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Aladin Georgescu, preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi:

“S-a dat startul campaniei electorale
pentru alegerile locale”

ALEXANDRU BORUGÃ
un primar dedicat dezvoltãrii

comunei Broºteni
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Pelerini de pretutindeni ºi-au
îndreaptat paºii spre mãnãstirea de pe valea
Topolniþei, pentru a se bucura împreunã de
momentele duhovniceºti înãlþãtoare. Astfel,
în seara zilei de vineri, 28 august 2020, a
fost oficiatã slujba Privegherii, iar în dimineaþa
zilei urmãtoare, începând cu ora 7.00, a fost
oficiatã slujba de Sfinþire a Apei, dar ºi a
Acatistului, iar începând cu ora 9.00, a fost
sãvârºitã Sfânta Liturghie în Altarul de varã
al ctitoriei Sfântului Nicodim de la Tismana,
de cãtre Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaei, împreunã
cu un sobor de ieromonahi ºi preoþi, din care
a fãcut parte ºi pãrintele arhimandrit

De praznicul Tãierii Capului Sfântului Ioan Botezãtorul, Mãnãstirea Topolniþa a
îmbracãt hainã de sãrbãtoare, cu prilejul hramului Gherasim Armulescu, stareþul mânãstirii. 

   În cuvântul de învãþãturã rostit,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a tâlcuit
pericopa evanghelicã ºi le-a vorbit tuturor
celor prezenþi despre viaþa ºi activitatea
Sfântului Ioan Botezãtorul, recomandându-
l tuturor drept un model demn de urmat:
   “Îi mulþumim lui Dumnezeu cã ne-a ajutat sã
ne rugãm la hramul vechi de sute de ani al
Mãnãstirii Topolniþa, Tãierea Capului Sfântului
Ioan Botezãtorul, cu nãdejde de mântuire, cu
dorinþa de a nu greºi, de a fi aproape de
Dumnezeu, îl rugãm pe Sfântul Ioan
Botezãtorul sã ne ajute ca prin cãinþã, prin
pocãinþã, sã moºtenim Împãrãþia Cerurilor, pe
care el a arãtat-o la Iordan”. 

 Continuare în pag. 14
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Editorial  de Sorin Vidan

Fãrã îndoialã cã, în #COMUNA_CORLÃÞEL am avut cea mai
reuºitã acþiune din agenda electoralã de duminicã. Am întâlnit oameni
extraordinari, care au înþeles sã se implice în politicã pentru viitorul
copiilor lor, oameni harnici ºi determinaþi, care au înþeles cã societatea
are nevoie de cunoºtinþele ºi expertiza lor, tineri care îºi doresc sã trãiascã
mai bine decât pãrinþii lor.
   Dar nimic nu vine uºor, dacã nu munceºti.
   Candidatul #PRO_ROMÂNIA_MEHEDINÞI la funcþia de #PRIMAR_al_
#COMUNEI_CORLÃÞEL, domnul #OLARU_VALI_ADRIAN a învãþat, în
timp, de la fiecare. Iar astãzi, a spus cã este hotãrât, mai mult ca oricând,
sã lupte pentru drepturile ºi bunãstarea locuitorilor de aici.
   Împreunã cu viitorul #Preºedinte al Consiliului Judeþean Mehedinþi,
domnul #NICOLAE_DRÃGHIEA, i-am asigurat de tot sprijinul nostru,
principalele nemulþumiri fiind lipsa locurilor de muncã ºi lucrãrile de
infrastructurã fãcute de mântuialã.

MULT SUCCES, #VALI_OLARU!
   MULT SUCCES, #NICOLAE_DRÃGHIEA!

#PREªEDINTE_NICOLAE_DRÃGHIEA
#CONSILIUL_JUDEÞEAN_MEHEDINÞI

#PRO_ROMÂNIA_MEHEDINÞI

Cel mai  important ºi semnificativ
eveniment politic al ultimelor zile
a fost, fãrã discuþie, moþiunea de
cenzurã - un act politic ratat ºi nu
lipsit de ridicol, deºi, în mod
paradoxal, tot acest bâlci legat de
moþiunea de cenzurã a avut o
finalitate pozitivã, cãci nu s-a
schimbat nimic, nici nu era cazul.

De orice aveam nevoie în
perioada aceasta, numai de
schimbat guverne ºi cãutat cu
disperare în cãmara cu premieri nu
avea nimeni chef.

Încep ºcolile, pandemia e încã în
floare, criza economicã bate la uºã,
vin alegerile locale ºi cele
parlamentare - avem, slavã
Domnului, destule pe cap. Aºa cã
numai de moþiunea lui Ciolacu nu
avea cineva chef. Mai ales cã zilele
guvernului Orban oricum sunt
numãrate.

