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Un important eveniment al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România, prin implicarea conducerii
acesteia, a jurnaliºtilor din Mehedinþi, Caraº-Severin,
Timiº, Gorj, Dolj ºi Bucureºti, a avut loc la Mãnãstirea
“Sfânta Ana” din Orºova, pe data de 20 august 2020,
cu aportul remarcabil al Maicii Stareþe Iustina Popovici,
a preotului consilier eparhial Mihai Zorilã ºi cu

Comemorare de suflet - Pamfil ªeicaru
- la Mãnãstirea Sfânta Ana din Orºova
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A început asfaltarea
drumului judeþean
între Nadanova ºi

Isverna

binecuvântarea Preafericitului Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei, de comemorare a
omului politic, omului de culturã, patriotului, ctitorului
mãnãstirii ºi jurnalistului, Pamfil ªeicaru, fondator al
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România, în data de
11 ianuarie 1919.

Google a lansat la
data de 15 martie 2020

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

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

Scopul programului
este de a sprijini

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

virusul COVID-19.
Conducerea ziarului

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

Situaþii de Urgenþã în
Jurnalism” ºi, dupã o

pertinentã verificare a
solicitãrii noastre,

Google a considerat cã
îndeplinim condiþiile de

eligibilitate. Astfel am
putut beneficia de oferta

programului lansat de
Google.

Mulþumim Google!

Alt prilej de vorbe ºi dezbinare
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Faþetele covidate ale unei
pandemii inexistente

Dupã demisia „pe burtã”, cum
s-ar spune, a fostului prefect care-a mai
fost, Cristinel Pavel, de ieri avem
prefect. Prefectã! Cã e femeie. De treabã.
Doina Dobre, fostã subprefect(ã).
   Ceremonia de învestire a avut loc
ieri (miercuri, 26 august a.c.), cu
participarea exclusiv on line (adicã la
televizor) a ministrului Marcel Vela.
   S-a depus jurãmântul, cu mâna
stângã pe Biblie ºi dreapta pe
Constituþie, s-a semnat actul dupã
care, vorba subprefectului Tuþu, „haideþi la treabã, cã e
o zi importantã pentru doamna Dobre, ºi noi, bãrbaþii,
trebuie sã muncim”.
   Apropos de subprefectul Tuþu, n-am înþeles de ce

Doina Dobre - noul prefect al judeþului Mehedinþi

râdeau pe sub mãºti, desigur, vicele Cîrjan ºi fostul
Cristinel, pe toata durata discursului subprefectului.
La ieºire ne-am uitat dacã fumul e alb sau nu e deloc,
pe la ceasul reabilitat al lui Nea Nicu.

Generaþia zero: dupã 30
de ani suntem încã la 0

cu civilizaþia în multe zone
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Editorial  de Sorin Vidan #NICOLAE_DRÃGHIEA
redã încrederea cetãþenilor
din judeþul #MEHEDINÞI.

Toþi aceia care îºi doresc o administraþie realã
ºi transparentã sunt aºteptaþi alãturi de #NOI,

#PRO_ROMÂNIA_MEHEDINÞI.
Am ales 99% muncã ºi 1% politicã!

   Un #PROFESOR pentru cadrele didactice
mehedinþene, pentru pãrinþi ºi copii, pentru un

învãþãmânt performant ºi în siguranþã!
#NICOLAE_DRÃGHIEA_PREªEDINTE
#CONSILIUL_JUDEÞEAN_MEHEDINÞI

#PRO_ROMÂNIA_MEHEDINÞIA început ºi campania electoralã. Un
început mai degrabã timid, nesigur, în perfectã
concordanþã cu vremurile pe care le trãim ºi
care sunt nesigure ºi destul de neclare. Nu
ºtim ce ne aºteaptã pe finalul acestui an teribil.
Spaimele continuã sã traverseze spaþiul
social, aºa cum vânturile uºoare din sud
traverseazã plaja pustie: va urma un nou val
de covid? se deschid sau nu ºcolile, ºi dacã
se deschid oare cum se vor petrece lucrurile
cu copiii noºtri? în sezonul de gripã vom
reuºi sã ne ferim? vom face faþã inflaþiei tot
mai accentuate? vine o nouã crizã economicã
de la anul? vom avea sau nu vaccin împotriva
covid? vom putea vreodatã sã ne întoarcem
la viaþa normalã dinainte?

Trãim vremuri dramatice, ºi în acest context
campania electoralã ºi alegerile locale nu mai
joacã, aºa cum o fãceau în trecut, un rol social
tensionant prea ridicat. Deja suntem
tensionaþi, deja suntem striviþi de un stres
social major de câteva luni bune de zile.

În plan urban au apãrut bannere, afiºe, echipe
de campanie cu flyere ºi pixuri cu numele

Alt prilej de vorbe ºi
dezbinare

candidaþilor înscripþionat. Candidaþii merg prin
cartiere ºi discutã cu oamenii. Totul e civilizat.

Singurul spaþiu mai nervos e cel online.
Aici lucrurile stau diferit, ca tonalitate, ceea
ce nu e de mirare. În mare mãsurã
campania electoralã de acum se va
desfãºura prin intermediul reþelelor de
socializare. Vremea mitingurilor a apus, cel
puþin deocamdatã, datoritã exigenþelor
sanitare actuale.

Va fi interesant de urmãrit maniera în care
autoritãþile vor organiza secþiile de votare. Cât
timp vor rezista membrii secþiilor de votare
cu mãºtile pe figurã? Cum vor proceda cei ce
voteazã ºi care intrã în secþie cu mascã? ªi-o
vor scoate, normal, atunci când vor prezenta
buletinul? Sau vor fi identificaþi „ochiometric”?
Alegerile locale vor reuºi, atât cât vor reuºi,
sã ne menþinã pe toþi în limitele democraþiei,
în normele democraþiei.

Vom avea, din octombrie, reprezentanþi
în funcþiile administraþiei locale ºi lucrurile
îºi vor reintra, pentru patru ani, în
normalitate. Acum despre ce normalitate
va fi vorba, vom vedea. Cert este cã noua
administraþie va avea aceiaºi agendã
publicã grea, ca ºi acum. Ne vom confrunta
cu venirea iernii, încãlzirea blocurilor, cu
starea spitalelor ºi ºcolilor, cu ºomajul ºi
lipsa locurilor de muncã. Nimic miraculos
nu se va întâmpla peste noapte. Vom avea
alte aºteptãri ºi dezamãgiri de înfruntat.

În plus, în prag de iarnã, alte alegeri, de data
aceasta parlamentare. Alt prilej de vorbe ºi
dezbinare socialã.

Cel mai greu pentru un jurnalist este
sã scrie ºtiri despre colegii sãi, despre
oameni cu care a împãrþit aceeaºi bucatã de
pâine. Astãzi este una din aceste zile.
Mihnea Petru-Pârvu, colegul nostru, s-a
stins din viaþã!
   Reporter de Cursã Lungã! Aºa îi plãcea
sã-ºi marcheze reportajele. Acum a început
o cursã fãrã de sfârºit! Într-o lume fãrã
durere ºi suferinþã.
   Mihnea Petru-Pârvu avea 51 de ani ºi era
considerat unul din cei mai buni autori de
reportaje ºi anchete din presã. Fusese premiat
de Clubul Român de Presã în 2005 la secþiunea
de reportaj. Lucrase în presã încã de la începutul
anilor 1990, la Evenimentul Zilei. Avea sã mai
treacã pe la România Liberã, Cotidianul,

Unul din cei mai cunoscuþi ºi talentaþi jurnaliºti,
Mihnea Petru-Pârvu s-a stins din viaþã!

Dumnezeu sã-l odihneascã-n pace!
Autor: Dan Andronic, director “Evenimentul Zilei”

Adevãrul, scria în
orice gen jurna-
listic, avea umor,
iar reportajul de
t e l e v i z i u n e
începuse sã-i placã
d a t o r i t ã
posibilitãþilor de
exprimare.

La aniversarea Zilei Presei în 2019,
Mihnea, se autocaracteriza:

   „Io scriu reportaje. Pe care le public într-
un ziar. Unul bun, Evenimentul zilei, zic io.
De ce? Pentru cã îmi place, pentru cã vreau
ºi pentru cã pot. Niciodatã nu mi-am vãzut
meseria, direct, ca pe o sursã de bani.

 continuare în pag. 14
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A început asfaltarea DJ 671E,
între localitãþile Isverna (int. DC 50)
ºi Nadanova (int. DJ 670), un proiect
deosebit de important pentru nordul
judeþului Mehedinþi ºi practic, ultimul
tronson de drum judeþean din Isverna
care era neasfaltat!

“Modernizarea acestui sector de

A început asfaltarea drumului judeþean între Nadanova ºi Isverna

 Biroul de presã

drum în lungime de 6,130 km este
un proiect al Consiliului Judeþean
Mehedinþi pe care îl concretizãm în
aceastã perioadã împreunã cu
primarul Ionuþ Stoican care
supravegheazã lucrãrile îndeaproape.

La Isverna se munceºte pentru
obiective importante, în timp ce în

prag de alegeri locale, alþi candidaþi
fac sute de vize de reºedinþã pentru
oameni care n-au nicio legãturã cu
aceste locuri, în încercarea de a
înºela încrederea adevãraþilor
locuitori ai comunei!”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Aladin Georgescu.

Pe lângã modernizarea
platformei drumului, proiectul
prevede construirea a 22 podeþe,
31 de accese cãtre proprietãþi, 16
legãturi cu drumurile laterale,
rigole, pe o lungime de 5.130 metri
ºi parapet pe o distanþã de 760
de metri.

 Cu toþii, am asistat la slujba de
comemorare, cu ocazia împlinirii a 76
de ani de la plecarea sa definitivã din
þarã (1944), într-o conjuncturã care nu
i-a mai permis reîntoarcerea, slujbã
oficiatã de preotul consilier eparhial
Mihai Zorilã, în cinstea ºi memoria
celui care a fost un luptãtor pentru
drepturile românilor, ce a militat pentru
adevãr ºi dreptate ºi a lãsat în urma 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”.
   Am trãit cu toþii o stare de veneraþie

profundã faþã de personalitatea
marcantã a celui ce a fost Pamfil
ªeicaru, în acest lãcaº sfânt încãrcat
de spiritualitate, o adevãratã oazã de
evlavie ºi smerenie monahalã.
   În evocãrile lor, Preºedintele UZPR,
Doru Dinu Glãvan, Maica Stareþã
Iustina Popovici, preotul consilier
eparhial Mihai Zorilã, prof. Dan
ªalapa - care a prezentat ºi douã filme-
document, fiind intitulate: “Drumul
Eroilor”, realizat în anul 2001 ºi
“Întoarcerea Ctitorului”, realizat în
anul 2007 documentare realizate in
memoriam Pamfil ªeicaru -, Mircea
Pospai, Adina Andriþoiu ºi alþi
jurnaliºti, s-au referit la
personalitatea, conduita, moralitatea
ºi implicarea patriotului, omului de
culturã, politicianului ºi jurnalistului
Pamfil ªeicaru, care a scris o filã de

aur în istoria þãrii, fiind un reper pentru
multe generaþii de jurnaliºti.
   Într-un moment de grea încercare,
în timpul primului rãzboi mondial, pe
dealul din zona Mãnãstirii Sfânta Ana,
în urma unei explozii, Pamfil ªeicaru
a fost îngropat de viu alãturi de un
camarad (Petre Gãvãnescu) ºi atunci
a promis cã, dacã va scãpa cu viaþã,
pe acel loc va zidi o mãnãstire care
sã poarte numele mamei sale Ana.
S-a þinut de cuvânt ºi în perioada
1936-1939 a construit acest minunat
lãcaº de cult, o perlã turisticã a
Olteniei. Lui Pamfil ªeicaru i se
datoreazã ºi alte edificii construite în
þarã, prin fonduri personale.
Mãnãstirea Sfânta Ana a fost donatã
de ctitorul ei, Pamfil ªeicaru, cãtre
Patriarhia Românã, la 27 martie 1974.
   „Mãnãstirea Sfânta Ana e un colþ de
rai iubit de oameni dar uitat de
autoritãþi. Spun uitat fiindcã am urcat
la mãnãstire pe acelaºi drum plin de
gropi ca acum 15 ani când s-a întors
la ctitoria lui Pamfil ªeicaru. Am fost
prezenþi ºi atunci. Am fost prezenþi ºi
acum întru aducerea aminte a celui ce
a fost un mare om. M-a impresionat
povestea Maicii Stareþe care a fãcut
multe solicitãri pentru ca atât drumul
ce duce la mãnãstire cât ºi aleile din
curte sã fie refãcute. Nu a gãsit
înþelegere ºi nici ajutor. Un loc minunat
unde urcã mulþi, foarte mulþi oameni.

Un colþ de rai”, a scris pe pagina sa
de socializare Gabriela Abagiu.
   Adevãrat, prin implicarea
responsabilã a Maicii Stareþe Iustiana
Popovici, curtea ºi grãdina Mãnãstirii
Sfânta Ana sunt pline de ronturi cu
flori, arbuºti ornamentali ºi pomi
fructiferi. Am rãmas profund
impresionaþi de numãrul mare de cãrþi,
ilustrate, hãrþi ºi fotografii care fac
obiectul Bibliotecii “Pamfil ªeicaru”,
din cadrul mãnãstirii. La mormântul
sãu, aflat în pridvorul Mãnãstirii „Sfânta
Ana” din Orºova, în acea zi sfântã (20
august), precum an de an, membrii
UZPR ºi personalul mãnãstirii, aduc
omagiu ºi veneraþia lor, în veºnicã
amintire, bravului român Pamfil
ªeicaru. Florile proaspete nu lipsesc
niciodatã de pe mormânt. Alãturi de
colegi minunaþi ºi de personalul
mãnãstirii, am trãit o zi cu o mare
încãrcãturã emoþionalã, de care am sã-
mi aduc aminte mereu. Imaginea lui
Pamfil ªeicaru rãmâne pentru mine un
punct de referinþã, un reper distins.
   Felicitãri tuturor celor implicaþi
pentru buna desfãºurare a
evenimentului de comemorare ºi
omagiere a omului poltic, a omului
de culturã, patriotului, ctitorului
Mãnãstirii Sfânta Ana ºi jurnalistului
Pamfil ªeicaru, fondator al Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România.

