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Jurnaliºti membri ai UZPR din mai
multe localitãþi din þarã se vor afla joi, 20
august 2020, la Orºova, la Mânãstirea
“Sfânta Ana”, ctitoritã de marele jurnalist
din perioada interbelicã Pamfil ªeicaru,
care în anul 1919, la 11 ianuarie a fost
iniþiatorul ºi fondatorul Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România. A fost un
luptãtor pentru drepturile românilor, a
militat pentru adevãr ºi dreptate ºi a lãsat
în uma lui ideea conform cãreia
<Gazetarului nu-i este permis sã asiste
spectator indiferent la zbuciumul de fiecare
zi al vieþii sociale, sã înregistreze pasiv
variatele aspecte: el trebuie sã trãiascã
cu intensitate, sã participe impetuos la
toate întâmplãrile din care se þese pânza
misterioasã a istoriei. Unicul lui judecãtor,
fãrã drept de apel, este cititorul>.
   A rãmas un reper pentru multe generaþii
de jurnaliºti, traversând drumuri sinuoase,
dureroase, cum numai o viaþã intensã,
vibrantã, le aduce.
   La mormântul sãu, aflat la Mânãstirea
“Sfânta Ana” din Orºova membrii UZPR, aduc
omagiu ºi veneraþia lor, în veºnicã amintire.
   Evenimentul, iniþiat de câþiva inimoºi
membri ai Filialei UZPR din Caraº-Severin,
având susþinerea personalului monahal
de la lãcaºul de cult din Orºova, va
începe la ora 1100, respectând toate
restricþiile impuse de starea de alertã.

Membri UZPR, la
Mânãstirea “Sfânta Ana”
din Orºova, în semn de

omagiu adus  jurnalistului
Pamfil ªeicaru
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PSD are cea mai puternicã echipã
pentru Consiliul Judeþean Mehedinþi

NICOLAE DRÃGHIEA
ºi-a depus candidatura pentru

funcþia de Preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi

 2
pag.

Educaþia online? -
Un învãþãtor face

mai mult decât zece
laptopuri!

pag. 8

amãnunte în pag.3



social - politicOBIECTIV mehedinþean 20 - 26.08.2020pag. 2

Editorial  de Sorin Vidan

* Informaþii * Opinii * Atitudini *
 * Anchete * Dezvãluiri *

EDITOR: SC PROFIN SRL; ISSN 1454 - 7058

TELEFAX:   0252 - 326.143

Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.

E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com

ABONAMENTE  -  prin Oficiile Poºtale.
 Poziþie de catalog: 12203

Cost abonament  lunar: 4,00 lei  + taxe poºtale
DIFUZARE prin DISTRIBUITORII

PARTICULARI

Drobeta Turnu - Severin,
str. Orly nr. 82A

Mobil: 0722351161Obiectiv
mehedinþean

www.obiectiv-mehedintean.ro
Facebook: Obiectiv Mehedintean

Moment important pentru judeþul Mehedinþi cât ºi pentru domnul
Nicolae Drãghiea, alãturi de o parte din candidaþii PRO România, care

ºi-a depus candidatura la Biroul Electoral Judeþean pentru funcþia de
preºedinte al Consiliului Judeþean Mehedinþi.
   Astfel, în urmãtorii 4 ani, destinele judeþului Mehedinþi pot fi în mâinile
unor oameni cu experienþã, cu expertizã, serioºi, o echipã de
PROfesioniºti, o echipã care are toate atuurile necesare judeþului
Mehedinþi. Mult succes!

Domnul
NICOLAE

DRÃGHIEA
ºi-a depus

candidatura
pentru funcþia de

Preºedinte al
Consiliului
Judeþean
Mehedinþi

Alina Teiº,
Deputat PRO România Judeþul Mehedinþi

Dacã nu ar fi fost
nenorocirea aceasta cu Covid am
fi avut o altã atitudine ºi faþã de
alegerile locale de la finele lui
septembrie. Ne-am fi dus ºi întors
din concedii cu alt aplomb. Nu am
fi stat stresaþi sã pãstrãm distanþa
socialã, sã avem mascã atunci
când intrãm în magazin. Nu am fi
trãit sub tensiunea declaraþiilor
alarmiste ale lui Raed Arafat sau
Nelu Tãtaru. Acum viaþa noastrã
socialã e cu totul diferitã de cum
era acum un an, când încã nu se
abãtuse asupra noastrã pandemia.
   Când ne uitãm puþin în urmã avem
motive sã ne bucurãm: au fost ani
de libertate necondiþionatã, de
petreceri, concerte în aer liber cu mii
de participanþi, terase arhipline ºi
plaje aidoma. Nu aveam niciuna
dintre temerile de azi. Campaniile
politice ne înfierbântau la maxim.
Ne divizau. Eram convinºi, cu
patimã exacerbatã, de „adevãrurile”
noastre de moment.
   Dar dupã experienþa acestor
peste cinci luni de stãri, ba de
urgenþã, ba de alertã prelungitã,
tonusul nostru social e scãzut, ºi
pe bunã dreptate. Ne-am epuizat
în luni de fricã ºi de îngrijorare în
faþa unei realitãþi pe care nu o mai
înþelegem. Lumea noastrã e cu
susul în jos. ªi vedem venind la
orizont alte motive de fricã ºi de
îngrijorare. Acum nu alegerile
locale sunt principala noastrã
preocupare. Parcã nu mai avem
starea necesarã sã ne lãsãm prinºi
în hora politicianistã. Ne
îngrijoreazã mai mult cum încep
ºcolile ºi ce se poate întâmpla
odatã cu începerea cursurilor. Ne
îngrijoreazã cum vor merge la
ºcoalã copiii ºi nepoþii noºtri, ºi ce
urmãri pot fi în ideea aceasta

Tema naþionalã
majorã

obsesivã cã virusul, nevãzut, e
printre noi. Nu doar copiii sunt
vulnerabilizaþi de iminenþa
apropierii sociale care înseamnã
ºcoala, ci ºi cadrele didactice,
pãrinþii. Apoi, gândiþi-vã, încep ºi
cursurile universitare, pe 1
octombrie. Sau ar trebui sã înceapã.
Vacanþa e aproape trecutã ºi se
apropie marea provocare socialã
care e deschiderea anului ºcolar.
Nu ne permitem sã tratãm cu
superficialitate acest lucru cãci
consecinþele pot fi dezastruoase.
Virusul îi afecteazã mai puþin pe
copii, spun specialiºtii, dar poate
fi uºor purtat ºi transmis dacã
mecanismele deschiderii
cursurilor, frecvenþa ºcolarã,
mãsurile de precauþie din ºcoli ºi
universitãþi nu sunt bine puse la
punct. Mai cu seamã cã urmeazã
sezonul gripei. Toamna aceasta va
fi una deosebit de problematicã, ºi
nu din raþiuni electorale. Vom avea
alegeri, vom vota, ne vom alege
reprezentanþii. Dar tema naþionalã
majorã e consolidarea sistemului
medical, astfel încât sã poatã face
faþã tuturor solicitãrilor, precum ºi
tema  precauþiile impuse de stat
împotriva rãspândirii virusului care
a îngenuncheat lumea.

Sãnãtatea e mai importantã decât
orice, spune o vorbã din bãtrâni,
ºi pe bunã dreptate.

La nivelul Inspectoratului de Poliþie Judeþean Mehedinþi a fost elaborat
un Plan de mãsuri pentru prevenirea rãspândirii virusului SARS-COV-
2, pe perioada stãrii de alertã, în baza cãruia, poliþiºtii Compartimentului
de Analizã ºi Prevenire a Criminalitãþii în colaborare cu Serviciul de
Ordine Publicã, Poliþia municipiului Drobeta Turnu Severin, Poliþia
municipiului Orºova ºi Poliþia oraºului Vânju Mare au desfãºurat în
ultima perioadã, mai multe activitãþi preventive. Acþiunile s-au desfãºurat
pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin, în pieþele agroalimentare ºi în
alte zone de agrement (ºtranduri, parcuri),

Acþiuni ale poliþiºtilor mehedinþeni pentru
prevenirea rãspândirii virusului SARS-COV-2

 Continuare în pagina 14
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PSD are cea mai puternicã
echipã pentru Consiliul Judeþean
Mehedinþi
   Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, ºi-a
depus dosarul pentru candidatura la
alegerile locale din 27 septembrie
pentru un nou mandat de preºedinte
al Consiliului Judeþean Mehedinþi,
împreunã cu echipa de consilieri
judeþeni a Partidului Social
Democrat.
   “Le mulþumesc celor 20.000 de
mehedinþeni care au semnat pe lista
de susþinãtori ºi tuturor
mehedinþenilor care mi-au fost

PSD are cea mai puternicã echipã pentru Consiliul Judeþean Mehedinþi

alãturi în primul mandat!
   Mulþumesc tuturor colegilor din
PSD care au fost astãzi alãturi de
mine, le mulþumesc celor care m-
au susþinut ºi au sprijinit ca în
mandatul 2016-2020 sã investim în
judeþ peste 1,3 miliarde lei prin
PNDL în proiecte în aproape toate
localitãþile judeþului.
   Oamenii au acum iluminat public,
apã curentã, canalizare, asfalt pe
drumurile locale. Mã angajam în faþa
mehedinþenilor în urmã cu 4 ani cã
voi acorda o importanþã deosebitã
infrastructurii rutiere ºi de sãnãtate.
Acum avem în lucru jumãtate din

reþeaua de drumuri judeþene din
Mehedinþi ºi ºase proiecte
implementate cu fonduri europene
pentru ca sistemul de sãnãtate din
judeþ sã se schimbe complet ºi sã fie
ceea ce meritã sã aibã mehedinþenii.
În plus, se reabiliteazã ºi se
modernizeazã Spitalele din Vânju
Mare ºi Strehaia ºi am speranþa cã
ele se vor redeschide în scurt timp.
   Dezvoltarea pleacã de la
infrastructurã, iar în mandatul 2016-
2020 am creat cadrul pentru
urmãtorul pas, acela de a deschide
judeþul pentru investitori, pentru un
turism de calitate, pentru o

dezvoltare durabilã ºi economicã,
pentru un trai mai bun ºi mai sigur!
   PSD are o echipã puternicã în
judeþul Mehedinþi ºi venim în faþa
dumneavoastrã cu fapte, cu tot ceea
ce am fãcut în ultimii ani ºi cu dorinþa
de a duce lucrurile mai departe!
   Am convingerea cã vom continua
sã dezvoltãm judeþul împreunã cu
colegii din PSD ºi cu un Guvern
PSD, aºa cum am fãcut-o în ultimii
ani!
   AªA SÃ NE AJUTE DUMNEZEU!”
a transmis Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi.

S-a semnat contractul de
proiectare ºi execuþie pentru
Bazinul de Înot din Drobeta Turnu
Severin
   Sãptãmâna aceasta, la Compania
Naþionalã de Investiþii, s-a semnat
contractul pentru proiectarea ºi
execuþia lucrãrilor de reabilitare/
modernizare/extindere pentru
Bazinul de înot din Drobeta Turnu
Severin.
Este o investiþie demaratã cu
sprijinul Guvernului  PSD ºi a
secretarului de stat în Ministerul
Dezvoltãrii condus de PSD, Alin

S-a semnat contractul de proiectare
ºi execuþie pentru Bazinul de Înot

din Drobeta Turnu Severin

 Biroul de presã

Chirilã ºi care, iatã, se
concretizeazã. Proiectul pentru
modernizarea Bazinului de înot din
Drobeta Turnu Severin a fost
aprobat pentru finanþare de cãtre
Compania Naþionalã de Investiþii,
prin Hotãrârea de Guvern nr. 663/
12.09.2019.
   “Este deosebit de important pentru
întreg judeþul, nu doar pentru
municipiul Drobeta Turnu Severin ºi
am convingerea cã odatã finalizate
lucrãrile, aici se va face performanþã!
Este încã o dovadã cã ne-am þinut
promisiunea ºi am fãcut tot ce a þinut

de noi pentru a reda mehedinþenilor
acest bazin! Mulþumesc membrilor
Guvernului Partidului Social
Democrat care în cursul anului trecut
au înþeles importanþa acestui
obiectiv ºi l-au finanþat!

