsuri,
precum ºi acordarea unui sprijin financiar pentru pregãtirea portofoliului de
proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de
programare 2021-2027, destinat finanþãrii prin Programul operaþional Asistenþã
tehnicã 2014-2020 (POAT 2014-2020) ºi Programul operaþional Infrastructurã
mare 2014-2020 (POIM) (PL-x 384/2020) – lege ordinarã
26. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 567/2004 privind
statutul personalului auxiliar de specialitate al instanþelor judecãtoreºti ºi al
parchetelor de pe lângã acestea ºi al personalului care funcþioneazã în cadrul
Institutului Naþional de Expertize Criminalistice (PL-x 317/2020) – lege organicã 
27. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã
nr. 33/2007 privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Energiei (Pl-x 273/2020) – lege organicã
28. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi completarea Legii camerelor de comerþ
din România nr. 335/2007 (PL-x 452/2020) – lege ordinarã
29. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 223 din 24
iulie 2015 privind pensiile militare de stat (PL-x 522/2019) – lege organicã
30. Proiectul de Lege privind programul naþional „Primul loc de muncã pentru
tinerii absolvenþi” (PL-x 576/2019) – lege ordinarã
31. Proiectul de Lege privind facturarea electronicã în domeniul achiziþiilor publice
(PL-x 421/2019) – lege ordinarã
32. Propunerea legislativã privind interzicerea exploatãrii masei lemnoase din
parcurile naþionale (Pl-x 524/2017) – lege ordinarã
33. Proiectul de Lege privind protecþia consumatorilor faþã de executãrile silite
abuzive sau intempestive (PL-x 663/2019) – lege ordinarã
34. Iniþiative legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaþilor
35. Iniþiative legislative aflate în dezbatere la Camera Deputaþilor.
36. Iniþiative legislative adoptate de Senat în calitate de primã Camerã sesizatã.
37. Iniþiative legislative înregistrate la Biroul Permanent al Camerei Deputaþilor.
38. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanþe de
urgenþã ale Guvernului, precum ºi a altor
iniþiative legislative înregistrate la Biroul
permanent al Camerei Deputaþilor, care
urmeazã sã fie avizate de comisiile
parlamentare în termenele stabilite.

SESIUNEA EXTRAORDINARÃ A
CAMEREI DEPUTAÞILOR...

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

ªtiinþã, Tineret ºi Sport
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Ion Cristoiu - Klaus Iohannis a
fost la Bruxelles pentru a-i aduce

lui Ludovic Orban banii de
alegeri[1]

Marþi, 21 iulie 2020, dimineaþa, s-
a încheiat la Bruxelles ceea ce
jurnaliºtii au poreclit, din iluzia lor
cã sînt martori numai la fapte ºi
evenimente despre care va scrie mai
tîrziu Istoria, cel mai lung summit al
Consiliului din istoria U.E. Într-
adevãr, începutã vineri ºedinþa
Consiliului U.E. s-a prelungit pînã
marþi dimineaþa. Pe parcurs, ziariºtii
veniþi sã acopere summitul (cu
excepþia ziariºtilor români, interesaþi
de cum pregãtea Andreea Esca în
bucãtãria proprietãþii sale cartofi cu
usturoi) au trecut prin emoþii mai
mari chiar decît ºefii de stat ºi de
guverne. Din cînd în cînd în sala de
presã, ajungea zvonul cã
ºandramaua U.E. s-a dãrîmat. Liderii
europeni se pregãteau sã plece
acasã fãrã sã fi ajuns la un acord.
Venea însã imediat dezminþirea
oficialã: „Reuniunea continuã, chiar
dacã pentru mulþi pare cã ar fi mai
bine sã se plece acasã!”.

Ca orice reuniune de o asemenea
importanþã, Consiliul European din
17-21 iulie 2020 ºi-a avut eroii sãi:
cei despre care întreaga presã
europeanã a scris, i-a intervievat, i-
a comentat ºi i-a tras în pozã: liderii
þãrilor poreclite zgîrcite: Olanda,
Danemarca, Austria, Suedia,
Finlanda. Aceste þãri, care s-au
autoproclamat drept cumpãtate, s-
au opus iniþiativei cuplului Franþa-
Germania de a da bani cu nemiluita,
fãrã nici o obligaþie de a da socotealã
de felul în care le cheltuiesc, unor
þãri precum Italia ºi Spania numai
pentru cã au suferit de pandemie.
Þãrile respective au fãcut ca
Summitul sã þinã atîtea zile.

Liderul acestui grup ºi eroul
mediatic al reuniunii a fost premierul
olandez Mark Rutte, care ºi a primit
porecla de „Mister No, no, no!”,
pentru felul în care a þinut piept lui
Emanuel Macron ºi Angelei Merkel.
ªi dacã n-ar fi fost obsesia
Germaniei ºi Franþei, cuplul care a
pus stãpînire pe U.E. dupã plecarea
Marii Britanii, grãbit prea tare sã
rãmînã stãpîn ca sã nu bãnuim ºi o
anume jubilaþie la ieºirea din U.E. a
Perfidului Albion, care a jucat de
secole în Europa rolul puterii
ponderatoare, ca Uniunea sã arate
în fine solidaritatea care i-a lipsit în
perioada Pandemiei, poate cã

Reacþii dupã eºecul triumfalist al omului cu geanta
Summitul s-ar fi încheiat fãrã un
Acord. Încãpãþînarea celor cinci
state a fãcut ca Germania ºi Franþa
sã se încline. Din acest punct de
vedere, aºa cum aratã mulþi
comentatori, Summitul din aceste
zile se constituie într-un moment
istoric. Pentru prima datã de la
admiterea þãrilor din Est în U.E.,
Franþa ºi Germania au fost obligate
sã se încline în faþa a cinci þãri mici,
dar încãpãþînate. Dupã cum nota un
ziar austriac: „Un grup restrâns
alcãtuit din state mici a încetinit
motorul franco-german. Grupul
recent format al celor cinci zgîrciþi a
descoperit cã dacã sunt uniþi, au
putere. Fie cã este vorba de þãri mici,
de cele frugale sau de cele patru
state Visegrad, din acest summit
istoric al U.E. suflã un nou vânt
asupra funcþionãrii interne a Uniunii
Europene”. A.F.P. alãturã celor cinci
un alt stat: Ungaria, „care a obþinut
un compromis diluat privind statul
de drept”.

Presa europeanã a scris mult
despre un alt erou al summit-ului:
Viktor Orban, premierul Ungariei.
Ungaria a venit la Bruxelles pregãtitã
sã se lupte pe viaþã ºi pe moarte cu
iniþiativa cuplului franco-german,
sprijinitã de cele cinci state zgîrcite,
de a condiþiona banii pentru
relansarea dupã Pandemie de
respectarea statului de drept. Ajutatã
de Polonia, Ungaria lui Viktor Orban
a repurtat o victorie istoricã. Pentru
a obþine voturile Ungariei ºi
Poloniei, Consiliul a acceptat o
procedurã complicatã de
condiþionare a banilor de statul de
drept, procedurã practic greu de
îndeplinit pentru cã presupune
discuþia în Consiliul European a unei
posibile sancþiuni. Nu întîmplãtor
dupã summit, la o conferinþã de
presã comunã cu premierul polonez
Viktor Orban a subliniat cã Ungaria
ºi Polonia nu numai cã au obþinut
sume importante, „dar ºi au apãrat
mîndria naþionalã”.

Am trecut în revistã pe scurt
realitãþile de la acest summit pentru
a-i da dreptate lui Emanuel Macron
care, la o conferinþã de presã
comunã cu Angela Merkel, proclama
Acordul drept cel mai important
pentru U.E. de la crearea euro.
Cancelarul german a declarat
Acordul „un semnal important care
merge dincolo de Europa”, o dovadã
cã „Europa poate acþiona în comun”,
un rãspuns istoric la „cea mai mare

crizã a Uniunii de la creaþia sa”.
Din cîte se vede, deºi a fost vorba

de bani, Summitul a luat în discuþie
chestiuni de esenþã ale Uniunii
Europene - de la relaþiile de forþã
dintre statele naþionale pînã la costul
solidaritãþii. Cum s-au implicat alte
state membre ale UE în aceastã
dezbatere am vãzut.

Ca de obicei definite prin
conºtiinþa cã indiferent de mãrime, de
puterea economicã, de numãrul de
locuitori, fiecare þarã membrã a UE are
nu numai dreptul, dar ºi obligaþia de
a-ºi spune punctul de vedere despre
chestiunile fundamentale ale U.E.