 Maria Vulpaºu

Comemorare de suflet...  Urmare din pag. 1
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În aceste vremuri de spaime
de îmbolnãvire ºi de fricã de moarte,
de izolare impusã ºi autoimpusã, de
distanþare fizicã ºi alte mãsuri care ne
împiedicã parcã sã mai raþionãm
normal, e aproape o minune sã
constaþi cã viaþa îºi urmeazã cursul
ei firesc într-un sat strãmutat din
Clisura Dunãrii, Eºelniþa, unde un
preot binecuvântat, cu har, simplu ºi
modest, Sever Negrescu, nu a
abandonat tradiþia de a organiza, de
24 de ani, ªcoala Parohialã de varã.
   Cum vremurile schimbã doar pe cei
ce trãiesc viaþa la suprafaþa ei, nu ºi
pe cei care trãiesc pe culme, nu ne
mai mirã faptul cã mulþi pãrinþi ºi
bunici din acest colþ de þarã parcã
uitat de lume,  dar neuitat de
Dumnezeu, continuã sã-ºi îndrume
copiii, nepoþii, spre bisericã, unde
ºtiu cã au atâtea lucruri bune de
învãþat. ªi iatã-ne, ºi în acest an, cu
mulþi copii înscriºi în Tabãrã pentru a
participa la activitãþile educative ºi
totodatã recreative, de cunoaºtere a
naturii ºi a locurilor sfinte, a
literaturii, picturii, muzicii, prin
intermediul atelierelor de creaþie
literarã ºi plasticã, pelerinajelor,
întâlnirilor cu scriitori, pictori, oameni
de culturã º.a.
   Am aºteptat cu emoþie ºi m-am
pregãtit sufleteºte pentru întâlnirea cu
aceºti copii minunaþi de la þarã, elevi
ºi studenþi cu vârste între 15-22 de
ani. Mare mi-a fost bucuria când am
revãzut persoane dragi întâlnite în
ediþiile anterioare.
   Începutul a aparþinut Pãrintelui
Sever Negrescu care a rostit o
rugãciune: Însuþi Doamne, priveºte din
cer ºi cerceteazã tabãra aceasta pe care
o deschidem întru Numele Tãu...
Lumineazã ochii noºtri, ai tuturor,
limpezeºte-ne gândurile ºi cãlãuzeºte-
ne paºii... Spre folosul copiilor ºi al
tinerilor care au venit aici.
   În acest an, m-am gândit sã le
vorbesc copiilor despre legãtura
dintre religie ºi poezie, despre
sentimentul religios care este salvator
în viaþa noastrã cotidianã, sã le ofer
copiilor bucuria întâlnirii cu poezia
religioasã, cu psalmii.
   Deschidere spre lumea poeziei s-a
fãcut printr-un dialog referitor la
starea trãitã de ei din martie pânã în
prezent, când nu au mers la ºcoalã
ori la facultate. Cum aþi trãit starea de
neparticipare la ore, la cursuri, dar
interdicþia de a merge la bisericã? Ce
reprezintã ªcoala Parohialã de varã?,

POPASUL DE PE CULMI
Prof. univ. dr. Carmen Bulzan

Care este poetul preferat ºi de ce? ºi
alte întrebãri au fost cuprinse într-un
scurt chestionar.
   O analizã a acestor rãspunsuri pune
în evidenþã stãrile de: tristeþe, regret,
spaimã, anxietate, revoltã, panicã,
neputinþã, lipsã de entuziasm, dar ºi
de relaxare,  de “bucurie cã stau mai
mult timp acasã cu pãrinþii”.
   M-a bucurat sã constat cã între
preocupãrile lor din aceastã perioadã
au fost: lectura, scrisul, muzica,
dansul, pictura, plimbãrile în naturã,
miºcarea, vizionarea de filme vechi,
de filme documentare, ajutorarea
pãrinþilor în gospodãrie, odihna, ºi
mai puþin comunicarea prin telefonie
sau internet.
   Interdicþia de a merge la ºcoalã/
facultate a fost resimþitã ca pe „o
eliberare, la început”, “un paravan
care mã separã de viaþa socialã”, „o
stare dificilã, frustrantã”, iar interdicþia
de a merge la bisericã a însemnat: „o
pedeapsã”,  „o stare de însingurare”,
„o stare frustrantã”, „sãrbãtorile nu
au mai avut farmec” º.a. Am aflat de
la Pãrintele Sever Negrescu cã pânã
ºi cei mici erau nedumeriþi de ce
biserica este închisã, un bunic a fost
întrebat de nepoþelul lui de 3-4 ani:
„nu a mai gãsit Pãrintele cheia de la
bisericã?”
   Dovada participãrii în mai multe
ediþii o avem în rãspunsurile copiilor:
„continuitate”, „parcã nu e varã fãrã
ªcoala parohialã”, „o modalitate de
a intra în normalitate”, „o  rupere de
”viaþa digitalã”, „petrecerea timpului
cu folos, învãþând ceva nou”,
„dezvoltare culturalã personalizatã”,
„descãrcare emoþionalã”, „o
apropiere de sufletul oamenilorî,
„întâlnire cu scriitori”, „dezvoltare
personalã”, „ceva nou în viaþa
noastrã”, „cea mai frumoasã
experienþã din viaþa mea”.
   Printre poeþii preferaþi, copiii au
spus/scris: Mihai Eminescu, Nichita
Stãnescu, Lucian Blaga, Adrian
Pãunescu, Sever Negrescu, Marin
Sorescu, Ana Blandiana. Este
extraordinar sã vezi cum aceºti copii,
crescuþi la þarã, cunosc ºi preþuiesc
pe unii dintre marii noºtri poeþii care
au scris ºi poezie religioasã, cunosc
ºi se mândresc cã însuºi preotul lor
din sat este un poet recunoscut ºi
apreciat.
   În Atelierul de lecturã a poeziei am
pornit de la Psalmii lui David, fiecare
copil citind un Psalm la alegere, am
continuat cu citirea în paralel a

psalmilor 99 ºi 132 ai lui David ºi ai
lui Dosoftei care prin tãlmãcirea
Psaltirii în versuri a redat într-o formã
mai accesibilã ideea din psalmi.
   Trecând la Psalmii moderni (din
volumul „Excelsiorî, 1895) ai lui
Alexandru Macedonski, poetul cu
sânge de oltean ºi suflet de psalmist,
un urmaº al mitropolitului Dosoftei
ºi un precursor al lui Arghezi, fiecare
copil a lecturat câte un psalm din cei
11.  Au urmat discuþiile referitoare la
sentimentele pe care le degajã
versurile, aºa încât am vorbit despre:
evlavie ºi credinþã creºtinã, smerenie
ºi  recunoaºtere a propriilor greºeli,
liniºtea vieþii de înger a copilãriei,
sentimentul de înãlþare oferit de
poezie, dar ºi despre tema nefericirii
ºi a zãdãrniciei pe care o oferã
lucrurile trecãtoare ºi, ca o concluzie:
toate cele din lume sunt prin voia lui
Dumnezeu.
   Citind câþiva Psalmi ai lui Arghezi,
copiii au înþeles cã psalmii, ca arhetip
al oricãrei rugãciuni, pot fi pentru
omul modern, apãsat de singurãtate,
covârºit de frustrãri, un model de
aspiraþie la divinitate. Dupã lecturã,
dialogul a pus în luminã specificul
psalmilor lui Arghezi: adresabilitatea
directã cu Dumnezeu care  ascultã,
sinceritatea mãrturisirii („Tare sunt
singur Doamne…”, „Sunt vinovat cã
am râvnit…”) ºi permanenta
interogativitate („Cine eºti tu acela de
care gândul / se-apropie
necunoscându-l?/ cui cere milã,
sprijin ºi putere / neºtiutor nici cum,
nici cui le cere?” ori „Pentru ce
Pãrinte,-aº da ºi pentru cine sunetul
de-ospeþe-al bronzului lovit?”),
interogativitate care ar trebui sã fie
un principiu metodologic al oricãrei
cunoaºteri.
   În finalul lecturii, am citit un Psalm
din Sever Negrescu din volumul
Psalmi de zi(s), volum prefaþat de Ana
Blandiana.
   Lectura poeziei poate deveni un
mod de a ne vindeca de suferinþã, de

a ne despovãra de rãul pe care îl avem
transferat dinafarã în interiorul nostru.
Poezia ne însenineazã viaþa ºi ne face
sã fim mai buni. ªi nu doar lectura
poeziei ne aduce aceste
binecuvântãri, ci ºi scrierea ei, pe care
unii o simt ca pe o eliberare, iar alþii
ca pe o dorinþã de dãruire a frumuseþii
ºi bucuriei prin sentimentele
înãlþãtoare pe care le exprimã.
   În atelierul de scriere creativã,
pentru a orienta tematica scrierii unui
psalm, am cerut copiilor sã-ºi
imagineze un dialog cu Dumnezeu în
care sã-I mulþumeascã pentru ceva,
sã-I cearã ceva ºi sã-L întrebe ceva.
Pornind de la aceste 3 repere, copiii
au scris o poezie (cu/fãrã rimã) în care
au mulþumit: „pentru cã existã,
„pentru ziua de azi”, „pentru
sãnãtate”,  „pentru ce mi-ai oferit pânã
acum”, „pentru tot ce am, „pentru
oamenii din jurul meu”, „pentru tot”.
Dorinþele lor, exprimate în rugi, sunt
dintre cele mai diverse, dar parcã nu
ale unor copii, ci ale unor copii mari,
maturizaþi prea devreme. E atâta
filosofie în dorinþele lor, ca de
exemplu: „Dã-mi ce crezi Tu cã am
nevoie!”, „Ai îndurare ºi ajutã-ne sã
ne schimbãm!”, „Dã-mi, Doamne,
rãbdare ºi bunãtate!”, „Doamne, dã-
mi îndrumare în viaþã!”, „Dã-ne,
Doamne, pace!” º.a.
   Ca ºi în opera poeþilor consacraþi,
se remarcã în poeziile acestor tineri
duhul creaþiei inspirate de viaþa
creºtinã. Mai ales în momentele grele
ale vieþii, sentimentul religios este
salvator, cãci ne ridicã deasupra
problemelor cotidiene în faþa cãrora
omul se simte neputincios. Nu oricine
e capabil de acest sentiment religios
ºi cei care sunt au scris poezie
religioasã. Sentimentul religios este
una dintre cele mai puternice
coordonate ale vieþii care deschide
drumul poeziei.  Religia ºi poezia sunt
douã cãi gemene deschise sufletului
pentru cãlãtoria spre înãlþimi ºi
popasul de pe culmi.
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1. Investiþii strategice în turism;
transformarea Mehedinþiului în pol
turistic naþional; o nouã strategie

de promovare turisticã adaptatã
diferitelor culturi ale lumii;
2. Valorificarea economicã a întregului
potenþial al Dunãrii; Readucerea
Portului în administrarea localã;
respectarea angajamentelor europene;
noi parteneriate de investiþii;
3. Stimularea relansãrii industriale
în sectoarele naval, feroviar,
prelucrarea lemnului ºi energie;
4. Accesul integral al tuturor
comunitãþilor locale, urbane sau rurale
la infrastructura de civilizaþie (drumuri,
apã curatã, gaz, energie, canalizare);
5. Investiþii masive în unitãþile medicale
ºi reþeaua sanitarã din subordinea
Consiliului Judeþean; facilitãþi pentru
investiþii private performante în
sãnãtate, inclusiv în mediul rural;
5. O nouã strategie privind
menþinerea tinerilor în judeþ: crearea
unei Universitãþi Dunãrene cu linii de
studii în economia turismului ºi
serviciilor, a tehnologiilor noi ºi a
mediului; joburi bine plãtite; creºterea
calitãþii vieþii prin acces la sport ºi
petrecerea de calitate a timpului liber;
6. Introducerea economiei circulare
ca sursã de dezvoltare economicã
ºi socialã; generalizarea Colectãrii
Selective în tot judeþul;
management performant al tuturor

Ion Cupã, candidat PMP la
funcþia de preºedinte al

Consiliului Judeþean Mehedinþi:
“Maniera în care PNL Mehedinþi
înþelege sã intre în campania
electoralã pentru alegerile locale
ne ridicã mari semne de întrebare
asupra corectitudinii scrutinului”.

Preºedintele PNL Mehedinþi, Virgil
Popescu (ministru)  a anunþat public
în urmã cu o sãptãmânã cã ”toþi
candidaþii PNL în alegerile locale vor
fi sprijiniþi de guvern”, în condiþiile
în care acest guvern organizeazã
alegerile ºi ar trebui sã asigure tuturor
candidaþilor condiþii egale.  Iatã cã,
zilele trecute, fostul prefect Cristinel
Pavel, actualmente candidat la ºefia
Consiliului Judeþean din partea PNL,
anunþã “pomenile electorale”, pe care
guvernul le face pentru a favoriza
candidaþii ºi interesele proprii, într-o
conferinþã de presã alãturi de
candidatul PNL la primãria
municipiului Drobeta Turnu Severin.
Gura pãcatosului adevãr grãieºte!