   Realizarea proiectului tehnic ºi
execuþia lucrãrilor ar urma sã se
finalizeze în 23 de luni”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
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03 august - Apar în presã, spre
disperarea apãrãtorilor efectelor Covid
ca fiind, toate, reale ºi virgine
mediatic, materiale care mãrturisesc
despre complicitatea “oamenilor în
alb” la marea prostire a poporanilor
prin intermediul noului coronavirus.
Povestea unei bãtrâne de 80 de ani,
este un astfel de material, bãtrânã
dintr-o localitate a României, care a
fost internatã cu “leucemie acutã,
trombocitopenie, hta, diabet, hepatita
C, microlitiazã renalã etc.” dupã cum
relateazã aparþinãtorii. “Victimã
perfectã”, i s-a fãcut testul Covid, ºi a
fost internatã. Starea i s-a înrãutãþit
peste noapte... (to be continued)
04 august - Transferatã la spitalul
regional, aci, spune povestea, a fost
internatã ca suspect Covid, direct,
rezultatul testului nefiind venit de la
laborator. Alt tratament, ioc! Aºa cã,
plinã de bolile trupeºti, bãtrânica a luat
calea cerurilor! Vi se pare cunoscut?
Dar, staþi, tragi-comedia abia începe:
corpul neînsufleþit nu a fost dat familiei
pe motiv cã nu venise rezultatul analizei
Covid! Dar, ºi aºa, ziserã cei de la
morgã, vi-o dãm doar s-o îngropaþi
doar “pe protocol Covid”. Tragedie
modernã sau comedie neagrã? Sau
simulacru de profesie ºi complicitate
la terorismul sanitar? Sau toate la un
loc? (to be continued)
05 august - Cu ceva... pile (cum altfel,
prin spitalele româneºti?), familia a
reuºit sã obþinã acceptul de a lua
cadavrul bãtrânei acasã, dar... alt
ghinion, vorba cuiva de la Cotroceniul
actual: “Chiar dacã a venit testul negativ
la Covid, v-o livrãm pe protocol Covid,
ºi mergeþi cu ea direct la cimitir”, ar fi
spus doctoriþa de la morga. ªi a
completat ca sã fie bine înþeleasã: “Puteþi
sã vã daþi ºi cu curul de toþi pereþii, cã
tot de Covid v-o livrez!” familia, tot cu...
pile, a reuºit s-o scoatã pe bãtrânica
moartã deja de trei zile, din morga ºi s-
o îngroape creºtineºte, fãrã “protocol
Covid”. (zã end)
06 august - Mãi, al dracului Covid!
Cum demisionã prefectul de
Mehedinþi, cum ºi el, Covidu’, începu
sã-ºi retragã ambasadele de prin
judeþ! Scãzu brusc! Nu mai auzirãm
prin radiouri ºi televiziuni panicarde
cã Mehedinþiul este foocaaaar de
infeeecþiieeee! Vai, vai, ºi aoleu! Asta
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10 august - Naiba ºtie cum ºi
de ce, da’ Covidu’ se îndrãgosti
rãu, da’ rãu de tot, de România!
Îi place spaþiul mioritic ca
ursului mierea, ºi ca cucului
cuibul altuia (hai, cã e cacofonie
permisã, cã nu doar Luca
Caragiale, ori biserica catolicã
or fi valabile!). ªi uite-aºa, ne
aleserãm cu statut de vedetã prin
Europa la îmbolnãviri,  la
procente de infectaþi, la decese
pe zi, chestii, socoteli de-ale lui
nea Arafat & Comp. Vorba
poantei ãleia care, cicã, m-a pus
naiba sã mã uit la ºtiri; acum
citesc Bacovia sã mã înveselesc.
11 august - Miºto ºi asta,
parodie, cicã, se cheamã
COVID: Dormeau adânc sicriele
Covid/ ªi flori Covid ºi un halat
veºmânt/ Stam singur la ATI...
ºi era vânt/ ªi scârþâia guvernul
meu Covid// Dormea întors
guvernul meu Covid/ Pe OUG
de plumb, ºi-am început sã îl
previn/ E-atât de singur, parcã-i
mort... alegeri vin/ ªi-l tot
bãlãngãn legile Covid...
12 august - Constatarea asta
vine ca o mãciucã-n moalele
capului, a-i râde, da-þi rãmâne
râsu-n gât: A 150-a zi de când
în lume nu s-a mai murit de
cancer sau de infarct! Doamne-
ajutã! Bãi, suntem nebuni? Dacã,
da, e bine, cã de nebunie nu se
moare, e boalã ce se duce pe
picioare, numai cã e vai de
pereþii spitalelor, care, dacã sunt
vopsiþi în galben sau roºu, sunt
roºi de pacienþi, aºa cã trebuie
vopsiþi doar în verde, cã asta,
cicã, spune bancul, e culoarea
fructului crud, ºi aºa ceva nu se
consumã!
13 august - Mãi, ce mormântare
de mormântare avu Pian,
Dumnezeu sã-l odihneascã,
dincolo, cã aici, serviciile l-au
ocrotit! Vedeþi - aviz cârcotaºilor
-  în lume nu se moare doar de
Covid, se mai moare ºi de Cuþit!
14 august - Mascat, cã e la
modã, începu ºi campania
electoralã, înainte de startul
oficial, ãla de treizeci de zile
înaintea zilei alegerilor, deci 27
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este coincidenþã, desigur, nu vrem
sã spunem cã perfidul Covid ar fi
parte a Teoriei conspiraþiei, bla, bla,
care ar avea legãturã cu destinul
politic al prefectului Cristinel Pavel,
nooo, bla, bla, exclus, bla, bla!
07 august - Ministrul Tãtaru a anunþat
deja sosirea în þarã, din UE, a 10
milioane de doze vaccin anticovid,
pentru cã spunea domnia-sa, 50%
din populaþie. Aºadar, toatã tevatura
asta cu infectãrile - care au fost, nu
zicem cã nu, doar cã au fost supra-
exagerate constituindu-se ca
modalitate de a institui frica, panica,
teroarea în rândul populaþiei – a fost
premeditatã ca sã se justifice aceastã
achiziþie de vaccinuri! Vrei sã te
vaccinezi sau nu? Eh, asta-i altã
poveste, în sensul cã vei fi obligat
prin tot felul de metode administrative
ºi sociale sã te vaccinezi, aºa cum fu
ºi cu masca, cu termometrizarea etc.
08 august - Vaccinarea obligatorie?
Sunã frumos ºi protector, doar cã,
totuºi, animat de idealuri umaniste,
drepturi ale omului, liberul arbitru ºi alte
astfel de delicateþuri, vrei sã nu te supui,
deci sã nu fi vaccinat, vei avea de ales
moartea socialã. Poþi deveni un fel de
zombi social, pentru cã vei fi
marginalizat, nu vei mai putea beneficia
de drepturi simple, plus cã vei fi
stigmatizat drept focar posibil de
infecþie! ªi, totuºi, nu existã ieºire din
capcana aceasta? Protestul nostru -
anemic, e adevãrat, cel puþin pânã la
aceastã orã în faþa asaltului
guvernamental raliat covidiadei
mondiale, ar fi soluþie, dar energic, dus
pânã la un fel de revoluþie... Dar ce
vorbesc eu, aci? La nivel mondial, les
jeux sont fait, jocurile sunt fãcute, mes
enfants, sumele uriaºe de bani bãgate
în acest proiect mega-mondial trebuie
sã dea rezultate. “Puteþi sã vã daþi ºi cu
curul de pereþi”, cã tot aºa va fi!
09 august - Sã fim optimiºti: Teoria
conspiraþiei nu existã, Covidul este un
virus cu care trebuie sã ne obiºnuim,
copiii ni se vor naºte, foarte curând,
cu mascã, distanþarea socialã ne va
separa favorizând introspecþiile
personale, vaccinurile ne vor asigura
o dependenþã beneficã de un protector
universal, o, mon, Dieu, mersi,
beaucoup!

(G. News pt conf. D.D.S)

august! Masca electoralã se
poartã tot cam ca ºi masca
sanitarã - ori aceeaºi sãptãmâni
la rând, ori plasatã pe sub nas,
ori sub bãrbie, sau, mai lesne,
deloc! Aºa ºi campania: azi, un
banner, mâine, un interviu, pe
urmã, postãm un slogan pe FB,
trai, neneacã, pe banii bugetului!
Vorba aia: Jos, masca, Bibicule,
cã te tunde Figaro!
15 august - Mamã, mamã, ce
mai nedei, azi, prin judeþele þãrii,
în zonele ortodoxe! Bineînþeles,
cu respectarea recomandãrilor
pe timp de pandemie: servitul
sarmalelor cu masca pe figurã,
turnatul ºpriþurilor în paharele
aºezate la 2 metri distanþã între
ele. Temperatura a fost luatã de
neveste, înaintea ºi dupã
consumarea de cãtre soþi a celor
44 de pahare tradiþionale la orice
paranghelie. Spãlatul de ocarã al
petrecãreþilor cãrora le-a crescut
temperatura ºi temperamentul
dupã, continuã ºi acum, cã
pãcatul lui Bachus e greu, ºi nu-
l spalã nici Dunãrea prea uºor!
16 august - Din postulatele unuia
dintre miniºtrii propagandei de
foarte tristã amintire, care spun
cam aºa, citãm aproximativ: O
minciunã repetatã de o mie de
ori, rãmâne o minciunã, dar
repetatã de un million de ori,
devine adevãr! ªi, altul: Minciuna
cu cât este mai mare, cu atât este
mai credibilã. Încheiat citatul.
Aici, cã tot e la modã marea
manipulare, istoricã, adãugãm
cu frica-n sân cã ne ridicã de pe
stradã, cu sau fãrã dubã/izoletã:
Minciuna este ºi mai credibilã
dacã este dublatã de recompense
consistente direcþionate cãtre cei
care trebuie s-o propage ºi s-o
susþinã! Cine finanþeazã aceastã
structurã propandisticã, inclusiv
recompensele? În loc de rãspuns,
o altã întrebare: Cine a finanþat
rãzboaiele mondiale, revoluþiile,
conflictele inter-etnice, inter-
religioase, terorismul? Sau, mai
aproape, reþelele de droguri, de
prostituþie, pedofilie, de trafic de
persoane, de arme, de þigãri etc?

(G. News pt conf. D.D.S)
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Zilele trecute au fost
emblematice pentru energetica
româneascã. Ne referim, mai precis,
la data de 14 august 1970, care a
fost încã o datã de referinþã pentru
hidroenergetica  româneascã în
general ºi în particular, pentru
energeticienii mehedinþeni. La acea
datã la Gura-Vãii, s-au produs primii

kilowaþi-orã la bornele primul
hidroagregat pus în funcþiune la
hidrocentrala Porþile de Fier I. Tot la
data de 14 august, în anul precedent
– 1969, a început sã se desfãºoare
navigaþia prin ecluza românã (într-o
singurã treaptã), fiind practic data de
punere în funcþiune a ecluzei
româneºti.
     Împlinirea a 50 de ani de la prima
rotire a turbinei hidraulice Nr 1 -KVB
(Kaplan vertical cu camerã spiralã din
beton), cu putere instalatã la acea
datã de 175 MW, când s-au pulsat în
Sistemul Energetic Naþional primii
KWh  la Porþile de Fier I ºi implicit
primii kwh produºi de energeticienii
mehedinþeni. Acel moment
determinã, pentru foºtii participanþi,
o nostalgicã aducere aminte a
vremurilor de demult încãrcate acum
de; istorie , determinare de reuºitã ºi
afirmare, dar ºi mulþumirea ºi
mândria de a fi pãrtaºi la finalizarea
celui mai mare obiectiv
hidroenergetic de pe Dunãre -
Sistemul  Hidroenergetic  ºi  de

Navigaþie Porþile de Fier I (SHEN
Porþile de Fier I).
   Primele preocupãri de amenajare
hidroenergeticã în sectorul Porþile de
Fier au fost cele ale renumitului
profesor Dorin Pavel care, în anul
1922, a elaborat prima schemã de
amenajare hidroenergeticã a
sectorului cataractelor Dunãrii. La

început a fost o variantã de 13
hidrocentrale, ca în final proiectul sã
fie finalizat pe acest sector de la Porþile
de Fier de unde se putea instala
grupuri energetice cu puterea cea mai
mare. În aceeaºi mãsurã, având în
vedere dificultãþile de navigaþie în
sectorul cataractelor, au existat
preocupãri ale inginerilor din acest
domeniu pentru crearea unor condiþii
mai bune de navigaþie în acest sector
dificil al Dunãrii, iar pentru asta, la
sfârºitul secolului XIX, s-a construit
canalul Sip (pe malul sârbesc, la
inaugurarea din 1898 au participat;
Împãratul Franþ Joseph al Austro-
Ungariei, Regele Alexandru al Serbiei
ºi Regele Carol I al României. Soluþia
pentru toate aceste provocãri a fost
construcþia acestui grandios obiectiv
hidroenergetic, realizat în parteneriat
egal între România ºi Jugoslavia în
perioada 1964-1971. A fost realizat
un baraj de greutate transversal pe
fluviul Dunãrea în zona Porþilor de
Fier, acolo unde Dunãrea iese din
clisura, lungã de circa 120 km. Mai