În aceste condiþii se înþelege cã
am aºteptat cu toþii declaraþia lui
Klaus Iohannis dupã încheierea
summitului. O aºteptare cu atît mai
de înþeles cu cît pe parcursul
Summitului Klaus Iohannis n-a
existat pentru presa europeanã. Nu-
i nimic, ne-am zis noi, presa
europeanã e vîndutã ungurilor,
vorba lui Klaus Iohannis, ºi de aia
s-a ocupat de eroul Viktor Orban ºi
nu de preºedintele României Klaus
Iohannis. Poate cã ºeful statului
nostru a activat în culise, situîndu-
se de o parte sau de alta în discuþia
cu note evidente de discordie dintre
Zgîrciþi ºi Generoºi sau dintre
Suveraniºti ºi Integraþioniºti.

Intervenþia lui Klaus Iohannis s-a
rezumat la urmãtorul text: „Am ajuns
la un acord. Am ajuns la un acord
foarte important pentru Europa, un
acord extrem de important pentru
România. Iatã cã dupã discuþii foarte
complicate, dupã negocieri foarte
complicate, dupã patru zile ºi patru
nopþi de negociere am obþinut pentru
România o sumã impresionantã: 79,9
miliarde de euro pentru proiectele
europene - negocieri care ne permit
acum sã trecem la etapa urmãtoare.
Vom folosi aceastã sumã de 80 de
miliarde pentru a reface infrastructura
în România, pentru a construi spitale,
ºcoli, pentru a moderniza marile
sisteme publice. Este de asemenea
foarte important de ºtiut cã o parte
semnificativã din aceºti bani vor fi
folosiþi pentru relaxare, pentru
revigorare economicã. Repet: 79.917
milioane, deci 80.000 de milioane de
euro vom folosi pentru a pune în
practicã pe de o parte planul pentru
bugetul multianual 2021-2027, un
plan la care lucrãm împreunã cu
guvernul deja din ianuarie ºi în cel
mai scurt timp va fi finalizat pentru a
fi pregãtiþi sã începem implementarea,
iar pe de altã parte lucrãm de o vreme
bunã deja la planul naþional de

relansare, care va fi prezentat
Comisiei Europene pentru a primi
fondurile pentru relansarea
economicã. Iatã deci cã pînã acuma
ne-am pregãtit bine, am obþinut un
rezultat frumos, încã o datã: este o zi
importantã pentru România, o zi
importantã pentru proiectul european
ºi vom merge mai departe, fiindcã
aceºti bani trebuie folosiþi pentru
reconstrucþia României. Vã
mulþumesc”.

Declaraþia debuteazã cu o
minciunã, nedemnã nu doar de un
ºef de stat, dar ºi de un profesor
de Fizicã: „[…] au fost patru zile ºi
patru nopþi de negociere pentru ca
România sã obþinã suma
respectivã”, lãsînd sã se înþeleagã
cã Summitul a durat atîta pentru cã
Klaus Iohannis, în numele
României, a zis nu ºi nu, nu mã las
pînã nu-mi daþi peste 80 de
miliarde de euro. Urmeazã apoi un
text care poate fi considerat fãrã
riscul de a greºi o contribuþie a
preºedintelui la campania
electoralã a Guvernului P.N.L.

Klaus Iohannis a fost surprins la
summit cãrînd cu el o servietã de
strîngãtor de impozite. Impresia lãsatã
de acest discurs electoral a fost cea
de ins care i-a adus lui Ludovic
Orban de la Bruxelles în vederea
alegerilor din acest an banii de care
Guvernul are nevoie pentru a le
cîºtiga. Nimic despre temele mari
discutate la summit, nimic despre ce
ºi-a propus România sã obþinã ºi ce
a obþinut dupã summit. Dacã nu l-ai
fi vãzut în poze cu servieta în care
parcã îi pusese niºte sendviºuri
nevastã-sa, sã aibã ºi el ce îmbuca
prin strãinãtãþuri, ai fi crezut cã Klaus
Iohannis nici n-a fost la summit.
Aranjament grafic - I.M

Redacþia Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

[1] Ion Cristoiu - https://www.cristoiublog.ro/klaus-iohannis-a-fost-la-bruxelles-
pentru-a-i-aduce-lui-ludovic-orban-banii-de-alegeri/ - 22 iulie 2020.
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Epidemia de coronavirus este
tratatã în mod diferit de partidele
politice. În funcþie de cine e la putere
ºi cine este în opoziþie, în funcþie de
interesele de moment sau de
câºtigul imediat. Fiecare partid sau
politician trateazã coronavirusul
diferit. Este explicabil. Dar pe cine
sã folosim ca reper, ca exemplu în
vremuri tulburi?

 Criza medicalã a fost pentru unii
mumã, pentru alþii ciumã. În mod
cert, au murit mii de oameni în
legãturã directã sau indirectã cu
aceast virus. Sau au murit pur ºi
simplu. Pe cel mort nu îl mai
intereseazã din ce cauzã a murit. Sunt
experienþele relatate în spaþiul public
sau poveºtile spuse la televizor de
figuri publice. Nu se poate spune cã
îndoiala nu existã. Sunt ºi cei care
cred cu totul în epidemia de
coronavirus ºi au avut experienþe
neplãcute din acest punct de vedere.

Cine a trecut pe lângã moarte, ºtie
despre ce e vorba ºi nu trateazã cu
lejeritate acest fenomen. Oricine a
fost bolnav mãcar o datã sau a trecut
pe la spital sau a avut mãcar o
operaþie sau o experienþã în spitalele
din þarã se teme. Se raporteazã la o
experienþã asumatã, chiar dacã este
mai veche ºi pare cã timpul a ºters
urmele din memorie. Apoi cred în
coronavirus sau þin cont de
epidemie ºi cei care au avut o
experienþã recentã cu acest lucru.
Adicã au avut o rudã bolnavã, un
vecin, un coleg de serviciu.

Au primit de la sursa primarã,
directã, credibilã, de încredere
informaþii care i-au întãrit ideea cã
pandemia este realã ºi cã este necesar

 ªtefan Bãeºiu

Dacã e vorba de alegeri, avem toþi COVID sau nu avem?
sã te fereºti. Mai sunt ºi cei care au
avut experienþa directã a bolii ºi cu
siguranþã cã nu mai trebuie sã fie
convinºi de cineva sã creadã în COVID.

Nu este vorba de o experienþã
religioasã, ci de convingerea cã este
un fenomen cert. Pânã la urmã, câþi
nu cred în personaje religioase ºi nu
le-au vãzut niciodatã. Probabil cã
este o predispoziþie la credinþã. Apoi
mai depinde ºi de educaþia fiecãruia
ºi de cât de uºor poate fi manipulat
ºi influenþat de cãtre o parte sau de
cealaltã. Cert este cã, atunci când
vine vorba de crize medicale, viruºi
sau bacterii sau alte molime, puterea
exemplului este cea mai importantã.
Un exemplu bun este ca un glonþ
magic. Dar ºi o minciunã repetatã
de foarte multe ori capãtã în ochii
opiniei publice valoare de adevãr.

ªi, potrivit teoriei glonþului magic,
o informaþie bine plasatã sau un
eveniment bine organizat sau o
acþiune executatã într-un moment
potrivit poate avea un efect magic.
Poate fascina masele. Chiar dacã
vorbim de un adevãr sau de o
minciunã. Atunci când glonþul magic
a pornit din þeava pistolului el vrãjeºte
ºi lumea este fascinatã de el. Este
momentul în care se contureazã
convingerea supremã în ceva.

Probabil cã un glonþ magic în
pandemia de coronavirus a fost
reprezentat ºi de fotografia care a
apãrut în presa centralã în care au
apãrut ºefii statului, ai puterii. În
biroul de la Palatul Victoria, premierul
demascat sau nemascat alãturi de
colegii sãi din guvern, au apãrut într-
o mare relaxare, fãrã protecþie, fãrã
respectarea distanþei fizice ºi

consumând tutun în spaþii închise ºi
alcool la locul de muncã. Iar locul de
muncã era serviciul la stat.

În acel moment a luat sfârºit
pandemia de coronavirus pentru o
bunã parte a românilor. A fost
puterea exemplului ºi unii români nu
au mai avut nevoie de cineva sã le
spunã cã nu existã COVID sau cã
existã. A fost imaginea care a avut
un impact devastator. Mai sunt ºi
exemple mai mici cu ºefii din
politicã sau ai statului care au
încãlcat legea ºi nu au purtat mascã.

Mai este categoria celor care ºtiu
cã existã, dar nu îºi dau cu pãrerea.
Este categoria celor care, dacã se vor
infecta, vor încerca sã ascundã ºi,
dacã se va putea, vor rãmâne acasã
ºi vor afla cât mai puþine persoane.

