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Klaus Iohannis a explicat ce
urmeazã în cazul în care va fi

depusã moþiunea de cenzurãde
cãtre PSD ºi dacã aceasta va trece.
Klaus Iohannis a fost întrebat de cãtre
o jurnalistã dacã existã posibilitatea
unui Guvern de coaliþie naþionalã în
contextul în care moþiunea de
cenzurã va trece. De asemenea,
jurnalista a subliniat faptul cã, în

Iohannis taxeazã PNL

Iohannis taxeazã PNL: Vã spun franc. Nu vãd cu ochi buni, e o boalã gravã a politicii româneºti
august 2019, PNL cerea filialelor din
þarã sã nu primeascã membri PSD,
dar, un an mai târziu, numeroºi
politicieni din PSD au trecut la PNL.
   “Pot sã vã spun franc. Nu vãd cu
ochi buni aceste racolãri. Simplu. Eu
am fost dintotdeauna ºi sunt ºi acum
împotriva traseismului politic.
Traseismul politic este o boalã gravã
a politicii româneºti ºi ori de câte ori

am avut ocazia m-am exprimat
împotriva traseismului politic. Eu nu
mi-am schimbat opinia. În ceea ce
priveºte coaliþii post moþiune, haideþi
mai întâi sã vedem moþiunea, sã
vedem votul pe moþiune, apoi sã
facem consultãri ºi cu certitudine nu
vom avea Guvern PSD”, a spus Klaus
Iohannis în cadrul unei conferinþe
de presã.

amãnunte în pag.3

Candidaþii PSD la alegerile locale, pe drumul cel bun!
Google a lansat la data de 15
martie 2020 un fond global de

urgenþã dedicat sãlii de ºtiri mici
ºi mijlocii care serveºte

audienþei locale, România
aflându-se pe lista þãrilor

eligibile.
Scopul programului este de a

sprijini financiar ºi de a încuraja
jurnalismul de calitate în timpul

crizei cauzate de virusul
COVID-19.

Conducerea ziarului “Obiectiv
mehedinþean” a aplicat pentru

proiectul “Fondul de Ajutor
pentru Situaþii de Urgenþã în

Jurnalism” ºi, dupã o pertinentã
verificare a solicitãrii noastre,

Google a considerat cã
îndeplinim condiþiile de

eligibilitate. Astfel am putut
beneficia de oferta programului

lansat de Google.

   Mulþumim Google!

 ªtiri pe surse.ro
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„Mi-aº dori ca noi,
Românii, sã avem

mai mult respect faþã
de noi înºine!”
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Editorial  de Sorin Vidan

* Parlamentarii PRO ROMÂNIA
VOM VOTA moþiunea de cenzurã.
   Delegaþia Naþionalã a PRO
România a validat luni, 10 august
2020, lista candidaþilor pentru
alegerile locale. Tot în acest context
au fost aprobate ºi alianþele
electorale pentru Prahova, Buzãu,
Bistriþa ºi Caraº-Severin.
   „PRO România are candidaþi în toate
unitãþile administrativ-teritoriale. Am
ales oameni reprezentativi pentru
comunitãþile lor, profesioniºti care ºi-
au dovedit abilitãþile de leadership ºi
de buni manageri în activitatea lor.
Aceºtia reprezintã alternativa românilor
care s-au sãturat de circ politic, de
interese de partid ºi de promisiuni
electorale încãlcate. Candidaþii noºtri
trãiesc într-o lume realã, în care
infrastructura, sãnãtatea, educaþia,
pensiile ºi alocaþiile sunt prioritãþi.
Suntem pregãtiþi de alegeri, dar
rãmânem la aceeaºi concluzie –

sãnãtatea românilor este cea mai
importantã ºi facem încã un apel la
acest Guvern sã vinã cu mãsuri
concrete de protecþie, în timp util, atât
pentru cei care vor fi în secþiile de
votare pe toatã durata procesului
electoral, cât ºi pentru alegãtori”, a
declarat preºedintele PRO România,
Victor Ponta.
   Membrii Delegaþiei Naþionale au
discutat ºi oportunitatea susþinerii
unei moþiuni de cenzurã îndreptate
împotriva Cabinetului Orban.
Concluzia acestora a fost cã România
se adânceºte în crizã cu fiecare zi de
guvernare a acestui Executiv.

Delegaþia Naþionalã a
PRO România a validat lista

candidaþilor pentru alegerile locale

   “Nu a fost niciodatã un haos mai
mare ca acum. Situaþia a scãpat de sub
control pentru cã nu s-au luat la timp
mãsurile potrivite. În martie, Guvernul
visa anticipate ºi spunea cã nu existã
riscuri epidemice. Mai apoi, când era
deja prea târziu, a venit cu mãsuri dure
care au distrus economia ºi-aºa
ºubrezitã ºi care au îngenuncheat
companiile autohtone. Nu au venit cu

soluþii pentru ºcoalã,
pentru sãnãtate, pentru
economie, nu ºi-au
recunoscut incapacitatea
de a gestiona o
asemenea crizã, au
refuzat sã asculte de
specialiºti ºi continuã sã
trãiascã într-o lume în
care procentele
electorale ºi alegerile
sunt prioritare,
indiferent de riscuri.
România este astãzi
mai rãu decât la

începutul pandemiei, Guvernul
Orban poartã aceastã vinã ºi trebuie
sã plece”, a declarat Victor Ponta.
https://www.proromania.ro/media/
delegatia-nationala-a-pro-romania-
a-validat-lista-candidatilor-pentru-
alegerile-locale-parlamentarii-
formatiunii-vor-vota-motiunea-de-
cenzura/
#PREªEDINTE_CJ_MEHEDINÞI
#PRO_ROMÂNIA_MEHEDINÞI
#NICOLAE_DRÃGHIEA

Se discutã în ultimele zile,
tot mai aprins, tema moþiunii de
cenzurã. E o temã nouã, neaºteptatã,
chiar cu totul surprinzãtoare când
te gândeºt i  cã la or izont ,  în
imediatul politic, bat la uºã alegerile
locale, preseazã teme ce þin de
alegerea primarilor ºi ºefilor de
consilii judeþene. Pânã la alegerile
parlamentare, când te gândeºti, în
perspectivã, la formarea unui nou
guvern, mai ar fi timp.
   Tema aceasta a moþiunii de cenzurã
e cel puþin neacordatã cu
normalitatea agendei politice, vine
aºa, ca un pumn trântit pe o masã în
timpul unei prelegeri universitare.
Mai mult, dupã ce liderul PSD a
anunþat cã lunea viitoare vor depune
o moþiune de cenzurã, aflãm cã deja
e posibil sã defilãm cu un alt premier:
“Guvernul Orban trebuie sã plece,
cu siguranþã. Luni se depune
moþiunea de cenzurã. Urmeazã sã se
clarifice arcul parlamentar care va
susþine aceastã moþiune. Sper sã
avem un preºedinte democratic, nu
capricios, ºi sã avem o schimbare
rapidã de Guvern, care sã se ocupe
de lucrurile care conteazã. Este
posibil sã avem ºi un premier pânã
la momentul moþiunii, dar þine de
componenþa celor care voteazã
moþiunea. Ne dorim un Guvern post
dezastru Guvernul Orban, care sã fie
alcãtuit din specialiºti”, a declarat
fostul ministru al Comunicaþiilor sub
mandat PSD, Alexandru Petrescu.
   Nu sunt deloc un fan al guvernãrii
Orban,  dar  parcã nu e deloc

O moþiune de
cenzurã inutilã
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momentul pentru aºa ceva. Nu e
vorba doar despre alegerile locale
ºi dificultatea organizãrii lor, cât
despre situaþia generalã dintr-o þarã
confruntatã crunt cu pandemia, cu
nenorocirea aceasta de covid. O þarã
cu sistemul medical încordat la
maxim ºi cu ameninþarea colapsãrii.
O þarã care nu ºtie cum va deschide
ºcolile în septembrie ºi ce vor face
copiii ºi cadrele didactice. O þarã la
uºa cãreia bate deja cr iza
economicã, aflatã într-o depresie
socialã avansatã. Ori chiar cã nu prea
mai conteazã cine e premier, cine
ne conduce. Important e sã ieºim
cu bine din toatã aceastã poveste
nefericitã despre fr icã, boalã,
neajunsuri. Nu spun cã guvernul
Orban e cea mai bunã soluþie, dar
de ce sã nu aºteptãm alegerile
parlamentare ºi sã decidã noii aleºi
cine ºi cum ne vor fi guvernanþii? O
nouã crizã politicã peste o crizã
sanitarã severã e tot ceea ce ne
lipseºte acum!
   Înþeleg ºi joaca politicienilor,
presiunile ºi toatã nebunia. Dar
parcã acum nu e momentul de aºa
ceva. E poate de înþeles ºi critica
PSD. Social-democraþii  au
argumente contra guvernãrii
liberale, nimic de zis. Doar cã în
mod evident altele sunt acum
prioritãþile momentului. E clar cã
Iohannis a fost prins pe picior greºit
de decizia PSD. ªi-o merita, ca sã
mã exprim astfel. Prea a tratat de
sus ºi pãrtinitor lucrurile. Nu e doar
preºedintele liberalilor, e ºi
preºedintele celorlalþi, ºi ar fi putut
sã fie în toate aceste luni mult mai
echidistant ºi mai lucid. O moþiune
de cenzurã, acum, nu îndreaptã
nimic. Nici cãderea guvernului
Orban nu îndreaptã nimic. Doar
încurcã lucrurile ºi dacã, Doamne
fereºte, din cauza acestor bâlbâieli
politicianiste, lucrurile se complicã,
se adânceºte criza, cine va fi
vinovat, cine va plãti preþul
politicanismului de doi lei?

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

ªtiinþã, Tineret ºi Sport
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a fãcut o nouã vizitã pe
DJ671A unde sunt în plinã
desfãºurare lucrãrile de asfaltare
între localitãþile Crãguieºti - Ilovãþ.
Tronsonul este parte a proiectului
prin care se modernizeazã 12
kilometri, între localitãþile Crãguieºti
- Ilovãþ - ªovarna - Bala, proiect al
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
   Asfaltarea a început cu tronsoanele
ªovarna - Rudina ºi Studina - Ilovãþ,
iar acum s-a ajuns la ultima porþiune,
Ilovãþ - Crãguieºti.
   “Din discuþiile purtate astãzi la faþa

Continuã asfaltarea Drumului Judeþean 671A,
pe tronsonul Crãguieºti - Ilovãþ - ªovarna - Bala

În Grãdina de Varã a Palatului
Culturii “Teodor Costescu”, din
Drobeta Turnu Severin, zilele trecute
a avut loc ºedinþa extraordinarã a
Comitetului Executiv Judeþean al
Organizaþiei PSD Mehedinþi.
   În cadrul întrunirii, s-au validat

 Biroul de presã

Candidaþii PSD la alegerile locale, pe drumul cel bun!

candidaþii pentru alegerile locale
din toamna acestui an.
   Pentru Primãria Municipiului
Drobeta-Turnu Severin, avem
încredere cã actualul primar,
Marius Screciu, va câºtiga un nou
mandat, astfel cã a fost validat

pentru o nouã candidaturã.
Candidaþii pentru oraºele din

judeþ sunt urmãtorii:
- Orºova: Constantin Popescu
- Strehaia: Ioan Giura
- Vânju Mare: Alexandru Mijaiche
- Baia de Aramã: Florin Sanislav
   În ceea ce priveºte candidaþii PSD
pentru primãriile comunelor
judeþului Mehedinþi, aceºtia sunt în
majoritate, oameni cu experienþã ºi
expertizã în administraþia publicã,
hotãrâþi ºi determinaþi sã sprijine
dezvoltarea comunitãþilor locale.
   În egalã mãsurã, pentru alegerile
locale de anul acesta, Organizaþia
PSD Mehedinþi promoveazã ºi
oamenii tineri, cu dorinþã de
implicare în funcþii de consilieri
locali, judeþeni ºi chiar primari.
   Tot în cadrul ºedinþei a fost
validatã lista candidaþilor pentru
funcþiile de consilieri judeþeni în
cadrul Consiliului Judeþean
Mehedinþi, dar ºi listele de candidaþi

pentru funcþiile de consilieri locali.
   “Pentru preºedinþia Consiliului
Judeþean Mehedinþi, am primit votul
de încredere pentru a candida pentru
un nou mandat. Le mulþumesc
tuturor colegilor pentru sprijin ºi
susþinere ºi vreau ca împreunã sã
continuãm ceea ce am început. Le
doresc mult succes tuturor atât în
campania electoralã, cât ºi la alegeri
ºi am încredere cã astãzi a fost
validatã  ECHIPA CÂªTIGÃTOARE.
Urmeazã pentru noi toþi o perioadã
care cere implicare, muncã ºi
seriozitate! Candidaþii au o singurã
misiune care nu poate da greº pentru
rezultate cât mai bune la alegeri:
aceea de a le transmite oamenilor ceea
ce s-a realizat în ultimii patru ani în
judeþul Mehedinþi, în infrastructurã
rutierã, infrastructurã de sãnãtate,
utilitãþi, educaþie, îmbunãtãþirea
condiþiilor de trai”, a transmis Aladin
Georgescu, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi.

locului, cu reprezentanþii
constructorului, am primit asigurãri cã
pânã la sfârºitul acestei sãptãmâni sau
la mijlocul sãptãmânii viitoare, se va
termina de asfaltat ºi aceastã ultimã
porþiune, ceea ce înseamnã cã vom
avea turnat primul strat de asfalt pe toþi
cei 12 kilometri ai proiectului. Este un
drum important pentru zona de nord a
judeþului ºi mã bucur cã modernizarea
lui s-a concretizat întocmai cum le-am
promis locuitorilor din comunele
ªiºeºti, Ilovãþ, ªovarna ºi Bala!”, a
transmis preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.

Sudul judeþului
concentreazã o populaþie importantã
din Mehedinþi. Mulþi dintre cei care
au plecat ani la rând la muncã în
strãinãtate s-au întors acasã ºi au
gãsit motivele care sã îi determine
sã nu mai plece. Guvernarea PSD a
investit sume importante de bani în
aceastã zonã, într-o colaborare
corectã, în interesul cetãþenilor pe
care a avut-o cu primarii.
   PSD îi susþine în continuare pe
Gelu Pantelimon pentru Primãria
Salcia, Dãnuþ-Narcis Percea la
Primãria Vânãtori ºi Dumitru Baicu

PSD continuã împreunã cu
primarii în funcþie

Comuna Brezniþa Ocol are
potenþial de dezvoltare, iar în ultimii
ani, administraþia localã condusã de
social-democratul Cãtãlin Drãghici
a fãcut investiþii importante în
infrastructura de utilitãþi ºi în
infrastructura rutierã.