50 de ani de la începutul producþiei de energie electricã la
Hidrocentrala Porþile de Fier I

precis la Km 942+900 pe Dunãre a
fost creat Sistemul Hidroenergetic ºi
de Navigaþie Porþile de Fier I (SHEN
Porþile de Fier I) prin unitatea
energeticã de la acea vreme
Intreprinderea de Electrocentrale
Porþile de Fier. Scopul acestui Sistem
a fost de a asigura navigaþia prin
sectorul Porþile de Fier în condiþii
mult mai bune ºi de a creºte implicit
capacitatea de transport, precum ºi
de a utiliza potenþialul hidroenergetic
pentru producerea de energie
electricã.Configuraþia frontului barat
este una simetricã faþã de firul
fluviului, având la mijloc un baraj
deversor cu 14 câmpuri deversoare
(câte 7 pentru fiecare parte), urmând
apoi spre fiecare mal
hidroecentralele propriu zise
aparþinând fiecãrui stat (câte 6
hidroagregate de fiecare parte),
încheindu-se cu câte o Ecluzã în
douã trepte la fiecare mal (ce asigurã
navigaþia fluvialã în sector).
   Revenind la momentele de
referinþã, dupã ce la data de 14
august 1970 s-a început producþia
de energie electricã la agregatul Nr.
1, centrala a fost pusã în funcþiune
complet la data de 28 noiembrie
1971 (agregatul 6). La data de 16
mai 1972, în prezenþa preºedinþilor
celor douã state, a fost inaugurat
oficial Sistemul Porþile de Fier I,
aceastã datã fiind aniversatã în
fiecare an de personalul care
lucreazã la ºi pentru Porþile de Fier
de pe ambele maluri ale Dunãrii. În
cei 50 de ani de exploatare în
centrala românã s-a produs cu cele
6 hidroagregate o cantitate de
energie electricã de 267 miliarde de
KWh, în medie cu circa 5% pe an în
plus faþã de energia de proiect.
Centrala Porþile de Fier I este cea mai
importantã hidrocentralã din
România, asigurând circa 11%  din
necesarul de consum din România,
circa 35% din producþia de energie
electricã în hidrocentrale ºi circa 50
% serviciile tehnologice de sistem
(bandã de reglaj secundar).
   Ca la orice ceas aniversar, în
primul rând, este bine sã arãtãm
recunoºtinþã ºi respect tuturor celor
care au conceput, au dat viaþã ºi mai

apoi au exploatat ºi întreþinut
Sistemele hidroenergetice ºi de
navigaþie de pe Dunãre. Ei au fãcut
asta cu o determinare extraordinarã
ºi, mai ales, cu mândria de a fi creat
ºi pãstrat o marcã în energetica
româneascã. Este necesar ca ºi în
prezent sã fie continuatã aceastã
tradiþie, indiferent de perioadele de
timp pe care le parcurgem.
   La cât mai mulþi ani în continuare,
cu puterea, tuturor  celor care au
lucrat, sau lucreazã la ºi pentru Porþile
de Fier ºi care, simt ceva bun pentru
acest obiectiv energetic de prim rang
din România.
    Putem aminti persoane din linia
întâi, a producerii primilor kilowaþi-
orã la Porþile de Fier I, precum; Ing.
Mihãrtescu Mircea, ing. Trocan Ion
dispeceri, electricieni Diþa Petre,
Rãdeanu Pavel,  Chirculescu,
Tãtaru Mihai, Fãiniº Mihai,
Costache Borcea, mecanicii
Cimpoieru Ion, Racilã Gheorghe…
care ar fi o parte din promotorii acelor
moment ºi care împreunã cu alþi mulþi
au creat condiþii tehnice bune de
exploatare a hidroagregatelor ºi de
producere a energiei la Porþile de Fier
I, atunci ºi alþii la fel continuã sã
producã cea mai  curatã ºi ieftinã
energie electricã din þarã.
    Unii au plecat în lumea celor
drepþi alþii îºi aduc aminte cu
nostalgie ºi nu realizeazã cum s-a
scurs jumãtate de secol într-o
clipã..! ºi anii au zburat…
   Atunci s-a promis cã va fi preþul de
5 lei/ Kwh…, cã v-a fi pus în
funcþiune primul tramvai de la
Drobeta-Turnu-Severin la Gura-Vãii
ºi multe altele. Din pãcate
promisiunile de atunci nu au prins
viaþã nici pânã acum ºi nu era
campanie electoralã.
     Ar fi bine ca împreunã cea ce ne
promitem bun ºi frumos pentru noi
sã prindã viaþã ºi sã ne schimbãm
traiul în mai bine. Stã în puterea
noastrã sã realizãm lucruri minunate,
sã apreciem efortul ºi realizãrile
înaintaºilor ºi sã încercãm sã-l
depãºim în realizãri, cã o facem
pentru noi ºi urmaºii noºtri.

Ing. Novac Dragoº
Ing. Rãchitan Stancu-ªtefan
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’

       *O tutã analfabetã, ajunsã
printr-un obscur concurs de
împrejurãri ministru al Educaþiei, în
þara vitelor de pripas prin  politicã
numitã România, „þãþica” Anisie,
cum îi merge numele pe Intenet, l-
a demis pe academicianul Nicolae
Zamfir, directorul institutului de la
Mãgurele. Aºa ceva? Da, aºa ceva
într-o þarã în care dementa
guvernare Orban a trasformat
promovarea incompetenþei celei
mai agresive în politicã de stat sau,
mai concret, în program de
guvernare. Bine, ºtim cã nimeni nu
poate sã devinã pe viaþã proprietarul
unei funcþii publice, dar sã ajungã
o somitate la cheremul þâfnei din
curul unei þoape analfabete,
raporatã la care logica din discursul
lui Farfuridi este o mostrã de
genialitate în planul coerenþei , este
de neacceptat. Duduia asta habar
nu are în ce condiþii va începe noul
an de învãþãmânt ºi, ca ºi când
aceastã veritabilã chestiune de stat
s-ar  fi rezolvat sau s-ar aºtepta sã
se reozolve de la sine,  dintr-o datã
un ministru efemer fatalmente îºi
face o problemã din aºa zisa
necesitate a schimbãrii unui ºef un

punct capital de pe agenda de
lucru. Pe principiul arhicunoscut

“Cutare, fã-te cã lucrezi!”. Pentru
cã, uite, vine ºedinþa de guvern ºi
trebuie sã ieºi la raport în faþa lui
nea Balalaikã, un nene care nu
înþelege nimic ºi o tot dã înainte
cu Comisia Europeanã,
transformând o ºedinþã de
guvern, ce ar trebui sã fie una de
lucru, într-un fel de ºuetã care nici
mãcar cu o conferinþã de presã
agrementatã cu miºtouri de prost
gust sau cu glumiþe  semi-
licenþioase cu tot felul de ziarizde
de adunãturã nu seamãnã. Râsul
lumii dacã nu ar fi, de fapt, jalea
lumii. În aceste condiþii, oricât ar

fi fost ea de blamatã, moþiunea de
cenzurã iniþiatã de Partidul Social
Democrat înpotriva Guvernului
Orban-Gâgã mi se pare o iniþiativã

salutarã. Altfel, România nu poate
scãpa de aceastã bandã de
escroci ºi impostori. Evident, cu
condiþia ca aceastã bandã sã nu
fie înlocuitã de a alta de altã
coloraturã.
   * Campania electoralã a început
ºi déjà a devenit vomitivã. Zilnic
vedem cum candidaþii partidelor la
funcþiile de primar sau de preºedinte
de consiliu judeþean defileazã prin
faþa camerelor de luat vederi
împreunã cu echipele lor de
campanie. Toþi, fãrã excepþie,
afiºeazã un optimism ridicol, dacã
nu de-a dreptul grobian. Toþi se vãd

Nea Rânjilã ºi noul lui rateu

câºtigãtori, toþi se vãd exponenþii
moralitãþii, toþi sunt incoruptibili.
Unii revin pentru a doua sau a treia
oarã sã obþinã sufragiile
electoratului. Sã vezi un circar
cameleonic, specialist în scenete
populiste în piaþa publicã, dupã ce
a fãcut turul tuturor formaþiunilor
politice în cãutarea unei candidaturi
cât mai profitabile, cã vine sã se ofere
drept cartea câºtigãtoare/ salvatoare,
parcã e prea mult pentru nervii
noºtri. La fel de nociv mi se pare cã
asemenea personaje nocive gãsesc
aderenþi printre oamenii de realã
valoare profesionalã ºi de o
moralitate fãrã cusur.
   * Nea Rânjilã a ieºit, din nou penibil,
miercuri searã, într-o conferinþã de
presã, în care nu a spus nimic. Nimic
in stare sã aducã  mãcar un orizont
de speranþã cetãþeanului român.
Pleacã, bãi, de-acilea!
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IN AL 44-LEA AN DE DOMNIE A M. SALE REGELUI
CAROL I

IN ZIUA DE 17 OCTOMBRIE 1910 S-AU INCEPUT CU MARE SOLEMNITATE
LUCRARILE DE ADUCERE A APEI DIN DUNARE PENTRU INDESTULAREA SI SANATATEA
ORASULUI T.-SEVERIN, FIIND DE FATA MARE MULTIME DE CETATENI, INSUSI PRIMUL
MINISTRU AL TAREI ION I.C.BRATIANU SI ALEX.CONSTANTINESCU MINISTRUL
AGRUCULTUREI SI DOMENIILOR PREFECT AL MEHEDINTIULUI FIIND GHEORGHE
CALDAREANU, IAR PRIMAR AL SEVERINULUI SABIN POPESCU.
   DUMNEZEIASCA SLUJBA S-A OFICIAT DE P.S. EPISCOP AL RAMNICULUI-NOULUI
SEVERIN, GHENADIE GEORGESCU. DUPA TRECERE DE 4 ANI DE NEANTRERUPTA
MUNCA IN ANUL 1915 ACESTE MARI SI MULT ASTEPTATE LUCRARI S’AU TERMINAT
CU BINE FIIND IN ACEST AN REGE SI REGINA A ROMANIEI MAJESTATILE LOR

FERDINAND I SI MARIA
IN PRIMUL LOR AN DE DOMNIE, MOSTENITOR AL TRONULUI FIUL LOR ALTETA

SA REGALA PRINCIPELE CAROL, IAR LA CARMA TAREI ION I.C.BRATIANU PRIM-
MINISTRU SI MINISTRU DE RAZBOI EM.PORUMBARU MINISTRUL AFACERILOR STRAINE,
EM.COSTINESCU MINISTRU DE FINANTE V.G. MORTUN, MINISTRU DE INTERNE
ALEX.CONSTANTINESCU MINISTRUL AGRIGULTUREI SI DOMENIILOR AL.CH. RADOVICI
MINISTRUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI, DR.C. ANGELESCU MINISTRUL LUCRARILOR
PUBLICE, VICTOR ANTONESCU MINISTRUL JUSTITIEI, I.G.DUCA MINISTRUL
INSTRUCTIUNEI SI CULTELOR, EPISCOP AL EPARHIEI RAMNICULUI-NOULUI SEVERIN
FIIND P.S. SOFRONIE VULPESCU, PREFECT AL MEHEDINTIULUI CONST.D.DELESCU.
   IN ACEST AN 1915 LUCRARILE CA UNELE CE AU FOST BINE INTOCMITE SI CU
CIBZUIALA, CINSTE SI PRICEPERE EXECUTATE, AU FOST PRIMITE PE SEAMA
ORASULUI TURNU-SEVERIN DE CATRE AUTORITATEA MUNICIPALA A ORASULUI
COMPUSA DIN SABIN POPESCU PRIMAR, ION GOGAN AJUTOR DE PRIMAR ION I.
TINTORESCU OFITER AL STAREI CIVILE, DIMITRIE M. BURILLIANU, CARE E SI
DEPUTAT AL MEHEDINTULUI MEDICUL DIMITRIE PANESCU, CARE ESTE SI DEPUTAT
AL SEVERINULUI ANTON PETROVICI, ION CIUCIU, NIC.GHERGULESCU, GH.
BRATOLOVEANU PETRE STELESCU SI ION VOLINTIRESCU CONSILIERI COMUNALI,
SECRETAR AL PRIMARIEI VICTOR ISVORANU.
   LUCRARILE S’AU FACUT CU CHELTUIALA ORASULUI TURNU-SEVERIN PRIN
STARUINTA SENATORULUI ILARIU R. ISVORANU SI A DEPUTATULUI DIMITRIE
M.BURILLIANU, DUPA PLANURILE INTOCMITE DE CATRE INGINERUL INSPECTOR
GENERAL ELIE RADU, CEL CARE IMPREUNA CU INGINERII PETRE CIOCALTEU SI
CONST.V.ZAHARIA A CONDUS SI SUPRAVEGHIAT EXACTA LOR EXECUTARE, IAR
ANTREPRENORI AU FOST P.ANDREESCU FII BIUROU TECHNIC DIN CRAIOVA.
   ACESTE INSEMNARI S’AU SCRIS SI ASEZAT AICI DUPE HOTARAREA CONSILIULUI
MUNICIPAL AL SEVERINULUI DIN ANUL 1915.

Biroul comunicare,
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural Drobeta Turnu Severin

CASTELUL ARTELOR
SIMBOL AL MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN,

 O VERITABILÃ CONSTRUCÞIE DE PATRIMONIU ISTORIC ªI
O FRUMOASÃ PERSPECTIVÃ TURISTICÃ ªI CULTURALÃ

LOCALÃRedãm mai jos,
 textul integral (ºi

original) gravat de
municipalitatea

vremii, pe o plachetã
impozantã, ce se

gãseºte ancoratã la
intrarea în fostul

”CASTEL DE APÃ”,
devenit astãzi

”CASTELUL
ARTELOR”, gravurã

realizatã cu ocazia
inaugurãrii impozantei

construcþii.