“PMP va monitoriza cu maximã

Eduard Koler – candidat PMP la Primaria Drobeta Turnu Severin

Ei cu ei, NOI CU VOI!”

“Eternul blat PNL-PSD
poate lua sfârºit pe 27 septembrie.
Dacã NOI ºi cu VOI strângem
rândurile, Severinul va fi eliberat
într-o lunã de zile. Mafia
transpartinicã care þine oraºul
prizonier va fi eliminatã.
   Vom putea reconstrui împreunã
un oraº care sã ofere o viaþã mai
bunã fiecãrui locuitor al sãu. Nu
mai staþi cu capul plecat! Aveþi
Alternativã! Se poate ºi altfel! Avem

soluþii corecte la toate problemele
oraºului ºi la toate problemele
Mehedinþiului. Vom aduce
investiþiile necesare ºi vom crea
locuri de muncã bine plãtite.
   Am fãcut acest lucru în domeniul
privat, voi face asta ºi pentru
Severin. Nu mai putem amâna
schimbarea! Alegeþi la fel, veþi trãi
la fel! E timpul curajului! Pentru o
schimbare adevãratã!

Ei cu ei, NOI CU VOI!”

#Soluþia TA - Cupã pentru Mehedinþi!

Comunicat de presã 25 august 2020

PNL începe campania în Mehedinþi încercând sã
influenþeze la “LIMITA LEGII” alegerile locale

atenþie toate aceste proceduri de
atribuire a lucrãrilor ºi modul lor de
execuþie. Solicitãm institutiilor abilitate
ale statului sã fie atente la derularea
lor. Legea trebuie respectatã iar
favoritismele electorale trebuie sã
înceteze. Asta nu e democraþie, sã
foloseºti guvernul ca pârghie pentru
influenþarea alegãtorilor. Guvernul este
al tuturor românilor nu doar al unor
candidaþi. Personal sunt foarte curios
care va fi rezultatul PNL în aceste 21
de localitãþi unde s-a promis
modernizarea drumurilor locale” - a
precizat Ion Cupã, candidatul PMP la
funcþia de preºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi.

Mai mult decât atât, secretarii
primãriilor ºi Prefectura nu au constatat
încetarea de drept a mandatelor
primarilor care au trecut de la un partid
la altul, în aceastã perioadã
preelectoralã. Aceºti primari se  aflã în
continuare în funcþii ºi vor candida, fãrã
sã renunþe la funcþie, aºa cum este
prevãzut în lege. Guvernul, prin
reprezentanþii sãi în teritoriu, încã mai

are timp pentru a constata nulitatea
acestor mandate ºi a lua mãsurile
legale prin care sã asigure egalitatea
în faþa legii a tuturor candidaþilor. Mai
mult, instituþiile abilitate ale statului
român ar trebui sã þinã cont de faptul
cã toate actele publice  ale acestor
primari sunt lovite de nulitate din
momentul trecerii lor la un alt partid!!!

PMP Mehedinþi protesteazã faþã
de aceste practici care nu au nimic
comun cu democraþia ºi cu
alegerile libere.

“Se creeazã, în acest fel, condiþii
pentru o influenþare masivã a
alegerilor în judeþul Mehedinþi. Faptul
cã PSD tace, acest lucru pare a
reconfirma blatul care existã în
Severin ºi în judeþul Mehedinþi între
PNL ºi PSD. Fac un apel cãtre cetãþenii
mehedinþeni sã nu accepte astfel de
practici ºi sã sancþioneze la vot pe toþi
cei care le fac”- a mai precizat
deputatul Ion Cupã, candidatul PMP
la funcþia de preºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi.
BIROUL DE PRESÃ  PMP MEHEDINÞI

categoriilor de deºeuri;
7. Formarea unei Unitãþi competitive
de absorbþie a fondurilor europene

la nivelul Consiliului
Judeþean pe toate liniile
de finanþare europene
(inclusiv protecþia
mediului - prezervarea
biodiversitãþii naturale
a judeþului; tineret;
digitalizarea serviciilor
publice-smart city,
reducerea sãrãciei ºi
marginalizãrii sociale).
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’ Jurnal de IZOLETÃ, 2020 (XXIII)

17 august - “Distanþare socialã”? Pãi, asta

înseamnã separare între persoane, iar mai
departe, între clase sociale, deci
dezintegrarea coeziunii sociale, ceea ce
duce, inevitabil, la tensiuni sociale, mai pe
ºleau, la duºmãnii între grupuri sociale! Vã
aduceþi aminte dictonul napoleonian
“Dezbinã ºi cucereºte”? ªi pe cel stalinist:
“Jumuleºte gãina, apoi dã-i boabe, ºi sã
vezi cã-þi mãnâncã din palmã”? Cu alte
cuvinte, dezbinaþi ºi sãraci, suntem numai
buni de condus/manipulat!
18 august - Socializarea este cheia naturii
umane, dupã Aristotel. De aici, socialismul,
ca regim politic, adicã apropierea între
oameni, întrajutorarea, toleranþa, echilibrul
economic între clase etc. Desigur, asta în
teorie, în practicã, se exagereazã deseori
sãrãcia spre a se beneficia mereu de ajutor,
sau nu se munceºte deloc ºi se solicitã
acelaºi ajutor. Ca sã nu mai vorbim de
liberalismul românesc actual, în care
firmele solicitã... ajutor de la stat spre a
scãpa de faliment, de capcanele economiei
de piaþã, de efectele crizei sau ale Covid-
ului etc. Deci, liberalism cu faþã... socialistã?
19 august - Continuã teroarea sanitarã cu
toatã forþa, pe toate canalele de informare
în masã, sfârºitul lumii pãrând tot mai
aproape. Începerea anului ºcolar dã, în
subliminal, ºi mai multã energie statisticilor
covidiene. Noroc cã, pe Litoral, pare a li se
fâlfâi turiºtilor de apocalipsa din statisticile
oficiale!
20 august - Aþi auzit de Luciferazã? Dar de
marker identitar? Sau de transhumanism?
Nu? Iatã despre ce ar fi vorba:
transhumanismul înseamnã trecerea de la
omul actual, homo  sapiens, la omul aºa-
zis, “îmbunãtãþit” ori genetic, ori prin bio-
tehnologie! Luciferaza este o enzimã care
poate fi introdusã în corpul uman, mai exact
în viitorul “om nou”, enzimã care are rol de
“marker identitar”, adicã un individ este
marcat personal cu ea, un fel de cod de
identitate, cum este, la ora actualã, acel ºir
de 24 de cifre, specific fiecãruia dintre noi,
de la vlãdicã la opincã. Luciferaza mai
conþine, cicã, ºi niºte nanoroboþi, care

* Cu cât ne apropiem de data alegerilor locale,
ponderea cifrelor cu infectaþi, morþi, carantinaþi a  scãzut
dramatic în cadrul programelor de ºtiri. O fi bine? O fi
rãu? Noi am zice cã pe undeva ar fi ceva pozitiv. Dar
entuziasmul ni se cam risipeºte în cele patru zãri dacã ne
amintim cã spaþiul de emisie respectiv va fi acoperit cu
defilarea candidaþilor la funcþii în administraþiile locale
(consilieri de toate gradele, primari de toate gradele ºi
preºedinþi doar de consilii judeþene). O sã spuneþi cã ºi
asta e ceva în ordinea firii, cã altfel cum ar mai vota, n’aºa,
electoratul în, Doamne iartã-ne, în cunoºtinþã de cauzã?!
Dar dacã onoratul electorat a avut ocazia - anul trecut cam
pe vremea asta, sã zicem - sã constate încrâncenarea cu
care efectivele liberale perorau împotriva „ciumei roºii”
cu care excludeau orice contact politic în perspectiva
anului electoral care urma. Adicã acesta care este nu doar
electoral, ci ºi pandemic. Prin urmare, ºi unul de crizã, în
care nu ideea de confruntare visceralã, ci aceea de
colaborare pentru un þel mai înalt s-ar impune.
   * Atâta doar cã guvernarea catastrofalã, iresponsabilã
pe alocuri, a cabinetului Orban i-a deteminat, într-un târziu,
pe  Ciolacu ºi ai lui sã introducã o motiune de cenzurã,
ceea ce a schimbat ºi sensul luptei politice. ªi atunci, de
unde în urmã cu un an, Rareº Bogdan, aceastã penibilã
portavoce liberalã pe stil nou, urla din toþi boºogii sã nu
fie lãsatã sã pãtrundã în... imaculatul PNL nici mãcar o
sãmânþã de pesedist, acum acelaºi PNL le-a dat dracului
de scrupule moraliste ºi a trecut la o agresivã campanie
de racolare de primari de la „ciuma roºie”, pe considerentul
cã voturile clandestine sunt ºi cele mai sigure, mai ales
când îþi sunt aduse de foºtii adversari. Se vorbeºte de
aproximativ 140 primari racolaþi pânã în prezent, dacã nu
cumva, între timp, numãrul lor nu ar fi crescut. În paralel,
s-a trecut ºi la racolarea de parlamentari de la P.S.D., asta
în ideea ca oamenii lui Orban sã aibã asigurate voturile
necesare la apropiata votare a moþiunii de cenzurã. Ce
mai încoace ºi încolo, bãieþii vor sã radã tot! Problema e
cã ºi cu moþiunea de cenzurã lucrurile nu sunt tocmai
clare, în recentul week-end înmulþindu-se zvonurile privind
o eventualã renunþare a celor de la P.S.D. de a mai susþine
moþiunea de cenzurã. O mocirlã urât mirositoare, de-þi
întoarce pe dos orice fel de convingeri...
   * Telenovela de la Spitalul judeþean din Dropbeta Turnu
Severin se pare cã nu va avea prea curând parte de un
final... fericit. Ultimul manager numit de preºedintele
Consiliului Judeþean, Aladin Georgescu,  junele Tutilescu,
fiul tatãlui sãu, generalul cu acelaºi nume, nici nu a apucat
sã îºi ia postul în primire cã ºi-a depus deja demisia. De
ce oare? Doar pentru cã a început sã facã... gãlãgie
penibilul cuplu de oportuniºti  Cristinel Pavel - Virgil
Popescu? Nu, junele e sensibilos rãu de tot ºi preferã
probabil implicarea în cancanurile din  show-biz decât în
rezolvarea unor încâlcite probleme legate de infrastructura
medicalã. La drept vorbind omul nu lucreazã în domeniu
ºi nu i se poate aduce vreo vinã. Atunci, cine sã fie de
vinã? Inspiraþia lui Aladin Georgescu? Încleºtarea de
interese oculte sau de ambiþii de doi bani?

Iadul pandemico-electoral asigurã legãtura între individ ºi un centru de
supraveghere... “Omul nou” va fi superior
omului “normal”, desigur!
21 august - Cã tot se apropie 23 august,
“Ziua eliberãrii de sub jugul fascist”:
transhumanismul este o creaþie “nazistã ºi
satanicã”, afirmã sursa noastrã. Adept al
acestei ideologii ar fi ºi Elon Musk, un
inginer american, superbogat (vreo 28
miliarde dolari), creator al programului
SpaceX ºi al Companiei Tesla (https://
ro.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk). Cum
intrã Luciferaza în noi? Prin vaccinul anti-
Covid, de exemplu. Iar povestea este mult
mai lungã...
22 august - Cu mascã, fãrã mascã, doctorul
Radu Þincu declara: „Cu cât vom înainta mai
mult în aceastã pandemie, este evident cã
vom asista ºi la îmbolnãvirea celor din jurul
nostru. Scopul mãsurilor impuse de
autoritãþi nu este acela de a stopa pandemia,
ci de a scãdea viteza de propagare a SARS-
CoV-2. La începutul pandemiei, nu aveam
oameni în jurul nostru care sã fi luat virusul.
De aceea, unii nu credeau cã virusul existã.
Acum avem fiecare exemple în jurul nostru,
de oameni care s-au îmbolnãvit de
coronavirus. Existã un procent de
asimptomatici, de 20-30%, care nu s-au
testat. Existã un procent din populaþie care
dezvoltã forme asimptomatice, 15-20%. (...)
În zonele de focar, existã o presiune pe
personalul specializat, care munceºte la foc
continuu de cinci-ºase luni. Acolo existã deja
o obosealã cronicã. (Sursa - Realitatea.net)”
23 august - Raport de front, “linia întâi”:
Covidul nu a întors armele! - Sã-l ia dracu! -
Altceva nou pe frontul Covid? - Da! - Eh,
decât nimic ca în romanul ãla, e bine cã e
aºa, chiar dacã e rãu, cã mãcar ºtim de la ce
ni se trage. Zi-i! - I-auzi: #35.287 de pacienþi
au fost declaraþi vindecaþi ºi 9.429 de
pacienþi asimptomatici au fost externaþi la 10
zile dupã depistare. #În urma testelor
efectuate la nivel naþional, faþã de ultima
raportare, au fost înregistrate 961 de cazuri
noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2
(COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu
au mai avut anterior un test pozitiv.#În
intervalul 22.08.2020 (10:00) - 23.08.2020
(10:00) au fost înregistrate 39 de decese (21
bãrbaþi ºi 18 femei), ale unor pacienþi infectaþi
cu noul coronavirus, internaþi în spitalele din
Alba, Argeº, Bacãu, Bistriþa-Nãsãud, Buzãu,
Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomiþa, Iaºi,
Maramureº, Mureº, Sibiu, Timiº, Tulcea,
Vaslui, Vrancea ºi Bucureºti.
(Sursa - Realitatea.net).
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Severinenii nu mai plãtesc apa
meteoricã, totul ca urmare a aprobãrii iniþiativei
mele ºi a colegilor liberali în Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin din luna februarie.
   Au fost mii de severineni care au semnat
pentru susþinerea acestui proiect, ceea ce
demonstreazã cã societatea ºi politicul pot face
front comun atunci când interesul public o cere!
   Deopotrivã cu venirea toamnei, urmeazã sezonul
ploios ºi se va vedea câþi bani economisesc
severinenii la facturile de apã canal, acum cã a
dispãrut din facturã apa meteoricã.
   Câteva exemple de facturi emise de SC Secom
SA în perioada în care se factura ºi apa meteoricã:
- Din total 44,98 lei total facturã, apa meteoricã
este 15,52 lei, adicã 30% din factura;
- Din total 56,70 lei total facturã, apa meteoricã
este 15,46 lei, adicã 27% din facturã.