PSD, administraþie performantã la Brezniþa Ocol

pentru Primãria Gârla Mare.
   Sunt primari în funcþie cu
performanþã politicã, iar zilele
trecute au depus candidaturi pentru
alegerile din 27 septembrie, pentru
a continua ceea ce s-a început
împreunã cu PSD.
   “Le doresc mult multã baftã atât
domniilor lor, cât ºi echipelor de
consilieri! Continuãm împreunã
pentru dezvoltarea durabilã ºi
continuã a judeþului Mehedinþi!”, a
transmis preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu.

   Lucrurile vor continua în aceeaºi
direcþie pentru dezvoltare ºi
valorificare a poziþiei geografice pe
care comuna o are, în imediata
apropiere a municipiului Drobeta
Turnu Severin.

 Continuare în pag. 5
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Joi, 6 august, când Biserica
Ortodoxã sãrbãtoreºte marele
praznic al Schimbãrii la Faþã a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei a
sãvârºit Sfânta Liturghie, la
mãnãstirea mehedinþeanã Jiana.
   Aºezãmântul monahal din
Câmpia Blahniþei a devenit la ceas
de mare sãrbãtoare, o oazã de
pelerinaj ºi rugãciune pentru
credincioºi iubitori de prãznuire.
   Sfânta ºi dumnezeiasca Liturghie a
fost sãvârºitã pe esplanada din faþa
bisericii Mãnãstirii Jiana. Dupã
rugãciunea amvonului pãrintele
protosinghel Augustin a binecuvântat
prinoasele aduse de credincioºi ºi a
rostit rugãciunea specialã care se
citeºte la praznicul Schimbãrii la Faþã
pentru binecuvântarea strugurilor.
   Bucuria slujirii arhiereºti s-a datorat
faptului cã în aceastã zi de mare
sãrbãtoare pãrintele stareþ al acestei
mãnãstiri, pãrintele protosinghel
Augustin Dragomir a împlinit frumoasa
vârstã de 55 de ani. Cu aceastã ocazie
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim i-a dãruit
pãrintelui Augustin o carte de folos
duhovnicesc ce ilustreazã rugãciunea
la Sfântul Evagrie Ponticul.
   În cuvântul de învãþãturã de la finalul
Sfintei Liturghii Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a pus la inimile celor prezenþi
cuvânt de mângâiere ºi întãrire în
credinþa ºi nãdejdea creºtinã: „Îl rog
pe Dumnezeu sã ne dãruiascã
rugãciune puternicã, rugãciune cu
lacrimi, tuturor sã ne fie rugãciunea
pe care o facem, pavãzã împotriva
întristãrii ºi a descurajãrii. Pentru
dumneavoastrã rugãciunea sã fie o
nãdejde cã nepoþii ºi copiii
dumneavoastrã vor fi bine.
Rugãciunea sã ne aducã în inimã
nãdejde cã Dumnezeu ne va scãpa ºi
de aceastã încercare prin care trece
omenirea de pe faþa întregului pãmânt”.
   La final Preasfinþia sa a mulþumit

Hramul acestei parohii a
început din seara zilei de 8 august,
atunci când a fost sãvârºitã slujba
Vecerniei unitã cu Litia în cinstea
Sfântului Dorotei.
   În dimineaþa zilei de duminicã,
programul liturgic a continuat
începând cu ora 8:00, când a fost
sãvârºitã Utrenia, iar începând cu
ora 9:00 a fost sãvârºitã Sfânta
Liturghie de cãtre Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, înconjurat
de un sobor de preoþi ºi diaconi.
   Din soborul de slujitori a fãcut
parte pãrintele Ioan - Ovidiu Polexã,
de la parohia ªelimbãr, judeþul Sibiu,
cel care i-a fost pãrintelui paroh
Daniel Vãtuiu mentor ºi pedagog,
cãlãuzindu-i paºii spre minunata
Tainã a Preoþiei; pãrintele Ionuþ -
Cosmin ªtefan, inspector bisericesc
în cadrul Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei ºi cel care s-a ostenit cu
construirea acestei biserici ºi a dus
grijã de comunitatea parohialã pânã
la venirea pãrintelui Daniel Vãtuiu;
pãrintele Cãtãlin-Marinel Þãruº de la
Catedrala Episcopalã din Drobeta
Turnu-Severin; pãrintele paroh
Daniel Vãtuiu ºi pãrintele arhidiacon
Bogdan Chirea de la Catedrala
Episcopalã din Drobeta Turnu-
Severin. Rãspunsurile liturgice au
fost oferite de cãtre psalþi ai
Catedralei severinene.
   În cuvântul de învãþãturã rostit,
Ierarhul mehedinþean a tâlcuit
pericopa evanghelicã din aceastã
duminicã: “Este de datoria fiecãrui
creºtin sã se roage, este de datoria
noastrã sã ne rugãm seara ºi
dimineaþa. Dacã Iisus s-a urcat în
munte sã se roage, noi ne plecãm
genunchii în camera noastrã ºi ne
rugãm; dacã Iisus Hristos s-a rugat
în munte ºi noi sã mergem la Sfânta
Bisericã ºi aici plecând genunchii

Praznicul Schimbãrii la Faþã a Mântuitorului – momente
de bucurie duhovniceascã la Mãnãstirea Jiana

Biserica “Sfântul Dorotei din Gaza” din
localitatea ªimian, judeþul Mehedinþi ºi-a cinstit

ocrotitorul spiritual duminicã, 9 august 2020

inimilor noastre, sã ne rugãm; dacã
Iisus Hristos s-a rugat în munte ºi noi
suntem datori sã ne rugãm, ºi când
lucrãm ceva sã zicem rugãciunea lui
Iisus, cea mai scurtã rugãciune:
“Doamne Iisuse Hristoase, miluieºte-
mã!”. Când aude vrãjmaºul diavol cã
din inima noastrã pleacã aceastã
rugãciune a inimii, se îndepãrteazã de
la noi, se înfricoºeazã doar la auzirea
numelui lui Iisus Hristos, rugãciunea
este armã împotriva vrãjmaºului
diavol” a precizat Preasfinþitul Pãrinte
Episcop Nicodim.
   În continuare, pãrintele paroh a
vorbit despre importanþa acestei zile,
când toatã comunitatea a participat
la Sfânta Liturghie de hram: “A
devenit deja o tradiþie ca duminica
dinaintea serbãrii Sfântului Cuvios
Dorotei din Gaza sã fie închinatã
sãrbãtoririi hramului parohiei
noastre. Dacã ar fi ca sã încadrez acest
cuvânt al meu într-o temã anume, nu
m-aº putea îndepãrta de cuvântul
“mulþumire”. Se cuvine înainte de
toate sã-i mulþumim lui Dumnezeu
pentru toate bunãtãþile pe care ni
Le-a dãruit, mai ales în aceastã
frumoasã ºi binecuvântatã  zi.
Astãzi, noi serbãm hramul Bisericii
noastre, sau praznicul Bisericii
noastre; precum o familie are praznicul
sãu ºi vin toate neamurile ºi toate
rudeniile, aºa ºi familia noastrã
duhovniceascã din aceastã parohie ºi-
a serbat astãzi ocrotitorul”.
   În încheiere, micuþa Ana-Maria
Pereanu, fiicã a parohiei Calea
Hinovei, a interpretat o frumoasã
priceasnã închinatã Maicii Domnului,
iar Preasfinþitul Pãrinte Nicodim i-a
oferit o icoanã cu Maica Domnului.
   Biserica parohiei Calea Hinovei din
comuna ªimian, judeþul Mehedinþi a
fost sfinþitã în data de 9 august 2017.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

pãrintelui stareþ Augustin pentru
grija prin care aceastã mãnãstire a
înflorit în cei opt ani de când
pãrintele este stareþ aici.
   De asemenea pãrintele Augustin a
rostit câteva cuvinte spre folosul
duhovnicesc al credincioºilor:
„Mulþumesc Bunului Dumnezeu cã
mi-a dat misiunea sã vin acasã, aici
la Jiana mã simt acasã. Obºtea
duhovniceascã a mãnãstirii noastre
n-a crescut prin cãlugãri, dar a
crescut prin credincioºi, de aceea cu
toatã dragostea vã spun cã mã simt
acasã ºi vã simt ca pe o familie. Sunt
încântat cã în acest colþ de pustie a
înflorit o floare numitã Mãnãstirea
Jiana ºi în aceastã mãnãstire mulþi
credincioºi vin sã-ºi gãseascã
liniºtea sufleteascã. Mulþumesc
Bunului Dumnezeu cã acest cuvânt
de mângâiere este mai bun decât
toate pastilele din lume. Sã luãm
aceste pastile ale lui Dumnezeu:
Sfânta Împãrtãºanie, anafurã,
aghiasmã, rugãciunea, curajul,
nãdejdea, bucuria, pacea. Trebuie sã
trãim cu nãdejdea cã dacã Sfânta
Scripturã ne spune: dreptul de va
cãdea de ºapte ori pe zi, sã se scoale
cã se va mântui. Deci ce înseamnã
dreptatea dupã Sfânta Scripturã?
Înseamnã sã te ridici. Atât de frumos
spune Sfântul Isaia Pustnicul cã de
câte ori îþi aduci aminte de Dumnezeu
sã te rogi ca El sã te pãzeascã atunci
când tu uiþi de el. Astãzi s-a înãlþat
de aici rugãciunea ca tãmâia la ceruri
pentru liniºtirea noastrã, pentru
mângâierea noastrã ºi rog pe Bunul
Dumnezeu sã trimitã în spitale la cei
care sunt acolo bolnavi, ºi sunt
sãrmanii de ei înfricoºaþi, cã nu se
ºtiu zilele omului pe pãmânt, sã le
trimitã o mângâiere de aici de la noi,
o razã de bucurie, sã le trimitã putere
ºi sãnãtate ºi noi care suntem
sãnãtoºi sã nu uitãm cã Dumnezeu
n-a lãsat niciodatã acest popor”.

Pr. Marian Alin Giginã
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Aºa cum am promis, proiectul
meu „Primul ghiozdan” se va aplica
ºi în anul ºcolar 2020-2021.
   Astfel, 800 de copii care merg anul
acesta în clasa pregãtitoare vor gãsi
pe bãncuþe în prima zi de ºcoalã
ghiozdane cu toate rechizitele
necesare pentru anul ºcolar!
   Este important ca municipalitatea

Orice discuþie în sens de
opunere la noile prerogative privind
învãþãmântul românesc - ºi nu numai
- de a fi desfãºurat începând din acest
an în modul online - “la distanþã!” -
pare din ce în ce un efort tot mai inutil.
Noua ordonanþã de urgenþã care se
prefigureazã din partea guvernului
român, prin Ministerul Educaþiei, este
elocventã în acest sens, adicã acest
tip se va implementa fãrã echivoc. Alte
argumente în aceastã direcþie ar fi
achiziþionarea unui numãr de
250.000 tablete, într-o primã fazã,
cãreia îi va urma o alta, de 200.000,
inclusiv laptopuri - ce vor fi distribuite
elevilor ºi cadrelor didactice. La fel,
programul Teleºcoala rezervat
profesorilor din învãþãmântul
preuniversitar care va începe din 15
august, la TVR.
   La fel se desfãºoarã lucrurile ºi
la nivelul altor þãri, care vor fi
obligate - !?! - sã implementeze
acelaºi mod de educaþie.
   Cum s-a reuºit acest consens
mondial, într-un timp atât de scurt?
ªtim: Covidul ºi frica de moartea
provocatã de el! Cum a apãrut acest
teribil inamic al umanitãþii, care, iatã,
schimbã toate paradigmele, toatã
filosofia lumii, toate sistemele de
apãrare împotriva marei
necunoscute, Moartea? Este, însã,
acest Covid un element natural? Nu
este, s-a demonstrat, deci, este o
creaþie a omului, în laborator, adicã
are o origine cât se poate de terestrã.
Cine este acel om, grup de oameni,
guvern, sistem politic etc care a
conceput aºa ceva? Aici este marea
întrebare, la care fiecare rãspunde
cum poate, cum a fost educat, cum
este informat, cum poate procesa
informaþiile ce le are la îndemânã sau
la care accede, dincolo de informaþiile
oficiale, populare, larg cunoscute.
   Educaþia, aºadar, rãmâne sub noul
concept, online, aºa cã nu existã
scãpare, niciun elev, niciun profesor,
niciun pãrinte nu are scãpare -
niciunul dintre noi nu are scãpare din
aceastã nouã paradigmã ce ni se
pregãteºte! Este ceva rãu în asta?
Deocamdatã, pãrerile sunt împãrþite,
dar esenþialul asupra cãruia vrem noi
a atrage atenþia, este dirijarea
umanitãþii spre aºa ceva, sub teroarea

ONLINE FOREVER
acestui Covid - creaþie a omului - într-
un timp aºa scurt. Cine i-a permis
acestui om, sau grup, sau guvern etc.
sã procedeze astfel, ºi cu ce scop,
putem doar sã intuim, pentru cã un
rãspuns concret nu vom obþine,
probabil, niciodatã. Pur ºi simplu, am
fost atât de abil manipulaþi, cu
complicitatea guvernelor ºi
administraþiilor naþionale oficiale,
alese de noi, prin “vot direct, universal
ºi secret”, încât mulþi dintre noi chiar
cred cã este o chestiune fireascã, deci
natural acceptabilã etc.
   Experimentul Covid a reuºit!
Moartea a rezolvat problema vieþii în
sclavie informaticã. Iar ca sã
mergem cu ideea mai departe,
trecerea educaþiei sub Zodia Online
este printre primii paºi spre
dependenþa totalã de acest mediu
virtual, foarte controlabil de cãtre cei
care îl administreazã (Parantezã:
transmiterea voturilor din teritoriu
spre Birourile centrale se face
electronic, nu-i aºa? Are votantul
vreun control asupra onestitãþii
integrale a acestei transmisii, sau ne
gândim volens, nolens la ce spunea
un mare dictator, anume cã nu
conteazã cine voteazã, ci acela care
numãrã voturile?) - prin urmare,
vom fi o civilizaþie controlatã ºi
dirijatã exclusiv de ºi spre interesele
celor care au conceput ºi
gestioneazã acest imens Big
Brother.
   Teoria conspiraþiei? Excludem
acest concept, ºi ce rãmâne?
Întâmplarea, hazardul, convergenþa
unor factori de mediu, politici,
sociali etc. care au generat aceastã
nouã orientare a lumii! Deci, ºtiinþã,
adicã pozitivism, din care, ºtim, este
exclusã credinþa, arta, religia,
imaginaþia, libertatea de a alege ºi
ceea ce nu este convenþional,
recomandat, dispus de legi ºi
regulamente! Adicã, dictaturã purã!
Prin urmare, ceea ce se îmtâmplã
este o întâmplare cosmicã, aºa
trebuia sã se întâmple, în faþa cãrui
eveniment trebuie sã ne resemnãm.
Sã ne resemnãm, cã de nu, vine
Covidul ºi ne papã! El sau cel care îi
va urma în ºirul de aceste noi
“întâmplãri naturale”!