PMP Mehedinþi este ºocat de declaraþia ministrului
economiei, Virgil Popescu care, la depunerea
candidaturilor PNL la Primãria Drobeta Turnu-Severin ºi
la preºedinþia CJ Mehedinþi, a anunþat cã guvernul PNL
va sprijini pe cei doi candidaþi.
   PMP considerã cã este o declaraþie profund
antidemocraticã ºi anticonstituþionalã care aratã un PNL
Mehedinþi dispus sã foloseascã orice mijloace pentru a-
ºi impune candidaþii în funcþiile la care aceºtia candideazã.
Pentru o astfel de declaraþie sfidãtoare la adresa
democraþiei, în orice þarã din UE, autorul ei ar fi fost demis
sau ºi-ar fi prezentat demisia de onoare, cu atât mai mult
cu cât este vorba de un demnitar cu rang înalt al
guvernului în exerciþiu.
   “Nu pentru astfel de comportamente ºi practici am
sprijinit prin vot în Parlament instalarea acestui cabinet.
Îmi exprim îngrijorarea cu privire la modul în care în
judeþul Mehedinþi este gestionatã aceastã campanie
electoralã þinând cont de aceste derapaje nepermise din
partea unui ministru important al cabinetului PNL. Solicit
remanierea imediatã a ministrului Virgil Popescu” - a
declarat deputatul Ion Cupã, candidat al PMP la
preºedinþia Consiliului Judeþean Mehedinþi.

BIROUL DE PRESÃ PMP MEHEDINÞI

Astãzi a început
repartizarea cãtre unitãþile de
învãþãmânt a banilor pentru
premierea elevilor merituoºi
care au obþinut rezultate
deosebite la examenele de
Evaluare Naþionalã ºi
Bacalaureat din acest an.
   Pasul urmãtor este ca
fiecare unitate de învãþãmânt
în parte sã contacteze
pãrinþii elevilor premiaþi

Promisiune respectatã

PMP MEHEDINÞI:
CEREM DEMISIA MINISTRULUI ECONOMIEI
VIRGIL POPESCU
Deputat Ion Cupã, candidat PMP la preºedinþia
Consiliului Judeþean Mehedinþi:

“Solicit remanierea ministrului
Virgil Popescu pentru folosirea

funcþiei publice în scopuri electorale”

pentru a face
formalitãþile de
distribuire a pre-
miilor cãtre fiecare
elev în parte.
R e a m i n t e s c
faptul cã am
iniþiat un proiect
în acest sens,
elevii merituoºi
care au obþinut

medii peste 9.00 la
examenele de Evaluare
Naþionalã ºi Bacalaureat
fiind recompensaþi astfel:
- Medii între 9.00 ºi 9.49,
premiu în valoare de 300 lei
- Medii între 9.50-9.99,
premiu în valoare de 400 lei
- Medii de 10, premiu în
valoare de 2.000 lei
#educatia_face_diferenta
#copiii_sunt_viitorul

 Viceprimar Daniel Cîrjan
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Mã gândeam în aceste luni
lungi de pandemie, cât de importantã
este comunicarea oficialitãþilor cu
publicul ºi cât de uºor se pot insinua,
pe un fond de oarecare stângãcie a
dialogului, ºtirile false. O temã
predispusã unor astfel de ºtiri este -
în afarã de sãnãtate - educaþia
(ºcoala). Aparent, ºcoala nu este
indispensabilã atunci când viaþa ne
este în pericol. Copleºiþi, unii ar
putea lãsa garda jos, socotind cã doar
viaþa primeazã. Dar existã oare viaþã
civilizatã ºi demnã, trãitã în
comunitate, fãrã educaþie? Educaþie
organizatã se face în lume de mii de
ani, iar viaþa noastrã a ajuns la nivelul
de-acum prin educaþie. De când cu
pandemia, însã, ne cam bâlbâim ºi
în privinþa educaþiei ºi nu este chiar
de mirare. Miza este ºcoala online,
care li se pare acum multora o soluþie
miraculoasã, salvatoare, unicã.
Lãsãm deoparte faptul cã este, pentru
mulþi, ºi aducãtoare de profit material.
   A apãrut ideea cã, în pandemie ºi
în afara ei, ºcoala este ºi va fi digitalã.
Sunã ca ºi cum am pretinde cã pânã
recent am fãcut ºcoalã nefireascã, cu
abecedare prãfuite ca Ion Creangã ºi
cu dascãli demodaþi ca „Domnul
Trandafir”, evocat de Mihail
Sadoveanu. Lãsãm, unii dintre noi,
impresia cã normalitatea nu este
ºcoala faþã în faþã, ci ºcoala online.
ªcoala online, la o privire atentã, este
doar o soluþie de avarie, provizorie,
pânã la depãºirea situaþiei. Este drept
cã aceastã experienþã neaºteptatã ne-
a învãþat ºi multe lucruri bune, pe care
le vom folosi în viitor. Ce poate sã fie
mai emoþionant decât sã poþi invita
prin Skype un cosmonaut la o lecþie
de astronomie sau un protagonist al
evenimentelor din 1989 la o lecþie de
istorie? Ce poate sã fie mai util decât
sã ai prezent la lecþie un elev care,
temporar, este þintuit la pat ºi nu poate
sã se afle fizic în sala de clasã? Însã
ºcoala generalizatã online nu poate
sã fie decât temporarã, iar aspectul
temporar trebuie relevat mereu; nu se
cuvine sã creãm o psihozã din care
sã reiasã cã aceastã crizã va însemna
de-acum normalitatea.
   A sugera sau a spune direct cã
ºcoala online sau „hibridã” va fi
permanentã de-acum încolo ºi cã

Educaþia online? - Un învãþãtor face mai mult decât zece laptopuri!
Acad. Ioan-Aurel Pop, Preºedintele Academiei Româneaceastã soluþie este foarte bunã

înseamnã a semãna vânt. Este ca ºi
cum am vrea sã convingem lumea cã
mâncarea-surogat este mai
sãnãtoasã decât hrana naturalã.
ªcoala online este alternativa impusã
ºi necesarã în acest moment. Am
fãcut ºcoalã în afara ºcolii din martie
2020 încoace ºi am constatat uºor
ineficienþa ei. Dovada cea mai
palpabilã este faptul cã materia
„predatã” în acele luni pãcãtoase nu
a devenit materie de examen nicãieri,
în nicio împrejurare. Guvernul a fãcut
bine prevãzând trei „scenarii”, dar
deopotrivã guvernul ºi noi trebuie sã
tindem spre aplicarea soluþiei fireºti.
   Planurile-cadru, modificate în
vremea stãrii de alertã, creeazã
îngrijorãri. Era nevoie de o structurã
specialã a materiilor pentru cât va þine
pandemia. Dacã trebuie redus
numãrul de ore ºi chiar de discipline
ºcolare, atunci sã procedãm în
consecinþã, dar sã fie pentru un timp
limitat ºi sã spunem rãspicat acest
lucru. În ansamblu însã, dupã trecerea
crizei, ariile curriculare clasice ºi
materiile verificate trebuie sã rãmânã
stabile ºi complete. Existã o tendinþã
de reducere a materiilor umaniste ºi
de modificare a structurii disciplinelor
sociale. Din cele patru mari arii
curriculare de la gimnaziu, se
prevede ca aria curricularã „Societate
ºi civism” sã aibã cel mai mic numãr
de ore afectate, sunt tendinþe de
scoatere, din nou, a limbii latine, de
micºorare a numãrului de ore afectat
predãrii limbii ºi literaturii române,
istoriei, materiilor vocaþionale. Iar
austeritatea prezisã nu se opreºte aici.
   Asaltul venit din partea unor
sectoare ale societãþii civile - nu din
partea profesorilor - de introducere/
inventare de noi materii dovedeºte o
neînþelegere a mecanismului ºcolii.
Cu cât sunt mai multe materii, cu atât
ºcoala este mai ineficientã. Nimeni nu
poate sã spunã, la modul serios, cã
ºcoala trebuie sã ofere doar cunoºtinþe
teoretice. Competenþele pentru viaþa
practicã sunt absolut necesare. De
douã milenii se ºtie cã „noi nu învãþãm
pentru ºcoalã, ci pentru viaþã” (Non
scholae, sed vitae discimus), dar
ºcoala generalã nu poate specializa pe
nimeni în diferite meserii. Evident,

ºcolile profesionale, filiera tehnologicã
de la liceu etc. fac acest lucru, dar
pentru un segment redus de elevi.
Poate cã acest segment ar trebui
lãrgit. Competenþe în viaþa practicã
înseamnã, însã, ºi a vorbi corect
româneºte, ºi a cunoaºte curentele
culturale care au traversat istoria
omenirii, ºi a conversa în limbi
strãine, ºi a plasa corect pe hartã
lanþul Carpaþilor sau al Anzilor, ºi
a recunoaºte o bisericã goticã ºi a
nu o confunda cu una bizantinã,
ºi a ºti din ce limbã (limbi) vin
numele ºtiinþifice ale plantelor ºi
animalelor etc.
   Problemele ºcolii româneºti nu
constau atât în numãrul excesiv
de mare de ore pe sãptãmânã, în
condiþiile în care pãrinþii sunt tot
mai ocupaþi cu serviciul ºi nu mai
sunt dispuºi sã le lege copiilor
lor cheia de gât. O problemã realã
este, însã, supraîncãrcarea
programelor ºcolare. Aceastã carenþã
nu se rezolvã prin introducerea de
discipline noi, precum educaþia
sanitarã, sexualã, financiar-bancarã,
de protecþia mediului, de nutriþie
sãnãtoasã, de circulaþie de drumurile
publice, de voluntariat etc., cu câte o
orã pe sãptãmânã. Asemenea
propuneri vin, însã, adesea, chiar de
la tribuna Parlamentului, iar când se
modificã Legea Educaþiei cu
asemenea scopuri, nu se mai poate
face mare lucru. Toate aceste
„educaþii” sunt absolut necesare în
lumea actualã, dar ele se pot face
foarte bine, dupã asanarea
programelor, prin transformarea lor
conþinuturi ale materiilor existente.
Unele astfel de teme se leagã de
Biologie, altele de Istorie, altele de
ªtiinþe sociale sau de Dirigenþie etc.
Ideea cã Istoria, Geografia, Latina etc.
sunt inutile, fiindcã ar încãrca cu
„balast” memoria, este pãguboasã ºi
primejdioasã pe termen lung.
   Obiectivul special al Istoriei este
dobândirea de cãtre elevi a simþului
timpului. Geografia ajutã la
dobândirea simþului spaþiului.
Carenþa în aceste domenii - mai ales
în ceea ce priveºte perceperea
timpului - este mondialã, dar noi nu
trebuie sã urmãm acest trend prin

care se fabricã uneori zombi.
Distrugerea simbolurilor culturale,
respingerea capodoperelor ºi

personalitãþilor, de la Cristofor
Columb la Cervantes ºi de la Voltaire
la Harriet Beecher Stowe ºi Margaret
Mitchell, în miºcãrile anarhiste ºi
neomarxiste recente, vin nu doar din
simþ de dreptate socialã prost înþeles,
ci ºi din ignoranþã crasã, din
necunoaºterea valorilor morale ºi
culturale ale diferitelor epoci ºi
comunitãþi istorice.
   Nu mai pomenesc cã Istoria, ca ºi
Limba ºi literatura românã etc., este
o materie identitarã româneascã. Nu
mai insist asupra acestui lucru,
fiindcã identitatea naþionalã se
ºterge azi în mod programatic ºi, din
pãcate, ºtergerea aceasta se face, în
mare parte, prin ºcoalã. Ce altceva
s-ar putea înþelege din faptul cã
numele de „Istoria României” sau
„Istoria românilor” este complet
eliminat din programe ºi manuale
(la clasele a VIII-a ºi a XII-a, unde ar
fi normal sã aparã acest nume)?
Chiar dacã se face istorie integratã
mai peste tot în lume, deocamdatã,
în Statele Unite, Franþa, Polonia sau
Italia, se mai studiazã oficial Istoria
S.U.A., a Franþei, a Poloniei ºi,
respectiv, a Italiei (italienilor).
Regretatul academician Solomon
Marcus, matematician, a arãtat ce
legãturã strânsã este între latinã ºi
computer Aranjament grafic - I.M.

 continuare în numãrul urmãtor
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Politicienii habar nu au ce
se întâmplã în pandemie, dar nici
fãrã pandemie nu e altceva. În
general, deciziile în pandemie au
fost luate pompieristic, de la o zi la
alta, de la o sãptãmânã la alta.
Norocul a fost cã din când în când
presa mai lanseazã câte o temã de
interes, precum cea a redeschiderii
ºcolilor, în contextul noului an
ºcolar. Astfel, au început dezbateri
pentru cum se va face ºi cum se va
proceda. Sigurã cã mai este mult
pânã departe, dar e bine cã s-au
apucat ºi guvernanþii de treabã. În
rest, politicienii se apropie încet
încet de campania electoralã ºi
cetãþenii vor fi ºi ei interesaþi într-o
mãsurã mai mare sau mai micã de
ce vor mai promite candidaþii.

Cert este cã vor fi foarte multe
surprize în alegerile locale, din cauza
sau datoritã revenirii în prim plan a
unora dintre politicienii sau activiºtii
vechi. Este cazul candidaturilor lui
Traian Bãsescu la Primãria Capitalei
ºi a lui Marian Vanghelie. Au revenit
în prim plan ºi Petre Roman, Anghel
Iordãnescu sau Miticã Dragomir.

Existã un soi de disperare a
politicienilor sau a activiºtilor
politici pentru putere. Bãtãlia este
durã, având în vedere cã nu prea
sunt cine ºtie ce locuri de muncã
în þarã. La stat încã se trãieºte bine
ºi chiar posturile alese sunt plãtite.
Leafa unui primar nu este una de
ignorat, mai ales dacã este vorba
de primar de oraº. Timp de patru
ani înseamnã o sumã frumoasã
ºi o serie de avantaje venite odatã
cu funcþia.