Ideea este cã, potrivit tradiþiei
social-culturale din România,

coronavirusul este sau nu, în funcþie
de interesele fiecãruia. Politicienii
aflaþi la putere ne-ar vedea pe toþi
cu COVID, dacã aºa ar obþine mai
mulþi bani de la UE. Cei din opoziþie
nu ar vrea alegeri pentru cã existã
COVID ºi poate cã nici sondajele nu
îi ajutã în momentul de faþã. Liberalii
sunt pe un vãluºor ºi acum ar vrea
alegeri locale. Cine ºtie dacã peste
o lunã sondajele vor mai fi favorabile
ºi poate cã ºi partidele de la putere
se vor rãzgândi. Atunci va fi bunã
starea de urgenþã.

Apoi, omul de rând procedeazã la fel.
Dacã vrea sã plece în Grecia sau în
vacanþã, coronavirusul este minimalizat.
Dacã are COVID ar vrea sã nu afle
nimeni ºi sã nu ajungã la spital. Cert
este cã, uneori, o idee de ceva este
mai puternicã decât acþiunea sau
fapta în sine.
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 urmare din numãrul trecut
Trãim un vis urât, unul dintrecoºmarurile

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.
Opoziþia contraatacã

   Aflat, chiar ºi interimar, în fotoliul
preºedintelui Senatului României, dl.
Cazanciuc joacã ºi domnia sa alba-neagra cu
numãrul bolnavilor de Covid-19 ºi al viitorilor
chiriaºi din cimitirele patriei. Care este miza
meciului, „Jocului de-a uite legea nu e legea”?
E tot viaþa românilor! „O vom vota când vom
avea garanþia cã aceastã lege apãrã pe toatã
lumea. Cum spuneam, o lege proastã nu
protejeazã pe nimeni, o lege proastã pune în
pericol pe toatã lumea. Suntem în Parlament
ºi vom sta astãzi cât va fi nevoie sã gãsim
soluþii pentru a proteja cetãþenii ºi pentru a da
autoritãþilor instrumentul de care au nevoie
pentru a fi eficiente în lupta împotriva
coronavirusului”, a declarat Robert Cazanciuc
la Parlament.

Fostul ministru al sãnãtãþii - Nicolae
Bãnicioiu - mai bate ºi el câteva cuie în

coºciugul românului
   Excitat (vedeþi numãrul de semne ale exclamãrii
din text), ministru sãnãtãþii de pe vremea când „a
trebuit sã moarã oameni” pentru ca guvernul din
care fãcea parte sã cadã, nu se poate abþine. Trocul
cu vieþile noastre, cu sãnãtatea noastrã, este din
nou pus pe tarabã. „V-aþi gândit cumva ºi la alte
mãsuri specifice pentru anumite contexte ºi
evoluþii? Mãºtile purtate ºi public în zonele foarte
expuse, ar putea fi o soluþie!!! Spitalele ºi fluxurile
de pacienþi reorganizate pentru pacienþii non-
covid - în haosul spitalicesc sunt mai mulþi
infectaþi decât pe litoral, nici aici n-aveþi nicio
idee, nu!? Vã tot spune toatã lumea sã reorganizaþi

Moartea românilor,
subiect de troc politic (2)

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

Planul european de relansare economicã,
în valoare de 750 miliarde euro a readus
optimismul în rândul investitorilor.

Pieþele mizeazã pe revenirea mai rapidã a
economiei europene comparativ cu cea americanã,
unde numãrul cazurilor de infectãri cu Covid 19 a
depãºit 1% din populaþie.

Pe de altã parte, s-au inflamat tensiunile
diplomatice, implicit comerciale, dintre Statele
Unite ºi China, dupã ce consulatul american din
Chengdu a fost închis, drept represalii la
închiderea celui chinez din Houston.

Pe acest fond, euro a crescut luni la 1,1782
dolari, valoare maximã a ultimilor circa doi ani,
pentru ca miercuri sã fluctueze între 1,1714 ºi
1,1769 dolari.

Tendinþa s-a manifestat ºi în piaþa localã, unde
cursul dolarului a scãzut miercuri la 4,1151 lei,
cea mai redusã valoare începând cu 18 ianuarie
2019. Comparativ cu începutul lunii dolarul a
pierdut circa 19 bani.

Creºterea apetitului pentru risc s-a reflectat în
scãderea cursului euro de la 4,8417 lei, la 4,8276
lei, în ºedinþa de luni. La finalul perioadei,
tranzacþiile se realizau în culoarul 4,833 – 4,838
lei, astfel cã media a crescut la 4,8342 lei.

Moneda elveþianã a fluctuat între 1,071 ºi 1,082
franci/euro, iar media a scãzut de la 4,5092 la
4,4812 lei. Miercuri, cursul a crescut la 4,4925 lei.

Lipsa acordului post-Brexit a afectat evoluþia lirei
sterline, cursul coborând de la 5,3686 la 5,2972
lei, pentru a încheia perioada la 5,3361 lei.

Uncia de aur fluctua miercuri pe pieþele
specializate în culoarul 1.950 – 1.960 dolari, dupã
ce a atins marþi noapte recordul de 1.981,27 dolari.
Pe piaþa localã preþul gramului de aur stabilit de
BNR a urcat de la 256,1546 la 258,8486 lei, care
reprezintã un nou maxim istoric, al doilea
înregistrat în aceastã sãptãmânã.

Dupã douã sãptãmâni de stagnare la 2,15%,
indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei,
a crescut miercuri, în a doua ºedinþã consecutivã,
de la 2,16 la 2,17%.

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit
la 2,24%, o valoare apropiatã înregistrându-se
la jumãtatea lui ianuarie 2018, iar cel la 12 luni
s-a menþinut la 2,35%.

Scãderea monedei americane a impulsionat
investiþiile în bitcoin, care a reatins, dupã douã
luni, pragul psihologic de 10.000 dolari. Miercuri,
tendinþa de creºtere s-a menþinut, criptomoneda
urcând la 11.400 dolari.

Analiza cuprinde perioada 22 – 29 iulie.

Dolarul a scãzut de la
începutul lunii cu 19 bani

fluxurile pentru cã mai sunt ºi alte boli decât
Covid!!! Aveþi idee care este traseul unui pacient
cu A.V.C. din inima României, Braºov de
exemplu!? Ore în ºir de aºteptare ºi ajunge la
Bucureºti dupã ce iese din fereastra terapeuticã…
uneori, degeaba ca în alte cazuri mediatizate deja.
Cozile pacienþilor de la oncologie, poate vã spune
cineva, cã sunt surse de infectare!!! Este vorba de
pacienþi imunodeprimaþi!!! Poate cei mai expuºi!
De 3 luni vã roagã toatã România, pacienþi ºi
medici, sã gândiþi un flux pentru ei! Nimic! Chiar
în atâtea luni n-aþi gãsit nicio idee???”, scrie
Nicolae Bãnicioiu pe Facebook.

Un meci - Politica româneascã în toatã
splendoarea ei

   Este un meci, doamnelor ºi domnilor! Suntem
aruncaþi, ca o minge spartã, dintr-o tuºã a
terenului în alta. ªi, ceea ce v-am prezentat pânã
acum nu este totul! N-am arãtat nimic din fentele
de adevãraþi profesioniºti ai aruncãrii vinovãþiei
ºi ai propãvãduirii apocalipsei executate
mãiastru de ministrul sãnãtãþii, de ultrasalvatorul
României ºi al fiecãruia dintre noi - Arafat, de
eminenþa ameninþãrilor - Strãinu Cercel („vor fi
zeci de mii de morþi”…), de ameþitul ministru
al finanþelor - Cîþu, de directorii de spitale mai
mult politicieni decât medici, de habarnista
doamnã ministru al muncii sau de tuºierii guriºti
angajaþi pe la televiziunile de largã audienþã pe
post de moderatori, analiºti, specialiºti,
comentatori sau invitaþi de marcã.
   În spatele întregului spectacol, organizatorii
furã miliarde, se produc abuzuri înfiorãtoare, se
taie pensii ºi drepturi cuvenite ale nãpãstuiþilor
sorþii, sunt încãlcate legi de chiar cei care ar
trebui sã le apere, se pune la mezat þara pe la
uºile cancelariilor strãine, se contracteazã pe
bandã rulantã împrumuturi imense (circa 1.000
de euro în fiecare secundã!) plãtibile pânã ºi de
strãnepoþii noºtri, se învârt în interes politic
cifrele îmbolnãvirilor ºi morþilor (ultra-
înfricoºând o populaþie ºi aºa traumatizatã de
perspectiva morþii în chinuri din spitalele-
puºcãrii cu care este ameninþatã permanent) ºi
se pune pe butuci dramul de economie care abia
mai rãsufla sub povara sutelor de mãsuri
imbecile „gândite” de „marii economiºti” ai þãrii.
   Este un meci. Un meci cu vieþile ºi cu sãnãtatea
noastrã. Un troc infect între politicieni
iresponsabili. Un joc cinic a acelor personaje
sinistre dintre care noi, plebea inertã, ar trebui
sã-i alegem, pentru a ne conduce mai departe,
pe cei care ne omoarã cât mai târziu ºi cât mai
frumos… Este - doamnelor ºi domnilor -
politica româneascã în toatã splendoarea ei!