Dispariþia apei meteorice
din facturi, un câºtig

 Viceprimar Daniel Cîrjan

În vãrstã de 51 de ani, Ioan N. TÃTUCU,
de profesie analist programator, a mai cochetat
cu politica Mehedinþeanã. În perioada anilor de
dupã Revoluþie a fost unul dintre primii 50 de
membri ai Partidului Naþional Liberal (partidul
marelui  Radu Câmpeanu), regãsindu-ºi mai
târziu vacaþia politicã alãturi de România Mare.
A fãcut parte din stafful de campanie al
arhitectului Casei Poporului (doamna Anca
Petrescu) ce a fost aleasã deputat P.R.M. de
Mehedinþi la acea vreme. Odatã cu ieºirea din
politicã a regretatului mare profesor severinean
Ionel Viorel, (fost ºi el pentru o perioadã scurtã
de ºase luni deputat PRM de Mehedinþi), al
cãrui ºef de cabinet parlamentar a fost, Ioan N
TÃTUCU a abandonat politica pânã acum, când
Alianþa pentru Unirea Românilor i-a acordat
încrederea ºi sprijinul cuvenit în “naºterea” ºi
promovarea fi lialei ºi a oamenilor de
“A.U.R.”din Mehedinþi. În toatã aceastã perioadã
a cohetat cu presa scrisã localã ºi nu numai,
fiind o voce criticã, directã ºi fermã, la adresa
politicienilor, indiferent de culoare.

A.U.R. este un partid de orientare patrioticã
ºi conservatoare, înfiinþat în 2019. Gândirea ºi
acþiunea politicã ale partidului sunt
fundamentate pe 4 valori principale: familia,
credinþa, naþiunea ºi libertatea.

A.U.R. considerã cã românii trebuie sã fie
principalii beneficiari ai resurselor þãrii. Partidul
s-a remarcat prin acþiunile de protest împotriva

COMUNICAT

A.U.R. – Filiala Mehedinþi are validaþi candidaþii pentru
consilieri în cadrul Consiliului Judeþean Mehedinþi

Coordonatorul interimar Ioan N. TÃTUCU deschide lista  din partea Alianþei pentru Unirea Românilor
(A.U.R.) la Mehedinþi, listã ce cuprinde o serie de oameni noi, majoritatea tineri, neimplicaþi politic,
însã de o calitate moralã ºi profesionalã aleasã.

tãierilor ilegale de pãduri ºi
a cvasi-monopolului deþinut
de companii austriece în
industria de exploatare a
lemnului.

Dupã acceptarea candidaturilor de cãtre Biroul
Electoral de circumscripþie, Ioan N. TÃTUCU,
candidatul A.U.R ce deschide lista de consilieri
pentrul Consiliului Judeþean Mehedinþi, a declarat:

„Depunem cu speranþã liste cu oameni de
A.U.R. pentru ca mehedinþenii sã aibã ºi
varianta alegerii unor consilieri judeþeni ce cu
siguranþã vor lucra pentru ºi în folosul
mehedinþenilor. Suntem o platformã politicã
nouã, înfiinþatã la 1 Decembrie 2019, suntem
într-un continuu proces de construcþie politicã
sãnãtoasã ºi încercãm cu greu sã ne strecurãm
printre ”tutankamonii” ce au acaparat þara dar
mai ales viaþa românilor în ultimii 30 de ani
din punct de vedere politic ºi nu numai. Cred
cã a venit momentul sã încercãm sã redãm
România românilor, sã facem tot ce este posibil
ca de resursele României sã beneficieze
românii, sã ne recãpãtãm spiritul naþional prin
promovarea naþionalismului sãnãtos, sã redãm
demnitatea familiei tradiþionale româneºti ºi cu
credinþã sã ne apãrãm toate libertãþile. Acesta
este ºi motivul apariþiei Alianþei pentru Unirea
Românilor! Doamne ajutã ºi sã avem parte în
viitor, de mult ...AUR!”

 Biroul de presã

Plutonierul major, Adrian IVAN din
cadrul Detaºamentului Mobil al Jandarmeriei
Mehedinþi, a fãcut parte din contingentul de
militari jandarmi care a participat la misiunea
NATO de consiliere a forþelor de ordine publicã
ºi securitate afgane, în perioada august 2019 -

Un jandarm mehedinþean a primit “Emblema de onoare”
a Ministerului Afacerilor Interne cu însemne de rãzboi

Ianuarie 2020.
   Pentru modul de
îndeplinire a atribuþiilor în
aceastã perioadã, colegul
nostru a primit distincþia
onorificã în cadrul unei
festivitãþi, organizatã marþi,
25 august a.c., la sediul
unitãþii.
   În cele aproape ºase luni,
jandarmii români au
desfãºurat cu succes zeci de

misiuni de consiliere ºi protecþie, confirmând,
încã odatã, valoarea pe care forþele de
jandarmerie o aduc misiunilor de consolidare a
pãcii în zonele post-conflict.

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul
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„Este pandemia o repetiþie
pentru subjugarea oamenilor?” 
(Bernard-Henri Lévy, unul dintre cei

mai mari filosofi francezi
contemporani).

   Astãzi mi-am propus prezentarea
câtorva evenimente în derulare în
Þara unde „robotul cu ºapcã” de la
Cotroceni îºi bate joc de români
condiþionând alternativele „ori pre-
cáut, ori prost, una din douã”.
Prima n-a reuºit-o… Pentru
început, amintesc în trecere numele
câtorva „celebritãþi” reprezentative
ale „Guvernului meu nr. 4” -
„Lucovid 3” cãrora le doresc viaþã
lungã la Jilava, Rahova sau în alt
aºezãmânt de stat cu acelaºi profil
- inclusiv la Bãlãceanca pentru cei
cu mansarda deranjatã, dupã caz ºi
decizia medicilor. ªi ca sã nu fim
„homofobi”, sã le mai dorim
tuturor acestora - dar nu numai lor
- sã aibã colegi de „garsonierã”
floarea defloratã a LGBTQ+ :
- Ludovic Orban (alias Sicã
Mandolinã, gurã mare, minte ioc!)
- prim-ministru;
- Raluca Turcan (febleþea stolojanã
care se culcã seara sãnãtoasã ºi
dimineaþa se trezeºte moartã… ca
la Timiºoara - Vice prim-
ministreasã;
- Vasile Florin Cîþu (inamicul
declarant al sistemului de stat din
Romania ºi recordmanul

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

Faþetele covidate ale unei pandemii inexistente
împrumuturilor despre al cãror
destin nu ºtie nimeni) - Ministrul
finanþelor publice;
- Ion Marcel Vela (lamentabilul ºef
al poterelor grijulii cu infractorii ºi
intransigenþi în amenzi cu
precupeþele vârstnice clandestine -
Ministrul Afacerilor Interne;
- Bogdan Lucian Aurescu (partener
de sindrofii prim-ministeriale,
„mare mut” al reacþiilor faþã de
declaraþiile zuckermaniene ºi
expert al relaþiilor diplomatice
inexistente - Ministrul Afacerilor
Externe;
- Marian Cãtãlin Predoiu - umbra
lui Hamlet în baroul speranþelor
pierdute - Ministrul (in)Justiþiei;
- Ionel Nicolae Ciucã (dezertor din
viaþa militarã în cea politicã) -
Ministrul Apãrãrii Naþionale;
- Costel Alexe (asasin declarat
al ciocârliilor, privighetorilor ºi
cãprioarelor din a ceea ce au fost
cândva „Codrii voievodali” ai
României, raºi, tunºi ºi cheliþi de
„Holzindustrie Schweighofer”-
Ministrul Mediului, apelor ºi
pãdurilor;
- Nelu Tãtaru (una din feþele
covidizate ale unui Ianus negativ)
- Ministrul (ne)Sãnãtãþii;
   Ar mai fi, dar închei lista
apoteotic: Cristina Monica Anisie
(cea mai „performantã” datãtoare
cu bâta-n baltã, cancerul cercetãrii
ºtiinþifice româneºti, condamnabila
transformatoare a ºcolii româneºti
în parodie - care, pe lângã
PEPSIglas, ne avertizeazã cã „în
România sunt ºcoli fãrã condiþii” -
Ministreasa (anti)Educaþiei ºi
(anti)cercetãrii…
De-ale lu’ Tãtaru
   Ianus îºi aratã pe rând cele
douã feþe groteºti la pupitrul
difuzãrii isteriei Covid-Ro: Tãtaru

ºi Arafat. În prag de începere a
anului ºcolar 2020-2021, Tãtaru
a descoperi t  medicamentul
salvator pentru copiii români.
Printr-un ordin „intelligent” (ca ºi
precedentele sale capodopere), la
începutul anului ºcolar „Milioane
de români vor completa o nouã
declaraþie pe proprie rãspundere
în care trebuie specificat dacã
elevul a prezentat simptome de
coronavirus în ultimele douã
sãptãmâni sau dacã a intrat în
contact cu persoane bolnave”[1].
Frecþie la picior de lemn!
   În altã ordine de idei, afirmaþiile
unor specialiºti scot la ivealã
adevãruri ascunse, cum este cazul
afirmaþiilor medicului Ioan Sârbu
cu referire la posibilitãþile de
manipulare ale rezultatelor
testãrilor Covid: „Dacã un test din
ºase este pozitiv, toate ºase sunt
declarate pozitive. RENAR a refuzat
sã omologheze aparatele de testare
care dãdeau erori de 40%. În ceea
ce priveºte testele, sunt unele
chestiuni care pe mine mã revoltã.
În primul rând aceastã comunicare
haoticã, ca sã nu mai înþeleagã
nimeni nimic. Acest GCS este o
strutocãmilã care sã ne comunice
niºte lucruri de neînþeles. Este greu
ºi pentru unii medici sã traducã
aceste comunicate ale GCS.
Comunicarea ar trebui fãcutã de
structura care ºi culege datele,
adicã Direcþia de Sãnãtate Publicã.
Dacã noi, mâine vrem sã verificãm
aceste date, nu avem de unde, nu
sunt asumate de nimeni. Dacã sunt
greºite, cine rãspunde? Nu
semneazã nimeni”[2]. În aceeaºi
situaþie se gãsesc ºi cifrele
prezentate în statisticile oficiale ale
infectãrilor cu SARS Cov-2. Cât de
autentice sunt? Cine rãspunde

pentru ele?
De-ale lu’ Arafat
    Arafat - ce de-a
doua faþã covidizatã
pânã la refuz a
aceluiaºi Ianus negativ
- vrea impunerea prin
lege-fãrã-de-lege a
vaccinãrii obligatori a
întregii populaþii a
României, dupã ce

Institutul „Cantacuzino” a fost scos
din circuitul competiþional de înalt
prestigiu. Dar nu doar actul
vaccinãrii în sine ridicã semne de
întrebare ci mai cu seamã cele
privind drepturile pacientului-om.
Se pune problema calitãþii ºi
siguranþei vaccinului, despre care
populaþia României ºi-a pierdut
încrederea. Ca ºi în cazul
„pandemiei”, profitul economic
aparþine aceloraºi corporaþii
farmaceutice care au profitat din
plin de isteria generalizatã a unei
pandemii pe care medicii patologi
din Elveþia, Franþa, Germania, Italia,
Spania susþin cã „Nimeni nu a
murit de coronavirus! Nu existã
semne patomorfologice specifice
ale leziunilor coronavirusului pe
þesuturile umane. Asta înseamnã cã
nu existã nicio diferenþã în autopsie
între o persoanã care a murit de
coronavirus ºi una care a murit în
urma unei infecþii virale sezoniere.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
a fãcut greºealã când a declarat o
pandemie, întrucât nu a existat!
La indicaþiile O.M.S., nu se fac
autopsii: „Când avem o imagine
nouã cauzatã de un virus nou,
logica este sã facem autopsii
tuturor pentru a aduna informaþii
maxime despre noua boalã. Acest
comportament al O.M.S. poate
fi definit drept criminal”[3].

„Îl lãsãm pe neromânul Arafat sã
ne impunã ce sã facem cu propriul
nostru trup, cu templul Domnului?
   Îl lãsãm pe Orban sã dea directive
prin care ne eliminã drepturile
constituþionale?
    Lãsãm Parlamentul plin de
trãdãtori sã aprobe legi
dictatoriale?
   Sau luãm bâta, coasa, furca ºi le-
o dãm ca la 1907? Dacã suntem
zece nu funcþioneazã. Trebuie sã
fim sute de mii. Sârbii ne-au arãtat
cum.
Avem modelul, rãmâne sã ne gãsim
încrâncenarea necesarã pentru a-l
pune în practicã !” [4] Drept pentru
care meritã sã reamintim îndemnul
lui Radu Gyr : „Ridicã-te,
Gheorghe ! Ridicã-te, Ioane !”