Din pãcate pentru PSD ºi-a
calculat prost paºii spre o viitoare
guvernare. Episodul moþiunii ratate
l-a umplut de ridicol pe liderul
proaspãt ales. Nu a fost în stare sã-
ºi adune oºtirile ºi adepþii ºi sã
rãstoarne de pe ºine locomotiva

O moþiune ratatã
unui Orban depãºit de situaþie. A
fost un examen picat ºi o probã de
incompetenþã politicã crasã. Mai
bine nu se apuca sã se batã cu
pumnii în piept. O prostie ºi o
ruºine, au zis voci din PSD ºi din
PRo România, pe bunã dreptate. Nu
intri în ring dacã nu eºti pregãtit.

E exact ce a fãcut Ciolacu, printr-
un gest imprudent ºi costisitor. Pur
ºi simplu a suflat vânt în pânzele
corabiei liberale care plutea în
derivã. Toþi primarii care fugiserã
la PNL acum îºi freacã palmele de
bucurie. Cei din PSD vãd acum
cum vin alegerile locale ºi alviþa
guvernãrii se îndepãrteazã.

Ciolacu a greºit fatal faþã de
proprii sãi adepþi, dându-le iluzia
rãsturnãrii guvernului, fãrã sã se
asigure cã  ºi poate face acest lucru.
Nu a construit deloc inspirat
structura parlamentarã aptã sã
treacã moþiunea. Pur ºi simplu
moþiunea s-a înecat ca þiganul la
mal, din lipsã de cvorum.

Pe eºecul social-democraþilor,
liberalii îºi construiesc un rãgaz, ºi
au acum un nou aplomb. Iatã cã
PSD nu e mare ºi tare în Parlament,
nu controleazã nicio majoritate. Aºa
cã liberalii îºi gândesc paºii pentru
locale ºi parlamentare. Nu-i ajutã
situaþia generalã (pandemia, inflaþia,
temerile legate de deschiderea
ºcolilor), dar mãcar sunt peste PSD
la momentul de faþã.

Nu ºtim cum vor arãta lucrurile din
octombrie încolo, dupã locale, dar
cert este cã Marcel Ciolacu nu e
pentru social-democraþi acel lider
puternic ºi convingãtor la care sperau.
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S-a dat startul campaniei electorale pentru alegerile
locale din 27 septembrie. Se vor alege primarul,
membrii consiliului local, preºedintele Consiliului
Judeþean ºi membrii consiliului judeþean.

Este o perioadã pe care vreau sã cred cã ne dorim
cu toþii sã o traversãm cu înþelepciune ºi demnitate,
atât din partea noastrã, a candidaþilor, cât ºi a
susþinãtorilor noºtri! Oamenii au nevoie de o campanie
corectã, bazatã pe fapte ºi nu pe urã, încrâncenare ºi
minciuni!

Fac apel, în mod deosebit, la utilizatorii aplicaþiilor
din mediul online sã participe la discuþii bazate pe
idei constructive, sã foloseascã un limbaj adecvat ºi
argumente aplicate! Sã pãstrãm cu toþii, în discursul
public, demnitatea funcþiilor pentru care am intrat în
cursa electoralã! Dintr-o astfel de campanie electoralã

Aladin Georgescu, preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi:
“S-a dat startul campaniei electorale pentru

alegerile locale”

Sãnãtatea mehedinþenilor, pe primul loc

avem cu toþii de câºtigat, dincolo de votul din 27
septembrie!

Personal, îmi doresc o campanie corectã ºi onestã
ºi am încredere cã echipa mea va fi la înãlþime ºi va
veni în faþa dumneavoastrã cu tot ceea ce am clãdit
împreunã în perioada 2016 - 2020!

Le doresc mult succes colegilor din Partidul Social
Democrat care au intrat în cursa pentru alegerile
locale, echipelor de campanie ºi tuturor candidaþilor!

Sã nu uitãm cã cei mai importanþi sunt cei cãrora
ne adresãm!

Aceastã perioadã este pentru a-i convinge pe ei de
ceea ce AM FÃCUT fiecare, de ceea ce PUTEM face,
sã convingem prin FAPTE, nu prin vorbe!

Sã respectãm în continuare mãsurile de protecþie
ºi regulile de distanþare!

La Spitalul Judeþean de
Urgenþã din Drobeta Turnu Severin
au ajuns cinci ventilatoare ºi 15
monitoare pentru monitorizarea
funcþiilor vitale, aparate  Biroul de presã

achiziþionate de Consiliul Judeþean
Mehedinþi, în vederea tratãrii ºi
monitorizãrii stãrii de sãnãtate în
cazul pacienþilor infectaþi cu noul
Coronavirus.