 Radu Georgescu



informaþiiOBIECTIV mehedinþean 30.07 - 05.08.2020 pag. 11

   Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
informeazã fermierii cu privire la publicarea Ghidului
solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat
„Sprijin pentru prima împãdurire ºi crearea de suprafeþe
împãdurite”, aferentã Mãsurii 8 „Investiþii în dezvoltarea
zonelor împãdurite ºi îmbunãtãþirea viabilitãþii pãdurilor”,
submãsura 8.1 „Împãduriri ºi crearea de suprafeþe
împãdurite”, din cadrul Programului Naþional de Dezvoltare
Ruralã 2014-2020, sesiunea 5/2020, ediþia I, cod DPD sv-
SFEADRv/M8, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii
ºi dezvoltãrii rurale nr. 208/24.07.2020
   Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnicã
a potenþialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru
Dezvoltare Ruralã (FEADR) ºi constituie un suport informativ
complex pentru pregãtirea, întocmirea ºi depunerea Cererii
de Sprijin, precum ºi modalitatea de selecþie, aprobare ºi
implementare a angajamentului. De asemenea, conþine lista
documentelor, avizelor ºi acordurilor, modelul Cererii de
Sprijin, al angajamentului, precum ºi alte informaþii utile
implementãrii schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima
împãdurire ºi crearea de suprafeþe împãdurite”, aferentã
Mãsurii 8 „Investiþii în dezvoltarea zonelor împãdurite ºi
îmbunãtãþirea viabilitãþii pãdurilor”.
Scopul ajutorului îl reprezintã acordarea unui sprijin financiar
deþinãtorilor publici ºi privaþi de terenuri agricole ºi neagricole
ºi formelor asociative ale acestora pentru împãdurirea ºi
crearea de suprafeþe împãdurite.
Schema vizeazã înfiinþarea de plantaþii forestiere, respectiv
realizarea de:
a) trupuri de pãdure pe terenurile agricole ºi neagricole;
b) perdele forestiere de protecþie pe terenurile agricole ºi
neagricole.
Beneficiarii schemei sunt deþinãtorii publici ºi privaþi de teren
agricol ºi neagricol ºi formele asociative ale acestora.
   Sprijinul financiar se acordã ca valoare fixã, reprezentatã
de costuri standard pe hectar pentru împãdurire ºi
compensarea pierderilor de venit agricol, dupã cum urmeazã:
- Prima de înfiinþare a plantaþiilor forestiere, care acoperã ºi
costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împãdurire ºi
împrejmuire a plantaþiei, denumitã  Prima 1;
- Prima anualã acordatã pe unitatea de suprafaþã, pentru
acoperirea costurilor de întreþinere (maximum 6 ani) ºi
îngrijire a plantaþiei forestiere (maximum 2 ani), precum ºi
pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a
împãduririi, pentru o perioada de 12 ani, denumitã Prima 2.
Alocarea financiarã pentru sesiunea 5/2020 a schemei de
ajutor de stat „Sprijin pentru prima împãdurire ºi crearea de
suprafeþe împãdurite”, aferentã Mãsurii 8 „Investiþii în
dezvoltarea zonelor împãdurite ºi îmbunãtãþirea viabilitãþii
pãdurilor” este de 10.000.000 euro.
Documentele aprobate pot fi consultate pe site-ul APIA la
adresa: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-
i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/prima-impadurire-
sesiunea-5.

   Pãrintele Matei avea 65 ani când ne-a
pãrãsit (18 febr. 2015).
   De mai bine de 40 de ani slujea în Parohia
Izvorul Bârzii din Mehedinþi, fiind, de fapt,
parohia pe seama cãreia s-a hirotonit. Venea
din partea câmpului, de la Vânãtori.
Preasfinþitul Episcop Nicodim ºi preoþii care
au vorbit cu prilejul înmormântãrii au
abordat diferite aspecte din viaþa ºi
activitatea Pãrintelui Matei, subliniind faptul
cã a fost un preot conºtiincios, care ºi-a
fãcut datoria. În rândurile de mai jos, aº vrea
sã prezint o altã laturã a preotului Gheorghe
Matei, despre care nu s-a vorbit: curajul de
a înfrunta riscurile, pentru a-L sluji pe
Hristos!
   Acest curaj s-a manifestat încã de la
admiterea în seminar. Era în anul 1965.
Biserica în general ºi preoþimea era hãituitã.
Am parcurs revista “Mitropolia Olteniei” din
perioada 1948 – 1970 ºi am fost uimit de
mulþimea preoþilor “transferaþi”, “dislocaþi”,
“pensionaþi”, “caterisiþi”, “suspendaþi”,
“închiºi” etc. Nimic nu mai era sigur: nici
parohia, nici viitorul. Sã luãm în discuþie numai
preoþii din zona aceasta a Mehedinþiului, în
care avea sã vinã Pãrintele Matei. Erau preoþi
în vârstã, cu prestanþã, cu demnitate,
respectaþi de credincioºii lor ºi de cei din
satele din jur. Unii dintre ei colaborau la
revistele vremii de dinainte de 1944. Ne
gândim la preoþii Tudor Haralambie de la
Sãliºte, Ilie Izverceanu de la Cernavârf, Victor
Doman de la Izverna, Constantin Gogâltan de
la Prejna, Iulicã Popescu de la Podeni, Petre
Mogoºanu de la Gornenþi, Ilie Meilã, Virgil
Gurbinã, Constantin Babalâc ºi Ioniþã
Popescu de la Balta, Valeriu Brânzan de la
Cireºu, Grigore Bordea de la Marga,
Armulescu de la Godeanu, Dumitru
Pãunescu de la Bâlvãneºti, Pantelie Sfetcu de
la Bobaiþa, Ioan Sfetcu de la Bârda, Gheorghe
Sfetcu de la Malovãþ, Constantin Inescu de
la Valea Boiereasã, Teºilã de la Crãguieºti,
Bogdan ºi Tãmâº de la Halânga. Dintre
aceºtia, preoþii Ilie Izverceanu fusese
condamnat la 18 ani închisoare, Victor
Doman la 20 de ani, Cântãreþul Haralambie
Râpeci de la Izverna la 20 de ani, Pantelie
Sfetcu de la Bobaiþa a pribegit 20 de ani în
munþi, ca sã nu fie prins. Mulþi au fost
dislocaþi. Preotesele erau eliminate din
serviciu pentru cã erau preotese, mulþi fii de
preot au fost eliminaþi din ºcoli pentru cã erau
fii de preot.
   Când am mers la examenul de admitere
la seminar, în 1968, un preot în vârstã de pe
la Baia de Aramã mi-a spus: “- Copile, orice

In memoriam: Pr. Matei Gheorghe
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pentru accesarea schemei de ajutor de stat
„Sprijin pentru prima împãdurire ºi crearea de