[1] https://www.capital.ro/document-apare-o-
noua-declaratie-pe-propria-raspunere-cine-va-
trebui-s-o-completeze.html - 19 august 2020
[2] https://oficialmedia.com/daca-un-test-din-sase-
este-pozitiv-toate-sase-sunt-declarate-pozitive-renar-
a-refuzat-sa-omologheze-aparatele-de-testare-care-
dadeau-erori-de-40/ - 11 august 2020
[3] https://oficialmedia.com/nimeni-nu-a-murit-
de-coronavirus-este-concluzia-medicilor-patologi-
din-elvetia-franta-germania-italia-si-spania/ - 12
august 2020
[4] https://www.incorectpolitic.com/raed-arafat-
eu-as-merge-pe-vaccinarea-obligatorie-asa-cum-
au-facut-o-alte-tari/ - 17 august 2020.
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Dupã peste 30 de ani de la
trecerea la democraþie încã sunt
mari restanþe peste tot în þarã la
foarte multe capitole de
infrastructurã. Nu ºtiu cum de s-a
reuºit sã nu se facã aproape nimic
în multe cãtune, sate, comune,
oraºe ºi municipii sau aglomerãri
urbane. Hai sã vedem cum aratã
litoralul românesc dupã 30 de ani.
Staþiunile româneºti de la Marea
Neagrã aratã ca ºi cum nu ar fi trecut
democraþia ºi capitalismul peste ele.
Sunt ºi excepþii, dar reprezintã mult
prea puþin. Sunt foarte multe locuri
comune în textele celor care îºi dau
cu pãrerea despre Litoral.

Aproape totul este prost ºi foarte
prost. De la servicii, la cazare ºi
mai ales preþuri. Este mizerie, câini
comunitari, coji de seminþe,
maneliºti, pipiþe, porumb fiert,
mucuri de þigarã, fire între fese,
rahat de toate felurile, terase, mici,
bere îndoitã, mult plastic în mare
ºi pe lângã.

Cazarea este de mai multe feluri.
Dai un ban, e cazare decentã, dar
de la hotel la mare tot prin grobieni
calci, printre buruieni ºi mizerie
treci. Mai este ºi varianta în care
eºti suficient de inconºtient sã dai

Generaþia zero: dupã 30 de ani suntem încã la 0 cu civilizaþia în multe zone
un ban ca în cele mai scumpe staþiuni
ale lumii ºi sã ai parte de o plajã
exclusivistã, chiar în faþa unitãþii de
cazare. Dar meritã sã arunci atâþia bani
pe litoralul românesc? Rãspunsul
este clar pentru toatã lumea. De banii
respectivi eºti tratat regeºte în
Bulgaria, Spania, Grecia, Turcia. Adicã
se poate ºi altfel.

Nimeni nu ºtie cum de rezistã litoralul
ºi mizera turisticã de la Marea Neagrã,
sectorul nostru? Ei bine, patronii ºtiu cã
sunt mulþi români patrioþi sau leneºi sau
care se tem sã iasã din þarã ºi care vor
merge tot timpul la Marea Neagrã,
indiferent de jeg ºi de preþuri ºi manelari.
Apoi, avantajul Mãrii Negre este cã un
bazin important de turiºti se aflã foarte
aproape, respectiv la Bucureºti. Astfel,
în douã-trei ore bucureºteanul este la
malul mãrii ºi seara se poate întoarce
acasã. Bucureºtenii întreþin prezenþa
masivã a turiºtilor. Ar fi nevoie ca într-
un an turistul sã boicoteze masiv
staþiunile de pe litoralul românesc ºi sã
plece masiv în vacanþã în alte þãri. Acum
este ºi perioada pandemiei, dar, dupã,
poate va merge ºi experimentul acesta. Sigur
cã unii spun cã va trebui sã ne obiºnuim cu
virusul ºi nu vom reveni prea curând la starea
iniþialã de libertate totalã.

Deci Litoralul românesc este o

împestriþare de comunism, democraþie,
capitalism, bizantinism, jeg ºi nesimþire.
Este greu sã faci turism în condiþiile
respective. Este vorba ºi de stat ºi
politica de stat cu privire la litoralul Mãrii
Negre ºi lipsa de investiþii ºi de strategie
pentru modernizarea serviciilor turistice
de la Marea Neagrã. Jegul de la Marea
Neagrã mai þine ºi de cât de gospodari

sau de corupþi au fost primarii din
zonele respective. Adicã, au fãcut
investiþii, a existat o idee de bazã cu
privire la modernizarea unitãþilor de
cazare, a staþiunilor. Fiecare a fãcut ce a
vrut sau, mai rãu, nu a fãcut mare lucru.

O situaþie similarã este ºi cu alte
zone din þarã, turistice sau nu. S-a
mai fãcut câte ceva, dar meritã
menþionare doar pentru cã pot fi
tratate izolat. Este adevãrat cã în
Ardeal se simte un alt aer ºi parcã
lucrurile s-au miºcat mai repede ºi
se vede un oarecare avans faþã de
Regat sau de Moldova. Altã
mentalitate, altã filosofie de a
munci ºi de a trãi.

Dupã 30 de ani de capitalism ºi
democraþie ºi alegeri libere suntem în
pragul unui nou scrutin ºi a unor

candidaþi noi sau vechi. Se face tot ce
s-a fãcut ºi pânã acum: se promite la
fel de mult ca în ultimii 30 de ani. Toþi
sunt competenþi ºi spun cã se pricep
sã facã. Cert este cã în multe comune
ºi oraºe, suntem la momentul 0 cu
dezvoltarea ºi cu modernizarea. Avem
oraºe ºi cartiere întregi cu probleme
majore legat de sistemele de alimentare

cu apã ºi canalizare. Sunt zone urbane
fãrã canalizare.

Avem în þarã încã ºi gospodãrii
nealimentate cu energie electricã.
Sunt foarte multe gospodãrii cu
toaleta în curte ºi fãrã apã curentã,
fãrã baie. Sunt multe gospodãrii care
nu sunt racordate la reþeaua de gaze
naturale. Nu avem iluminat public
peste tot ºi nici asfalt peste tot. Încã
mai existã drumuri pietruite ºi de
pãmânt. Sunt multe clãdiri
nereabilitate, sunt multe zone fãrã
platforme economice. Unii dintre
primarii care vor câºtiga alegerile pe
27 septembrie vor fi nevoiþi sã o ia
de la zero cu multe capitole. Generaþia
zero, deºi au trecut 30 de ani de
democraþie ºi modernizare.

 ªtefan Bãeºiu
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Latina disciplineazã mintea, ne proiecteazã în
universalitate, prin latinitatea prezentã în aproape
întreaga lume, pe toate continentele. Latina este
ºi o cheie pentru învãþarea altor limbi, mai ales
cã circa 60% din cuvintele limbii engleze sunt
de origine latinã.
   Fireºte cã îi pregãtim pe elevi pentru viaþã, dar
viaþa nu înseamnã doar cariere ºi calcule exacte,
doar investiþii ºi întreprinzãtori, doar servicii ºi
mall-uri, ci ºi concerte, statui, monumente,
muzee, opere literare, festivaluri de folclor sau
de jazz, spectacole de operã, tradiþii ale
popoarelor, adicã înseamnã culturã ºi civilizaþie
în ansamblu. Iubirea valorilor spirituale ale
omenirii nu poate sã conducã decât la deschidere
spre bine. Ca sã dobândim de mici aceastã
deschidere, ºcoala trebuie sã fie generoasã, sã
ne înveþe sã înþelegem zestrea noastrã ca popor
între popoare. Nu are nimeni, evident, o soluþie
miraculoasã în acest moment, dar ºtergerea
memoriei colective ºi a identitãþii naþionale nu
poate conduce spre bine, spre valori, spre virtuþi
ºi spre speranþe, ci spre manipulare ºi spre
„somnul raþiunii”.
   Educaþia presupune muncã stãruitoare - foarte
rar se vorbeºte la noi de muncã! – pentru cã
învãþarea nu se face de la sine. Iar la ºcoalã nu
învãþãm numai ceea ce ne place, ci ceea ce este
necesar pentru viaþã. Am vãzut recent o glumã
care susþine cã „excesul de lecturã poate duce la
apariþia propriilor opinii”. Tristã glumã!
   Ni se mai spune cã vom trãi veºnic cu aceastã
pandemie, cã vor urma valuri dupã valuri, în
toamnã, în primãvarã, cã vaccinurile nu vor face
mare lucru etc. Oare de unde ºtiu „analiºtii” aceste
lucruri, presãrate în public cu discreþie sau cu
semeþie? Vrem ca toþi elevii sã aibã pânã la toamnã
tablete proprii, fãrã sã ne gândim în câte locuri
este posibil acest lucru, unde avem acces la
internet ºi unde nu, câþi pãrinþi îºi permit sã-i
supravegheze permanent, acasã, pe micuþi... Decât
aceste vise, nu ar fi mai bine sã vedem în câte
locuri putem face ºcoalã clasicã ºi cum? Sunt
sate, în munþi, pe dealuri ºi pe vãi, unde avem
clãdiri ºcolare aproape goale, cu elevi puþini ºi
unde, dacã vom ºti sã-i cointeresãm pe dascãlii
pensionaþi, am putea face minuni de comuniune,
respectând toate regulile distanþãrii, ale purtãrii
mãºtii, ale igienei chiar. Iar pentru viitor, nu avem
decât sã creºtem interesul pentru ºcoalã al
pãrinþilor, sã introducem peste tot internetul, sã
procurãm tablete ºi sã fim pregãtiþi pentru alte
încercãri. Aflu cã 40% din elevii de la þarã nu au
abilitãþi digitale ºi adaug cã mai avem sate nu
doar fãrã internet, ci ºi fãrã electricitate.
Remedierea acestor lipsuri nu este simplã ºi nu
se face instantaneu, dar se poate face. ªi nu prin
materii ºcolare noi, ci prin programe extraºcolare
de iniþiere în folosirea tehnicilor digitale, prin
introducerea peste tot a facilitãþilor moderne.
   Altminteri, pentru oameni, ºcoala trebuie sã fie
umanã, iar pentru roboþi, robotizatã. Existã
scenarii ale literaturii de anticipaþie care pãreau
de-a dreptul fantastice ºi care, unele, s-au
adeverit. Dacã oamenii vor deveni cândva roboþi
sau dacã roboþii vor domina lumea umanã, cu
oameni transformaþi în sclavi, în mecanisme fãrã
voinþã, educaþia – câtã va mai fi - se va face,

Educaþia online? - Un învãþãtor face mai mult decât zece laptopuri! (2)
Acad. Ioan-Aurel Pop,
Preºedintele Academiei Române

probabil, în chip integral, cu aparate artificiale.
Pânã atunci - în perspectiva tristã cã va exista
acest „atunci” - avem datoria sã luptãm pentru
firescul vieþii, pentru dascãli ºi elevi faþã în faþã,
pentru esenþa umanã, aºa cum ni le-au lãsat pe
toate „pãrinþii din pãrinþi”.
   Sunt mulþi care nu au reuºit sã participe la
cursurile online ºi nu pentru cã nu ar fi vrut, ci
pentru cã nu au avut posbilitãþi. Pãrinþii au rãmas
fãrã loc de muncã, iar pandemia a pus ºi mai multã
presiune pe veniturile care oricum nu acopereau
toate necesitãþile. Iar, pe lângã faptul cã încã existã
un procent considerabil de sate care nu au acces
la internet sunt ºi mai multe gospodãrii care, chiar
dacã ar putea sã se conecteze, nu ar avea la ce.
Toate aceste statistici sunt rezultatul unui studiu
World Vision România. Iar cercetarea a readus la
luminã un adevãr trist - pe mãsurã ce
vulnerabilitatea unei familii creºte, nivelul de
bunãstare al copilului scade considerabil.
   În primul rând ne uitãm la cum au fost afectaþi
pãrinþii în aceastã perioadã, cãci de aici porneºte
totul. Mai bine de ºase din zece pãrinþi din mediul
rural nu au lucrat în perioada pandemiei, iar
aproape jumãtate au fost nevoiþi sã diminueze
cheltuielile, motiv pentru care nu au mai reuºit
sã asigure alimente ºi bunuri de strictã
necesitate. Toate acestea s-au reflectat asupra
bunãstãrii ºi educaþiei copiiilor. Aproape jumãtate
dintre elevii de la sate nu au avut cum sã participe
la ºcoala online ºi doar 20% dintre elevi au reuºi
sã urmãreascã Teleºcoala.