 ªtefan Bãeºiu

Bãse, Nea Miticã ºi Vanghelie reloaded
Acum aproape cã toatã lumea

vrea sã candideze. ªi cei care au
mai fost ºi cei care nu au mai fost.
Susþin cã pot, cã se pricep, cã au
proiecte ºi idei. Cel mai bine ºtiu
cum stã treaba cei care au fost în
funcþii ºi mai ales cei care au mai
fãcut câte ceva. Ei ºtiu cã este foarte
uºor sã promiþi, dar foarte greu
este sã pui în aplicare proiectele pe
care le scrii cu generozitate în
pliantul de campanie.

Candidaþii promit de toate ºi cu
pandemie ºi fãrã pandemie.
Interesul este sã îi convingã pe
cetãþeni cã meritã sã fie aleºi. Este
mai greu pentru cei care nu se
bucurã de o imagine publicã, de
notorietate. Este foarte greu sã fi
ales, dacã aspiri la fotoliul de
primar. Este mai uºor pe listã la
Consiliul Local, pe un loc eligibil.
Chiar ºi la Consiliul Judeþean.

Politicienii mai vechi au decis sã
revinã în prim plan ºi nu pentru cã
nu au din ce sã trãiascã. Poate cã au
realizat cã din spate rândurile sunt
foarte subþiri ºi politicienii sunt un fel
de guvizi. Puþini rechini au apãrut în
apele politicii naþionale ºi locale în
ultimii 4 ani. Pandemia de
coronavirus chiar a adormit de tot
partidele politice. Atunci cum sã nu
îºi doreascã sã revinã la putere un
politician pensionar care ºtie cum sã
joace ºi care sunt butoanele pe care
ai putea sã apeºi dacã vei fi ales. Este
adevãrat cã au experienþã ºi în lucruri
bune ºi în lucruri rele. Unii ºtiu cã nu
trebuie sã promitã mare lucru, ci
chestii generale, eventual pe categorii
de alegãtori. Unii promit pentru copii,

cum este Vanghelie în Sectorul 5.
Bãsescu vorbeºte de problemele
termoficãrii. Nea Miticã nu ar avea un
interes la vedere, ci poate doar ca
dezvoltator imobiliar, în momentul în
care a intrat în echipa Gabrielei Firea.

Oamenii aceºtia chiar ºtiu ce vor
sau pur ºi simplu se plictisesc
acasã. Sau nu le ajung banii. Cine
sã înþeleagã revopsirea lui Petre
Roman pe lista primãriþei de
Bucureºti. Poate vrea sã încerce ºi
alte nuanþe de vopsea. O fi luat
vopsea de la primãriþã. Sã nu aparã
prea roºcat domnul premier
Roman, care este un fel de om de
ºtiinþã, cum s-a prezentat.

O sã vedem foarte mulþi vopsiþi
în campania electoralã pentru
alegerile locale. Sunt treceri de la
un partid la altul, de la putere la

opoziþie ºi invers. Fiecare cu
interesul sãu, cu banii sãi ºi cu
dosarele sale penale.

Alegerile locale vor însemna încã
patru ani pe cartea de muncã a
unora dintre români. Avantajul este
cã nici nu vor trebui sã munceascã,
dacã le sunt suficienþi 4 ani pânã
la pensionare ºi nu mai vor încã un
mandat. Nu îi va putea trage nimeni
la rãspundere, cã au luat banii
degeaba. Alþii vor putea sã dea niºte
tunuri în cei patru ani ºi îºi vor putea
umple buzunarele. Alþii vor face
câte ceva ºi vor fenta electoratul ºi
peste 4 ani. Într-un fel sau altul, cei
care promit ºi nu fac pot fi acuzaþi
cã furã. ªi ei ºtiu cã furã, dar în 4
ani dezvoltã anticorpi la jena
moralã. Braþul legii nu îi prea
atinge.
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„Mi-aº dori ca noi, Românii, sã avem mai
mult respect faþã de noi înºine!” (2)

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

“Europa Liberã” - lãtrãul de serviciu
al „partenerului strategic”
   Într-un „interviu” cu întrebãri de
genul „nu-i aºa cã pãmântul e
rotund?”, „Vocea patriotului
naþionale” de la Radio „Europa liberã”
dã apã la moara ºefului Gestapo-
H.K.B.D.-I.N.S.H.R.-„E.W.” Alexandru
Florian, care a afirmat cã unii istorici
români (cu adresã directã la
Preºedintele Academiei Române ºi
la instituþia în sine) ar minimaliza
dramele suferite de evreii din România
în secolul trecut: „Conform datelor
sociologice pe care I.N.S.H.R. le-a
comandat (o „scãpare” greu pardonabilã
care permite interpretãri - n.a.), nivelul de
informare referitor la Holocaust în
România este precar în societatea
autohtonã. […]  Volumul« Marea istorie
ilustratã a României ºi a Republicii
Moldova »  coordonat de domnii
profesori academicieni Pop ºi Bolovan se
minimalizeazã tragedia evreilor din
România. […] Nu înseamnã cã dacã eºti
coordonator strângi acolo cu fãraºul orice
ºi nu eºti responsabil. […]”[4].
   Profesorul universitar bãtut în cuie ca
acuzator public la instituþia inchizitorialã
Gestapo-H.K.B.D.-I.N.S.H.R.-2020
încheie apoteotic denunþul, întrecându-
l în tupeu ºi perseverenþã pe însuºi
Oracolul din Dãmãroaia: „Nu cred cã
existã informaþii istoriografice care sã
dezmintã Raportul Wiesel. […] Trebuie
sã fim vigilenþi, sã nu uitãm, sã avem o
societate civilã puternicã, gata sã
reacþioneze de câte ori statul încearcã
[4]https://romania.europalibera.org/a/rom%C3%A2nia-
e-singura-%C8%9Bar%C4%83-din-ue-unde-un-
pre%C8%99edinte-al-academiei-promoveaz%C4%83-
minimalizarea-holocaustului-interviu-cu-%C8%99eful-
institutului-wiesel/30769506.html - 6 august 2020
[5] Idem.
[6] https://evz.ro/viktor-orban-despre-banii-primiti-
de-la-ue-primim-pe-dracu.html - 4 august 2020

sã devinã autoritar, arbitrar sau totalitar,
fiindcã Holocaustul este legat numai de
un regim totalitar”[5]. Raportul în cauzã
ºi numele unui controversat auto-
declarat fost deþinut la Auschwitz (fãrã
numãr tatuat pe braþ) or avea tabu-uri
mai mari decât cele din Talmud ºi nu
pot fi contestate? La Ierusalim se ºtie?
Budapesta pune demnitatea
naþionalã la locul ce i se cuvine - la
antipod faþã de poziþia Bucureºtiului.
Dupã ce Gauleiterul-Diktator s-a lãudat
în gura mare: „am obþinut miliarde de la
U.E. !”, Viktor Orban - prim-ministrul
Ungariei (rog a nu se confunda numele
premierului de la Budapesta cu cel al
mandolinei-sugativã de la Palatul
Victoria), aruncã la coº clãmpãneala
infatuãrii iohanniste ºi spune lucrurilor
pe nume: „Spun cã primim bani de la
Uniunea Europeanã. Primim pe dracu!
Nu primim bani de la Uniunea
Europeanã: recuperãm o parte din banii
scoºi din Ungaria de cãtre
occidentali. […] (cãrora) Le permitem
sã îºi aducã bunurile aici fãrã a le impune
taxe vamale protecþioniste. […]
Aºteptãm de la ei sã ne dea înapoi o parte
onestã din profiturile afacerilor lor -
deoarece este a noastrã ºi noi am muncit
pentru ea. Aºa ar trebui vãzute lucrurile.
[…] 70-80% din banii primiþi de la U.E.
sunt de fapt utilizaþi pentru a cumpãra
produse fabricate de întreprinderile
occidentale ºi pentru investiþii
implementate de companiile vestice.
Liderii U.E. nu acþioneazã din milã ºi
bunãtate. Ei profitã! Deci este deopotrivã
umilitor ºi neadevãrat sã prezinþi fondurile
U.E. ca pe o condescendenþã a Uniunii
de a da niºte bani pentru central-europenii
mai sãraci.Mi-aº dori ca noi, ungurii,
sã avem mai mult respect de sine!”[6].
   Herr Gauleiter, faþã de Viktor Orban,
eºti mic, mic, mic, un gogeamitea
nimic pentru români!
P.S. Se spune cã speranþa moare ultima.
Oare? Cred cã în România, deja a
sucombat în timpul celui de-al doilea
mandat al „României normale”, din
cauza Covid, a miliardelor de gogoºi
ale U.E. ºi trãdãrile de þarã ale guvernelor
postdecembriste. Vreau ca noi,
românii „sã avem mai mult respect
faþã de noi înºine!”.Vreau RoExit!

Dupã 6 ani de luptã ºi
speranþã, dupã 6 ani de muncã
serioasã, de împliniri ºi dezamãgiri,
a venit timpul sã ne vedem fiecare de
obiectivele în care crede! Mai tânãr
ºi mai încrezãtor, sedus de idei
enunþate de oameni în care credeam,
în urmã cu 6 ani m-am înscris în
Partidul Miºcarea Popularã, convins
cã sunt multe de îndreptat ºi multe
idei valoroase de pus în practicã. M-
a atras ideea cooptãrii unor oameni
valoroºi, neerodaþi de racilele
politicianiste care mãcinaserã toate
celelalte partide. Respectivii oameni
au venit, dar, din pãcate, unii au fost
marginalizaþi de cãtre “seniorii
eºecului constant”, alþii, mai abili, mai
cu un dezvoltat simþ al cunoaºterii
oamenilor, s-au retras pentru a nu fi
complici la un nou ºi rãsunãtor fiasco.
Am înregistrat mici succese pe scena
politicã (mari pentru comunitatea
noastrã), mai ales cã-în toatã perioada
cât am condus PMP Mehedinþi ne-
am aflat în Opoziþie, neavând
posibilitatea sã recompensãm
valoarea ºi fidelitatea oamenilor noºtri
cu funcþii în Aparatul de Stat-am
acces în Consiliul Local al
municipiului reºedinþã de judeþ,
avem consilieri locali ºi în alte
localitãþi ale judeþului, am iniþiat ºi
materializat proiecte, ne-am menþinut
scorul electoral prin forþe proprii, fãrã
“sprijin de la centru”, devenind, de
facto, liderul filialelor din Oltenia ale
PMP... Din pãcate, dupã 6 ani,
conducerea centralã a PMP ne-au
trimis la Turnu-Severin oameni pe
care în alegeri, la nivel municipal, îi
umilisem (electoral vorbind),

RÃMAS BUN, PMP!

paraºutaþi în partid pentru cã nu mai
aveau loc în altã parte, pentru cã fac
parte din familiuþe uzate, “care nu mai
au colegiu”, care au obosit de cât au
navigat dintr-un partid într-altul,
pentru materializarea unor interese
pur personale, sau de grup restrâns,
meschine... Ei, bine, ei au fost trimiºi
sã “ne înveþe”, sã ne “coordoneze”,
sã “ne arate”... Pânã acum s-au fãcut
remarcaþi doar prin niºte chiolhanuri,
consumate pe la sârbi ºi prin faptul
cã atunci când aud cã vin activiºtii
PMP, sãtenii din sudul judeþului îºi
ascund zburãtoarele de prin curþi. Sã
le fie de bine! În ce mã priveºte, cu
regretul de a mã despãrþi de un ideal
ºi de idei în care am crezut, cred cã
voi încerca sã-mi materializez
iniþiativele tot în partea dreaptã a
eºichierului politic. Sunt onorat cã am
putut sã lucrez alãturi de oameni
extrem de valoroºi, lucru pentru care
le mulþumesc, din suflet, acum! Nu
chem pe nimeni sã mã urmeze,
fiecare om, mai ales pe cei care-i ºtiu
drepþi ºi valoroºi, va lua decizia pe
care o crede de cuviinþã, dar, în ce
mã priveºte, AJUNGE!
Rãmas bun, PMP!

Rãzvan Emanoil ROªCA
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organizeazã concursuri de admitere la ciclurile de
licenþã ºi master la urmãtoarele programe de studii:
1.  CICLUL DE LICENÞÃ
Programe de studii de licenþã:
Ingineria ºi Protecþia Mediului în Industrie:

     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.