suprafeþe împãdurite”, aferentã Mãsurii 8

sã te faci, numai preot sã nu te faci. Mai bine
mãturãtor de stradã decât preot. Preoþia este
cea mai înjositã, cea mai batjocoritã meserie
din lume ºi fãrã viitor. Trezeºte-te cât ai
vreme!” Politica partidului avea, printre
primele sale obiective, pe acela de a desfiinþa
Biserica ºi religia, respectiv “concepþiile
mistice ºi retrograde ale poporului”.
   A te duce pe vremea aceea la o ºcoalã
teologicã cu intenþia de a deveni slujitor al
altarului era o adevãratã aventurã. Mulþi o
socoteau inconºtienþã. ªtiu bine cât au
stãruit rudele mele sã nu merg la seminar.
Dumnezeu însã a rânduit altfel. Cu cât
prigonirea preoþilor era mai puternicã ºi mai
fãþiºã, cu atât aglomeraþia la admiterea la
seminar era mai mare. Numai din pãrþile
noastre o pleiadã de tineri a pornit spre
seminar, hotãrâþi sã-ºi dedice viaþa slujirii
lui Hristos. Aveau tot felul de bariere de
trecut: sã nu fie copii de membrii de partid,
sã nu fie uteciºti, sã nu fi absolvit ºcoli
profesionale sau licee industriale, agricole
etc. De la Severin pânã în vârful muntelui,
din sat în sat s-au ridicat copii sãraci, dar cu
voinþã de fier, care ºi-au asumat riscul de a
deveni preoþi. Citãm pe Stelicã Zoican, Ion
Grasu, Mãrãscu, Haralambie Stoica, Vasile
Stoican, Doru Meteleaucã, Grigore Popescu,
Gheorghe ºi Nicolae Achimescu, Nicodim,
Pavel ºi Ioanichie Nicolaescu, Dumitru
Iliescu, Alexandru Stãnciulescu, Constantin
Cheiþã, Dumitru Stãiculescu, Alexandru ºi
Georgicã Negrescu ºi alþii. Nu erau copii
slabi la învãþãturã, ci dimpotrivã. La seminarul
din Craiova, la admitere în 1968, erau 14
candidaþi pe loc! Dintre cei citaþi mai sus,
unul a ajuns episcop (Prea Sfinþitul Nicodim
Nicolaescu), alþii doi arhimandriþi ºi stareþi
de mãnãstire (Pavel ºi Ioanichie
Nicolaescu), altul profesor universitar ºi
decan al Facultãþii de Teologie din Iaºi
(Nicolae Achimescu), alþii au publicat cãrþi,
articole, studii în þarã ºi strãinãtate.
   În aceastã “primãvarã” a voinþei ºi
credinþei creºtine, Pãrintele Gheorghe Matei
s-a integrat din primii ani ai misiunii sale.
Încã îºi amintesc bârdenii, pe care i-a slujit
în perioada 1970 – 1978, ca preot
suplinitor, de câtã punctualitate dãdea
dovadã. Chiar ºi pentru o molitvã era în
stare sã urce Dealul Zmeura, ca sã o facã.
Nu a mers la facultate, dar cu puþinul adunat
în seminar ºi-a fãcut misiunea cu tragere
de inimã, lãsând acum multe pãreri de rãu
enoriaºilor sãi.
Dumnezeu sã te ierte, Pãrinte Gheorghe!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Euro Insol, lichidator judiciar al R.A.A.N. organizeazã în data de 26.08.2020, ora 10:00, la sediul R.A.A.N. din str.
Nicolae Iorga nr. 1, Drobeta Turnu Severin, judeþul Mehedinþi, licitaþie publicã, competitivã, cu strigare, cu preþ în urcare,
având ca obiect valorificarea unui numãr de 328 de bunuri reprezentând maºini, echipamente ºi instalaþii din cadrul
Termocentralei Romag Termo Halânga la preþul total de 45.815.598 Euro (exclusiv T.V.A.)

Bunurile ce fac obiectul licitaþiei se vând individual. Lista detaliatã a activelor ce cuprinde denumirea bunului,
producãtorul, modelul, principalele caracteristici tehnice poate fi consultatã pe site-ul Euro Insol www.euroinsol.eu, pe
site-ul R.A.A.N. www.raan.ro sau poate fi comunicatã ofertanþilor în urma unei solicitãri formulate pe adresa de e-mail:
office@euroinsol.eu

Participarea la licitaþie este condiþionatã de achiziþionarea caieþelului de sarcini. Caietul de sarcini privind condiþiile de
participare la licitaþie poate fi achiziþionat de la sediul  RAAN din str. Nicolae Iorga nr. 1, Drobeta Turnu Severin, judeþul
Mehedinþi dupã plata sumei de 1.500 lei, exclusiv TVA în contul de lichidare al R.A.AN., respectiv
RO86UGBI0000552006027RON.

Persoanele interesate pot formula eventuale oferte de cumpãrare cu privire la terenuri, clãdiri împreunã cu maºini,
echipamente ºi instalaþii aferente Termocentralei Romag Termo Halânga din cadrul Sucursalei Romag Termo care pot
forma un întreg activ. Ofertele se transmit lichidatorului judiciar Euro Insol pe adresa de e-mail: office@euroinsol.eu

Prezentarea Termocentralei Romag Termo Halânga poate fi consultatã pe site-ul Euro Insol www.euroinsol.eu, pe
site-ul R.A.A.N. www.raan.ro sau poate fi comunicatã ofertanþilor în urma unei solicitãri formulate pe adresa de e-mail:
office@euroinsol.eu

Termocentrala Romag Termo Halânga este echipatã cu 9 cazane energetice din care: 6 cazane energetice de 420 t/h cu
funcþionare pe cãrbune lignit ºi cu suport de pãcurã, 1 cazan de 420 t/h cu funcþionare pe pacurã ºi 2 cazane de 105 t/h cu
funcþionare pe combustibil lichid.

Aburul energetic era produs de cazanele de 420 t/h ºi prelucrat cu ajutorul a 6 turbogeneratoare, din care: 4
turbogeneratoare de 50 MW, 1 turbogenerator de 25 MW ºi 1 turbogenerator de 22 MW, producând energia electricã în
cogenerare destinatã consumului propriu tehnologic al CET Halânga, consumului tehnologic al Sucursalei ROMAG PROD
(Fabrica de apã grea), iar surplusul era livrat în SEN prin intermediul staþiei de 110 kV, pe piaþa de energie.

Din prizele industriale ale turbinelor se extrãgea abur industrial de 16 ata ºi 40 ata, iar din priza de 1,2 ata se extrãgea
aburul destinat preparãrii apei fierbinþi în instalaþia de boilere de bazã, pentru termoficare urbanã.

Termocentrala Romag Termo Halânga este amplasatã la 5 km. Nord – Est de Municipiul Drobeta Turnu Severin, pe
drumul naþional DN67 ºi cuprinde: Centrala Electricã de Termoficare, Canalul de gardã, Depozitul de zgurã ºi cenuºã.

Termocentrala este racordatã în reþeaua de 110kV a SEN în zona de S-V prin intermediul Staþiei electrice de 110kV.

Centrala Electricã de Termoficare este situatã în partea de Sud – Vest a localitãþii Halânga, terenul aferent având o
suprafaþã totalã de 79,3794 Ha.

Canalul de gardã este situat în localitatea Halânga, partea de Nord – Vest a centralei termo – electrice, terenul
aferent având o suprafaþã totalã de 4,4843 Ha.

Depozitul de zgurã ºi cenuºã este situat în localitatea Halânga, pe valea Pârâului Trestelnic în partea de Nord – Vest
a centralei termo – electrice, terenul aferent având o suprafaþã totalã de 135,2851 Ha.

Cele mai importante secþii ale CET Halânga sunt  Secþia Exploatare Cazane, Secþia Exploatare Turbine, Secþia
Exploatare Combustibil, Secþia Exploatare Chimicã, Secþia Exploatare Electricã, Secþia CFU, Laboratorul PRAM AMC,
Atelier de Reparaþii Cazane, Atelier de Reparaþii Turbine, Atelier de Reparaþii Electrice, Atelier de Reparaþii Gospodãria
de combustibil solid, Atelier Prelucrãri Mecanice.

Priza de apã ºi staþia de pompare sunt amplasate într-o construcþie de tipul captare de mal, având 10 linii de captare.
Activul este amplasat la km 935+200 pe Dunãre.

Staþia de tratare apã industrialã Halânga este amplasatã în dreptul CET Halânga, km5 DN67, la cota absolutã 80-82
m ºi realizeazã tratarea preliminarã a apei brute pompate de la Staþia de captare prizã Dunãre ºi livrarea apei tratate
pentru cele douã Sucursale din cadrul RAAN.

Persoanele interesate pot obþine informaþii suplimentare la telefoanele: 021/3354509 ºi 0723.613.516.

Anunþ privind vânzarea prin licitaþie
publicã, competitivã, cu strigare, cu preþ
în urcare, a unor echipamente, maºini ºi