D. Tãbãcaru

 Viceprimar Daniel Cîrjan

Proiectul “PRIMUL GHIOZDAN” continuã

sã sprijine copiii în prima zi de
ºcoalã pentru cã primul impact cu
ºcoala poate influenþa viitorul
micuþilor, tot aºa cum nu este de
neglijat nici faptul cã sunt mari
costurile cu un ghiozdan echipat
cu tot ce este necesar pentru
prima zi de ºcoalã.

Doi dintre cei trei primari
ALDE din judeþul Mehedinþi au ales
sã candideze pentru un nou
mandat sub sigla PSD.
   Primarii Viorel Spuzã din comuna
Vlãdaia ºi Cãtãlin Enache din comuna
Dumbrava au trecut la Partidul Social
Democrat împreunã cu echipele de
consilieri ºi au depus astãzi
candidaturile la Birourile de
Circumscripþie Comunalã atât pentru
funcþiile de primari, cât ºi pentru
Consiliul Local.
   Cei doi au ales aceastã schimbare în
urma bunei colaborãri pe care au avut-
o în ultimii patru ani, atât cu Consiliul
Judeþean Mehedinþi, cât ºi cu Guvernul

Doi primari ALDE candideazã din partea
PSD Mehedinþi la Alegerile Locale

PSD care au susþinut finanþarea celor
mai importante investiþii locale care s-
au derulat în ultimii 30 de ani.
   “Personal, am avut o colaborare
foarte bunã cu domniile lor ºi i-am
susþinut în eforturile de a îmbunãtãþi
condiþiile de trai în comunitãþile pe
care le reprezintã! Le mulþumesc
pentru încrederea acordatã mie ºi
Partidului Social Democrat pentru
urmãtorul mandat ºi îi asigur de
susþinere în continuare! Continuãm
împreunã pentru dezvoltarea
durabilã ºi continuã a judeþului
Mehedinþi!”, a transmis Aladin
Georgescu, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi.

PSD, administraþie...
 Primarul Cãtãlin Drãghici ºi-a depus candidatura pentru alegerile locale
din 27 septembrie, pentru un nou mandat, cu susþinerea PSD ºi a
preºedintelui Aladin Georgescu.
   “La nivelul Consiliului Judeþean Mehedinþi, am avut o colaborare foarte bunã
în ultimii patru ani ºi am încredere cã lucrurile vor continua în aceeaºi direcþie!
A fost, de asemenea depusã ºi lista de consilieri pentru Consiliul Local Brezniþa
Ocol! Mult succes, Cãtãlin Drãghici ºi echipei de consilieri!”, a transmis
preºedintele PSD Mehedinþi, Aladin Georgescu.

 urmare din pag. 3

 Biroul de presã
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’

Oana Pîrvan, un brand al
comunei Ponoarele, interpret de
muzicã popularã ºi creatoarea unui
atelier de costume populare autentice
româneºti, un pãstrãtor al tradiþiilor
româneºti, într-o comunã emblematicã
de munte a judeþului Mehedinþi,
comuna în care existã Podul lui
Dumnezeu, face dezvãluiri ºocante
despre politica PNL Mehedinþi, de care
este dezamãgitã profund.
   Oana Pîrvan este consilier PNL la
Ponoarele din anul 2016, iar
preºedintele filialei locale a PNL este
actualul viceprimar al comunei, Vasile
Gheorghescu. Dupã ce liberalii l-au
desemnat pe viceprimar drept
candidatul PNL pentru funcþia de primar
al comunei Ponoarele ºi dupã ce chiar
s-au strâns semnãturi pentru acesta,
PNL Mehedinþi a decis sã facã o mutare
absolut ºocantã ºi de neînþeles: Aceºtia
au impus organizaþiei din Ponoarele sã
îl susþinã drept candidat pe actualul
primar PSD, Iulian Cerbu.
   Oana Pîrvan spune cã este cu atât
mai ºocatã, cu cât i s-a spus mereu cã
PNL nu este ºi nu va fi niciodatã un
aspirator de pesediºti. Decizia ºocantã
a PNL Mehedinþi, de a-l da la o parte
pe Vasile Gheorghescu, viceprimarul
cu cea mai mare popularitate în
comunã ºi omul despre care se
spune cã a condus de facto Primãria
în ultimii patru ani, a fost contestatã cu
vehemenþã de liberalii din Ponoarele.
Întreaga organizaþie s-a destructurat
ºi au plecat pur ºi simplu din PNL.
Vasile Gheorghescu a leºinat
când a auzit cã a fost înlocuit
   Viceprimarul Vasile Gheorghescu
a pus suflet în organizarea politicã
a PNL Ponoarele, iar când a auzit
cã filiala liberalã judeþeanã nu mai
are încredere în el, efectiv a fost la

OANA NICOLETA PÎRVAN face
dezvãluiri ºocante din interiorul

PNL Mehedinþi
Liberalii distrug filiala din comuna

Ponoarele de dragul unui primar PSD,
pe care ºi-l doresc candidat

Este un scandal monstru în filiala PNL
din comuna mehedinþeanã Ponoarele.
Dupã ce liberalii de aici îºi întocmiserã

listele de candidaþi ºi fãcuserã toate
demersurile pentru a susþine

candidatura viceprimarului liberal Vasile
Gheorghescu, filiala judeþeanã a PNL i-

a anunþat cã nu mai susþin aceastã
candidaturã ci îl vor ca ºi candidat pe

actualul primar PSD, Iulian Cerbu.

un pas de infarct.
   „Domnul viceprimar a leºinat, a
fost nevoie de intervenþia SMURD
pentru a-l resuscita. Nu îþi poþi bate
joc de un om care a pus suflet
pentru PNL. PNL nu are dreptul sã
decidã asupra destinului unui om
ºi nici sã îl oblige sã susþinã ce vor
ei. Noi nu îl vrem candidat pe Iulian
Cerbu ºi nu pentru asta am intrat în
PNL”, ne explicã consilierul PNL
Ponoarele, Oana Pîrvan.
Oana Pîrvan: „Sunt foarte
dezamãgitã de PNL, de faptul cã
nu iau în seamã oamenii capabili
ºi pe cei care ºi-au dat sufletul
pentru PNL”
   „Îmi pare foarte rãu cã am muncit
pentru PNL, pentru cã nu ºi-au
respectat promisiunile! Am fost
asiguraþi cã niciun PSD-ist nu va intra
în echipa noastrã, iar eu, cetãþean al
comunei Ponoarele, i-am crezut! Nu
numai cã au luat pesediºti, dar ºi-au
eliminat proprii oameni de valoare.
Organizaþia PNL din Ponoarele nu mai
existã. Sã ne lase în pace, sã nu ne
mai transmitã cã trebuie sã mergem
cu un om pe care noi nu ni-l dorim în
comuna noastrã! Sã ne lase în pace
ºi sã nu ne mai ameninþe! Sã nu uite
domnii din PNL cã mai presus de
orice este viaþa unui om ºi nu meritã
un om sã îºi piardã viaþa din cauza
PNL!”, mai spune Oana Pîrvan.
Revoltã în PNL Ponoarele
   Aºadar, scandalul este acum unul
colosal la Ponoarele. Întreaga filialã, în
frunte cu cel mai popular candidat,
viceprimarul Vasile Gheorghescu, au
trecut la PMP ºi vor susþine candidatura
Oanei Pîrvan pentru funcþia de primar
al comunei Ponoarele.

* În condiþiile în care lumea
s-a resemnat cu fenomenul noilor
asalturi ale... noului coronavirus ºi
nu prea le bagã în seamã, ce
subiecte par sã ocupe mai nou
agenda publicã? Pãi, ia sã vedem
ºi sã luãm aminte.1. Când ºi în ce
condiþiuni va începe ºcoala?; 2.
Cum vor fi organizate alegerile
locale; 3. Cum va fi reorganizatã
Liga I de fotbal; 4. Când se va face
luminã în tãrtãcuþa numitului Buºoi
Silviu Cristian, zis Cristi, zis ºi, n-
am înþeles de ce, Baby-Face.
   * Deci, sã le luãm pe rând. ªcoala
– când va începe ea? Teoretic, pe 14
septembrie. Dar cum, în ce condiþii?
Pentru a se stabili asta, a fost
convocatã o ºedinþã maraton la
guvern, în cap, desigur, cu Martie din
post. Dupã ore lungi de asºteptare,
bieþii reporteri doreau, fireºte, sã afle
ºi ei, cu o clipã mai devreme, care a
fost rezultatul dezbaterilor despre
începerea  noului an de învãþãmânt,
dar miniºtrii participanþi, care ieºeau
unul câte unul, spuneau, invariabil,
sã aºteptãm sã iasã domnul
preºedinte, sã aºteptãm declaraþiile
preºedintelui. Vã daþi seama în ce
atmosferã de responsabilitate s-au
desfãºurat lucrãrile acelei ºedinþe!
Asta în cazul în care Nea Rânjilã,
preºedintele, de! nu le interzisese
cumva respectivilor sclaveþi sã  facã
vreo declaraþie presei înainte de a face
el. Ei, când într-un târziu ºi-a fãcut
apariþia ºi Rânjilã Vodã, unde nu ne-
a bãgat în niºte teorii coloristico-
spectrale cu iz semaforizant, din care
poftim de mai ieºi! Vã va explica mai
detaliat ministrul de resort - a zis
cineva. Da, ne-am liniºtit gândindu-
ne la coerenþa din capul madamei
Anisie Monica. Când a început
dumneaei sã gãvãreascã miorlãind ºi
lungind la infinit vocalele, ca orice
dãscãliþã proastã care vrea sã se facã
mai bine înþeleasã, ceaþa din minþile
tuturor a devenit brusc o pâclã densã
prin care orbecãiai fãrã ºansa de a
desluºi ceva. Cu atât mai mult cu cât
avea sã se arate cã nici marele
comunicator Rânjilã nu fusese destul
de elocvent în informaþiile prezentate.
În concluzie, dupã ce madame
Monica Anisie  a þinut sã precizeze
cã se va face în aºa fel încât elevii sã

nu se întâlneascã unii cu alþii la
ºcoalã, toatã lumea a plecat lãmuritã
buºtean.
   * Cum vor fi organizate alegerile
locale? Ei, sã ajungem noi acolo cã
ne descurcãm noi! Pânã una-alta,
liberalii sunt ocupaþi sã ia cu japca,
la grãmadã, cât mai mulþi primari de
la PSD, ca sã aibã siguranþa cã vor
lua totul la alegeri. S-a ajuns pânã
acolo încât liberalii au oprit un om
de-al lor sã candideze, cazul din
comuna mehedinþeanã Ponoarele,
pentru a-l susþine pe primarul
pesedist în funcþie - treabã care s-ar
fi soldat cu dizolvarea organizaþiei
liberale de acolo ºi chiar cu leºinul
candidatului abandonat. Mã rog,
chestii, socoteli.
   * Liga I de fotbal se reorganizã.
În sensul cã trecu la sistemul cu
16 echipe, numai ºi numai pentru
a salva epava numitã Dinamo
Bucureºti. Nu mai retrogradeazã
nimeni, aºa cã toatã lumea
mulþumitã. Craiova, ºi cu lacrimi pe
obraz, dupã ce pierdu titlul chiar pe
modernul ei stadion. O, tempora!
   * Maestrul Buºoi Cristian, ce-i mai
zice ºi Baby-Face, a devenit un fel de
factotum, un fel de Figaro al
politichiei româneºti, dupã modelul
consacrat de primarul de veselã
amintire, Gherghe C. Dacã pe la
Bruxelles s-a învârtit, la mica
negociere de pe sub masã de o
funcþioarã care-l obligã sã întoarcã
niºte hârtii de pe o parte pe alta, când
vine în þarã face niºte declaraþii
sforãitoare, de tremurã  izmenele pe
te miri cine. Cã e Orban sau Merkel,
nu conteazã. Omul se va implica atât
în probleme de politicã economicã,
în care avertizeazã guvernul sã
cheltuiascã banii de la UE pânã la
ultimul cent, cât ºi în probleme de
politicã externã. Cu coronavirusul
cam evitã. Fiindcã, de, subiectul prea
a intrat în folclor ºi nu prea ar mai fi
de nasul lui. Pentru cã e expert în
strecurãtor de vorbe goale, e chemat
pe la niºte televiziuni, unde îºi
etaleazã competenþele, de râde lume
pânã se cocoºeazã. În pauza de masã,
dã o fugã pânã la Mamaia. Unde sunt
surse de distracþii cãcãlãu mãria-ta.
De unde are ãsta bãnetul în care se
scaldã, nu  se întreabã nimeni...