Pãrintele Stelicã Zoican era
preot la Balta. Avea epitrop pe Niþã
Urecan. Om de mare ispravã:
muncitor, cinstit, corect, credincios,
foarte ataºat de bisericã. Nu-ºi iubea
casa ºi gospodãria lui, cum iubea
biserica ºi o slujea. Ajuta ºi la slujbe.
El þinea loc ºi de paracliser. Spunea
“Miluieºte-mã, Dumnezeule”, “Tatãl
Nostru” ºi Crezul. Lumea din sat îl
respecta ºi avea încredere în el.
Datoritã prestigiului sãu, ºi preotul
era respectat, chiar cã era tânãr.
Fiecare era convins cã dacã Niþã
Urecan ºi-a pus obrazul la o treabã,
apoi treaba aceea va fi dusã la bun
sfârºit. Preotul voia sã facã reparaþii
la bisericã, împrejmuiri la curtea
bisericii ºi la cimitirul satului. Era
destul sã-i spunã lui Moº Niþã ºi
acesta pleca din casã în casã,
strângea bani, cumpãra materiale,
gãsea oameni potriviþi ºi în scurt timp
lucrarea era gata. Nimeni nu ar fi avut
curajul, sã bãnuiascã mãcar, cã banii
au mers în altã parte, ci nu au fost
folosiþi în interesul bisericii ºi al
comunitãþii. Moº Niþã era garantul.
   Într-o duminicã dimineaþã, când se
crãpa de ziuã, Moº Niþã a venit la
bisericã. Venea întotdeauna cu mult
înainte de a veni oamenii ºi preotul.
Iarna fãcea focul, aºa cã la începutul
slujbei biserica era caldã. În restul
timpului gãsea el altceva de fãcut,
pentru ca  toate sã fie bune ºi la locul
lor, iar preotul ºi credincioºii sã fie
mulþumiþi. În dimineaþa aceea, când
a deschis poarta, a cãlcat pe un plic.
Cineva îl vârâse pe sub poartã. L-a
ridicat. Era deschis. În plic era o coalã
scrisã. Moº Niþã a descuiat biserica,
a intrat, s-a închinat la icoane, aºa
cum fãcea întotdeauna. Fiindcã mai
era mult timp pânã venea lumea, iar
focul nu mai trebuia fãcut, s-a retras
pe un scaun ºi a citit scrisoarea
gãsitã. Dupã scris ºi dupã
înverºunarea cu care înºira lucrurile,
Moº Niþã l-a recunoscut uºor pe autor.
Era un vecin al sãu, cu care avusese
o micã neînþelegere pe o bucatã de
pãmânt cu oarecare timp în urmã.
Dupã ce-a citit scrisoarea, moºul a
bãgat-o în buzunar ºi ºi-a vãzut de
treabã, parcã nimic nu se întâmplase.
   A venit preotul ºi credincioºii au
umplut biserica. A început slujba.

Plicul cu pãcate
Moº Niþã îºi fãcea datoria ca de obicei.
Era numai ochi ºi urechi, ca toate sã
meargã strunã. ªi au mers. La
sfârºitul slujbei, dupã ce pãrintele a
miruit lumea ºi biserica s-a golit, Moº
Niþã s-a dus la pãrintele ºi i-a spus:
“- Pãrinte, am slujit cu credinþã
biserica pânã acum, v-am ajutat ºi pe
dumneavoastrã cu tot ce am putut,
acum vã predau cheile bisericii ºi vã
rog sã-mi îngãduiþi sã mã retrag!
Gãsiþi pe altcineva sã-mi ia locul!”
Uimit de o aºa cerere, preotul l-a
întrebat ce i s-a întâmplat. Bãtrânul a
scos scrisoarea ºi i-a dat-o.
“- Pãrinte, vã rog sã citiþi scrisoarea
aceasta! O gãsii azi-dimineaþã, vârâtã
sub poartã. De mine vorbeºte. Tot ce
spune acolo sã ºtiþi cã este adevãrat.
Numai cã el nu ºtie totul. Eu am fãcut
în tinereþile mele mult mai multe rele
decât scrie în scrisoare. Tocmai de
aceea, nu mã socotesc vrednic sã
mai slujesc în bisericã!”.
   Preotul a citit scrisoarea. Câteva
propoziþii i-au rãmas în amintire pânã
azi: “Pãrinte, cum îndrãzniþi sã þineþi
asemenea hoþi în bisericã?
Dumneavoastrã ºtiþi cine a fost
banditul de Urecan? Fura vite, le
trecea munþii la Herculane ºi le vindea
acolo…!”. Acuzaþiile continuau.
Preotul a citit scrisoarea, a cântãrit
lucrurile ºi, cu tact, i-a spus: “- Moº
Niþã, Domnul Hristos a spus cã
Dumnezeu nu vrea moartea
pãcãtosului, ci îndreptarea lui. Ca
atare, dacã ai fost pãcãtos la tinereþe,
dumneata te-ai spovedit de atâtea ori
pânã acum ºi þi-ai spus pãcatele.
Chiar recunoaºterea lor acum, aici,
este o dovadã de cãinþã, de sinceritate
ºi de credinþã. Zici cã vecinul cutare
a scris scrisoarea, fiindcã s-a certat
cu dumneata. Moº Niþã, prefer sã am
biserica plinã de pãcãtoºi ca
dumneata, decât sã fac slujba cu
sfinþii din icoane, iar oamenii corecþi,
cinstiþi ºi atât de grijulii precum
vecinul dumneata sã nu dea nici la
Paºti pe la bisericã! Nu, moº Niþã, nu-
þi primesc cheile! Rãmâi, în continuare,
ºi slujeºte biserica ºi pe Dumnezeu cu
acelaºi devotament de care ai dat
dovadã pânã acum!” A rãmas Moº Niþã
ºi a slujit la bisericã încã mulþi ani ºi
nimeni nu a avut ce-i reproºa.

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

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

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

Creativitatea, relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii devin
prioritare pentru tine încã din primele zile ale sãptãmânii. Se
întezãresc discuþii aprinse, reluarea unor acþiuni comune mai
vechi ce nu au fost înþelese sau finalizate. Existã ostilitate pe
segmentul amoros, de aceea fii prudent ºi nu da curs primului
impuls. Controleazã-þi reacþiile, evitã critica ºi ai rãbdare.
Tãcerea e de aur în aceastã sãptãmânã pe toate segmentele
vieþii cotidiene. Canalizeazã-þi energiile spre implicarea într-
un hobby. Asta te relaxeazã, te amuzã ºi îþi oferã încredere în
tine ºi în tot ce te înconjoarã. Sãnãtatea este vulnerabilã, deci
fii prudent ºi îngrijeºte-te corespunzãtor. Recomandabil este
sã te ocupi de activitãþi uºoare, de rutinã ºi sã fii cât mai discret.
Odihneºte-te mai mult, plimbã-te în aer liber ºi foloseºte
remedii naturiste. La sfârºitul sãptãmânii se contureazã activitãþi
comune cu partenerul de viaþã sau colaboratorii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Prima parte a sãptãmânii este caracterizatã de treburi
gospodãreºti. Poþi face curãþenii generale, planuri de
reamenajãri interioare sau te poþi orienta ºi cãtre o locuinþã
nouã. Dialogurile cu membrii familiei ºi cu neamurile sunt
frecvente, unele purtate pe tonuri înalte, cu acuze mai mult
sau mai puþn fondate. Se recomandã prudenþã, rãbdare ºi
toleranþã. Relaþiile cu persoana iubitã ºi cele cu copiii sunt
active în a doua parte a sãptãmânii. Este posibilã apariþia unei
noi legãturi amoroase, din care poate rezulta un copil. Atenþie
la modul de relaþionare cu cei din jur! Nu prea ai tu chef de
distracþii ºi aventuri, însã încearcã sã nu strici ºi cheful altora.
Toate vin în beneficiul tãu, pânã la urmã, chiar dacã acum nu
pare. Spre sfârºitul sãptãmânii se întrezãresc multe treburi de
fãcut la locul de muncã. Sãnãtatea este vulnerabilã. Ocupã-te
doar de activitãþi uºoare ºi odihneºte-te mai mult.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

La începutul sãptãmânii eºti mai mult pe drumuri. Scopurile
pot fi diverse: de la cele în interes de serviciu la cele de
agrement. Pe de altã parte, este posibil sã fii tentat sã te
implici în cursuri scurte legate de artã, psihologie, discipline
economico-financiare sau orice alt domeniu plãcut sufletului
tãu. Relaþiile cu neamurile ºi cu prietenii apropiaþi sunt
dinamice ºi controversate. Unii te vor provoca doar de
amorul artei ºi ar fi bine sã-i eviþi, ba chiar sã întrerupi definitiv
relaþiile cu ei. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
segmentul domestic, fie prin treburi specifice, fie prin întâlniri
ºi dialoguri cu membrii familiei ºi cu neamurile. Pot ieºi la
ivealã secrete de familie, acþiuni ºi decizii ale membrilor
familiei care, pe undeva, contravin nevoilor sau dorinþelor
tale. Discuþiile în cotradictoriu vor fi la ordinea zilei, însã
succesul va fi de partea ta. Delimitarea între viaþa ta ºi a
celorlalþi o poþi face acum mai uºor ºi mai ales este de dorit.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce discuþii ºi aspecte legate
de bani. Sunt posibile cheltuieli majore, însã primeºti
salariul sau un bonus. Poþi descoperi nereguli în
documentele financiare sau în cele care atestã cã deþii
bunuri personale. Fii prudent ºi verificã totul cu atenþie,
eventual ºi cu ajutorul unui specialist în domeniu. Cum
impulsivitatea este accentuatã, iar gândirea prea criticã
ar fi bine sã te controlezi ºi sã laºi deciziile majore pentru
urmãtoarele sãptãmâni. Relaþiile cu anturajul apropiat
se vor evidenþia în partea a doua a sãptãmânii fie prin
dialoguri deosebite, fie prin acþiuni comune. Evitã sã-þi
divulgi planurile ºi sã emiþi pãreri la adresa altora. Unii te
pot înþelege greºit ºi de aici un ºir lung de neplãceri. De
asemenea, este posibil sã decizi cã atitudinea faþã de
rude ºi prieteni apropiaþi trebuie reconfiguratã. Pentru
ultimele zile ale sãptãmânii, indicate sunt treburile
gospodãreºti sau vizitele în locurile natale.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

La începutul sãptãmânii debordezi de energie. Eºti hotãrât
sã te ocupi de tot ºi toate ºi chiar vei reuºi. Însã, agresivitatea
ºi graba sunt aceentuate. Este posibil sã fii nevoit sã reiei
unele activitãþi personale sau profesionale, mai ales pe
secþiunea detalii. La nevoie roagã pe cineva apropiat sã te
ajute. Eºti foarte vulnerabil, astfel cã orice ajutor cât de mãrunt
poate face minuni în toatã regula. Recomandate sunt regimurile
alimentare, tratamentele de întreþinere corporalã, dialogurile
cu specialiºti în dezvoltare personalã sau participarea la cursuri
ºi seminarii dragi sufletului tãu. În a doua parte a sãptãmânii
se întrezãresc cheltuieli pe cele necesare traiului cotidian.
Totodatã este posibil sã primeºti bani, cadouri sau recompense
de la cine nu te aºtepþi. Pe de altã parte, îndemnul astrelor este
legat ºi de schimbarea sistemul valorilor morale. A gãsi
echilibrul între latura materialã ºi cea spiritualã a vieþii este cea
mai mare provocare a acestei sãptãmâni.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

În primele zile ale sãptãmânii nu prea eºti vizibil în peisaj.
Sufletul tãu are nevoie de odihnã ºi de un nou plan de viaþã.
Se pot evidenþia afecþiuni mai vechi sau mai noi, de aceea fii
prudent ºi îngrijeºte-te corespunzãtor. Pe de altã parte, este
o perioadã bunã pentru discuþii tãinuite, cu oameni de
încredere. Informaþiile obþinute pe cãi neconvenþionale pot
fi frecvente ºi foarte utile. Vei simþi o protecþie divinã specialã,
care îþi îndrumã paºii cãtre noi evenimente, alãturi de alþi
oameni. În a doua parte a sãptãmânii, astrele îþi vor oferi o
energie ºi un farmec aparte. Te vei simþi mai bine, dar nu
forþa nota. Sunt momente bune pentru a-þi trasa noi direcþii
de urmat ºi pentru a-þi revizui în totalitate modul de a relaþiona
cu cei din jur. Poþi decide sã urmezi anumite diete, un program
de exerciþii de întreþinere corporalã sau pur ºi simplu sã
studiezi domenii de avangardã. Spre sfârºitul sãptãmânii
apar cheltuieli cotidiene.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Interesantã ºi foarte controversatã sãptãmânã la capitolul
prieteni. Se pot ivi neînþelegeri datoritã divergenþelor de
opinii, însã le poþi depãºi cu puþin efort ºi bunãvoinþã. Pe de
altã parte, astrele îþi vor trimite raze în zona mentalului
profund. Astfel, sunt posibile insomnii, stãri de neliniºte,
vise premonitorii sau viziuni. Bine este sã reþii ideile apãrute
în gândurile tale în aceastã sãptãmânã sau sfaturile celor
din jur, întrucât ele alcãtuiesc esenþa urmãtoarelor
evenimente din viaþa ta. Stãrile de sãnãtate vor fluctua mult.
Vizate sunt sistemul digestiv ºi picioarele. Nu se recomandã
consultaþii, analize medicale sau intervenþii chirurgicale pe
segmentele anatomice amintite, decât în cazuri ce nu suportã
amânare. Ocupã-te doar de activitãþile de rutinã ºi încearcã
sã te odihneºti mai mult. În ultimele zile ale sãptãmânii îþi vei
reveni, apãrând în mijlocul celorlalþi refãcut ºi cu poftã de
viaþã. Traseazã-þi planuri noi ºi apropie-te de oameni erudiþi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