instalaþii din cadrul Termocentralei
ROMAG TERMO Halânga, proprietatea

Regiei Autonome pentru Activitãþi
Nucleare R.A. (R.A.A.N.)
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce câºtiguri
financare dintr-o colaborare, de la ºi prin alþii
sau pur ºi simplu, fãcând ordine prin hârtii,
descoperi o micã avere uitatã într-un plic.
Alcãtuieºte o listã de prioritãþi ºi evitã cheltuielile
nefondate. Primeazã facturile, taxele ºi nevoile
celor dragi. Mentalul este agitat în zilele de 30
ºi 31 iulie, astfel cã fii prudent. Implicarea în
activitãþi intelectuale sau demersuri privitoare
la cãlãtorii sau studii te oboseºte mult. Acceptã
sprijinul cuiva de încredere pentru a duce
lucrurile la bun sfârºit.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile parteneriale necesitã atenþie ºi eforturi
palpabile pentru a pune la punct discuþiile sau
activitãþile comune restante. Sunt ºanse sã fii
obiectiv în orice tip de parteneriat ºi de a rezolva
lucrurile în favoarea ta. Totuºi, þine cont de
sugestiile celorlalþi, pentru cã sunt de bun
augur. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
chestiuni financiare, de tipul cheltuieli comune cu
alþii, dezbateri pe tema moºtenirilor sau partajelor
personale ºi profesionale. Prudenþã, toleranþã ºi
rãbdare! Gândirea este umbritã, astfel cã fereºte-te
sã vorbeºti prea mult. Cãlãtorii ºi studii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna debuteazã cu multe sarcini de lucru
la serviciu, însã vei fi încântat. Cum eºti o fire
extrem de sociabilã te vei pune rapid pe treabã. Ar
fi bine sã alcãtuieºti o listã de prioritãþi ºi sã nu te
pierzi în amãnunte neimportante. Existã riscul sã
oboseºti ºi chiar sã aparã neplãceri serioase pe
segmentul sãnãtãþii. Ai încredere cã vei rezolva totul
la timp ºi foarte bine. Pe 30 ºi 31 iulie apar
chestiuni parteneriale, probabil semnarea unui
contract, rediscutarea unora vechi sau plãnuirea
unor activitãþi comune cu alþii. Prudenþã! Cheltuieli
neaºteptate pe facturi sau servicii.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Rãscolirile sentimentale deschid sãptãmâna,
fie cã este vorba despre persoana iubitã, fie
despre copii. Sunt momente pasagere, astfel cã
nu este cazul sã te îngrijorezi. Cei dragi au
nevoie de sprijinul tãu moral în chestiunile lor
personale, vor mai multã atenþie ºi afecþiune din
partea ta ºi, nu în ultimul rând, îþi vor propune
sã te implici alãturi de ei în activitãþi recreative.
Posibile neplãceri financiare, pentru cã acum
îþi doreºti mai mult decât îþi permite bugetul. A
doua parte a sãptãmânii aduce în atenþie
probleme vechi de sãnãtate. Activitãþi comune
cu partenerul de viaþã ºi colaboratorii.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

La începutul sãptãmânii ai succes în treburile
gospodãreºti ºi în dialogurile cu membrii familiei.
Este rost de reuniuni familiale, de vizitare a
locurilor natale sau de a sta la poveºti împreunã
cu prietenii, cunoºtinþele, vecinii din copilãrie.
Evitã sã te aluneci în emoþii mari ºi detaºeazã-te
de trecut! Priveºte viaþa ca pe o experienþã, ca pe
un film, pe parcursul cãruia poþi lua, din când în
când, premii fabuloase. În zilele de 30 ºi 31 iulie
intervin chestiuni amoroase ºi legate de copii.
Prudenþã, rãbdare ºi încredere! Sãnãtatea este
vulnerabilã. Echilibreazã-þi eforturile ºi selecteazã
treburile prioritare.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce în preajmã o
mulþime de persoane apropiate, care au nevoie de
sprijinul tãu moral. Cu unii nu te-ai mai vãzut
demult ºi acum este momentul regãsirilor, al
poveºtilor spuse la un pahar de vorbã ºi al
destãinurilor serioase. Ascultã-i pe ceilalþi, dar
vorbeºte puþin despre tine ºi slãbiciunile tale. Existã
ºi profitori în preajma ta, care abia aºteaptã sã faci
sau sã zici ceva care þi-ar dãuna pe termen lung. A
doua parte a sãptãmânii aduce energii favorabile
desfãºurãrii treburilor domestice alãturi de cei dragi.
Rãscoliri sentimentale, discuþii aprinse cu persoana
iubitã ºi copiii, plus activitãþi recreative.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Cheltuieli majore la începutul sãptãmânii, dar
îþi cresc veniturile într-un anumit fel. Poate fi vorba
despre primirea salariului, a unui bonus substanþial
sau primeºti favoruri ºi cadouri deosebite. Fii
prudent pe 30 iulie, deoarece existã riscul sã pierzi
bani, bunuri sau sã aparã nereguli în documentele
financiare. În a doua parte a sãptãmânii se
întrezãresc cãlãtorii pe distanþe scurte, activitãþi
intelectuale ºi dialoguri ample cu persoanele din
anturajul apropiat. Vorba multã sãrãcia omului,
deci ar fi bine sã-þi dozezi vorbele ºi gesturile.
Acasã, în familie este forfotã ºi este nevoie sã fii
prezent alãturi de membrii familiei ºi de neamuri.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

La începutul sãptãmânii ai multã energie, chef de
a te implica în mai multe acþiuni simultante, dar mai
ales de a te implica în treburile altora. De aceea unii
s-ar putea supãra cã intervii neinvitat în viaþa lor.
Ocupã-te numai de tine ºi lasã-i în pace pe ceilalþi!
Oferã-þi sprijinul numai la cerere expresã. A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã situaþia financiarã în
care te afli. Sunt posibile cheltuieli majore, creºterea
veniturilor din activitatea prestatã la un serviciu, dar
ºi cadouri interesante. Evitã cheltuielile nefondate!
Dialoguri multe ºi interesante cu persoanele din
mediul apropiat, cãlãtorii pe distanþe scurte, dorinþã
de studiu ºi documentare.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Este o sãptãmânã în care ar fi bine sã ai ceva mai
multã grijã de sãnãtatea ta. Implicã-te numai în
activitãþi uºoare ºi la nevoie cere sprijinul cuiva de
încredere pentru a duce la bun sfârºit ceea ce nu
suportã amânare. Chiar dacã unele afecþiuni par cã
se accentueazã, ai încredere în tine ºi îngrijeºte-te
cum ºtii ºi simþi tu mai bine. Evitã sã te tot laºi pe
mâna altora pentru îmbunãtãþirea stãrii tale generale.
Este rost de câºtiguri financiare din activitatea
profesionalã desfãºuratã la un loc de muncã. Dar,
hibele sunt multe ºi mãrunte. Este vremea sã-þi
selectezi prioritãþile ºi persoanele din anturajul
apropiat cãrora sã le mai acorzi încredere în
continuare.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

O sãptãmânã controversatã vizavi de relaþiile cu
prietenii ºi susþinãtorii din segmentul profesional.
Cumva ar fi nevoie sã-þi remodelezi unele
concepþii ºi planuri de viaþã, pentru cã acum sunt
mulþi cei care, mai mult sau mai puþin discret îþi
reproºeazã rigiditate mentalã, conservatorism
nefondat sau ancorare în relaþii ºi situaþii perimate.
Priveºte atent la propria ta viaþã ºi depune eforturi
pentru a o îmbunãtãþi. Energiile zilelor de 30 ºi
31 iulie activeazã afecþiunile vechi. Se recomandã
prudenþã ºi îngrijiri de specialitate. Depinde numai
de tine sã-þi creºti calitatea vieþii ºi a relaþiilor în care
eºti implicat.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna debuteazã în forþã cu multe aspecte
socio-profesionale. În mod special se vor evidenþia
dialogurile cu ºefii ºi reuniunile oficiale. Fii pregãtit
cât poþi tu de bine, pentru cã sunt ºanse sã oferi
explicaþii vizavi de felul în care îþi îndeplineºti
sarcinile de lucru. Pe de altã parte, va apãrea
tentaþia sã te sfãtuieºti cu prietenii vizavi de planurile
tale personale. Cel mai bine ar fi sã vorbeºti numai
cu propria ta persoanã ºi sã eviþi discuþiile prea
detaliate. Se contureazã neplãceri legate de
sãnãtate, însã ºi în sfera profesionalã existã forfotã.
Dialogurile tãinuite cu persoane din mediul
profesional pot fi frecvente ºi de bun augur.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sunt zile interesante pentru relaþiile cu
strãinãtatea. Au succes demersurile privitoare la
o cãlãtorie îndepãrtatã, pentru studii sau pentru
a lucra în þãri strãine. Totuºi evitã ziua de 30 iulie
pentru decizii ferme sau pentru asumarea unor
responsabilitãþi deosebite. Segmentul profesional
se va evidenþia în a doua parte a sãptãmânii, mai
ales relaþiile cu ºefii ºi persoanele oficiale din
diverse instituþii. Sunt multe aspecte bizare în ceea
ce priveºte susþinerea ta profesionalã ºi imaginea
publicã, de aceea fii precaut. Proiectele
profesionale derulate alãturi de prieteni sau de
persoana iubitã pot cunoaºte turnuri spectaculoase
în aceste zile. Detaºeazã-te de tot ºi toate!

Autor: AstroCafe.ro

(30 iulie - 5 august 2020)
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I N F O R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de
cãtre Comuna Balta cu sediul în loc. Balta,
jud. Mehedinþi, reprezentatã prin Stoican
Constantin - primar, ce intenþioneazã sã solicite
la “A.N. APELE ROMÂNE” RA - ABA JIU - SGA
Mehedinþi, aviz de gospodãrire a apelor la
investiþia “Investiþii pentru modernizare
drumuri comunale ºi sãteºti”, comuna Balta,
jud. Mehedinþi.

Aceastã investiþie este nouã.
 Ape uzate menajere: nu este cazul.
 Ape uzate tehnologice: nu este cazul.

Aceastã solicitare este conformã cu
prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã
informaþii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor, pot contacta
solicitantul la adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã
observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului la adresa de mai sus, sau
la telefon: 0252 / 388001.