   ªi asta pentru cã peste jumãtate dintre pãrinþi
nu au un dispozitiv digital pentru fiecare copil
din familie, iar opt procente spun cã nu deþin nici
mãcar un dispozitiv care sã-i permitã copilului
sã-ºi continue educaþia acasã. ªi nu doar acasã
e problema. Una din patru ºcoli de la þarã nu are
conexiune la internet, iar 9 din 10 nu au un
laptopuri, calculatoare sau tablete pentru educaþia
digitalã. Consecinþele ar putea fi astfel dintre cele
mai grave. Directorii de ºcoli sunt de pãrere cã
materia va trebui reluatã ºi cã existã un risc
crescut de analfabetism.
   Începerea ºcolii a iscat uriaºe controverse.
Ministerul Educaþiei a elaborat scenarii prin care
lasã deciziile în mânã autoritãþilor locale cu privire
la modul de organizare a cursurilor. Autoritãþile
din sãnãtate recomandã ca elevii din clasele
terminale ºi din ciclul primar sã meargã zilnic la
ºcoalã, în timp ce studiul celorlalþi sã fie 50%
acasã, 50% online. Eu am spus cã ºcoala online,
în acest moment, este o alternativã necesarã, dar
ar fi o mare eroare sã o generalizãm pentru cã
suntem în faþa unei situaþii-limitã ºi riscãm sã
confundãm excepþia cu regula. Autoritãþile ar
trebui sã spunã clar ºi precis cã normalitatea este
ºcoala faþã în faþã ºi nu ºcoala online. Dacã nu
scoatem în evidenþã acest aspect temporar riscãm
sã dãm impresia cã aceastã crizã se va prelungi
la nesfârºit. […] Nu ne putem juca cu
generalizãrile.
Un învãþãtor face mai mult decât zece laptopuri.
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Studiazã în Timiºoara!
Dacã îþi doreºti sã vii la sediul

facultãþilor pentru a depune
dosarul de înscriere la ciclul de
licenþã sau master o poþi face
începând din 7 septembrie pânã pe
18 septembrie 2020!
Facultãþile din cadrul #USAMVBT
vã aºteaptã cu porþile deschise:
Aplicã la Facultatea de

Agriculturã din cadrul USAMVBT!
ªtiai cã tehnologia modernã a

Înscrierile online continuã pentru Sesiunea II din toamnã pe toatã perioada verii!

schimbat complet modul în care se
desfãºoarã procesul implicat în
toate ramurile agriculturii, atât la
nivel de producþie, cât ºi la nivel
de distribuþie? Alege una dintre
specializãrile #Agro

Aplicã la Facultatea de
Horticultura si Silvicultura

Timisoara din cadrul USAMVBT!
Dacã doreºti sã te formezi ca

tânãr profesionist ºi cercetãtor care
sã dispunã de capacitatea operativã

necesarã dezvoltãrii ºi evaluãrii
proiectelor vitivinicole ºi sã câºtigi
experienþa necesarã participãrii la
programe de cercetare ºi
conservare a resurselor genetice la
viþa de vie, prin identificarea de
soiuri ºi biotipuri locale, atunci
aceastã specializare este perfectã
pentru tine! Alege una dintre
specializãrile #FHS

Aplicã la Facultatea de
Management ºi Turism Rural din

cadrul USAMVBT!
Una dintre cele mai importante

oportunitãþi pentru România se
regãseºe în valorile de excepþie ale
spaþiului rural. O cunoaºtere
avansatã în accesarea fondurilor
europene ºi o expertizã detaliatã
în domeniul turismului este mai
mult decât necesarã pentru
transformarea valorilor ºi tradiþilor
în beneficii pentru populaþia din
mediul rural. Alege una dintre
specializãrile #FMTR
Aplicã la Facultatea de Bioingineria
Resurselor Animaliere din cadrul

USAMVBT!
Facultatea de Bioinginerie din

Timiºoara contribuie la formarea
specialiºtilor în zootehnie ºi

biotehnologii agricole încã din
1955. Dacã doreºti sã afli totul
despre creºterea sustenabilã a
animalelor ºi gestionarea
aspectelor specifice calitãþii ºi
siguranþei alimentare, alege una
dintre specializãrile #BRAT.

Aplicã la Facultatea de
Medicina Veterinara Timisoara

din cadrul USAMVBT!
Alege sã devii un medic veterinar

de excepþie! Încã din 1962, FMVT
a format specialiºti de înaltã
calificare, capabili sã satisfacã
exigenþele provocãrilor medicinii
veterinare din secolul XXI. Alege
una dintre specializãrile #MV.
Aplicã la Facultatea de Inginerie
Alimentara din cadrul USAMVBT!

Dacã vrei sã te specializezi în
domenii ale industriei alimentare
precum prelucrarea legumelor ºi
fructelor, industria fermentativã
(industria berii, vinului, spirtului
ºi bãuturilor alcoolice), industria
extractivã (zahãr, ulei, amidon),
industria laptelui ºi produselor
lactate, industria cãrnii, industriile
de panificaþie ºi morãrit, atunci
una dintre specializãrile #FIA.

 Biroul de comunicare
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Sunt câþiva ani de când s-a stins un mare
Om, un cãrturar de elitã, un cald prieten.

A vãzut lumina zile cu trei sferturi de veac în
urmã în Podenii Mehedinþiului. Cu muncã, cu
stãruinþã ºi cu competenþã, a strãbãtut straturile
sociale unul câte unul. A ajuns dascãl de limba
românã în învãþãmântul gimnazial ºi apoi în cel
liceal. A predat ca lector de limba românã la o
universitate în Suedia mai mulþi ani. A împlinit
funcþii administrative în învãþãmântul mehedinþean.
Peste tot s-a distins ca un om muncitor, competent
ºi incoruptibil. A scris nenumãrate articole în presa
din judeþ, din þarã ºi din strãinãtate. A scris cãrþi. În
tot ºi în toate se putea vedea cu uºurinþã dorul ºi
dragostea de locurile natale, de limba ºi istoria
româneascã. A adunat folclor ºi documente din
satele de munte ale Mehedinþiului. De câte ori avea
prilejul, povestea cã la Muzeul de Istorie al
României se aflã un document descoperit de
dânsul, care constituie cea mai veche atestare
documentarã a oraºului Bucureºti, fiind emis de

In memoriam: Prof. Florian Vlãdica
Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)
Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare de tipul

achitarea facturilor, datoriilor de orice fel plus vei fi nevoit
sã relaþionezi cu reprezentanþii unor instituþii financiare.
Fii prudent, întrucât vei demonstra combativitate
exageratã în situaþii ºi relaþii nepotrivite. Latura educativã
este un subiect bun de luat în consideraþie în aceastã
sãptãmânã. Poþi susþine examene, dacã eºti implicat
într-o formã de ºcolarizare sau te poþi înscrie la un curs
necesar dezvoltãrii tale profesionale. Gândirea ºi
comunicarea sunt favorizate, dar fii prudent la ce spui.
Existã riscul sã promiþi anumite lucruri ºi sã nu te poþi
þine de cuvânt. Pe de altã parte, poþi decide sã-þi schimbi
atitudinea faþã de viaþã ºi personajele ei. Domeniile
sprituale vor cãpãta o valoare mai mare în sufletul tãu,
orientându-þi atenþia cãtre cãrþi, filme, seminarii sau
cursuri cu teme filozofice. Cãlãtoriile îndepãrtate sau
relaþiile cu cineva din strãinãtate vor intra în sfera ta de
interes. Spre sfârºitul sãptãmânii pot apãrea invitaþii la
reuniuni sociale.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

 Prima parte a sãptãmânii îþi aduce în prim plan relaþiile
parteneriale. Sunt posibile conversaþii aprinse cu
partenerul de viaþã sau cu colegii de serviciu. Dispui
de mult farmec, prin ajutorul oferit de energia astralã a
acestor zile, aºa încât foloseºte-l cu încredere ºi
lãmureºte toate animozitãþile. Capitolul financiar este
favorizat. Este o perioadã bunã de a-þi negocia drepturile
salariale, dacã desfãºori o activitate ce implicã statutul
de angajat. Cu toate cã pe zona carierei ºi a puterii
sociale existã, deocamdatã, restricþii, micile favoruri
ºi îmbunãtãþirile îþi pregãtesc drumul spre câºtiguri
mai mari. Poþi primi un ajutor la capitolul financiar
sau moºteniri, de la autori necunoscuþi. Sau þi se poate
oferi posibilitatea asocierii cu cineva într-o afacere.
Indicat este sã analizezi cu atenþie persoanele implicate
ºi scopul afacerii, deoarece neprevãzutul poate rãsturna
situaþia în orice moment. La sfârºitul sãptãmânii se
contureazã relaþii cu strãinãtatea, cãlãtorii, însã ºi
activitãþi culturale.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

 Ai multe ºi mãrunte de fãcut la începutul
sãptãmânii, fie cã stai acasa, fie cã mergi la serviciu,
tendinþa de a te implica în tot felul de treburi îi poate
necãji pe ceilalþi, întrucât îi pui în poziþii defavorizate.
Partenerul de viaþã sau de afaceri îþi poate face
reproºuri, pentru cã în ultimul timp eºti foarte
preocupat doar de propria ta persoanã ºi ai neglijat
rolul tãu în relaþie. Se contureazã reconfigurarea
relaþiilor parteneriale ºi a colaborãrilor în care eºti
implicat sau doreºti sã te implici. S-ar putea ca
unele relaþii sã le rupi definitiv ºi sã te retragi din
unele proiecte. Aºa este ºi bine, pentru cã se
întrezãresc alte posibilitãþi de colaborare. Fii atent
la evenimentele relaþionale din preajma datei de
28 august, când aspectele astrale sunt destul de
tensionate. Sãnãtatea este slãbitã, mai ales în prima
parte a sãptãmânii. În weekend te poþi ocupa de
chestiuni ce vizeazã banii ºi bunurile altora. Achitã
toate datoriile ºi verificã, dacã este cazul, situaþia
documentelor juridice legate de moºteniri sau
partaje.

(27 august - 2 septembrie 2020)
Horoscop

 Continuare în pag. 13

La finalul sãptãmânii trecute cursul euro a
revenit, dupã o lunã, la cota 4,84 lei. În aceasta
perioadã media a fluctuat în jurul valorii de 4,835 lei,
cotaþiile coborând uneori sub nivelul de 4,83 lei.

Tendinþa depreciativã s-a conturat încã luni,
cursul crescând zilnic. Evoluþia s-a manifestat
ºi în cazul cotaþiilor calculate de BCE care au
crescut pânã la 4,8405 lei/euro.

Marþi, cursul monedei unice a fost stabilit la 4,8392
lei, într-o ºedinþã care tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,838 – 4,844 lei. Maximul de 4,8402 lei a
fost atins la începutul acestei sãptãmâni.

Miercurea trecutã, moneda unicã a crescut
pânã la 1,1954 dolari, maxim al ultimilor doi ani,
pe fondul unei deprecieri accentuate a celei
americane faþã de un coº al monedelor G7.

Odatã atins acest vârf au apãrut marcãrile de
profit. Cererea de dolari în ultima parte a
perioadei, pe fondul evoluþiei ascendente a
burselor americane, indicele bursier S&P 500
crescând cu circa 53% comparativ cu minimele
de la începutul pandemiei, din martie.

Perechea euro/dolar fluctua la sfârºitul
intervalului între 1,1784 ºi 1,1843 dolari.

Pe acest fond, cursul monedei americane a
crescut de la 4,0550 la 4,0953 lei, pentru ca marþi
acesta sã fie stabilit la 4,0915 lei.

Moneda elveþianã a fluctuat între 1,074 ºi

un voievod pribeag aflat în drum spre Banat sau
Transilvania.

Era un împãtimit cãlãtor. Împreunã cu soþia,
cãlãtorea în þarã ºi în strãinãtate. Ajutaþi de fiul lor
din Canada, ori de fiica din Franþa, au vizitat
majoritatea þãrilor europene ºi aproape toate marile
obiective turistice de pe continentul nord-american.
În vara anului trecut ajunseserã ºi în Dubai…

ªtia sã se apropie ºi  sã-l asculte pe fiecare. Prezenþa
ºi discuþia cu dânsul îþi dãdea încredere cã nu-i totul
pierdut. Dãdea sfaturi chibzuite sau, dacã nu avea
soluþii, mãcar te încuraja ºi te mângâia. Nu scãpai
pânã nu se convingea cã þi-ai recãpãtat curajul de a
merge mai departe. Avea multe planuri de viitor. Îºi
iubea familia ºi mai ales nepoþeii. Cultiva prieteniile
trainice, þinea legãtura cu colegii de ºcoalã, cu
numeroºi cunoscuþi, foºti elevi  ºi nenumãraþii prieteni.

Mehedinþiul, cultura românã, familia, prietenii ºi
cunoscuþii au pierdut un mare Om!

Dumnezeu sã te ierte, Domnul Profesor!
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Euro revine dupã o lunã la 4,84 lei
1,084 franci/euro iar media de la finalul
perioadei a fost stabilitã la 4,5001 lei.

Cursul lirei sterline a crescut de la 5,3483 lei, la
începutul intervalului, la 5,3925 lei, la sfârºitul lui,
însã a coborât marþi la 5,3635 lei, în lipsa unui acord
comercial post-Brexit ºi a impactului puternic al
pandemiei asupra economiei britanice. Datoria
publicã a Regatului Unit a depãºit în premierã la
finalul lui iulie pragul de 2.000 miliarde de lire.

Aprecierea monedei americane a determinat
reducerea plasamentelor în metalul galben,
uncia coborând la sfârºitul perioadei pe pieþele
specializate la 1.923 – 1.937 dolari, ceea ce a
provocat scãderea preþului gramului de aur
stabilit de BNR la 253,1427 lei faþã de 259,1928
lei la începutul intervalului.

Data de 25 ale fiecãrei luni coincide cu ultima
zi în care se efectueazã plata de cãtre companii
a taxelor ºi impozitelor la bugetul de stat.
Aceasta a provocat o creºtere a cererii de lei
implicit a indicilor ROBOR, cel „peste noapte”
urcând de la 2,02 la 2,05%. În mod normal, în
urmãtoarele zile indicii ar trebui sã revinã la
valorile minime ale ultimilor doi ani ºi jumãtate.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor
în lei, a crescut marþi de la 1,99 la 2%.

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, ºi-a
continuat evoluþia dinamicã ºi a urcat de la 2,08
la 2,09%. Indicele la 12 luni s-a oprit la 2,13%.

De la valori de aproape 12.500 dolari, la
începutul perioadei, bitcoin a scãzut pe platformele
specializate la finalul ei la 11.400 – 11.800 dolari.