În prima parte a sãptãmânii, cariera ºi poziþia socialã
sunt preocupãrile dominante. Este o perioadã de mari
rãscoliri, fiind posibile turnuri ale unor situaþii considerate
pânã nu demult sigure ºi confortabile. Poþi obþine favoruri
sau chiar îndatoriri noi la locul de muncã, ce îþi vor aduce
faimã ºi recunoaºtere, însã ceva funcþioneazã defectuos.
Existã persoane în jurul tãu care nu te vãd cu ochi buni,
astfel cã ai nevoie de eforturi serioase pentru a depãºeºi
neplãcerile. Referitor la prieteni ºi la susþinãtorii din sfera
socio-profesionalã este bine sã-i selectezi ºi sã pãstrezi
alãturi de tine doar pe cei care îþi sunt recomandaþi de
sufletul tãu. Impulsivitatea ºi graba te pot împinge la greºeli
greu de remediat. Spre finalul sãptãmânii vei resimþi
oboseala acumulatã. Este posibilã activarea unor probleme
de sãnãtate legate de sistemul renal ºi de cap. Momentele
de izolare ºi dialog doar cu tine însuþi sunt cele mai potrivite
pentru a te reface.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

O sãptãmânã dinamicã pentru relaþiile cu strãinãtatea, pentru
cãlãtorii, dar ºi pentru activitãþile intelectuale. Sunt posibile
evenimente interesante, rãscolitoare ºi pe segmentul muncii
legat de strãinãtate, parteneri strãini sau interviuri pentru un
job. ªefii îþi vor recunoaºte meritele ºi îþi vor rãsplãti eforturile
depuse în ultimul timp. Sigur cã vor fi ºi voci împotriva ta, însã
vei avea suficientã forþã sã depãºeºti totul cu bine. S-ar putea
sã þi se ofere un nou post de conducere sau responsabilitãþi
deosebite. Recomandabil este sã discerni cu atenþie ofertele.
Existã multe controverse în acest segment de viaþã, dar
schimbarea este inevitabilã. Te poþi ocupa ºi de demersurile
specifice propriei dezvoltãri educaþionale. Vizioneazã piese
de teatru, filme bune sau ascultã concerte de muzicã. Chiar ºi
participarea la cursuri ºi seminarii cu teme spirituale sunt
binevenite. În utlimele zile ale sãptãmânii sunt momente
potrivite pentru a te întâlni cu prietenii.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

În primele zile ale sãptãmânii te poþi ocupa de chestiuni
financiare. Este vorba despre taxe, facturi curente sau
demersuri specifice banilor ºi bunurilor în comun cu alþii.
Este multã forfotã în zona finanþelor, fiind o perioadã în
care sunt posibile tot soiul de controverse. Se contureazã
elemente noi în zona relaþiilor cu strãinãtatea ºi a studiilor
superioare. Sunt momente favorabile de a începe o formã
de ºcolarizare pe termen lung sau într-o altã þarã. Pe de
altã parte, dorinþa de a te ocupa în mod special de sufletul
tãu va fi evidentã. De bun augur sunt activitãþile culturale
sau dialogurile cu oameni interesaþi de spiritualitate. Este
posibil sã-þi redefineºti legãtura cu planurile divine, reuºind
sã înþelegi cã totul are un rost. La finalul sãptãmânii este
nevoie sã te ocupi de carierã sau de imaginea ta în ochii
celorlalþi. Pot ieºi la ivealã neplãceri, însã fii prudent ºi
încearcã sã rezolvi lucrurile cu tact ºi diplomaþie.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În prima parte a sãptãmânii, relaþiile parteneriale ºi
colaborãrile sunt în prim plan. Discuþii aprinse, revenire
asupra unor subiecte delicate, vechi. Chiar dacã vei avea
tendinþa de a respinge orice vine din partea celorlalþi, ai
încredere cã astrele aranjeazã totul în favoarea ta. În plan
financiar se contureazã discret câºtiguri din activitãþi
profesionale colaterale locului de muncã, însã ceva este
periculos ºi bine ascuns. Totuºi, este posibilã apariþia unui
binefãcãtor, necunoscut care sã-þi faciliteze momentan
accesul la banii ºi bunurile altora. Dialogurile ºi
demersurile legate de taxe, impozite, datorii, relaþii cu
instituþiile bancare sau chestiunile legate de moºteniri sunt
active. La sfârºitul sãptãmânii pot apãrea aspecte legate
de cãlãtorii ºi studii în strãinãtate. Sufletul tãu are nevoie
de rafinare, astfel cã vizionarea unei piese de teatru, unui
film bun sau reuniunile cu cei dragi sunt binevenite.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Pentru tine, locul de muncã ºi sãnãtatea primesc energii
deosebite, care vor rãscoli totul. Poþi primi noi sarcini de
serviciu, plãcute sau mai puþin alãturi de colegi binevoitori
sau mai puþin binevoitori. Sãnãtatea este foarte vulnerabilã,
bine fiind sã te îngrijeºti corespunzãtor. Sunt posibile
consultaþii, analize medicale ºi chiar intervenþii chirurgicale.
Segmentul relaþiilor parteneriale ºi al colaborãrilor se va
remarca prin discuþii aprinse. Un soi de barierã se
contruieºte între tine ºi ceilalþi, de aceea fii foarte prudent.
Pe de altã parte, bine ar fi sã faci ordine ºi curãþenie în
rândul colaboratorilor ºi proiectelor tale. Existã în preajma
ta colaboratori nepotriviþi stilului tãu de lucru sau departe
de interesele tale. Dispui de suficientã forþã pentru a-þi
susþine punctele de vedere ºi pentru a reuºi în tot ce îþi
propui. Acordã atenþie ºi partenerului de viaþã. Gãseºte un
echilibru între tine ºi ceilalþi. Autor: AstroCafe.ro

(20 - 26 august 2020)
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Urmare  avertizãrilor meteo
emise de Administraþia Naþionalã de
Meteorologie privind temperaturile
extreme din aceastã perioadã,
Inspecþia Muncii a demarat o
campanie la nivel naþional care
constã în verificarea de cãtre
inspectorii de muncã din cadrul ITM
Mehedinþi, prin controale tematice,
a condiþiilor de muncã ºi a modului
în care sunt respectate prevederile
legale de securitate ºi sãnãtate în
muncã aplicabile pe perioadele cu
temperaturi extreme – temperaturi
exterioare ale aerului care depãºesc
+37o C sau când indicele
temperatura-umiditate depãºeºte
pragul valoric de 80.
   Obiectivele acestor acþiuni
constau în verificarea respectãrii
de cãtre angajatori a prevederilor
Ordonanþei de Urgenþã nr. 99/
2000 privind mãsurile ce pot fi
aplicate în perioadele cu
temperaturi extreme:
- alternarea perioadelor de lucru cu
perioadele de repaus în locuri
umbrite, cu curenþi de aer;
- reducerea intensitãþii ºi ritmului
activitãþilor fizice;
- asigurarea ventilaþiei la locurile
de muncã;
- asigurarea apei minerale
adecvate, câte 2-4 l/persoanã/
schimb;
- alternarea efortului dinamic cu
cel static;
- asigurarea de duºuri;
   În cazul când nu se pot asigura
cele de mai sus, de comun acord

COMUNICAT DE PRESÃ

Volatilitatea perechii euro/leu
din perioada analizatã a fost redusã,
însã spre finalul ei s-a manifestat o
tendinþã de creºtere, în condiþiile
majorãrii cererii comerciale.

Chiar dacã PSD a depus luni o
moþiune de cenzurã împotriva
guvernului PNL, piaþa valutarã ºi-a
dovedit maturitatea ºi nu a reacþionat
agresiv.

Riscurile pentru leu rãmân însã
ridicate, având în vedere cã în cursul
lunii trecute, guvernatorul BNR afirma
cã leul se aflã într-o poziþie de
„stabilitate relativã”.

Unii dintre membrii CA al BNR au
atenþionat, conform minutei ultimei
ºedinþe de politicã monetarã, cã „o
deteriorare peste aºteptãri a poziþiei
fiscale ºi a perspectivei acesteia sau o
tensionare a mediului politic intern ar
fi de naturã sã mãreascã suplimentar
prima de risc suveran, cu consecinþe
asupra volatilitãþii cursului de schimb
al leului, implicit asupra inflaþiei ºi
încrederii în moneda naþionalã, iar în
final asupra costurilor de finanþare ºi
ritmului redresãrii economiei ulterior
fazei de contracþie”.

Cursul euro a crescut de la 4,8344
la 4,8390 lei, la sfârºitul perioadei,
când tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,835 – 4,843 lei. A fost
prima ºedinþã, dupã douã sãptãmâni,
în care cotaþiile monedei unice au
depãºit pragul de 4,84 lei.

Dupã ce a atins un maxim de 4,1087
lei, dolarul american a scãzut la finalul
perioadei la 4,0550 lei.

Miercuri, perechea euro/dolar
fluctua pe pieþele internaþionale între

Leul nu a reacþionat la depunerea
moþiunii de cenzurã

 Radu Georgescu

1,1923 ºi 1,1954 dolari, maxime ale
ultimilor doi ani, în condiþiile în care
lipseºte un acord între republicani ºi
democraþi în ceea ce priveºte noul
plan de ajutor al economiei SUA iar
negocierile comerciale SUA-China au
intrat în impas.

Moneda elveþianã a fluctuat între
1.074 ºi 1,079 franci/euro, media de
la finalul perioadei fiind stabilitã la
4,4857 lei.

Miºcãrile cursului lirei sterline au
fost mai mari, 5,3431 – 5,3722 lei,
cea de miercuri fiind calculatã la
5,3653 lei.

La sfârºitul intervalului, uncia de
aur fluctua în culoarul 1.982 – 1.996
dolari, dupã creºterea de marþi la
peste 2.000 dolari. Deprecierea
monedei americane a fãcut ca preþul
gramului stabilit de BNR sã coboare
de la 262,0191 la 259,1928 lei.

Decizia BNR de reducere a dobânzii
sale cheie continuã a avea efecte
asupra indicilor ROBOR. Cel la trei
luni, în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, a stagnat la 1,99%, valoare egalã
cu cea înregistratã în 7 februarie 2018.

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, s-a oprit la 2,06%, o
valoare apropiatã fiind atinsã la
începutul lui ianuarie 2018. Indicele
la 12 luni a stagnat la 2,16%.

Bitcoin a fluctuat pe parcursul
perioadei, pe platformele
specializate, în culoarul 11.100 –
12.500 dolari.

Analiza cuprinde perioada 11 – 18
august.

cu reprezentanþii sindicatelor sau cu
reprezentanþii aleºi ai salariaþilor, se
vor lua mãsurile dispuse de OUG
nr. 99/2000 (reducerea programului
de lucru, eºalonarea pe douã
perioade a zilei de lucru, e.t.c.)
   Pentru prevenirea unor
îmbolnãviri profesionale determi-
nate de lucrul în condiþii de
temperaturi extreme angajatorul
trebuie sã ia urmãtoarele mãsuri:
- asigurarea de cãtre angajator a
examenului medical la angajare ºi
a controlului medical periodic,
urmãrind depistarea precoce a
contraindicaþiilor pentru muncã la
temperaturi crescute;
- asigurarea primului ajutor ºi a
transportului la cea mai apropiatã
unitate sanitarã a persoanelor afectate;
- trecerea dupã posibilitãþi în alte
locuri de muncã sau reducerea
programului de muncã pentru
persoanele cu afecþiuni, care au
contraindicaþii privind munca la
temperaturi extreme.
   În contextul actualei pandemii ºi a
stãrii de alertã, privind mãsurile pe care
angajatorii cât ºi lucrãtorii au obligaþia
sã le ia pentru prevenirea infectãrii cu
virusul SARS-COV-2, Inspectoratul
Teritorial de Muncã Mehedinþi a
efectuat controale comune cu
Inspectoratul Judeþean de Poliþie
Mehedinþi ºi Poliþia Municipalã
Orºova la agenþii economici. Pentru
neconformitãþile constatate s-au
dispus mãsuri cu termene de realizare
ºi au fost aplicate sancþiuni
contravenþionale.

Nicea Mergeani, Inspector ºef
Compartiment CCRP, Mãdãlina Aurora Gîrlea

faleza Dunãrii – Orºova, “Chipul lui Decebal”, unde au fost
constatate mari aglomerãri ale populaþiei, precum ºi în
târgurile sãptãmânale din oraºul Vânju Mare ºi în comunele
Cujmir ºi Pãtulele. O secþiune distinctã a activitãþilor
preventive a vizat asigurarea unui climat de ordine ºi siguranþã
publicã, recomandãri privind portul genþilor, poºetelor, a
portmoneelor, mânuirea sumelor de bani, supravegherea
bunurilor de valoare, asigurarea autoturismelor.
  Au fost  diseminate  informaþii de interes public, cu
privire la modalitãþile de prevenire ºi limitare a rãspândirii
ºi infectãrii populaþiei cu noul tip de coronavirus,
respectarea regulilor de distanþare socialã ºi respectarea
precauþiunilor de igienã universal valabile.