Comuna Balta

În perioada 20-22 iulie 2020, I.T.M.
Mehedinþi a desfãºurat, sub coordonarea
Inspecþiei Muncii, Campania Naþionalã pentru
identificarea cazurilor de muncã nedeclaratã ºi
verificarea modului în care se respectã dispoziþiile
legale în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã
la angajatorii care îºi desfãºoarã activitatea în
domeniul construcþiilor – cod CAEN 41, 42, 43.
Obiectivele campaniei au fost:
- Diminuarea consecinþelor sociale ºi
economice negative care derivã din
nerespectarea prevederilor legale, de cãtre
angajatorii din domeniul construcþiilor;
- Luarea mãsurilor specifice pentru diminuarea
rãspândirii COVID-19;
- Identificarea ºi combaterea muncii nedeclarate ºi
luarea mãsurilor care se impun pentru determinarea
respectãrii de cãtre angajatorii care desfãºoarã
activitãþi în domeniile construcþiilor, a prevederilor
legale în domeniul relaþiilor de muncã;
- Identificarea angajatorilor care utilizeazã
nelegal munca copiilor ºi a tinerilor;
- Determinarea angajatorilor de a încheia contracte
individuale de muncã pentru persoanele depistate
fãrã forme legale de angajare, de a încheia
contracte individuale de muncã pentru persoanele
depistate fãrã forme legale de angajare, de a le
înregistra în aplicaþia REVISAL ºi de a le transmite
la Inspectoratul Teritorial de Muncã în a cãrui razã
teritorialã angajatorul îºi are sediul social;
- Creºterea gradului de conºtientizare a
angajatorilor ºi a angajaþilor în ceea ce priveºte
necesitatea respectãrii prevederilor legale în
domeniul relaþiilor de muncã;
- Eliminarea neconformitãþilor constatate prin
dispunerea de mãsuri obligatorii de intrare în
legalitate ºi aplicarea de sancþiuni

COMUNICAT DE PRESÃ
contravenþionale corespunzãtoare.

Astfel au fost controlaþi  un nr. de 7 agenþi economici.
În domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã s-
au constatat urmãtoarele neconformitãþi:
- Neacordare echipament individual de protecþie;
- neinstruirea lucrãtorilor în domeniul SSM;
- nepurtarea echipamentului individual de protecþie.
Pentru neconformitãþile constatate s-au aplicat
7 sancþiuni din care un numãr de 3 amenzi
contravenþionale în valoare de 26.000 lei;
În domeniul relaþiilor de muncã, au fost
constatate urmãtoarele deficienþe:
- neîntocmirea în formã scrisã a contractului
individual de muncã;
- netransmiterea în REVISAL a elementelor
contractului individual de muncã anterior
începerii activitãþi;
- neevidenþierea timpului efectiv de muncã
prestat de cãtre salariaþi.
Pentru deficienþele constatate s-au aplicat 3 amenzi
contravenþionale în valoare de 61.500 lei.

Inspector ºef Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P. Aurora Mãdãlina Gîrlea
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    Judeþul Mehedinþi nu va avea
reprezentantã la turneul de baraj pentru

Mehedinþiul, printre cele 4 judeþe fãrã reprezentantã la baraj

Regiunea 1
Grupa A: Suceava (Siretul
Dolhasca), Iaºi (Unirea Mirceºti),
Neamþ (Bradu Borca)
Grupa B: Bacãu (Viitorul Curiþa),
Vaslui (Sporting Juniorul Vaslui),
Botoºani (Dante Botoºani)
1 august, ora 17:30
Stadion Municipal (Vaslui) / Unirea
Mirceºti – Bradu Borca
Stadion CFR (Paºcani) / Sporting
Juniorul Vaslui – Dante Botoºani
5 august, ora 17:30
Stadion Municipal (Vaslui) /Siretul
Dolhasca – Unirea Mirceºti
Stadion CFR (Paºcani) / Viitorul
Curiþa – Sporting Juniorul Vaslui
9 august, ora 17:30
Stadion Municipal (Vaslui) / Bradu
Borca – Siretul Dolhasca
Stadion  CFR (Paºcani) / Dante
Botoºani – Viitorul Curiþa

Regiunea 2
Grupa A: Bihor (CA Oradea), Satu
Mare (CSM Satu Mare), Cluj
(Someºul Dej)
Grupa B: Sãlaj (Sportul ªimleu
Silvaniei), Bistriþa Nãsãud (farã
reprezentantã), Maramureº

promovarea în Liga 3, deoarece
ocupanta primului loc din Liga 4

Mehedinþi, AS Recolta
Dãnceu, nu are Certificat de
Identitate Sportivã (CIS)
eliberat de Ministerul
Tineretului ºi Sportului (MTS).

Deºi deþine CIS,
urmãtoarea clasatã CS
Strehaia a declinat
propunerea AJF Mehedinþi
de a participa la “barajul”
pentru promovare, unde
urma sã întâlneascã
reprezentantele judeþelor
Timiº (Avântul Periam) ºi

Hunedoara (Jiul Petroºani). Oficialii
echipei din Strehaia au motivat faptul

cã nu dispun de fondurile necesare
pentru a efectua teste Covid-19
pentru jucãtori ºi staff tehnic/
administrativ, condiþie obligatorie
pentru a putea disputa jocurile
respective. Cum nici ocupanta locului
3, AS Inter Salcia, aflatã, la fel ca CS
Strehaia, la 3 puncte de primul loc,
nu deþine CIS, Asociaþia Judeþeanã
de Fotbal Mehedinþi se vede, conform
regulamentului FRF, pusã în
imposibilitatea de a avea
reprezentantã la “barajul” pentru
promovarea în Liga 3. În aceeaºi
situaþie se mai regãsesc judeþele
Bistriþa-Nãsãud, Teleorman ºi Tulcea.

Meciurile de baraj se disputã în perioada 1-9 august, pe teren neutru, dupã urmãtorul program:
(Progresul ªomcuþa Mare)
1 august, ora 17:30
Stadion Municipal (Zalãu) / CSM
Satu Mare – Someºul Dej
5 august, ora 17:30
Stadion Municipal (Zalãu) / CA
Oradea – CSM Satu Mare
9 august, ora 17:30
Stadion Municipal (Zalãu) /
Someºul Dej – CA Oradea
Stadion Olimpia (Satu Mare) /
Progresul ªomcuþa Mare – Sportul
ªimleu Silvaniei

Regiunea 3
Grupa A: Sibiu (Mãgura Cisnãdie),
Covasna (Sepsi OSK Sfântu
Gheorghe II), Mureº (Unirea
Ungheni)
Grupa B: Alba (CS Ocna Mureº),
Braºov (Corona Braºov), Harghita
(CS Gheorgheni)
1 august, ora 17:30
Stadion Tineretului (Braºov) /
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe II –
Unirea Ungheni
Stadion Central (Ungheni) / Corona
Braºov – CS Gheorgheni
5 august, ora 17:30

Stadion Tineretului
(Braºov) / Mãgura
Cisnãdie – Sepsi
OSK Sfântu
Gheorghe II
Stadion Central
(Ungheni) / CS
Ocna Mureº –
Corona Braºov
9 august, ora
17:30
S t a d i o n
T i n e r e t u l u i
(Braºov) / Unirea
Ungheni –
Mãgura Cisnãdie
Central (Ungheni)

/ CS Gheorgheni – CS Ocna Mureº
Regiunea 4

Grupa A: Gorj (ªtiinþa Turceni),
Arad (Victoria Zãbrani), Caraº
Severin (Progresul Ezeriº)
Grupa B: Hunedoara (CSM Jiul
Petroºani), Mehedinþi (fãrã
reprezentantã), Timiº (Avântul
Periam)
1 august, ora 17:30
Stadion Michael Klein (Hunedoara)
/ Victoria Zãbrani – Progresul
Ezeriº
5 august, ora 17:30
Stadion Michael Klein (Hunedoara)
/ ªtiinþa Turceni – Victoria Zãbrani
9 august, ora 17:30
Stadion Michael Klein (Hunedoara)
/ Progresul Ezeriº – ªtiinþa Turceni
Stadion Voinþa (Lupac) / Avântul
Periam – CSM Jiul Petroºani

Regiunea 5
Grupa A: Dâmboviþa (CS Roberto
Ziduri), Dolj (Unirea Tricolor
Dãbuleni), Argeº (Voinþa Budeasa)
Grupa B: Teleorman (fãrã
reprezentantã), Olt (Petrolul
Potcoava), Vâlcea (Minerul Costeºti)
1 august, ora 17:30
Stadion Municipal (Râmnicu
Vâlcea) / Unirea Tricolor Dãbuleni
– Voinþa Budeasa
Stadion Comunal (Valea Ursului –
Argeº) / Petrolul Potcoava –
Minerul Costeºti
5 august, ora 17:30
Stadion Municipal (Râmnicu
Vâlcea) / Roberto Ziduri – Unirea
Tricolor Dãbuleni
9 august, ora 17:30
Stadion Municipal (Râmnicu Vâlcea)
/ Voinþa Budeasa – Roberto Ziduri