O flaºnetã bruxellezã

 Continuare în pag. 10
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    Subiectul analizei noastre l-a constituit numai
lotul de 136 monede de acest tip din tezaurul
de la Jiana.
   Totodatã, ne-am oprit numai asupra
interpretãrii legendei de pe revers, ce redã
numele asociatului la domnie al lui Mircea care,
pânã în momentul de faþã, pare a fi cunoscut
numai din acest izvor numismatic.
Asocierea la domnie este ceva obiºnuit în Þara
Româneascã, mai ales în momentele critice ale
domniei, asociaþi fiind, de regulã, fraþi sau fii.
   Din analiza legendei reversului ce redã numele
co-emitentului lui Mircea, observãm cã este
împãrþitã aleatoriu în douã de interpunerea imaginii.
Studiind aceastã împãrþire a legendei, numai pe
cele 136 monede din tezaurul de la noi, am propus
22 de variante ale legendei, aºa cum este ea
împãrþitã de imaginea reversului. Cum acest tip de
monetar este prezent ºi în celelalte tezaure, bãnuim
cã variantele pot fi mai multe: 1. Petr/uStan  2.
Petr/uStana 3. Petru/Stanan 4. Petr/uStanan 5.
Petru/Stant 6. Petru/StaSt 7. Petr/uStaSt 8. Petru/
StaS 9. Petr/uStanS 10. Petru/StanB 11. Petr/
uStanB 12. PetruS/tanB 13. Petru I/StanB 14. Petr/
StStS 15. Petr-/a-ana 16. Petr/ualSn 17. Petr/uSlan
18. Petr/uStaS 19. Petr/— aI 20. Petru/Slan 21.
PetruS/— at- 22. Petru/St-an.
   Se pare cã în redarea legendei s-au folosit mai
multe ºtanþe monetare, unele formate din grupe
de litere: „St” ,  „an”. Ce observãm din acest tabel?
- Cel care a realizat ºtanþele monetare nu pare a fi
un ºtiutor de carte, sau poate un mai puþin
cunoscãtor la grafiei latine.
- Întreaga þinutã a legendei reversului lasã ºi
impresia unei realizãri grãbite, dezordonate.

Despre un asociat la domnie al lui Mircea cel Bãtrân, mai puþin cunoscut (II)
- Se remarcã faptul cã în
orice variantã ar fi scrise,
literele „P” ºi „S” sunt mai
mari, bine evidenþiate, ca ºi
când ar reda fiecare un nume
propriu (începe cu literã
mare).
- Pe toate monedele numele
„Petru” este redat
întotdeauna corect ºi în
întregime.
- Pe monedele studiate de
noi, numai în 5 cazuri numele

„Stan” este redat corect ºi în întregime. Din cele
5 situaþii, în 4 numele „Stan” este însoþit de litera
„B”, despre care credem cã redã litera slavonã
„B” de la voievod.
   Noi credem cã monetarul, localnic, care nu se
vãdeºte a fi un bun cunoscãtor al grafiei latine,
aºa cum am vãzut în tabelul de mai sus, încercând
sã sugereze originea domneascã a co-
emitentului, s-a folosit de slavonul „B”,
binecunoscut pe legendele domnilor Þãrii
Româneºti.
- Reamintim cã în tezaurul de la Dudaºul Schelei
existã „bani” care pe avers, de o parte ºi alta a
scutului dinastic, are legenda P/e (Petru), iar pe
revers cruce cu braþele egale, între ele câte o stea.
   În urma acestor raþionamente am propus
urmãtoarele:
- Coemitentul lui Mircea de pe monedele aflate în
discuþie este „os domnesc”, un membru al familiei
domnitoare care la un moment dat este asociat la
domnie ºi primeºte ºi funcþia de ban al
Severinului.
- Legenda reversului redã numele acestui
membru al familiei domnitoare, numit Petru-Stan,
însoþit uneori ºi de titlul de voievod.
- Toþi aceºti ducaþi sunt emiºi în grabã, în urma
unei necesitãþi urgente, la dispoziþia lui Mircea
ºi în Cetatea Severinului.
- Acest coemitent bate o monedã, este adevãrat,
mãruntã, dar emiterea unei monede este apanaj
domnesc.
- În documentele vremii nu întâlnim, însã, nicio
rudã a lui Mircea, fiu sau frate, cu numele de Petru.
- Întâlnim, însã, un frate al domnului, numit Stan,
nume citit de noi pe monedele în discuþie, alãturi

de Petru. Într-un document apare „Fratele
domniei mele Stan”. Într-un alt document emis
de cancelaria lui Radu al II-lea, datat iunie 1421,
apare ca martor „jupan Stan, unchiul
voievodului”. În alt document, datat 1422,
semneazã ca martor jupan Stan.
- Mihail I, în scurta sa domnie, emite ºi el monede
ce-l au ca asociat la domnie pe Petru-Stan.
- Este posibil ca în condiþiile în care Stan, fratele
domnului, sã fi fost asociat la domnie, acesta sã-
ºi fi luat ºi numele de Petru, nume cu rezonanþã
domneascã. În condiþiile în care asocierea la
domnie nu presupunea ºi împãrþirea statului, iar
domnul rãmâne autoritatea supremã.  Aºa se face
cã într-un moment de mare efort militar, în jur de
1416, Mihail I era asociat la domnie ºi-ºi avea
reºedinþa la Târgoviºte, iar fratele domnului,
Petru-Stan, asociat la domnie, primeºte ºi
calitatea de ban cu atribuþiuni administrative ºi
militare la Cetatea Severinului.
Reamintim cã tezaurul de la Dudaºul Schelei este
considerat tezaur domnesc.
   Când ar fi putut ocupa Petru-Stan, asociat la
domnie ºi funcþia de ban al Severinului? Din
documente vedem cã:
- la 21 noiembrie 1413 – este Drãgoi ban
- 1414 – Drãgan ban
- martie 1415 – Radu ban ºi Aga ban
- iunie 1418 - Radu ban ºi Aga ban
- martie 1419 – Mihail I este ºi ban.
   Prin urmare, anii 1416 – 1417 ar putea fi
intervalul de timp când acest frate al domnului,
asociat la domnie, cu responsabilitãþi la Cetatea
Severinului, ar fi putut îndeplini ºi funcþia de ban.
În calitate de frate al domnului, asociat la domnie,
poate sã batã la Cetatea Severinului aceºti ducaþi,
prezenþi în majoritatea tezaurelor îngropate dupã
1416.
- Legenda aversului este aceeaºi cu cea care redã
numele lui Mircea, pe acel tip monetar în care
Mircea este reprezentat în hainã occidentalã,
þinând în dreapta lancea verticalã, în stânga globul
cruciger.
- Imaginea reversului este ºi ea identicã: scut cu
patru fascii în primul câmp, al doilea câmp plin,
timbrat de un coif cu acvila conturatã.
   În concluzie, oricum l-am numi, Petru, Petrusian
sau Petru-Stan, cum propunem noi, coemitentul
lui Mircea este „os domnesc”.   A fost asociat la
domnie cu atribuþiuni militare ºi administrative
la Cetatea Severinului.
   Prin prezenþa mai multor inele sigilare domneºti
(numai unul pãstrat) în tezaurul de la Dudaºul
Schelei, ne face sã credem cã acest tezaur a
aparþinut acestui frate al lui Mircea.

Conf. univ. dr. Ion Stângã

Notã: Materialul prezentat este parte integrantã
a cãrþii ”CETATEA MEDIEVALÃA SEVERINULUI –
IMPORTANT CENTRU MILITAR, COMERCIAL ªI
SPIRITUAL AL ÞÃRII ROMÂNEªTI”, apãrutã cu
prilejul simpozionului cu acelaºi titlu, ce a avut
loc la Cetatea Medievalã a Severinului, spre finalul
anului 2019, cu participarea celor mai importanþi
istorici medievaliºti din România. Cartea a fost
editatã de Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi Turism
Cultural din Drobeta Turnu Severin, cu sprijinul
Primãriei Municipiului.
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Cuvintele din titlu le-a rostit
altcineva, altfel, eu doar le-am adaptat
la starea de facto a naþiei mele. Dupã
1989, efectul de turmã s-a instalat ºi a
erupt. O parte a românilor, dornici de
libertate - dar ºi obligaþi de marasmul
economic postdecembrist al dispariþiei
locurilor de muncã dupã  falimentarea
intenþionatã a sute de intreprinderi -
au plecat cãtre cele patru vânturi, în
speranþa de mai bine. N-au gãsit câini
cu covrigi în coadã, ci umilire, sfidare
ºi sclavie modernã. Invazia
kalergiano-musulmanã din ultimii ani
a creat zone în statele occidentale,
unde legile gazdelor nu mai au
valabilitate, acolo domneºte ªharia
islamicã.
Dupã intrarea în U.E., România a fost
jefuitã, distrusã ºi pustiitã nu doar
de bogãþii naturale, ci ºi de cea mai
preþioasã comoarã - oamenii.
   Dupã atâta Covid ºi isterie generalizatã
cu care ne-a obligat alde Arafat ºi ai lui
sã facem pas cu pas cu masca pe figurã,
cred cã se impune o sumarã trecere în
revistã a unor evenimente de la care ne-
a fost distrasã atenþia ºi pe care
balamucul generalizat le-a fãcut
aproape neobservate. Am mai afirmat
ºi cu alt prilej cã între Imperiul Roman,
campania de expansiune a lui Napoleon
Bonaparte, Primul, dar mai ales Al
Doilea Rãzboi Mondial ºi Uniunea
Europeanã existã un numitor comun -
dorinþa stãpânirii necondiþionate ºi a
acumulãrii de bunuri. Mult lãudatul
conglomerat numit Uniunea Europeanã
s-a dovedit a fi o creaþie machiavelicã
mult mai diabolicã, superioarã celorlalte
menþionate. Privind retrospectiv, finele
celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial s-a

„Mi-aº dori ca noi, Românii, sã avem mai
mult respect faþã de noi înºine!”

soldat pentru România (dar ºi pentru
alte state europene) cu ocupaþia militarã
sovieticã. Pentru români, pânã în 1958,
când hulitul, dar mai puþin cunoscutul
Gheorghiu-Dej i-a scos din þarã; pentru
ceilalþi, pânã în 1990. Astãzi, Federaþia
Rusã este „oaia neagrã” a Europei ºi
„inamicul potenþial” al României - cum
a numit-o în înalta sa prostie -,
Diktatorul de la Cotroceni.
   Fãrã posibilitate de contrazicere,
legea învingãtorului a demonstrat cã
dupã rãzboi, U.R.S.S. ne-a batjocorit,
ne-a asuprit ºi ne-a jefuit. Astãzi, la
scurgerea a peste treizeci de ani de la
„Monstruoasa coaliþie” Bush-
Gorbaciov ºi la 13 ani de la catastrofa
cedãrii suveranitãþii þãrii ºi trecerea
Tricolorului sub Drapelul celor 12
stele, constatãm cã România a fost nu
doar - din nou - jefuitã, ci literalmente
distrusã, pustiitã nu doar de bogãþii
materiale, ci ºi de oameni. Pânã ºi
numele e pe cale de a fi ºters de pe
carcasa ruginitã a navei „România”
aflatã în derivã în ape tulburi. Google
deja a fãcut-o, a scris „Wallachia”.  
S-au bucurat ca proºtii care privesc
cum le arde casa.
   De parcã n-ar fi fost de ajuns
demolarea de dupã 1989, cei trei
„escu” - slugi trãdãtoare ºi servile ale
altora - au vândut pe bani puþini ºi
comisioane grase Þara, au ruinat ceea
ce clãdiserã cetãþenii României de-a
lungul secolelor ºi în perioada
ceauºistã, iar atunci când dezastrul a
devenit vizibil, s-au bucurat ca proºtii
privind cum le arde casa. Cele douã
date istorice blestemate în care
românii, la comenzi strãine ºi-au
asasinat conducãtorii (1 iunie 1946 -
Mareºalul Ion Antonescu ºi 25
decembrie 1989 - Preºedintele
Nicolae Ceauºescu) a continuat pas
cu pas prin punerea pe tronul naþiei a
antiromânului strãin de Neam ºi Þarã
care - în plin spectacol pandemic al
„stãrii de urgenþã” - a trimis sclavii
mioritici la cules sparanghel nemþesc.
În discursuri, Sparanghel-Vodã - cum
cineva l-a rebotezat dupã nelegiuirea
comisã - a surclasat lejer „perlele”
comise de viorici, turcane, anisii, vele,
tãtari arafaþi ºi alte reziduuri bipede
contemporane. Emite prostii, apoi cere
scuze. Sã nu-l omitem din gaºcã pe

„ucenicul vrãjitor” al doctorului
Mengele, pre numele sãu Adrian
Wiener (dupã nume, „român” neaoº
din pleava politicianistã), deputat în
Parlamentul României, care a
propus „exterminarea celor ce refuzã
vaccinarea obligatorie”[1]… De ce
nu ºi a celor care nu se supun
aberaþiilor legii carantinãrii, cã pânã
la crimã împotriva umanitãþii nu-i
decât un pas. Pentru o astfel de
afirmaþie, în altã þarã ar fi fost dat
afarã din forul legislativ, iar în alte
timpuri, plimbat în cãruþã cu
placarda ruºinii de gât, sã-l vadã tot
românul, dar la noi, ca la nimeni.
  Gauleiterul-Diktator ºi „Guvernele
lui”, în loc sã creeze condiþii favorabile
pentru întoarcerea celor plecaþi dincolo
de fruntariile þãrii - sau ce-or mai fi azi
- a importat sry-lankezi ºi vietnamezi,
devoratori de animale de companie sau
„comunitare”… cicã pentru muncã. ªi
n-au venit în þarã cu bãrci nesigure cum
ne aratã televiziunile mercenare din
alte þãri, ci cu transporturi aeriene
organizate. Convenabil, nu?
Antiromânismul ca politicã de stat
   „Nu vom uita niciodatã cã România
a sfidat naziºtii ºi a salvat viaþa a
400.000 de evrei” (Shimon Peres,
Bucureºti, august 2010)
Campania nedeclaratã oficial împotriva
a tot ceea ce este românesc continuã
sub diverse forme:
- „La 8 iulie 2020, Preºedintele Israelului,
Reuven Rivlin, a primit scrisorile de
acreditare ale noilor ambasadori ai
Argentinei, Columbiei, Danemarcei,
Greciei ºi României - al cãrei ambasador
este Radu Ioanid […], distins în 2009
de preºedintele României cu Ordinul
Naþional « Pentru Merit », în grad de
Comandor[2]. Acesta a declarat cã
România este mândrã de poziþia ei
fruntaºã în combaterea antisemitismului.
[…] Nu trebuie neglijat faptul cert cã
„Istoria contemporanã a B’nai B’rith
România este oglindã retrovizoare pentru
drumul parcurs de România acestui timp.
[…] Înaltul Patronaj al preºedintelui
României, Klaus Iohannis, spune mult
despre anvergura ºi prestigiul
evenimentului”[3].
   Firesc, întreb: în afara „rolului
important jucat de Radu Ioanid în
realizarea Muzeului Holocaustului de la