COMPARTIMENTUL DE ANALIZÃ ªI
PREVENIRE A CRIMINALITÃÞII

Acþiuni ale poliþiºtilor...
 Urmare
  din pag. 2
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   Sezonul 2020/2021 din Liga 2 se va
desfãºura într-un mod inedit, din cauza
pandemiei. Federaþia Românã de
Fotbal a decis, în ºedinþa din 18 august
a Comitetului Executiv, ca noul
campionat sã aibã loc într-un format
în care sã se joace doar turul, apoi
primele ºase clasate sã meargã într-
un play-off cu tur ºi retur, iar restul
echipelor sã fie împãrþite în funcþie de
locurile ocupate în douã grupe de play-
out. Campionatul ar urma sã înceapã
la data de 29 august, dupã cum a
anunþat preºedintele FRF, Rãzvan
Burleanu. În alegerea sistemului
competiþional în care sã se desfãºoare
ediþia 2020/2021 a Ligii a 2-a, FRF a
avut în vedere trei variante, la cea cu
împãrþirea în douã serii renunþându-
se imediat. A rãmas cea clasicã ºi cea
aprobatã, cu doar un tur jucat în
sezonul regular ºi apoi cu continuarea
în play-off, respectiv douã grupe de
play-out. Pandurii Târgu Jiu nu a primit
licenþa pentru Liga 2, din cauza
datoriilor, dar clubul gorjean a fãcut
recurs ºi aºteaptã decizia finalã.
   “Au fost luate în calcul trei scenarii,
trei variante de format competiþional.
Primul scenariu face referire la
sistemul clasic, pe care îl cunoaºteþi,
de tur/retur. Dacã facem referire la

Sistem inedit la Liga 2 ºi Liga 3

un format competiþional cu 20 de
echipe. Luãm în calcul cã în
momentul de faþã avem o decizie
executorie a Comisiei de Disciplinã în
ceea ce priveºte situaþia celor de la
Pandurii Târgu Jiu, astfel încãt, în
momentul de faþã, avem 20 de echipe
în Liga a 2-a. S-a discutat, bineînþeles,
ºi scenariul cu 21 de echipe. Dar în
scenariul cu 20 de echipe la nivelul
Ligii 2 se vor disputa 19 etape, ceea
ce înseamnã cã se va juca un
campionat regular disputat într-o
singurã manºã. Dupã disputarea
celor 19 etape, primele ºase echipe
vor continua competiþia într-un play-
off, care se va disputa tur/retur, ceea
ce înseamnã cã vom avea nevoie de
alte 10 etape. Iar în ceea ce priveºte
echipele de la locul 7 în jos, pânã la
20, acestea vor fi repartizate în douã
grupe. Iar de data aceasta vor juca
un singur meci. Practic, în play-out-ul
competiþiei se va juca într-o singurã
manºã. Dacã se va pãstra numãrul
de 20 de echipe, acest lucru
presupune ca ultimele douã echipe
din fiecare grupã de play-out va
retrograda direct, în timp ce echipele
care ocupã locul al 5-lea, vor disputa
un baraj în dublã manºã pentru a
desemna cea de-a cincea echipã
care va retrograda în Liga a 3-a. Al
treilea scenariu care a fost discutat face

referire la sistemul
de repartizare a
echipelor în douã
serii. S-a considerat
încã de la bun
început cã repar-
tizarea echipelor în
douã serii ne-ar
conduce într-o
situaþie destul de
dificilã în ceea ce
p r i v e º t e
r e p a r t i z a r e a
acestora. Prin
urmare, am

considerat cu toþii cã nu pot fi
repartizate echipele bazându-ne pe
criterii de imparþialitate dacã am apela
la aceastã variantã cu douã serii de
Liga a 2-a. Prin urmare, aºa cum v-
am descris mai devreme, acesta este
scenariul agreat atât într-o
videoconferinþã cu cluburile de Liga
a 2-a, cât ºi astãzi, la nivel de ºedinþã
de Comitet Executiv”, a spus
preºedintele FRF, Rãzvan Burleanu, la
conferinþa de presã de dupã ºedinþa
de Comitet Executiv.
   CS Mioveni, Turris Oltul Turnu
Mãgurele, Petrolul Ploieºti, Rapid
Bucureºti, Metaloglobus Bucureºti,
SCM Gloria Buzãu, Farul Constanþa,
Viitorul Pandurii Târgu Jiu, ASU
Politehnica Timiºoara, Dunãrea
Cãlãraºi, Ripensia Timiºoara,
Universitatea Cluj, CSM Reºiþa,
Concordia Chiajna, FK Csikszereda
Miercurea Ciuc, Aerostar Bacãu,
Unirea Slobozia, CSM Slatina, FCU
Craiova ºi Fotbal Comuna Recea
sunt echipele care vor lua sigur
startul în noul sezon. Tot în cadrul
conferinþei de presã, Rãzvan Burleanu
a vorbit ºi despre obiectivele pe care
le-a avut federaþia în a stabili noul
sistem competiþional.

 “Au fost câteva obiective de la care
am plecat în a defini noul format
competiþional. În primul rând, cel mai
important obiectiv a fost integritatea
sportivã a competiþiei, sã fie protejatã,
astfel încât cele mai bune echipe sã
fie desemnate pe teren. Un al doilea
obiectiv extrem de important face
referire la specificitatea fiecãrui eºalon
competiþional. Al treilea obiectiv e legat
de reducerea cheltuielilor. Dupã cum
ºtiþi, la nivelul Ligii a 2-a, la fel ca ºi în
celelalte eºaloane competiþionale, ne
confruntãm cu mari probleme
financiare. Al patrulea obiectiv este
legat de sãnãtatea ºi siguranþa tuturor
jucãtorilor ºi tuturor participanþilor. Iar
ultimul obiectiv, nicidecum mai puþin
important, face referire la faptul cã ne
dorim sã punem la dispoziþia echipelor
care au ºansa de a ocupa un loc de
promovare, fie directã, fie indirectã, un
numãr cât mai mare de meciuri
competitive înainte de a face pasul
cãtre Liga 1”, a spus Burleanu.
   În privinþa Ligii a 3-a, programatã
sã debuteze la 12 septembrie 2020,
numãrul echipelor participante va fi
extins de la 80 la 100, urmând ca

acestea sã fie repartizate în mod egal
în nu mai puþin de zece serii ºi fiecare
sã susþinã în sezonul regular câte 18
meciuri. Iniþial, planul era pentru cinci
serii, dar nu cu 16 echipe, ci cu 18
(deci 90 de echipe în total). Numele
echipelor care vor completa locurile
nou create de la 90 pânã la 100 se
vor cunoaºte la finalul sãptãmânii,
fiindcã termenul de înscriere a fost
prelungit. Au prioritate celelalte ºapte
echipe clasate pe locul 2 la barajul
de promovare, apoi cluburile din Liga
1 ºi Liga 2 care vor dori “satelit” ºi în
cele din urmã cluburile din Liga
Elitelor. A fost anunþat ºi modul de
împerechere al primelor douã clasate
din fiecare grupã în cele douã baraje
de promovare pe care vor trebui sã le
dispute. În total vor intra la baraj 20
de echipe, vor rãmâne 10, apoi 5
dintre ele vor urca în Liga 2. Vor
retrograda în total 21 de echipe, adicã
ultimele douã clasate din fiecare serie
ºi cel mai slab loc 8.
   “Am intervenit ºi la nivelul Ligii a 3-a,
în ceea ce priveºte modificarea de
sistem competiþional. Aici, un obiectiv
important pe care l-am avut a fost
acela de a putea sã facem tot ceea ce
este posibil sã reducem cheltuielile
acestor cluburi. Repet, situaþia în
eºaloanele inferioare este una foarte
dificilã în momentul de faþã. Ca urmare
a acestui obiectiv, am luat decizia
astãzi de a creºte numãrul de echipe
din Liga a 3-a de la 90 de echipe la
100. Iar formatul competiþional la care
am apelat este ca cele 100 de echipe
sã fie repartizate în câte 10 serii a câte
10 echipe. Va exista o primã fazã
competiþionalã în care toate echipele
vor juca tur/retur, ceea ce înseamnã
un total de 18 etape. În faza a doua a
competiþiei, primele douã echipe
clasate din fiecare serie din cele zece
vor disputa meciuri de baraj cu celelalte
echipe din celelalte serii în dublã
manºã. De aici rezultând, practic, 20
de echipe. În urma disputãrii acestui
baraj vor rezulta alte 10 echipe. Iar din
cele 10 echipe vom desemna cele mai
bune cinci echipe care vor promova la
finalul sezonului competiþional în Liga
a 2-a. Ceea ce înseamnã cã pentru
10 echipe vom avea un total de 22 de
etape, pentru alte 10 echipe vom avea
un total de 20 de etape, iar pentru
diferenþa de 80 de echipe vom avea
câte 18 etape”, a spus Burleanu.

Mircea OGLINDOIU

OFERTÃ EDUCAÞIONALÃ 2020 - 2021

ªcoala Postlicealã Sanitarã
“Gheorghe Þiþeica” Drobeta Turnu Severin
acreditatã prin Ordinul MEdCT nr. 5638/14.11.2006
organizeazã înscrieri pentru anul ºcolar 2020-2021

dupã cum urmeazã:
* Asistent medical de balneofiziokinetoterapie

ºi recuperare -  28 locuri - duratã 3 ani
* Asistent medical generalist - 140 locuri - duratã 3 ani
* Asistent medical de farmacie - 56 locuri - duratã 3 ani
   Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa
secretariatului: tel./fax 0252-214164, în intervalul
orar 8:00 - 20:00 zilnic.
Tel. contact: 0723285096, 0786406368, 0733681863.
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Muicã, e campanie în toatã regula, sunt
mai mulþi candidaþi ca niciodatã la alegerile astea.
Sã înghesuie toþi la mãlai, de zici cã nu mai au ce
mânca pe pandemia asta. Au înnebunit toþi, sã
faulteazã unii pe alþii, mai ceva ca Bumbescu, când
juca la Steaua. Sã uitã prieteniile, nici nu sã mai
cunosc între ei, uitarã ºi de afacerile fãcute
împreunã, bine pãnã dupã alegeri, da acuma e pe
viaþã ºi pe voturi. Parol.

Acuma, al lu’ Zbanghiu vru sã candideze ºi el,
da nu strânsã decât fro 10 semnãturi, a lui ºi 9 ale
rudelor. Dupã aia sã opri, cã auzii cã nu sã mai
trece uºor la sârbi ºi zisã sã apuce sã facã
aprovizionarea cu Vegeta ºi lãsã naiba semnãturile.
Aºa cã nu mai candideazã, stã ºi analizeazã
prestaþiile candidaþilor. Aºa, sã aibã ce comenta.

ªi are, pã are, cã ete, zis ºi fãcut, nea Gherghe
veni cu semnãturile în braþe, cã vrea sã candideze
iarã. S-a rãzgândit, nu mai sunt suficiente douã
mandate, aºa cum zicea, mai trebe unu ca sã sã
îndestuleze sufletu de edil. Sufletist mare, nea
Gherghe, dispus sã împartã frãþeºte, cã doar nu
degeaba a trecut dintr-o barcã în alta mai repede
decât intrã Dunãrea la Cazane. Dã-o încolo de
doctrinã, de principii, scaunu de primar conteazã

 nea Mãrin

Sucã ºi candidaturile, reîntoarcerea lui Moº Crãciun ºi macazu lu’ nea Cupã
ºi semnãtura. Mã fraþilor, zisã al lu’ Zbanghiu cã
nici dacã n-ar mai exista candidaþi nu l-ar mai
vota pe fostu, cã are ºi ‘mnealui o vârstã, i-a crescut
barbã albã, i-ar sta mai bine ca Moº Crãciun, sã
împartã bomboane copiilor. Unde mai pui cã, dupã
depunerea candidaturii, nea Gherghe fu acompaniat
de nea Olteanu, pin tot centrul oraºului ºi din pedofil
nici cã-l scoasã pe fostu primar. Ba zisã cã are ºi
vreo sutã de înregistrãri cu ‘mnealui, în diverse
ipostaze, probabel numai demne de edil nu. ªi de
o fi sã nu iasã, cicã i ar conveni ºi City Manager cã
aºa bãtu palma cu viitoru’ primar al municipiului
Drobeta Turnu Severin.

Bine, nea Gherghe nu vine cu mâna goalã, cã
aºchia nu sare departe, aºa cã-l luã ºi pe nea
Drãghiea, cã tot sunt de-un leat, sã nu sã
plictiseascã la dezlegat integrame. Mai uºor e la
cuvintele deocheate, cã au vocabular bogat la
capitolul ãsta ºi sã completeazã unul pe altul.

Între timp, nea Gherghe plecã pãnã la Orºova,
unde anunþase cã va candida iniþial, sã sã asigure
cã nea Stoica îºi depune dosarul di la Pro
România. Pã da, nu care cumva sã sã
rãzgândeascã, pe ultima sutã de metri.

Mã fraþilor, da sã vezi minune, cã apãru ºi nea
Vlad Bontea, deputatul, ca o rara avis, se ºtie! Mai
vrea un mandat, cã doar nu vine, aºa, de dragu’
mehedinþenilor, ori mai ºtii?! Ca ºi nea Cupã, care
schimbã macazu’ ºi intrã în luptã. Candideazã la
foncþia de preºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi,  da n-o sacrificã prea mult pe tanti

Ramona, cã o lasã pe primu loc la consilierii
judeþeni. Mãcar sã alege cu neºte bãnuþi în
famelie, cã el n-are nicio ºansã, ca de obicei.

ªi când te gândeºti cã nici mãcar nu a
început campania.

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