Regiunea 6
Grupa A: Prahova (CSO Plopeni),
Cãlãraºi (ACSM Olteniþa), Ilfov

(Viitorul Domneºti)
Grupa B: Ialomiþa (Bãrãganul
Ciulniþa), Bucureºti (CSA Steaua
Bucureºti), Giurgiu (Argeºul
Mihãileºti)
1 august, ora 17:30
Stadion Gloria (Buzãu) / ACSM
Olteniþa – Viitorul Domneºti
Stadion Vasile Enache (Modelu) /
Steaua Bucureºti – Argeºul
Mihãileºti
5 august, ora 17:30
Stadion  Gloria (Buzãu) / CSO
Plopeni – ACSM Olteniþa
Stadion Vasile Enache (Modelu) /
Bãrãganul Ciulniþa – Steaua
Bucureºti
9 august, ora 17:30
Stadion Gloria (Buzãu) / Viitorul
Domneºti – CSO Plopeni
Stadion Vasile Enache (Modelu) /
Argeºul Mihãileºti – Bãrãganul
Ciulniþa

Regiunea 7
Grupa A: Brãila (Sportul Chiscani),
Vrancea (Victoria Gugeºti), Galaþi
(Avântul Valea Mãrului)
Grupa B: Tulcea (fãrã reprezentantã),
Constanþa (Gloria Albeºti), Buzãu
(CSM Râmnicu Sãrat)
1 august, ora 17:30
Stadion Municipal (Râmnicu Sãrat)
/ Victoria Gugeºti – Avântul Valea
Mãrului
Stadion Oþelul (Galaþi) / Gloria
Albeºti – CSM Râmnicu Sãrat
5 august, ora 17:30
Stadion Municipal (Râmnicu Sãrat)
/ Sportul Chiscani – Victoria
Gugeºti
9 august, ora 17:30
Stadion Municipal (Râmnicu Sãrat)
/ Avântul Valea Mãrului – Sportul
Chiscani

 Mircea  Oglindoiu

OFERTÃ EDUCAÞIONALÃ 2020 - 2021

ªcoala Postlicealã Sanitarã “Gheorghe
Þiþeica” Drobeta Turnu Severin

acreditatã prin Ordinul MEdCT nr. 5638/
14.11.2006 organizeazã înscrieri pentru anul

ºcolar 2020-2021 dupã cum urmeazã:
* Asistent medical de balneofiziokinetoterapie

ºi recuperare -  28 locuri - duratã 3 ani
* Asistent medical generalist - 140 locuri - duratã 3 ani
* Asistent medical de farmacie - 56 locuri - duratã 3 ani
   Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa
secretariatului: tel./fax 0252-214164, în intervalul
orar 8:00 - 20:00 zilnic.
Tel. contact: 0723285096, 0786406368, 0733681863.
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Mã fraþilor, dacã vrei sã
vezi cum creºte temperatura
politicã în Mehedinþi, te uiþi aºa
pin piaþa publicã. Îi vezi pe toþi,
care mai de care, unii pin piaþã,
alþii fãrã mascã, toþi pi la târg,
unii peste alþii sã dea mâna, nu
mai conteazã covidu, sã dea
peste Tanþa lu’ Pecingine când
plãtea impozitu’, nu mai ai loc
de ei ºi aºa îþi dai matale seama
cât de mulþi sunt. Pã da, mulþi,
cam câtã frunzã ºi iarbã, unii de
nu-i mai vãzuse Severinu de ani
buni, da nici ei nu mai ºtiau
oraºu, cã unu era sã sã ºi
rãtãceascã. Cam aºa cum fãcu
nea Mariusicã di la Orºova, care
ajunsã sã fie anunþat candidat din
partea Pro România, atât de mare
fu iubirea pentru PSD. Bine, nici cu
nea Truºcã di la ªimian nu le e
ruºine pesedeilor, cã aºa de bine
sã simte nea primarele la PNL
acuma, tratat regeºte, cu
promisiuni care mai de care, pãnã
sã sfârºesc toate, într-o bunã zi.
Cum ºi nea Buculeasa ar trebui sã-
ºi achite datoriile din campania
trecuã, aºa cum i-ar sta bine unui
social democrat. Altfel începi sã
cânþi, cam aºa cum le zice al lu’
Zbanghiu în weekend, când sã
simte el mai degajat: Aºa sunt zilele
mele, una bunã zece rele. Uiu, iu!
   Mã nepoate, în afarã de nea
Morþun, care mai trece în pantaloni
scurþi pin piaþa publicã, doar aºa
sã vadã care mai e pulsu, în
amintirea vremurilor de odinioarã,
alþii sunt înfierbântaþi rãu de tot. Ba
plãtesc articole peste articole,
publireportaje, cu titluri pe care
probabil nici ei nu le înþeleg, cum  nea Mãrin

Sucã ºi precampania, iubirile de la PSD la PNL ºi Pro România ºi
dragostea trioului Ponta-Duicu-Gherghe

ar fi „Legea Compostului va creºte
rata reciclãrii deºeurilor”. Bine,
ãsta-i aparþine lu’ nea Cupã, ºtiþi
dumneavoastrã care, deci slabe
ºanse sã intereseze pe careva.
   Între timp, pi la Mehedinþi,
fãcurãm ce fãcurãm ºi luãm
menþiune la COVID, adicã suntem
pe locu 4. Pentru momentu’ ãsta,
mai departe mai vedem, cã ãl mai
grav e la fabrica de vagoane ºi
vine din urma ºantierul naval. Sã
pare cã ce sã întâmplã pânã la un
moment dat fu chiar bine, numai
cã dupã aia scãparã lucrurile de
sub control. Cam de când începu
nea prefectu’ Pavel sã sã dea în
stambã, zâc unii ºi alþii . Cã
‘mnealui devenisã brusc interesat
de cum sã asfalteazã bulevardu’
de strãbate municipiu’ reºedinþã de
judeþ de la un capãt la altu’, în plinã
pandemie, în loc sã sã preocupe de
ce mãsuri trebuiesc luate, sã nu sã
rãspândeascã infectãrile. Sã-l fi
vãzut pe nea Cristinel cum mãsura

bordura din ochi ºi virusu’ pândea
la hotarele judeþului, iarã când îl
vãzu pe nea prefectu’ ocupat cu
altele, hop sã-ºi facã de cap. ªi-i
reuºi pãnã acuma. Poate sã
întrebuinþeazã mai cu folos,
reprezentantu’ guvernului, mãcar
de aici înainte, cã de palavre ºi
apariþii tv fãrã noimã sunt sãtui
mehedinþenii. Aºa o vrea partidu’!
   Una peste alta, fierbe politica
localã, partidele umblã dupã lideri,
dupã candidaþi, iar unii de îi au la
îndemânã îi mai ºi sacrificã, în
favoarea alor cu mai mare potenþã
financiarã. Pãi, ºacalii cum ºi cu ce-
ºi menþin posturile ºi poziþiile?!
Abia aºteptãm listele cu candidaþi
ºi atuncea sã vezi, revelion, ce mai
încoace ºi încolo.
   Mã nepoate, da acuma io stau
drept ºi poate judec strâmb, da
cum sã face cã nea Duicu, care sã
plângea mai deunãzi cã fu executat
de nea Ponta, îºi dete mâna cu nea
fostu’ premier ºi fac ºi desfac

împreunã mrejele politichiei
mehedinþene. Unde mai pui cã-l
luarã ºi pe nea Gherghe, îl
rebrenduirã, îi pusãrã barbã, ca lui
Moº Crãciun, îl ferchezuirã ºi-l
trimit acuma sã facã pe cuceritoru’,
deºi nu-i prea iese, cã puºca nu
mai are cureaua latã, aºa sã pare.
Doar din aduceri aminte ce mai
trãieºte nea Gherghe, în încercarea
sa disperatã de a mai prinde al
treilea mandat. ªi asta, deºi singur
zicea cã douã mandate sunt
suficiente pentru un primar, da sã
pare cã trebuind sã bage mâna în
pozonar pentru cheltuielile de lux,
a constatat cã e pozonaru’ ‘mnealui
ºi nu sã cade, mai bine poate mai
prinde o datã  roata. Sau, mai ºtii,
s-o pricepe nea Duicu ce legume
sã punã ca sã iasã mâncarea bunã,
aºa cum sã laudã la întâlnirile ºi
negocierele la care participã, aºa,
discreeet!
   Aºa cã, pãnã data viitoare, sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