Analiza cuprinde perioada 18 – 25 august.
 Radu Georgescu
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti vesel ºi
îndrãgostit. Relaþia cu persoana iubitã poate
cunoaºte ceva neplãceri, dar sunt pasagere. Alþii sunt
solicitaþi de cãtre proprii copii pentru problemele
lor specifice. Mentalul profund este la cote înalte
în aceastã sãptãmânã. Gândurile îþi zboarã cãtre noi
orizonturi de cunoaºtere, însã se pare cã mai ai de
înþeles ºi asimilat lecþiile evenimentelor din prezent.
Anumite persoane sunt interesate de eºecul tãu pe
toate planurile. Sãnãtatea este vulnerabilã ºi bine
ar fi sã iei aminte la semnalele organismului. Se
contureazã noutãþi în sectorul muncii ºi al relaþiilor
colegiale. O etapã se încheie ºi alta nouã începe
vizavi de raportarea ta la capitolul profesional. S-ar
putea ca datoritã unei probleme de sãnãtate sã þi se
limiteze regimul de lucru sau la locul de muncã sã
se restrângã activitatea. În ultimele zile ale
intervalului analizat, relaþiile parteneriale devin
foarte dinamice. Sunt posibile discuþii
contradictorii, însã dreptatea este de partea celorlalþi.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

În primele zile ale sãptãmânii familia ºi locuinþa
sunt principalele domenii spre care ar trebui sã îþi
îndrepþi atenþia. Astrele îþi trimit imbolduri de a te
debarasa de lucrurile vechi sau pentru a cumpãra
obiecte decorative. Relaþiile cu membrii familiei sunt
destul de tensionate, deoarece tendinþa ta este de a
te implica mai mult în carierã. Joi se contureazã
situaþii în zona creativitãþii, a relaþiilor sentimentale
ºi a celor cu copiii. Este posibil sã începi o acþiune
plãcutã þie care îþi va pune în valoare talentele native,
dar ºi gustul pentru artã ºi exprimarea ei. O relaþie
sentimentalã se poate reconfigura sau altcineva îþi
poate fura inima. Dialogurile cu prietenii sunt destul
de aprinse, recomandat fiind sã abordezi totul cu
prudenþã ºi discernãmânt. Tempereazã-þi reacþiile
de moment, pentru cã se pot strica relaþii bune. La
finalul sãptãmânii se întrezãreºte mult de lucru la
serviciu sau treburi de rutinã în plan personal.
Disputele predominã în sfera muncii. Sãnãtatea este
slãbitã bine fiind sã te odihneºti mai mult.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Primele zile ale sãptãmânii evidenþiazã relaþiile
cu persoanele din anturajul apropiat. Sunt probabile
discuþii pe teme cotidiene, de larg interes ºi cãlãtorii
pe distanþe scurte pentru a rezolva diverse. De
asemenea, studiul, informarea, schimbul de idei
este benefic. Însã, fii prudent ºi gãseºte un echilibru
între planul personal ºi treburile de la serviciu. În
preajma datei de 27 august sunt momente bune de
a revigora relaþiile cu cei de acasã ºi de a face planuri
comune pentru îmbunãtãþirea spaþiului locativ. Este
posibil ca un pãrinte sau o rudã apropiatã sã aibã
nevoie de ajutorul tãu. O discuþie cu cineva drag ar
putea sã te punã pe gânduri. Spre sfârºitul
sãptãmânii, astrele îþi recomandã petreceri alãturi
de cei dragi. Relaþiile sentimentale sunt dinamice
ºi înconjurate de neprevãzut. Sunt probabile
controverse sentimentale, revenirea unor persoane
dragi din trecut care îþi pot rãscoli sufletul foarte
mult. Prudenþã ºi discernãmânt! Este vremea sã-þi
reconfigurezi întreaga filozofie de viaþã în ceea ce
priveºte iubirea ºi implicaþiile ei.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

La începutul sãptãmânii contextul astral îþi va aduce
în atenþie cheltuielile cotidiene. Poþi primi cadouri
sau recompense mãrunte, dar suficient de
îmbucurãtoare. Pe de altã parte, se pare cã beneficiezi
de un sprijin necunoscut, aºa încât ai succes la banii
ºi bunurile altora. Aspectele juridice legate de
moºteniri sau partaje se pot rezolva ceva mai uºor. În
relaþiile cu anturajul apropiat se contureazã schimbãri.
Este posibil sã rupi anumite legãturi cu oameni pe
care îi cunoºti de mult ºi sã te apropii de alþii mult
mai potriviþi. Vei începe sã te gândeºti sau chiar sã-
þi planifici forme noi de ºcolarizare. Sau, dacã eºti
deja implicat în diverse cursuri, le poþi încheia cu
succes. Cãlãtoriile în strãinãtate sau studiile pe
termen lung sunt susþinute de astre, dar atenþie cã
neprevãzutul îºi poate face de cap. Relaþiile cu ºefii
sunt interesante ºi ai putea observa cã þi se acordã
mai multã susþinere socialã. În ultimele zile ale
intervalului analizat indicat este sã te ocupi de
treburile gospodãreºti.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Personalitatea ta se va face remarcatã în anturaj,
datoritã vivacitãþii cu care abordezi totul în jurul tãu.
Ai chef sã te ocupi de propria ta persoanã,
recomandabil fiind sã-þi înfrumuseþezi atât trupul, cât
ºi sufletul. În preajma datei de 27 august se va activa
destul de mult segmentul banilor câºtigaþi din munca
proprie. S-ar putea sã decizi achiziþionarea unor bunuri
pe care þi le doreai de mult. Sau sã primeºti cadouri
ºi recompense nebãnuite. Noþiunea de câºtig va fi la
ordinea zilei, însã autorii sunt învãluiþi în ceaþã. Nu
te hazarda sã cheltuieºti mai mult decât îþi permite
bugetul cunoscut de tine. Pe de altã parte, o
reformulare a sistemului de valori se impune. Chiar
dacã vin bani sau bunuri de la alþii, sufletul tãu are
nevoie de lucrurile spirituale ale vieþii. Dozeazã-þi
eforturile ºi ocupã-te de prioritãþi. Proiectele în care
eºti implicat, deocamdatã, pot cunoaºte o perioadã
de stagnare sau chiar de rupere de înþelegeri. În
ultimele zile ale sãptãmânii se întrezãresc întâlniri
interesante cu prietenii apropiaþi.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

În prima parte a sãptãmânii eºti foarte retras ºi
preocupat doar de sufletul tãu. Sunt zile potrivite unei
introspecþii ºi, totodatã, planificãrii unor noi direcþii
de viaþã. Predominã stãrile neliniºtitoare, visele ºi
viziunile premonitorii, însã toate au rolul de a te ajuta
sã-þi identifici mai uºor prioritãþile. Sãnãtatea este
destul de afectatã, bine fiind sã te odihneºti. La locul
de muncã, relaþiile ºi activitãþile balanseazã între una
caldã ºi una rece. Aºadar, fii prudent ºi ocupã-te doar
de sarcinile tale. Începând de joi obþii din partea
astrelor multã energie ºi un farmec deosebit. Eºti
pornit pe fapte mari, însã fii vigilent ºi discerne cu
atenþie totul. Dialogurile cu partenerul de viaþã sau
de afaceri sunt dinamice, chiar cu note dure. Dacã
observi cã sunt colaboratori sau chestiuni într-un
parteneriat care nu îþi convin, încearcã sã-þi þii firea
ºi sã spui ce anume te deranjeazã ºi cum ai dori tu sã
se desfãºoare lucrurile. Pentru finalul sãptãmânii,
astrele te sfãtuiesc sã te ocupi de bugetul cotidian
de venituri ºi cheltuieli.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Pentru tine, prietenii ºi protectorii deschid
sãptãmâna. Este bine sã reþii sfaturile sau
îndemnurile primite, întrucât te vor ajuta mult în
privinþa locului de muncã sau a relaþiilor. Pe de
altã parte, fii atent la relaþiile sentimentale, pentru
cã persoana iubitã se poate dovedi totodatã ºi un
prieten de nãdejde. Sfera muncii este activã,
existând posibilitatea apariþiei unor noi sarcini de
serviciu sau alte colaborãri. Selecteazã cu atenþie
activitãþile pe care le poþi onora. Dialogurile cu
colegii ºi ºefii sunt destul de tensionate, însã cu
prudenþã ºi discernãmânt le poþi depãºi. Bine ar fi
sã-þi schimbi atitudinea faþã de serviciu ºi oamenii
implicaþi în acest loc. Detaºarea ºi mãsura în toate
sunt cele mai potrivite. Pe de altã parte, sunt
posibile diverse revelaþii, vise, viziuni ale unor
evenimente trecute ºi viitoare, dar ºi insomnii sau
stãri neplãcute. Sãnãtatea este vulnerabilã. Foloseºte
doar remedii naturiste ºi odihneºte-te mai mult. În
ultimele zile ale sãptãmânii te vei simþi mult mai
bine.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În intervalul 27 – 28 august recomandabil este sã
te ocupi de segmentul profesional. O discuþie cu un
ºef sau cu autoritãþile te-ar putea pune pe gânduri.
Se pare cã existã mici nereguli legate de îndeplinirea
sarcinilor tale de lucru, însã le poþi depãºi fãrã
probleme. Ia aminte la ce se petrece la locul de muncã!
Este posibilã apariþia unui protector în viaþa socialã.
Interesantã sãptãmânã pentru tine la capitolele
prieteni, protectori ºi proiecte de anvergurã cu scopuri
nobile. Se contureazã o etapã nouã alãturi de oameni
deosebiþi. S-ar putea ca unele relaþii sã se încheie,
dar fii convins cã apar altele la orizont, mult mai
folositoare þie în aceastã perioadã. Pe de altã parte,
relaþiile sentimentale sunt dinamice, iar dialogurile
cu persoana iubitã pot degenera. Sunt posibile
despãrþiri, însã energia astralã din aceste zile îþi
încãlzeºte inima, promiþându-þi alte iubiri. Spre
sfârºitul sãptãmânii te vei simþi destul de obosit.
Retrage-te din forfota vieþii ºi analizeazã, pe îndelete,
ultimele evenimente.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

În prima parte a sãptãmânii, dorinþa de rafinare
sufleteascã este la cote înalte pentru tine. Este nevoie
sã te ocupi de latura ta educativã, chiar ºi prin lucruri
mãrunte, cum ar fi lecturarea unei cãrþi bune sau
vizionarea unui film. Planurile de cãlãtorii în þinuturi
îndepãrtate îþi dau târcoale. Nu este o perioadã propice
cãlãtoriilor, însã noteazã destinaþiile visate, iar la
momentul oportun astrele îþi vor înlesni plecarea. Sunt
posibile evenimente deosebite în sectorul carierei ºi
al imaginii publice. Ori obþii o poziþie socialã mai
bunã, ori eºti destituit din funcþie. Atenþie cã este o
perioadã importantã în care ar trebui sã îþi consolidezi
imaginea ºi sã fii receptiv la observaþiile celorlalþi.
Bine este sã-þi propui o altã abordare a domeniului
profesional. Pot veni oferte de muncã îmbietoare, dar
fii prudent ºi selecteazã doar ce te reprezintã. Se pare
cã banii nu sunt un capitol forte. Raportul dintre
muncã ºi remuneraþie lasã de dorit. În ultimele zile
ale sãptãmânii se întrezãresc întâlniri interesante cu
prietenii. Autor: AstroCafe.ro
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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.

ANUNÞ PUBLIC
 privind decizia etapei de încadrare

       R.E.U. SERVICE S.R.L. titular al proiectului “CONSTRUIRE
SPÃLÃTORIE AUTO”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi în cadrul procedurilor de evaluare de impact asupra
mediului pentru proiectul propus a fi realizat în judeþul Mehedinþi,
comuna Gogoºu, sat Burila Micã, NC 53800.
     Proiectul Deciziei etapei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile
Romane, nr. 3, în zilele de luni pânã joi, între orele 8:00 – 16:00 ºi
vineri între orele 8:00 – 14:00, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: http://apmmh.anpm.ro .
     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.
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Aº aprecia-o ca pe un hobby
care mã ajutã sã subzist. Am un
salariu modic. La 50 de ani ºi
un peste un sfert de veac în
breaslã sunt plãtit cât sã trãiesc,
nu sã mã cãpãtuiesc. Eu am ales
calea asta.”

O cale pe care a mers pânã la
capãt. Zilele trecute discutam cu
el despre o carte în care sã-i
strângem toate reportajele, pe
care sã o publicãm în 2021. El
nu va mai apuca sã se bucure de
ea, dar noi ne vom þine de
promisiune.
Iubea Marea ca un copil, era
locul unde era cel mai fericit
„Le-am iubit pe toate 13",

scria Mihnea într-un reportaj
memorabil. „ªase dintre ele au
murit de moarte bunã. Una s-a
sinucis. Alta a fugit cu un chinez.
Franþuzoaica o arde prin
Polinezia. Cea mai micã dintre
ele a dispãrut ca mãgaru-n ceaþã.
Alea douã mai bãtrâne, o
româncã ºi- danezã, îºi fac

Unul din cei mai cunoscuþi ºi talentaþi jurnaliºti,
Mihnea Petru-Pârvu s-a stins din viaþã!

Dumnezeu sã-l odihneascã-n pace!
mendrele de capul lor, ca-n
tinereþe, dar prudente, cã-s mai
înþelepte. Iar ultima, cea mai
frumoasã, o olandezã aciuatã pe
la noi, s-a cãlugãrit.”