Washington” care sunt celelalte „merite”
ale proaspãtului ambasador fãrã
experienþã în diplomaþie, pentru care a
fost numit reprezentant al intereselor
României în Israel? Sã fie Radu Ioanid
la Ierusalim un fel de Adrian Zuckerman
la Bucureºti? Dacã-i aºa, cred cã era
mult mai potrivit Teºu Solomovici…
Mare e grãdina „diplomaþiei”!
   - Pentru cã nu putea lipsi martie din
post, „Radio « Europa Liberã »”
faimoasa oficinã de ºanþ á la Baba
Vanga, plãtitã de Congresul S.U.A.
promoveazã - nu pentru prima datã -
ura, ºovinismul ºi rasismul. Ca sã fiu
mai explicit aº dori ca Diktatorul,
„Guvernul meu 4”, ªeful Federaþiei
Comunitãþilor Evreieºti din România ºi
oricare membru al dinastiilor Cioabã-
rege sau Iulian-împãrat sã mã lumineze:
dacã eu, român, îndrãznesc sã
atenþionez un evreu sau un þigan care
comite fapte reprobabile ºi/sau în
detrimentul românilor, sunt considerat
rasist ºi sancþionat conform legii-fãrã-
de-lege 157/2018 (continuatoare a
mereu modificatei ºi anticonstituþionale
O.U.G. 31/2002). Dacã însã un evreu
sau þigan foloseºte expresii
duºmãnoase, calomnii ºi insulte, ba
chiar agresiuni armate împotriva
românilor, reversul nu mai e valabil. Pãi,
aºa ceva se numeºte tot rasism, dar ºeful
Consiliului Naþional pentru Combaterea
Discriminarii (desigur, din întâmplare,
tot neromân) poartã ochelari de cal ºi
nu vede decât ce i permite U.D.M.R. sau
„ce vrea muºchii lui”
Aranjamente grafice - I.M.[1] https://romanialibera.ro/politica/usr-este-de-

acord-cu-exterminarea-persoanelor-care-se-
impotrivesc-vaccinarii-770205
[2] https://www.jewishfed.ro/downloads/realitatea/
RE564-567.pdf  - Nr. 564-567 (1364-1367), 1 iulie
- 31 august 2020, 9 Tamuz
[3] Idem.  continuare în numãrul urmãtor

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



opiniiOBIECTIV mehedinþean 13 - 19.08.2020 pag. 9

Prezentatoarea îndureratã de la
o televiziune de ºtiri a anunþat cum
marele model românesc în domeniul
interlopiei a trecut la cele veºnice. Este
vorba de celebrul interlop plin de
harul barbutului Edi Pian sau
Mototolea sau Edi Barbut sau cum o
mai fi fost cunoscut între fârtaþii sãi
de interlopie. Chiar i-a scãpat o
lacrimã duduiþei, când mai spunea
cum la poarta cimitirului au rãmas tot
felul de maneliºti iluºtri, precum
Salam, sau parizer sau Talent sau
Suculent sau Radiator sau ce nume
mai au românaºii de alte etnii.

Toþi sunt români ºi se trag de la
Decebal ºi de la Traian sau de pe
undeva de pe acolo. Cert este cã în
þara noastrã lucrurile stau în
continuare cu dosul în sus ºi te uiþi
siderat cum se aplicã amenzi de zeci
de mii de lei pentru cã populaþia nu
poartã mascã atunci când merge la
piaþã sã îºi cumpere lubeniþã, dar
interlopii sunt îmbiaþi cu mãºti gratis
ºi li se asigurã paza.

O fi vreo personalitate în lumea
manelelor Edi Gramofon sau cum îl
chema, dar parcã nu era vreun
membru al Academiei Române sau
vreun erou naþional. Nu am înþeles

Poliþia ºi jandarmii - scut protector pentru lumea interlopã
de ce prezentatoarea era ruptã în
douã dupã moartea din lumea
interlopã ºi i se înnodau lacrimile
sub bãrbie. Aproape cã era la fel de
îndureratã ca dupã prima lecturã a
Mioriþei, unde un tip se jeleºte cã
doi vecini vor sã îi facã de petrecanie
ºi sã îi fure oile.

ªi moartea lui Edi Pian a fost
tratatã într-un registru similar, din
spaþiul mioritic Moartea unui om
aduce durere, indiferent cã e plãtitor
de impozite sau interlop. Dar parcã
þara noastrã are o Constituþie de
hârtie în care se specificã faptul cã
nimeni nu este mai presus de lege.
Adicã toatã lumea se organizeazã cel
mult în familii prin cãsãtorie ºi nu
în clanuri interlope. Nu s-a auzit aºa
ceva în lumea asta. Poate prin
Columbia sau Brazilia sau prin
Mexic. Sunt state unde grupurile
interlope sunt mai puternice decât
statul. Poate cã aºa este ºi þara
noastrã. Oare miliþienii cu trac la
interlopi de ce nu demisioneazã,
dacã nu sunt în stare sã îºi facã
meseria, sã nu se mai vorbeascã în
þara noastrã de clanuri, interlopi,
proxeneþi ºi alte categorii situate
oriunde în afara legii ºi nu protejate

sã nu facã COVID. Este hilar când
vezi la tv cã poliþia ºi jandarmii
vegheazã ca lumea interlopã ºi
clanurile sã nu se tragã de nas.

Era destul de simplu sã se facã sã
disparã clanurile, dacã nu cumva
vreunii reprezentanþi ai statului sau
ai legii nu au fost pe lista acestor
clanuri. De ce au trac la clanuri ºi

de ce nu sunt verificaþi foarte simplu
la avere cei din clanuri. Dacã nu au
lucrat o zi în viaþa lor ºi nu au
contract de muncã sau  activitate
vizibilã cum pot avea palate ºi
întreþine palate. Cum se pot plimba
în maºini de lux? Din ce bani?
Poliþia ºi statul de ce nu îi ia la
întrebãri pe cei din clanurile Pilaf,
volan, trombone sau alte elemente?
Ar fi destul de simplu.

Sau sã se gândeascã un sistem
corect de impozitare sau de
confiscare a averilor nejustificate,
dacã poliþiºtii nu îi pot stârpi pe
interlopi ºi nu pot elimina activitãþile
acestora. Ce rost mai are poliþia
atunci? Pentru ce îi mai plãtim dacã
nu ne pot proteja ºi apãra. De ce

tolereazã categorii desupra legii,
cum sunt clanurile? Dacã nu îi pot
dovedi de ce sã îi mai plãtim ºi sã îi
scoatem aºa de repede la pensie ºi
sã le asigurãm venituri importante?
Nu a þipat niciun poliþist cã este
singur ºi cã viaþa îi e ameninþatã de
vreun clan. Ce rol mai are MAI în
momentul de faþã, dacã trãim în state

paralele. Un stat în stat al clanurilor,
de care nu se atinge nimeni. Nu am
înþeles nimic. Ce rol mai are Vela la
MAI? Sã numere covizii? Sã vadã
dacã toþi interlopii au mascã, sã nu
se infecteze? Care este obiectul
de activitate al MAI, dacã þara
noastrã este stãpânitã de
clanurile interlope ºi mafiote?

Nu ai cum sã nu rãmâi siderat,
atunci când vezi cã la tv þi se prezintã
o categorie privilegiatã de persoane,
cea a clanurilor. Ei au alte legi ºi
poliþia doar îi priveºte de la distanþã.
Nu se apropie sã îi ia la întrebãri cum
de se plimbã în maºini scumpe ºi
nu au o zi de muncã pe contract de
când sunt majori?

 ªtefan Bãeºiu
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În urmã cu aproximativ 8
luni, la 1 decembrie 2019, într-o
atmosferã de mare sãrbãtoare
naþionalã, se nãºtea la Alba-Iulia o
nouã platformã politicã ºi anume:
Alianþa pentru Unirea Românilor
(A.U.R.). O construcþie politicã
ineditã, ce are ca principal ºi prioritar
scop ajungerea la guvernare într-un
termen cât mai scurt, pentru a putea
reda România, românilor ºi a-i uni
pe toþi românii împrãºtiaþi pe
mapamond.
   Putem spune acum, cã aceastã
miºcare politicã, printr-o promovare
destul de agresivã pe platformele
social media online, a devenit, într-
un termen destul de scurt o
veritabilã ameninþare pentru oamenii
politici actuali, o autenticã ºi ineditã
variantã politicã ce le oferã românilor
posibilitatea unui ”RESTART” dupã
ce de mai bine de un sfert de secol,

Alianþa pentru Unirea Românilor (A.U.R.), o nouã platformã politicã ce creºte rapid ºi frumos

România a fost bãlãcãritã ºi umilitã,
sãrãcitã ºi îmbolnãvitã, mai cu seamã
de cei ce-au guvernat-o mai cu
seamã în  perioada de dupã deranjul
din decembrie 1989.
   Ca ºi construcþie, aceastã platformã
politicã are câteva caracteristici
moderne, neîntâlnite pânã azi la vreun
partid politic ce activeazã în România
postdecembristã. De pildã, condu-
cerea A.U.R., nu este în mâinile unui
singur om (preºedinte de partid, ca
peste tot). La vârf, dupã primul
congres al AUR (din ianuarie 2020
de la Iaºi), au fost aleºi: George
Simion – copreºedinte, Claudiu
Târziu – copreºedinte ºi Sorin Lavric
(mehedinþean la origini) care este
preºedintele Senatului A.U.R. Cei
patru piloni de bazã pe care s-a
conceput ºi se construieºte aceastã
miºcare politicã sunt: FAMILIA,
PATRIA, CREDINÞA ºi LIBERTATEA.

   La momentul actual A.U.R. are deja
o structurã de peste 500 de
organizaþii ºi filiale. În toate judeþele
României existã structuri A.U.R., iar
Diaspora are alocat un capitol
important pentru alianþa noastrã. De
altfel pe site-ul oficial al A.U.R.
(www.partidulaur.to), se gãsesc într-
o construcþie ºi graficã modernã toate
datele necesare informãrii, inclusiv
modalitãþi online de înscriere chiar ºi
pentru o candidaturã posibilã în orice
colþ al României. Acest lucru este o
altã idee ineditã a acestei platforme,
ce oferã posibilitatea fiecãrui român
de bunã credinþã sã candideze la
funcþiile politice (consilier, primar,
preºedinte de consiliu judeþean ori
parlamentar), înscriindu-se pur ºi
simplu online ºi trecând bineînþeles
prin filtrele unei comisii de integritate
din cadrul A.U.R.
   O altã miºcare de campanie ineditã
a acestei platforme politice a fost
punerea în practicã a unei idei (la
prima vedere consideratã doar
...”vis”), prin care A.U.R. a
achiziþionat un autocar dublu etajat
ºi l-a dotat corespunzãtor,
transformându-l într-un studio TV
mobil, ce va colinda România de-a

lungul ºi de-a latul, în toatã aceastã
perioadã de campanie ºi nu numai,
arãtându-le românilor tot ceea ce nu
prea mai pot vedea azi la TV. Se vor
face reportaje din toate judeþele
României, se vor lansa candidaþi
(acolo unde existã), iar românii vor
fi informaþi prin intermediul reþelelor
socia-media, despre toate
problemele cu care se confruntã, de
la firul ierbii, cum se zice. Aceastã
ideea a fost pusã în practicã în doar
o lunã de zile, prin donaþii ale
membrilor ºi simpatizanþilor A.U.R.,
luând naºtere o ineditã ”CARAVANÃ”
pe roþi, ce circulã sub îndemnul
”DREPTATE PENTRU ROMÂNIA”.
   La Mehedinþi, A.U.R. este în plin
proces de construcþie ºi avem
speranþa cã nu peste multã vreme
miºcarea noastrã va fi o veritabilã
alternativã la ceea ce românii s-au
cam sãturat sã mai accepte ºi sã
voteze. Aºa cã, vã aºteptãm alãturi
de noi, pentru a încerca sã redãm
România, românilor ºi s-o facem din
nou …Mare.
#ALTFELDEPOLITICA
#ALIANÞAPENTRUUNIREAROMANILOR

Ioan N. TÃTUCU
Coordonator A.U.R. – Filiala Mehedinþi

Având în vedere cã popularitatea lui
Gheorghescu, dar mai ales a
doamnei Oana Pîrvan, un brand
autentic al zonei, sunt la cote maxime,
este foarte posibil ca liberalii sã
piardã tot în aceastã comunã.
Implicaþiile emoþionale ale acestui
scandal politic ar putea aduce câºtig
de cauzã PMP, iar Oana Pîrvan ar
putea deveni primarul comunei. Pânã
atunci, revolta este una la cote
maxime. Oana Pîrvan susþine cã unii
dintre colegii sãi sunt ameninþaþi sã
nu se alãture PMP, dar susþine cã,
personal, nu se teme ºi cã va lupta
pânã la capãt pentru a demonstra cã
s-a fãcut o mare nedreptate.
   „Îmi pregãtesc dosarul de
candidaturã, iar echipa mea ezitã sã

...dezvãluiri ºocante...
îºi depunã candidaturile. Ei motiveazã
ori cã are soþia serviciu ºi nu vrea sã
aibã probleme, ori cã au o firmã ºi nu
vor sã fie controlatã. Simt cã la nivelul
organizaþiei PNL Ponoarele se exercitã
o presiune pentru ca oamenii sã nu se
înscrie în alt partid. Mie nu îmi e teamã!
Mie întotdeauna mi-a fost teamã doar
de Dumnezeu! Rog PNL sã nu îºi
îndrepte puterea asupra mea, pentru
cã nu þine!”, a mai declarat Oana Pîrvan.
PNL Mehedinþi nu comenteazã
   Oficial, PNL Mehedinþi nu a dorit
sã comenteze situaþia, dar neoficial
ne-au transmis cã nu au nicio
problemã cu dorinþa celor de la
Ponoarele de a candida la alte partide.
„Fiecare e liber sã candideze din
partea cui doreºte”, au spus sursele
din PNL Mehedinþi.