Erau navele pe care petrecuse
revelioane, onomastici, furtuni,
vãzuse rãsãritul de mii de ori, din
Marea Neagrã, Egeea ºi
Mediterana, pânã peste Atlantic, în
America ºi Caraibe, apoi, în jos,
prin Marea Roºie ºi Indian, pînã în
Indochina, India ºi China ºi prin
Pacificul de Sud în Australia, Noua
Zeelandã ºi Noua Caledonie.
Un om bun a plecat dintre noi

Sã ne gândim la el, sã spunem
o rugãciune ºi sã ne amintim
acest verset biblic: „Fiindcã atât
de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul sãu unic-
nãscut, pentru ca oricine
manifestã credinþã în el sã nu fie
distrus, ci sã aibã viaþã veºnicã.”
(Ioan 3:16)

Mihnea Petru-Pârvu
va avea viaþã veºnicã în

amintirea noastrã!

 urmare din pag. 2
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Sezonul 2020-2021 din liga
secundã la fotbal începe la sfârºitul
acestei sãptãmâni, cu 21 de echipe
la start. Favorite la promovare sunt
Rapid Bucureºti, Petrolul Ploieºti sau
Universitatea Cluj, dar la podium
aspirã ºi FCU Craiova, echipã la care
joacã  mehedinþenii Samuel Zimþa
(20 ani) ºi Dragoº Albu (19 ani).
Clubul patronat de Adrian Mititelu îºi

va disputa meciurile de pe teren
propriu pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, iar în prima
etapã a noului campionat va primi
vizita echipei Ripensia Timiºoara.
Meciul se joacã sâmbãtã, de la ora
15:30 ºi va fi televizat de Digi Sport
1. Accesul publicului la meci este

FCU Craiova începe Liga 2 cu antrenor nou! Jocul de debut, pe Municipal!
interzis, din cauza interdicþiilor legate
de rãspândirea virusului
SARS_CoV_2.
   Pentru a-ºi îndeplini obiectivul,
FCU Craiova a transferat nu mai
puþin de 11 jucãtori în pauza
competiþionalã de varã: Robert Popa
(17 ani, portar, de la Flacãra Horezu),
Alexandru Gîþ (22 de ani, fundaº, de
la SCM Gloria Buzãu), Cãlin Cristea

(32 de ani, mijlocaº, de la CSM
Reºiþa), Jeremy Huyghebaert (31 de
ani, fundaº belgian, de la Royal Excel
Mouscron), Andrea Compagno (24
de ani, atacant italian, de la Tre
Fiori), Dragoº Constantin Albu (19
ani, mijlocaº, de la FC Utrecht),
Andrei Ciolacu (28 de ani, atacant,

de la FK Tskhinvali),
Marian Anghelina (29 de
ani, mijlocaº, de la CS
Mioveni), Valentin
Munteanu (30 de ani,
mijlocaº, de la SCM
Gloria Buzãu), Bradley
Diallo (30 de ani, fundaº
francez, de la Chindia
Târgoviºte) ºi Abdelaye
Diakite (fundaº francez,
30 de ani, de la
Menemenspor). Echipa

craioveanã a disputat ºi 7 partide
amicale, pierzând unul singur.
Astfel, FCU a întâlnit în aceastã varã
CSM Reºiþa (scor 5-2), Concordia
Chiajna (scor 1-1), Ripensia
Timiºoara (scor 2-2), Viitorul
Pandurii Târgu Jiu (scor 2-1),
Pandurii Târgu Jiu (scor 4-0), Farul
Constanþa (scor 2-0) ºi SCM Gloria
Buzãu (scor 0-1). În toate partidele
de verificare, pe banca echipei din
Bãnie s-a aflat Eugen Tricã, antrenor
demis, surprinzãtor, la începutul
acestei sãptãmâni. În locul sãu a fost
readus italianul Nicolo Napoli,
decizie care a provocat furia
membrilor galeriei Peluza Sud 97.
“Cum bine ºtiþi, FC Universitatea
Craiova are de
astãzi (n.r - marþi)
un nou „antrenor”.
Tot de astãzi
adãugãm pe lista
personajelor non-
grata un nou
specimen, Nicolo
Napoli. E vorba de
acelaºi personaj cu care ªtiinþa a
jucat cel mai slab fotbal din ultimele
decenii. E vorba de acelaºi personaj
pe care noi l-am scos de pe terenul
de antrenament ca pe ultimul om. E
vorba de personajul care a vrut sã
semneze cu CSU Craiova. E vorba
de sclavul familiei Mititelu. Facem
apel ca acest personaj sã fie dat afarã
de la club cât mai repede cu putinþã,
personaj care nu are ce cãuta în
Craiova, darãmite la FC
Universitatea Craiova. Este un
ultimatum!”, se aratã în comunicatul
remis de membrii galeriei “Peluza
Sud 97”. Fost antrenor ºi la CS Turnu

Severin, în 2012, italianul Napoli a
pregãtit echipa lui Mititelu în 6
perioade diferite ºi de fiecare datã a
plecat cu scandal din Bãnie. Anul
trecut, Napoli a fost demis de
patronul Mititelu, dupã ce FCU
Craiova a ratat promovarea în Liga
2. “Nu voi mai lucra în viaþa mea cu
Mititelu!”, spunea Napoli la vremea
respectivã.
   Sezonul 2020–2021 din Liga 2 se
va disputa într-un format schimbat,
cu sezon regular, urmat de play-off,
alcãtuit din primele ºase echipe, ºi
douã grupe de play-out. Sezonul
regular al competiþiei include 19
etape, fiecare echipã urmând sã joace
o singurã datã cu celelalte

participante. În partea a doua a
campionatului, în play-off meciurile
se vor juca tur-retur, în timp ce play-
out-ul pãstreazã sistemul din sezonul
regular, cu o singura manºã. Primele
douã clasate din play-off vor
promova direct, urmând ca locurile
trei ºi patru sã joace baraj cu locurile
13 ºi 14 din Liga 1. În play-out, grupa
A va conþine ºapte echipe, în timp ce
grupa B va fi formatã din opt echipe.
Din prima grupã vor retrograda
ultimele douã clasate, iar din B vor
merge în Liga 3 echipele de pe
locurile ºase, ºapte ºi opt.

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.

Liga 2, etapa 1
CSM Slatina – Dunãrea Cãlãraºi
Fotbal Comuna Recea – FK Miercurea Ciuc
ASU Politehnica Timiºoara – CS Mioveni
Gloria Buzãu – Concordia Chiajna
Unirea Slobozia – Turris Oltul Turnu Mãgurele
Metaloglobus Bucureºti – Pandurii Târgu Jiu
FCU Craiova  – Ripensia Timiºoara
Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Rapid Bucureºti
Aerostar Bacãu – Universitatea Cluj
Petrolul Ploieºti – Farul Constanþa
CSM Reºiþa stã.

COMUNA BUTOIEªTI  titularã a
proiectului «Sisteme de alimentare cu apã
ºi reþele de canalizare cu staþii de epurare
ape menajere uzate în localitãþile Gura
Motrului,  Pluta ºi Þânþaru, comuna
Butoieºti, judeþul Mehedinþi», anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare în cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, pentru
proiectul propus a fi amplasat în judeþul
Mehedinþi, comuna Butoieºti, satele: Gura
Motrului, Pluta ºi Þânþaru.

ANUNÞ PUBLIC
 privind decizia etapei de încadrare

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
judeþul Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de
luni - joi, între orele 8:00 - 16:30, vineri între
orele 8:00 - 14:00, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: http://apmmh.anpm.ro.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data publicãrii
anunþului pe pagina de internet a Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi.

 Mircea  Oglindoiu
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv, abia
aºteptam sã ne reîntâlnim, sã vã spui
ce vãzui ºi nu crezui pãnã nu vãzui.
Pã da, cã degeaba îmi zisã al lu
Zbanghiu, cã tot nu credeam. Sigur
aþi auzit mneavoastrã de nea
Drãghiea, de fu prefect pe toate
guvernãrile, di la stânga la dreapta,
de la nord la sud, di la est la vest,
mai avea puþin ºi ajungea sã
guverneze ºi peste Negotin, peste
toata Valea Timocului, ce mai. Aºa,
nea Drãghiea nu e oriºice persoanã,
aºa, sã sã afiºeze cu oriºicine. Poate
doar cu alte persoane de teapa
domniei sale, dar nu cu oriºicine.
De aia ºi-a botezat ºi pagina
Persoanã publicã Mehedinþi, ca sã
sã ºtie. Sã nu ezicste confuziune,
parol. Pã unu e nea Drãghiea, pe
persoanã publicã, cu mandat di la
nea Duicu, via nea Gherghe, via
Viena, via Timiºoara, via Vestul
sãlbatic ºi dupã ei potopul. Cam aºa.
Mã nepoate, cum sã-þi numeti
pagina Persoanã publicã Mehedinþi,

 nea Mãrin

Sucã ºi Persoana publicã din Mehedinþi, panourile lu’ nea Gherghe,
non-combatu’ lu’ tanti prefecta ºi nea Tuti speriatu

asta nu am mai auzit, pãnã nu vãzui.
Ptiu, ce face politichia din oameni,
îi transformã în alte forme, duse ºi
la extrem. Bine, de ridicol nu mai
vorbim, cã nu degeaba îl ia nea Koler
pe nea Gherghe la miºto cu pantofii
‘mnealui tip ardei. Pã da, dacã nu l-
aþi vãzut pe fostu’ primar pin cartier,
sã vã aºteptaþi cã vine. Are pieptenul
în pozonar, trage freza pe spate spre
lateral, îºi îndreaptã coloana ºi cu
ceva alai în spate, pãºeºte ca Paºa
Hassan pe aleile din cartiere, de zici
cã a venit sã cucereascã locurile de
joacã ale lu nea Screciu. Doar de aia
le-a înlãcãþit! Bine, dacã îl auzi ce
zice, te minunezi, mai ales când
plânge în gând dupã beneficiile
foncþiei. Ce n-ar mai da iarã sã sã
înfiinþeze în scaunu’ de primar, sã
fie iarã la botoane, cu tot ce trebe,
numai bine cã trece ºi pandemia în
care n-a scos un sunet, doar-doar
ºi-or rupe unii gâtu ºi i-o fi mai uºor.
Numai cã socoteala nu s-a prea
potrivit ºi acuma trebe sã o ia din
scarã în scarã ºi are ºi mnealui o

vârstã. Aº!
Cã ete, dacã eºti mai tânãr,

cedezi mai uºor, cum fãcu nea
Tutilescu al mic, zis ºi „Tuti”, care
sã spãrie de nea Popescu Virgil
ºi renunþã la nominalizarea de
manager la Spitalu’ judeþean. Auzi
la el, comisar de mediu, cu barca
la purtãtor pe Dunãre ºi speriat
de toate gãlãgiile fãcute în starea
de alertã. Pã dacã era tãticu tot la
Mehedinþi, sã vezi ordine ºi
curãþenie, siguranþã ºi girofaruri.
Grea politica, nu e pentru toþi.
Bine, unii spun cã ºi ce face nea
Popescu, cu primarii ºi numirile
pin foncþii sã contabilizeazã
undeva, pãnã sã trage linie.

Cã ºi non-combatu’ lu tanti
Dobre, prefectu’ judeþului Mehedinþi
de a nu aplica legea în cazu’
primarilor traseiºti, se va contabiliza
negativ la liberali. Contactatã
telefonic, doamna prefect de
Mehedinþi, Doina Dobre, a precizat
cã nu a primit, pânã în acest
moment, niciun referat, de la niciun
secretar de Primãrie, pentru încetarea
mandatelor primarilor traseiºti. În
Mehedinþi putem aminti ºi câteva
situaþii în care primarii au trecut de
la un partid la altul, în cea mai mare
parte de la PSD la PNL: Orºova (de
la PSD la PRO ROMÂNIA), Bâcleº
(de la PSD la PNL), Brezniþa Motru
(de la PSD la PNL), Bala (de la PSD
la PNL), Dîrvari (de la PNL la PSD),
Dumbrava (de la ALDE la  PSD),
Iloviþa (de la PSD la PNL), Pãtulele
de la (PSD la PNL), Ponoarele (de
la PSD la PNL), Poroina Mare (de
la PSD la PNL), Obârºia Cloºani (de
la PSD la PNL), ªimian (de la PSD
la PNL), Voloiac (de la PSD la PNL).

Mã fraþilor, gata, bãtãlia electoralã
ieste în toi, fiecare formaþiune
politica ºi candidaþii folosind toate
mijloacele cunoscute ºi aflate la
îndemânã. Iote, la foncþia de primar

al Severinului s-au înscris 10
candidaþi,  9 susþinuþi de partide ºi
un candidat independent. Bine, la
capitolu’ afiºaj stradal, nu toate
partidele au obþinut aprobãrile
pentru amplasarea bannerelor. Da
nici  cã-i mare pierdere, cã trebe date
jos în campanie. Pã da, cã sã plângea
nea Gherghe, cã de ce ºi-au pus faþa
pe panouri ceilalþi candidaþi, nu sunt
cunoscuþi, nu-i ºtie lumea?! Pã brea,
nea Gherghe, pe nea Ponta, ºefu lu
matale pe linie de partid, l-o
cunoaºte cineva? Ori s-a pus aºa,
pe toate gardurile, pin toatã þara, cã
nu-ºi mai aducea aminte nimenea
de ‘mnealui ?! Da aºa sunt unii, dacã
sã zgârcesc sã finanþeze campania
ºi ºtiu numai adunarea fifty-fifty, e
mai greu cu cheltuiala.

Da, las cã face cheltuialã actuala
administraþie a municipiului Drobeta
Turnu Severin cu vocsirea treceriolor
pentru pietoni ºi nu oricând, ci la
miez de noapte. Poate cãîn lumina
reflectoarelor s-or vedea ºi gropile
ºi le acoperã cu vopsea. Mai ºtii!

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