 Romeo Crîºmaru
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   De câþiva ani se vehiculeazã în
presã un subiect fierbinte pentru
lumea satelor româneºti. Tot de atâþia
ani mulþi primari din þarã acumuleazã
în contul lor tot felul de reclamaþii
adresate forurilor politice,
administrative ºi instanþelor de
judecatã. ªi, totuºi, problema rãmâne
problemã, fiindcã legea însãºi o face
problemã. Iatã despre ce e vorba:

Din moºi-strãmoºi, satele
româneºti au avut anumite suprafeþe
de pãºune destinate folosinþei
obºteºti. Erau aºa-numitele izlazuri
comunale. Suprafeþele respective
erau ale tuturor locuitorilor satului
ºi fiecare pãºuna acolo animalele de
care dispunea. Prin reforma agrarã
a lui Alexandru Ioan Cuza aceste
suprafeþe au fost recunoscute
oficial. La fel s-a întâmplat ºi la
celelalte reforme agrare de pânã la
al doilea rãzboi mondial. Dupã
rãzboi, unele izlazuri comunale au
fost transformate în terenuri agricole,
altele au fost preluate de ocoalele
silvice ºi au fost plantate cu puieþi
de copaci, ori au fost atribuite
instituþiei numitã “Pajiºtea”, care
avea ca obiect de activitate
îmbunãtãþirile funciare. În puþine
localitãþi izlazurile comunale au
rãmas tot izlazuri ºi au fost folosite
pentru pãºunatul animalelor.

   Dupã Revoluþie, obºtea sãteascã
n-a mai fost recunoscutã legal.
Fiecãruia i s-a retrocedat suprafaþa
de teren cu care s-a înscris în C.A.P.
în 1962, sau pe care a putut-o
justifica cu acte în regulã. Izlazurile
comunale au revenit în subordinea
primãriilor. La început au pãrut cã
vor fi o pacoste pentru acestea, apoi
s-au dovedit a fi vãcuþe bune de
muls. Cu ajutorul lor au fost plãtite
diferite poliþe de cãtre autoritãþile
locale clientelei politice, au fost
rãsplãtite rudele, prietenii ºi alte
persoane care au ºtiut sã ungã osiile
la timp. Legea a prevãzut cã aceste
suprafeþe de teren pot fi arendate de
cãtre primãrii. Costul arenzii urma
sã fie stabilit de fiecare Consiliu
Local în parte, în funcþie de condiþiile
specifice ale comunei ºi de nevoile
primãriei. Altfel spus, Consiliul Local
putea stabili ca taxã de arendare
sume derizorii, de câteva zeci de lei
pe hectar. Conform legii, terenul
putea fi arendat oricãrei persoane din
Uniunea Europeanã.

   Aºadar, putea sã arendeze un
teren din Mehedinþi cineva din
Botoºani, din Tulcea, din Oradea, dar
ºi din Suedia, din Spania ºi de aiurea.
“Arendaºul” plãtea primãriei suma

Megaescrocherii rurale

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

“legiuitã” de câþiva zeci de lei,
deschidea cont la bancã, fãcea
dosarul ºi-l depunea la APIA. Poate
acel teren avea ºi o sutã de hectare,
cum este Bremãna în Bârda, spre
exemplu. Peste câteva luni,
“arendaºul” se trezea în cont cu
câteva zeci de milioane sau chiar cu
miliarde, în funcþie de mãrimea
suprafeþei “arendate”. Avea avantajul
cã terenul era în categoria de terenuri
cu pãºuni, fiindcã pe astfel de terenuri
se poate înmulþi nestingheritã
“pãsãrica cu guºã galbenã”, intratã
sub protecþia Uniunii Europene.
Desigur, “arendaºul” nu mânca banii
respectivi cu pãtura în cap. Îºi
permitea sã petreacã vreo câteva
sãptãmâni cu familia în strãinãtate, dar
ceva-ceva trebuia sã achite ºi
protectorilor sãi. Era ilegalã aceastã
“arendã”, aceastã faptã? Nu era
ilegalã. Era imoralã. Localnicii îºi
aleseserã conducãtorii, respectiv
primarul ºi consilierii ºi de la ei
aºteptau un sprijin ca sã-ºi facã viaþa
mai bunã. Este imoral ca Agamiþã
Dandanache de cine ºtie unde sã
încaseze milioane, iar unii dintre
localnici sã nu aibã nici bani sã-ºi
cumpere pâinea cea de toate zilele.

Se pune întrebarea: ce se poate
face în astfel de situaþii? Ar fi o
soluþie la  îndemâna obºtii locale.
Locuitorii satului în hotarul cãruia
se aflã astfel de suprafeþe
administrate de primãrie se pot
organiza într-o asociaþie. O asociaþie
care sã-ºi ia ca obiect de activitate
creºterea animalelor. Aceastã
asociaþie îºi alege 3-4 reprezentanþi,
se înscrie ca persoanã juridicã la
Registrul Comerþului ºi apoi îi
pretinde primãriei sã-i arendeze
izlazul pentru a putea sã pãºuneze
animalele. Are drept de preemþiune,
adicã are prioritate în faþa oricãrui
alt pretendent venit de cine ºtie unde
sau faþã de o persoanã fizicã. În cazul
în care terenul fusese deja arendat,
contractul de arendare poate fi anulat
prin instanþã. Nu cred cã poate fi o
instanþã, care sã nu dea dreptate unei
astfel de asociaþii, pentru care izlazul
este o problemã vitalã. Banii obþinuþi
de la APIA, pot fi împãrþiþi membrilor
asociaþiei sau, dacã membrii acesteia
hotãrãsc aºa, pot fi folosiþi pentru
achiziþionarea unor utilaje, pe care
sã le poatã folosi apoi în comun
obºtea sãtenilor respectivi. Dacã ei
nu-ºi vor cãuta dreptatea ºi câºtigul,
nimeni nu se va interesa pentru ei,
iar “bãieþii deºtepþi” vor prospera în
continuare!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

1.  CICLUL DE LICENÞÃ
Programe de studii de licenþã:
Ingineria ºi Protecþia Mediului în Industrie:

     0 locuri la buget ºi 21 locuri la taxã
Inginerie Economicã Industrialã: 2 locuri la buget ºi 20 locuri la taxã
Navigaþie ºi Transport Maritim ºi Fluvial: 12 locuri la buget ºi 1 locuri la taxã

Studiile se deruleazã în regim de cursuri de zi (4 ani = 8 semestre, 240 credite)
Calendar admitere:
Înscrierea candidaþilor:                   02-14.09.2020; (on-line)
Afiºare rezultate parþiale:                14.09.2020
Confirmare locuri pentru candidaþii admiºi:   15-18.09.2020
Redistribuirea locurilor neconfirmate:           19.09.2020
Confirmarea locurilor dupã redistribuire:       20-23.09.2020
Afiºare rezultate finale                                   24.09.2020
Media la concursul de admitere este datã de media generalã de la
examenul de bacalaureat (100%)
2.  CICLUL MASTERAT
Programe de studii de master:
 Ingineria ºi Managementul Calitãþii:  0 locuri la buget ºi 28 locuri la taxã
Managementul Sistemelor Logistice: 0 locuri la buget ºi 27 locuri la taxã
Managementul Mediului ºi Energie Durabilã: 0 locuri la buget ºi 30
locuri la taxã
Materiale avansate                           0 locuri la buget ºi 50 locuri la taxã
   Studiile se deruleazã în regim de cursuri de zi (2 ani = 4 semestre, 120 credite)
Calendar admitere:

Înscrierea candidaþilor                                       07-21.09.2020

Desfãºurarea probelor de concurs-interviu on-line 22.09.2020 ora 16:00
Afiºare rezultate parþiale:        22.09.2020
Confirmarea locurilor pentru candidaþii admiºi:  23-25.09.2020
Redistribuirea locurilor neconfirmate:                26.09.2020
Confirmarea locurilor ocupate dupã redistribuire: 27-29.07.2020
Afiºare rezultate finale                                        30.09.2020

Concursul de admitere la Master va conþine douã probe:
1. Interviu on-line cu acordarea calificativului ADMIS/ RESPINS
2. Media concursului de admitere la master  este media de la examenul
de licenþã pentru candidaþii care au obþinut calificativul admis la proba 1
3.  Acte necesare pentru înscriere la concursul de admitere:
 diplomã de bacalaureat / adeverinþã pentru absolvenþii de liceu
promoþia 2020 (copie pdf/jpg);
 foaia matricolã (copie pdf/jpg);
 certificat de naºtere, (copie pdf/jpg);
 carte de identitate, (copie pdf/jpg);
 adeverinþã medicalã tip M.S. (copie pdf/jpg);
2 fotografii tip buletin de identitate; (copie pdf/jpg);
chitanþa doveditoare a plãþii taxei de înscriere la concursul de admitere/
acte doveditoare pentru cei care solicitã scutirea de plata a taxei de
înscriere ºi îndeplinesc condiþiile impuse de Senatul Universitãþii
 dosar tip mapã care sã conþinã actele în original la confirmarea
candidaþilor admiºi la buget
4.  Continuare studii
   Absolvenþii facultãþilor care doresc sã urmeze Facultatea de Mecanicã,
participã la concursul de admitere urmând ca ulterior sã li se aplice
sistemul de credite transferabile.
5. Universitatea din Craiova oferã posibilitatea de preînscriere online:

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

Informaþi i suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail a
Departamentului de Ingineria ºi Managementul Sistemelor Tehnologice
din Drobeta Turnu Severin:  imst.ucv@gmail.com
   Telefoane de contact secretariat : 0252.333.431, 0352.401.026.
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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.A.N., 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)

Capitolul financiar te preocupã încã din primele zile
ale sãptãmânii. S-ar putea sã primeºti cadouri,
recompense sau veºti legate de îmbunãtãþirea veniturilor
din munca proprie. Bine este sã nu dai curs tentaþiei de a
cheltui mai mult decât îþi poþi permite, pânã nu eºti sigur
de banii disponibili. Administrarea corectã a bugetului de
venituri ºi cheltuieli este una din provocãrile acestei
perioade. Pe 13 ºi pe 14 august sunt posibile întâlniri sau
dialoguri aprinse cu persoanele apropiate. Nu lua de bun
chiar tot ce þi se spune. Prietenii îþi sunt alãturi, iar sfaturile
ºi soluþiile oferite de aceºtia îþi sunt de mare folos. La
sfârºitul sãptãmânii pregãteºte-te de activitãþi gospodãreºti.
Sunt zile bune pentru curãþenii generale, planuri pentru
zugrãveli sau achiziþionarea unui obiect decorativ. Un
membru al familiei s-ar putea sã aibã nevoie de sprijinul
tãu. Oferã-þi sprijinul în mod necondiþionat!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În primele zile ale sãptãmânii te simþi excelent. Debordezi
de energie, iar dorinþa de a te ocupa mai mult de tine va fi
evidentã. Recomandabil este sã-þi direcþionezi energia cãtre
lucrurile folositoare þie în aceste momente, cum ar fi
îmbunãtãþirea personalitãþii, a relaþiilor cu ceilalþi sau îngrijirea
corporalã. S-ar putea sã ai senzaþia cã un fel de prieten
nevãzut începe îþi este alãturi din umbrã, ºoptindu-þi fiecare
pas pe care ar trebui sã-l faci. Sunt posibile vise, viziuni sau
revelaþii ale unor evenimente importante din viaþa ta. Joi ºi
vineri se contureazã cheltuieli cotidiene. Poþi primi cadouri
ºi recompense, mãrunte, dar care îþi vor bucura sufletul.
Sau se poate pune problema unor mici favoruri de la locul
de muncã. Pentru finalul sãptãmânii, astrele þi-au pregãtit
întâlniri ºi dialoguri agreabile cu persoanele apropiate.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce dorinþã de interiorizare. Sunt
momente bune de a-þi analiza viaþa ºi de a-þi croi noi direcþii
de urmat. Este posibil sã ai diverse revelaþii legate de
segmentul socio-profesional. Oamenii pe care te-ai bazat
pânã acum pot dispãrea din preajma ta. Recomandabil este
sã-þi selectezi cu grijã viitorii prieteni. Urmeazã o perioadã
minunatã de a întâlni o persoanã deosebitã, de o înaltã þinutã
moralã, care ulterior sã-þi devinã ghidul vieþii. Sãnãtatea
fluctueazã, indicat fiind sã-þi dozezi eforturile fizice ºi sã fii
cât mai discret. La locul de muncã, activitãþile te solicitã
destul de mult, iar în sufletul tãu domneºte nemulþumirea.
De reþinut cã susþinerea din partea unui protector, în segmentul
socio-profesional va dispare ºi va trebui singur sã decizi
cum te descurci în continuare. În a doua parte a sãptãmânii
îþi revii ºi apari în mijlocul celorlalþi cu ºarmul tãu caracteristic.
Poþi primi cadouri sau recompense deosebite de la cei dragi.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Prietenii ºi protectorii îþi deschid sãptãmâna. Întâlniri,
dialoguri, sfaturi, soluþii bune, toate vin cãtre tine de la
oameni deosebiþi, care chiar vor sã te ajute. Recomandabil
este sã-þi notezi informaþiile primite ºi sã le foloseºti la
nevoie. Este posibil sã întâlneºti o persoanã, care, mai
târziu, te va ajuta sã-þi descoperi calea de evoluþie
spiritualã. S-ar putea sã-þi orientezi eforturile cãtre
dezvoltarea carierei profesionale, însã vei reuºi ºi aceste
lucruri numai dupã ce vei aborda viaþa printr-un alt sistem
de valori morale. Ai nevoie de o reconfigurare totalã a
modului de abordare a relaþiilor sociale ºi a experienþelor
de viaþã. Sãnãtatea este vulnerabilã. Indicat este sã te
retragi din forfota cotidianã ºi sã stai de vorbã doar cu
propria-þi fiinþã. În ultimele zile ale sãptãmânii te vei simþi
mult mai bine, vei avea mai mult curaj de a da piept cu
viaþa, iar ceilalþi te vor admira pentru asta.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

În prima parte a sãptãmânii eºti nevoit sã te ocupi de
activitãþi socio-profesionale. Este posibilã o discuþie aprinsã
cu un ºef, însã cu prudenþã ºi discernãmânt vei reuºi sã
întorci lucrurile în favoarea ta. Tendinþa este de a-þi neglija
treburile de acasã ºi de a te ocupa numai de domeniile
vieþii sociale. Este adevãrat cã ai multã susþinere în acest
sens, mai ales pe afirmarea socialã, însã una din marile
provocãri ale acestei perioade, este gãsirea echilibrului
între casã, familie ºi loc de muncã, profesie. Astrele îþi
pregãtesc experienþe minunate de lãrgirea orizontului
cunoaºterii, alãturi de oameni de elitã. Recomandabil este
sã-þi planifici activitãþi culturale, cum ar fi vizionarea pieselor
de teatru, a filmelor, lecturarea cãrþilor cu teme spirituale
sau participarea la cursuri ºi seminarii pe teme spirituale.
Foarte imprtante sunt acum relaþiile cu prietenii, deoarece
se contureazã noutãþi deosebite. Sfârºitul sãptãmânii
petrece-l doar cu tine însuþi ºi odihneºte-te conºtient.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Debutul sãptãmânii îþi poate aduce aspecte legate de
studii pe termen lung sau de cãlãtorii în strãinãtate. Poþi face
demersurile necesare înscrierii la un curs postuniversitar
sau poþi susþine examene de finalizare a unui curs.
Componenta educaþionalã este activatã de astre, fiind o
perioadã bunã de a rezolva tot ce þine de aceasta. Se
întrezãresc întâlniri ºi dialoguri cu multã lume. Socializarea
este bine susþinutã energetic în aceastã sãptãmânã, dar evitã
exagerãrile ºi selecteazã oamenii alãturi de care alegi sã
desfãºori activitãþi comune. Este posibilã o discuþie delicatã
cu autoritãþile ºi cu ºefii, însã poþi depãºi momentul fãrã
probleme. Pentru ultimele zile ale sãptãmânii, astrele þi-
au pregãtit întâlniri ºi dialoguri fructuoase cu prietenii.
Sunt momente deosebite de a scãpa de oamenii falºi ºi de
a te apropia de oameni de elitã. Se recomandã prudenþã la
cheltuieli. Unii pot profita de pe urma generozitãþii tale.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Se vor remarca aspectele bãneºti în primele zile ale
sãptãmânii. Este vorba de achitarea taxelor, impozitelor,
datoriilor sau, în funcþie de caz, poþi soluþiona chestiunile
ce privesc moºtenirile sau partajele. Dacã doreºti sã iei un
credit sau sã renegociezi termenii unui proiect ce implicã
banii altora este o perioadã favorabilã dialogurilor în acest
sens. Relaþiile parteneriale se vor reconfigura, atât în plan
personal, cât ºi plan profesional. Existã varianta ruperii
unor relaþii parteneriale sau a unor colaborãri, în cazul în
care totul este bazat doar pe câºtig material. Perioada 13 -
14 august este favorabilã activitãþilor culturale. Rafinarea
sufleteascã va fi subiectul tãu favorit ºi ar trebui sã-i dai
curs prin apropierea de domeniile artei, vizionarea unei
piese de teatru sau lecturarea unei cãrþi spirituale. În a
doua parte a sãptãmânii, apar chestiuni privitoare la poziþia
ta socialã ºi la segmentul profesional. Noutãþi interesante!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile parteneriale ºi colaborãrile îþi deschid sãptãmâna.
Sunt posibile dialoguri interesante, rolul lor fiind de a lãmuri
lucrurile. Recomandabil este sã-þi schimbi atitudinea vizavi de
ceilalþi ºi sã þii cont ºi de pãrerea lor. În contextul unor probleme
personale de sãnãtate poþi întâlni o persoanã deosebitã, ce va
deveni, mai târziu un adevãrat prieten. Joi ºi vineri sunt zile bune
pentru achitarea taxelor, impozitelor, datoriilor sau pentru
verificarea bugetului comun cu alþii. Cãlãtoriile în strãinãtate
sau studiile pe termen lung sunt alte posibile preocupãri în a
doua parte a sãptãmânii. În ultimele zile ale sãptãmânii, astrele
þi-au pregãtit activitãþi culturale. Invitã-i pe cei dragi la vizionarea
unei piese de teatru, la un film sau la o reuniune pe teme
spirituale. De asemenea, sunt posibile ºi cãlãtorii îndepãrtate
pentru studii, pentru muncã sau în scop turistic. La serviciu este
multã forfotã, fiind posibile schimbãri radicale ºi total neaºteptate.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

În prima parte a sãptãmânii se pare cã eºti foarte
preocupat. Energia vitalã este fluctuantã, aºa încât dozeazã-
þi eforturile. Bine este sã gãseºti un echilibru între îndatoririle
sociale ºi cele legate de viaþa ta privatã. Este posibil sã-þi
lãrgeºti orizontul spiritual prin dezvoltarea unei munci de
creaþie. În contextul acestei activitãþi poþi întâlni o persoanã
specialã, ce îþi va ghida paºii în viaþã cu multã înþelepciune
ºi mult farmec. Un hobby poate sã devinã o adevãratã
profesie. Pe de altã parte, relaþiile sentimentale ºi cele cu
copiii vor cãpãta noi dimensiuni pentru tine. Partenerul de
viaþã þi-ar putea face reproºuri, însã dreptatea este de partea
lui. Lãmureºte lucrurile ºi fii mai atent la nevoile celor din
jurul tãu. Spre sfârºitul sãptãmânii apar chestiuni financiare
legate de banii ºi bunurile altora, taxe, impozite, credite
sau aspecte legate de moºteniri.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

La începutul sãptãmânii, tu dai tonul la veselie ºi aventuri. Ai
chef de petreceri, însã ceilalþi îþi împãrtãºesc elanul prea puþin.
Sau s-ar putea sã te implici în mai multe relaþii amoroase
simultan, ceea ce nu este de dorit. Apar noutãþi în zona familiei
ºi a locuinþei. Este posibil sã descoperi cã un membru al
familiei are o pregãtire aparte în domeniile spirituale ºi sã
doreºti ºi tu acest lucru. Se poate stabili o legãturã gen discipol-
profesor cu cineva din neamul din care provii. Pe de altã
parte, poþi primi informaþii ºi sfaturi deosebite legate de o casã,
un teren sau bunuri patrimoniale. Pe 13 ºi 14 august sãnãtatea
este vulnerabilã. Fii mai rezervat ºi tempereazã-þi reacþiile
de moment. În ultimele zile ale sãptãmânii, astrele îþi
activeazã mult relaþiile parteneriale. Bine ar fi sã-þi faci o
reevaluare a proiectelor ºi colaborãrilor în care eºti implicat.
Poþi descoperi nereguli, dar se rezolvã cu bine.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Activitãþile gospodãreºti îþi vor ocupa primele zile ale
sãptãmânii. Elanul cu care faci curãþenie, repari, redecorezi
ambientul va fi apreciat de cei dragi. Însã, tendinþa de exagera
în tot ce þine de casã ºi familie este destul de mare, aºa încât
moderaþia trebuie avutã în vedere. Este posibil ca un membru
al familiei sã aibã probleme de sãnãtate ºi sã fii nevoit sã-
i dai o mânã de ajutor. Se contureazã experienþe deosebite
pe segmentul studiilor ºi al relaþiilor cu anturajul apropiat.
Este posibil sã începi o activitate de instruire ºi educare a
oamenilor. Sunt zile bune ºi pentru a te ocupa de un hobby,
cum ar fi pictura sau arta în toate formele ei. În ultimele zile
ale intervalului analizat, oboseala va fi evidentã. Pe de altã
parte, la locul de muncã ai multe de fãcut, colegii nu te
susþin, iar ºefii nici atât. Ocupã-te de prioritãþi ºi ai grijã
mai mult de sãnãtatea ta. Informaþii extraordinare pentru
sãnãtate ºi pentru activitatea profesionalã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti mai mult pe drumuri.
Se pare cã vei avea de discutat lucruri importante cu
persoanele apropiate. Bine este sã ai rãbdare ºi mult
discernãmânt, întrucât poþi afla informaþii neplãcute despre
cineva drag ºi nu toate acestea sunt adevãrate. Planurile de
cãlãtorii în þinuturi îndepãrtate nu au succes în aceastã
perioadã. Începe o perioadã de revizuire a scãrii valorilor
proprii. Însuºirea ºi manifestarea laturii milostive te vor
preocupa mult timp de acum încolo. Echilibrul dintre material
ºi imaterial va fi o altã provocare. Pe de altã parte, este
posibilã apariþia unei persoane influente în viaþa ta, alãturi
de care sã porneºti o afacere. Sau te poþi instrui în domeniul
afacerilor, pentru a demara o afacere pe cont propriu.Sunt ºi
momente bune de a te ocupa de treburile gospodãreºti.
Poþi face cu succes o curãþenie generalã, o reamenajare
de decor sau reparaþii. Relaþiile sentimentale sunt
deosebite. Autor: AstroCafe.ro

(13 - 19 august 2020)
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Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de
emitere a acordului de mediu

SPEEH HIDROELECTRICA S.A. - SH
Porþile de Fier, str. I. Ghe. Bibicescu, nr. 2,
mun. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinþi,
Telefon 0252308601 anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
“Mãsurãtori de protecþie suplimentarã a
disipatorului barajului deversor Porþile de
Fier l”, din bazinul hidrografic Dunãrea, pe
fluviu Dunãrea, km D943, propus a fi amplasat
pe terenul intravilan al municipiului Drobeta
Turnu Severin, în judeþul Mehedinþi.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Mehedinþi str. Bãile
Romane nr. 3 ºi la sediul titularului SPEEH
HIDROELECTRICA S.A. - SH Porþile de Fier în
zilele de luni - vineri, între orele 8-14.

Observaþiile publicului se primesc zilnic
la  sediul  Agenþ iei  pent ru  Protecþ ia
Mediului Mehedinþi.

I N FO R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de SC
Udrescu Ile Oil SRL, cu sediul în comuna
Corcova, sat Jirov, judeþul Mehedinþi, ce
intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz
de gospodãrire a apelor pentru Construire
spãlãtorie auto, sat Jirov, comuna Corcova,
judeþul Mehedinþi.

Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate
tehnologice vor fi epurate în denisipator ºi
separator de produse petroliere înainte de a fi
colectate în bazin etanº vidanjabil.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu
prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului dupã data de 08.08.2020.

SC Udrescu Ile Oil SRL

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

SC MICA CLEAN AND SHINE SRL anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare în cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru proiectul
“Construire platformã betonatã pentru
amenajare spãlãtorie auto în comuna
Cãzãneºti Jud. Mehedinþi” propus a fi realizat
în judeþul Mehedinþi, comuna Cãzãneºti.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi
din judeþul Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Bãile Romane nr. 3 în zilele de luni
- joi, între orele 8:00-16:30 ºi vineri, între orele
8:00-14:00, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet http://apmmh.anpm.ro
   Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicãrii
anunþului pe pagina de internet a autoritãþii
competente pentru protecþia mediului.

BNR stimuleazã scãderea ratelor la credite
Pentru a atenua impactul economic produs

de pandemie, BNR a decis sã reducã dobânda
sa de politicã monetarã de la 1,75%/an la
minimul istoric de 1,50%/an, cu scopul de a
atenua efectele negative ale crizei sanitare ºi a
celei economice, care a urmat dupã „Marea
Închidere” din aprilie ºi mai.

Dupã reducerea dobânzii-cheie, indicele
ROBOR la trei luni, în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a coborât
miercuri de la 2,04 la 2%, un nivel mai mic, de
1,99%, fiind înregistrat în 7 februarie 2018.

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, a scãzut
de la 2,10 la 2,09%, o valoare apropiatã fiind
atinsã începutul lui ianuarie 2018. Indicele la 12
luni a alunecat, la rândul sãu de la 2,18 la 2,17%.

Aceastã evoluþie a indicilor vine în ajutorul
statului, care se poate împrumuta mai ieftin, dar
ºi a celor care au contractat credite, nivelul
ratelor diminuându-se corespunzãtor.

De remarcat faptul cã în cazul celor care
economisesc scãderea dobânzilor nu este de bun
augur, ele aflându-se în teritoriu negativ, dupã ce
preþurile de consum au crescut în iulie cu 2,8%,
comparativ cu luna asemãnãtoare din 2019.

Diferenþialul dobânzi-inflaþie se va menþine ºi
în urmãtoarele luni. În opinia analiºtilor de la
Banca Transilvania pânã la sfârºitul anului ar putea
fi operate încã douã tãieri care ar adus dobânda
de politicã monetarã la minimul istoric de 1%.

În prima sãptãmânã din august, tendinþa de
apreciere a leului s-a inversat iar media a fluctuat între
4,8336 ºi 4,8375 lei iar cea de la finalul perioadei a
fost stabilitã la 4,8357 lei, într-o ºedinþã în care

tranzacþiile s-au realizat între 4,834 ºi 4,838 lei.
Euro ar putea sã treacã de maximul istoric de

4,8448 lei, atins în martie, însã o depreciere
majorã a leului este improbabilã, având în vedere
cã BNR are posibilitatea ca pânã la sfârºitul
anului sã se împrumute de la BCE cu 4,5
miliarde euro. În plus, rezerva valutarã se ridicã
la 36,249 miliarde euro iar totalul, incluzând-o
ºi pe cea de aur, este de 41,808 miliarde euro.

Dolarul a scãzut în urmã cu o sãptãmânã la
4,0751 lei, minim al ultimului an ºi jumãtate, pentru
ca la finalul perioadei sã urce la 4,1087 lei.

Moneda elveþianã s-a miºcat pe pieþele
internaþionale în culoarul 1,075 – 1,082 franci/
euro, iar media ei a încheiat perioada la 4,4964 lei.

Cursul lirei sterline a urcat de la 5,3448 la 5,3722
lei, pentru a încheia intervalul la 5,3638 lei.

Uncia de aur a atins joia trecutã pe pieþele
specializate un record de 2.064 dolari, pentru
ca la finalul perioadeii sã scadã la 1.867 – 1.948

dolari. Pe acest fond preþul gramului de aur
stabilit de BNR a cunoscut patru maxime istorice
consecutive, ultimul de 271,0003 lei fiind
înregistrat vineri, dar la finalul perioadei a
alunecat la 255,0694 lei.

Euro a crescut joia trecutã la 1,1917 dolari, nivel
care nu a mai fost atins din mai 2018. Miercuri,
cotaþiile au coborât la 1,1711 – 1,1776 dolari.

Aprecierea monedei americane s-a datorat deciziei
de la finalul sãptãmânii trecute a preºedintelui Trump
de a semna patru documente, care prevãd o
îngheþare a salariilor, un ajutor pentru ºomeri în
valoare de 400 dolari pe sãptãmânã, protejarea
chiriaºilor ameninþaþi cu evacuare ºi amânarea
rambursãrii împrumuturilor pentru studenþi.

Bi tcoin a f luctuat  pe platformele
specializate la finalul intervalului în culoarul
11.600 – 12.100 dolari.

Analiza cuprinde perioada 5 – 12 august.
 Radu Georgescu
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Regiunea 1 – Grupa A – Stadion Municipal (Vaslui)
CS Unirea Mirceºti (IS) – ACS Bradu Borca (NT)
– 1-8 (1-7)
CSO Siretul Dolhasca (SV) – CS Unirea Mirceºti
(IS) – 1-1 (0-0), 3-2 la penalty-uri (rezultatul
de la penalty-uri va conta doar la egalitate de
puncte la finalul mini-grupei)
ACS Bradu Borca (NT) – CSO Siretul Dolhasca
(SV) – 3-0 (2-0)
Clasament: 1. ACS Bradu Borca 6p (11-1), 2.
CSO Siretul Dolhasca 1p (1-4), 3. CS Unirea
Mirceºti 1p (2-9)
Regiunea 1 – Grupa B – Stadion CFR (Paºcani)
CS Sporting Juniorul Vaslui (VS) – CS Dante
Botoºani (BT) – 1-2 (1-0)
AFCS Viitorul Curiþa (BC) – CS Sporting Juniorul
Vaslui (VS) – 0-3 (0-1)
CS Dante Botoºani (BT) – AFCS Viitorul Curiþa
(BC) – 2-0 (0-0)
Clasament: 1. CS Dante Botoºani 6p (4-1), 2.
CS Sporting Juniorul Vaslui 3p (4-2), 3. AFCS
Viitorul Curiþa 0p (0-5)
Regiunea 2 – Grupa A – Stadion Municipal (Zalãu)
CSM Satu Mare (SM) – ACS FC Someºul Dej (CJ) –
0-0, 3-5 la penalty-uri (rezultatul de la penalty-uri va
conta doar la egalitate de puncte la finalul mini-grupei).
ACS CAO 1910 Oradea (BH) – CSM Satu Mare
(SM) – 1-3 (0-1)
ACS FC Someºul Dej (CJ)- ACS CAO 1910 Oradea
(BH) – 1-2 (1-0)
Clasament: 1. CSM Satu Mare 4p (3-1), 2. ACS
CAO 1910 Oradea 3p (3-4), 3. ACS FC Someºul
Dej 1p (1-2)

S-au stabilit echipele promovate în Liga 3

 Mircea  Oglindoiu

Meciurile de baraj pentru
accederea în Liga 3 au stabilit
echipele care vor juca din sezonul
2020-2021 în eºalonul terþ. În urma
jocurilor disputate, au promovat:
ACS Bradu Borca (NT), CS Dante
Botoºani (BT), CSM Satu Mare (SM),
Progresul ªomcuta Mare (MM), CS
Unirea Ungheni  (MS), CSM Corona
Braºov (BV), CS Avântul Periam
(TM), ACS Progresul Ezeriº (CS),
ACS Voinþa Budeasa (AG), CSO
Petrolul Potcoava (OT), ACSM
Olteniþa (CL), CSA Steaua Bucureºti

(B), ACS Sportul Chiºcani (BR) ºi
CS Gloria Albeºti (CT). Patru
campionate judeþene nu au avut însã
reprezentante, printre care ºi cel din
Mehedinþi.
   În cazul judeþului nostru, liderul
Ligii a 4-a, AS Recolta Dãnceu, nu
deþinea Certificat de Identitate
Sportivã (CIS) eliberat de
Ministerul Tineretului ºi Sportului,
condiþie obligatorie pentru a putea
participa la barajul pentru
promovarea în Liga 3.

Regiunea 2 – Grupa B – Stadion Olimpia (Satu Mare)
Progresul ªomcuta Mare (MM) – CS Sportul
2007 ªimleu Silvaniei (SJ) – 2-0 (0-0)
Judeþul Bistriþa-Nãsãud nu are reprezentantã.
Clasament: 1. Progresul ªomcuta Mare 3p (2-
0), 2. CS Sportul 2007 ªimleu Silvaniei 0p (0-2)
Regiunea 3 – Grupa A – Stadion Tineretului (Braºov)
ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe II (CV) – CS
Unirea Ungheni  (MS) – 0-2 (0-0)
CS Mãgura Cisnãdie (SB) – ACS Sepsi OSK
Sfântul Gheorghe II (CV) – 4-0 (3-0)
CS Unirea Ungheni  (MS) – CS Mãgura Cisnãdie
(SB) – 6-1 (2-0)
Clasament: 1. CS Unirea Ungheni 6p (8-1), 2.
CS Mãgura Cisnãdie 3p (5-6), 3. ACS Sepsi OSK
Sf. Gheorghe 2 0p (0-6)
Regiunea 3 – Grupa B – Stadion Central (Ungheni)
CSM Corona Braºov (BV) – CS Gheorgheni (HR)
– 16-0 (8-0)
CS Ocna Mureº (AB) – CSM Corona Braºov (BV)
– 0-5 (0-2)
CS Gheorgheni (HR) – CS Ocna Mureº (AB) – 1-9 (0-5)
Clasament: 1. CSM Corona Braºov 6p (21-0),
2. CS Ocna Mureº 3p (9-6), 3. CS Gheorgheni
0p (1-25)
Regiunea 4 – Grupa A – Stadion Michael Klein
(Hunedoara)
CS Victoria Zãbrani (AR) – ACS Progresul
Ezeriº (CS) – 1-1, 1-2 la penalty-uri (rezultatul
de la penalty-uri va conta doar la egalitate de
puncte la finalul mini-grupei)
ACS ªtiinþa Turceni (GJ) – CS Victoria Zãbrani
(AR) – 3-1 (1-0)

ACS Progresul Ezeriº (CS) – ACS ªtiinþa
Turceni (GJ) – 3-0 (1-0)
Clasament: 1. ACS Progresul Ezeriº 4p (4-
1), 2. ACS ªtiinþa Turceni 3p (3-4), 3. CS
Victoria Zãbrani 1p (2-4)
Regiunea 4 – Grupa B – Stadion Voinþa (Lupac)
CS Avântul Periam (TM) – CSM Jiul Petroºani
(HD) 3-0 (caz Covid la echipa din Hunedoara)
Judeþul Mehedinþi nu are reprezentantã.
Clasament: 1. CS Avântul Periam 3p (3-0),
2. CSM Jiul Petroºani  0p (0-3)
Regiunea 5 – Grupa A – Stadion Municipal
(Râmnicu Vâlcea)
ACS Unirea Tricolor Dãbuleni (DJ) – ACS
Voinþa Budeasa (AG) – 0-4 (0-1)
ACS Roberto Ziduri (DB) – ACS Unirea
Tricolor Dãbuleni (DJ) – 4-0 (3-0)

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.

ACS Voinþa Budeasa (AG) – ACS Roberto Ziduri
(DB) – 3-0 (2-0)
Clasament: 1. ACS Voinþa Budeasa 6p (7-0), 2.
ACS Roberto Ziduri 3p (4-3), 3. ACS Unirea
Tricolor Dãbuleni 0p (0-8)
Regiunea 5 – Grupa B – Stadion Comunal
(Valea Ursului)
CSO Petrolul Potcoava (OT) – ACS Minerul
Costeºti (VL) – 3-0 (caz Covid la echipa vâlceanã)
Judeþul Teleorman nu are reprezentantã.
Clasament: 1. CSO Petrolul Potcoava 3p (3-0),
2. ACS Minerul Costeºti 0p (0-3)
Regiunea 6 – Grupa A – Stadion Gloria (Buzãu)
ACSM Olteniþa (CL) – ACS Viitorul Domneºti
(IF) – 1-0 (1-0)
CSO Plopeni (PH) – ACSM Olteniþa (CL) – 2-2 (0-1);
2-4 la penalty-uri (rezultatul de la penalty-uri va conta
doar la egalitate de puncte la finalul mini-grupei)
ACS Viitorul Domneºti (IF) – CSO Plopeni (PH)
– 0-1 (0-0)
Clasament: 1. ACSM Olteniþa 4p (3-2), 2. CSO Plopeni
4p (3-2), 3. ACS Viitorul Domneºti 0p (0-2)
Regiunea 6 – Grupa B – Stadion Vasile Enache
(Modelu)
CSA Steaua Bucureºti (B) – CS Argeºul
Mihãileºti 2009 (GR) – 8-1 (2-1)
AS FC Bãrãganul Ciulniþa (IL) – CSA Steaua
Bucureºti (B) – 0-6 (0-5)
CS Argeºul Mihãileºti 2009 (GR) – AS FC
Bãrãganul Ciulniþa (IL) 0-3 (N)
Clasament: 1. CSA Steaua Bucureºti 6p (14-1),
2. AS FC Bãrãganul Ciulniþa 3p (3-6), 3. CS
Argeºul Mihãileºti 2009 0p (1-11)
Regiunea 7 – Grupa A – Stadion Municipal
(Râmnicu Sãrat)
CSL Victoria Gugeºti (VN) – CS Avântul Valea
Mãrului (GL) – 1-2 (0-1)
ACS Sportul Chiºcani (BR) – CSL Victoria
Gugeºti (VN) – 4-3 (2-1)
CS Avântul Valea Mãrului (GL) – ACS Sportul
Chiºcani (BR) – 0-0 (0-0), 5-4 la penalty-uri
Clasament: 1. ACS Sportul Chiscani 4p (4-3),
2. CS Avântul Valea Mãrului 4p (2-1), 3. CSL
Victoria Gugeºti 0p (4-6)
Regiunea 7 Grupa B – Stadion Oþelul (Galaþi)
CS Gloria Albeºti (CT) – CSM Râmnicu Sãrat (BZ)
– 0-0, 4-3 la penalty-uri
Judeþul Tulcea nu are reprezentantã.
Clasament: 1. CS Gloria Albeºti 3p (4-3), 2. CSM
Râmnicu Sãrat 0p (3-4).
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Mã fraþilor, trece ºi vara, vine toamna,
culegem strugurii de au mai rãmas pin vie, cã al
lu’ Zbanghiu plecã sã-i culeagã pe ãia din Spania
ºi zisã cã mai vine când dã prima zãpadã. Pãnã
atuncea, noroc ºi voie bunã, cã la câtã politicã sã
face pe maidanele noastre, e ºi normal sã iasã
treaba de mântuialã. Deocamdatã, continuã
maratonu’ liberalilor de agãþare a primarilor PSD,
de parcã n-ar ºti cã cine trãdeazã o datã, va trãda
de câte ori vrea ºi poate muºchii lui. Da oferta e pe
termen scurt, nu mai conteazã ce sã întâmplã dupã
alegeri, fiecare e cu fiecare, ºi fiecare e cu altul. Cã
aºa-i în politicã, interesu poartã fesu de partid.

Da, mã nepoate, da nea Virgil Popescu, deputat
ºi ministru, l-a bãgat la înaintare pe nea Cristinel
Pavel,  ca sã piardã. Asta o ºtie toatã lumea, di la
Baia de Aramã ºi pãnã la Jidoºtiþa, da lu’ nea
exprefectu’ nici cã-i pasã. Pãi ºi de ce i-ar pãsa?! Stã
rãsfãþat în biroul de prefect ºi face campanie în
bãºcãlie. Adicã ºtie cã pierde, ca în zicerea aia: Pavel
pentru noi, LIBERALII, este Sârbulescu doi. ªmecher
nea Ministru, nu are ‘mnealui nevoie de un cal mai
mare la cãruþa pe care o conduce. Chiar, de ce nu l-
o fi bãgat pe nea Bãlu, cã ieste maiestru la apãrare!?

Mã fraþilor, da la fel de ªMECHER sã crede ºi
nea Cupã, care o cocoþã pe tanti Ramona lui pe
bannere, peste tot pe unde putu sã sã caþere, ca
ºi candidat în bãtãlia cu nea Cristinel. Cã vorba
aia, trebe sã pãstrezi standardele ºi tocurile

 nea Mãrin

Sucã ºi nea Pavel pierzãtoru, nea Cupã ºmecheru ºi nea Stoica zis ºi Salubrizatorul

înalte. ªi tanti Ramona le pãstreazã, de aia s-a
ºi cocoþat pe unde a apucat, sã nu care cumva
sã treacã neobservatã. Cã ºtiþi cum e: Când nea
Cristinel apare / Soarele
abia rãsare / Da când
apare Ramona / Zici cã-
i Papa de la Roma!

Mã nepoate, cam
bãtaie de joc pi la
VAGOANE. Da, la fabrica
care a mai rãmas în
foncþiune pin Severin ºi
care, acum douã
sãptãmâni, a fost închisã
din motive de Covid.
Muncitorii au revenit la
muncã, dupã cum zâce
manageru Sãndulescu,
da nimeni nu i-a testat.
Unii chiar acuzã cã
închiderea fabricii s-a
hotãrât mai mult politic,
decât în baza unor teste
corect realizate. Aºa cã dupã toate astea, angajaþii
di la Vagoane fãcurã protest spontan, cã doarã
nu ierea sã stea cu mâinile în sân.

Mai trebuie spus cã unul dintre muncitorii bãgaþi
în spital a murit pentru cã i s-a întrerupt tratamentul
mai multe zile, dupã cum acuzã familia ºi NU ESTE
NIMENI TRAS LA RÃSPUNDERE!?

Pã di ce sã fie tras la rãspundere, cã am trãit sã
o vedem ºi pe asta: un bãrbat în putere a fost lãsat
pe jos,  la intrarea în urgenþa Spitalului Judeþean

Drobeta-Turnu Severin,  din motiv de
COVID ºi a murit la scurt timp de
PANCREATITÃ... Mã fraþilor,  pânã
unde s-a ajuns!?

Între timp, la Orºova revin
problemele legate de curãþenie. De
ce? Aºa vrea nea primaru’ Stoica,
care i-a interzis lu’ nea Popescu sã
mai ridice gunoiu. Cã nea Popescu
candideazã la primãrie, împotriva lu’
nea Stoica, aºa cã fu aspru pedepsit.
Mai bine cu gunoiu în oraº, decât
cu Popescu candidat în coasta ta, se
gândeºte probabel nea Stoica,
dispus sã strângã singur gunoiul,
numai sã nu-ºi bage în casã
adversarul. În curând probabel o sã
i sã spunã Salubrizatorul.

Între timp, la Spitalul de urgenþã din
Severin reveni scandalu’, cã fu aºa un

ping-pong la conducere, de zici cã sã joacã viaþa
pacienþilor mehedinþeni la ruletã. Acuma, rãmâne
de vãzut ce sã întâmplã mai departe, e de urmãrit, ce
mai. Cã mai sunt cãi de atac.

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