   Lotul de aparaturã care a fost livrat
în cursul acestei sãptãmâni face
parte dintr-o listã mai lungã de
necesitate întocmitã, comandatã ºi
achiziþionatã în cadrul proiectului
derulat de Consiliul Judeþean
Mehedinþi pentru reabilitarea,
extinderea ºi dotarea Ambulatoriului
de Specialitate al Spitalului Judeþean
de Urgenþã, proiect finanþat cu
fonduri europene.
   În cadrul aceluiaºi proiect au fost
livrate deja staþii de monitorizare
funcþii vitale cu 24 monitoare,
sistem ecografie ultraportabil, 10
paturi ATI, 3 aparate EKG portabile,
sistem automat de sterilizare ºi alte
echipamente necesare tratãrii în
bune condiþii  a pacienþilor
confirmaþi cu COVID 19.

   Valoarea aparaturii achiziþionatã
de Consiliul Judeþean Mehedinþi
pentru tratarea pacienþilor
confirmaþi cu COVID 19 depãºeºte
3 milioane lei. De menþionat este
cã aceste echipamente pot fi
folosite ºi pentru pacienþii non -
COVID 19, dar care au alte
probleme de sãnãtate! Acest lucru
se va face cu acordul DSP!
   “Ne pasã de sãnãtatea
mehedinþenilor, iar aceastã
preocupare am avut-o pe tot
parcursul mandatului de preºedinte
al Consiliului Judeþean Mehedinþi!
Continuãm împreunã! Sãnãtate
multã tuturor!”, a transmis Aladin
Georgescu, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi.

   În ºedinþa ordinarã de Consiliu
Judeþean a lunii august, s-a aprobat
alocarea sumei de 200 mii lei din
bugetul propriu, în vederea
achiziþionãrii de materiale sanitare
constând în mãºti de protecþie,
mãnuºi de unicã folosinþã ºi
dezinfectanþi, pentru elevii cu nevoi
speciale de la Liceul Tehnologic
Special Drobeta Turnu Severin ºi
Centrul ªcolar pentru Educaþie
Inclusivã “Constantin Pufan”,
unitãþi aflate în subordinea
Consiliului Judeþean Mehedinþi.

Aladin Georgescu: “Ne preocupã sãnãtatea copiilor!
Asigurãm materiale de protecþie pentru elevii cu nevoi speciale!”

   “Mãsurile sunt necesare pentru
a preveni ºi reduce la maximum
riscul îmbolnãvirilor cu COVID-19,
odatã cu începerea noului an ºcolar
în rândul elevilor. Este de datoria
noastrã sã ne asigurãm cã noul an
ºcolar va începe în condiþii de
siguranþã ºi pentru elevii
instituþionalizaþi, în condiþiile în
care Guvernul PNL nu s-a
preocupat niciun moment de aceste
probleme!”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
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Gruia este doar una dintre comunele din
judeþul Mehedinþi care se modernizeazã în baza
proiectelor demarate de Guvernul PSD. Unul
dintre cele mai importante obiective pe care ºi
le-a asumat primarul Alecsandru Nedelcu s-a
concretizat.
   În aceste zile se asfalteazã uliþele în satul Gruia,
lungimea totalã a drumurilor fiind de 7 kilometri.
Modernizarea acestora se va încheia în câteva zile,
urmând ca apoi sã se continue asfaltare uliþelor
în satul Izvoarele, pe o lungime de 3,6 km ºi în
satul Poiana Gruii, pe o lungime de 2,2 km.
“Dezvoltarea localã a fost o preocupare
constantã a reprezentanþilor Partidului Social
Democrat din judeþul Mehedinþi, iar pe parcursul
guvernãrii PSD, totul s-a concretizat în peste

Comuna Gruia se modernizeazã prin proiectele PSD

300 de proiecte implementate în comunele ºi
oraºele din Mehedinþi, cu o valoare de 1,3

miliarde lei”, a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi.

În cadrul ultimei ºedinþe de
Consiliu Judeþean, s-a aprobat
elaborarea documentaþiei tehnico-
economice pentru modernizarea ºi
reabilitarea a 100 km drumuri
judeþene în Mehedinþi dupã cum
urmeazã:
3' DJ 562: Gemeni – Obârºia de
Câmp (int. cu DN56A)
DJ 562: Stârmina (int. cu DN56A)
- Devesel (int. cu DN56B)
DJ564: Scãpãu (int. Cu DJ562) -
Jiana- Pãtulele - Viaºu - Nicolae
Bãlcescu (int. cu DN56A)- 46 km
3' DJ 671E pe tronsonul Corcova
(DN 67A) – Pârvuleºti – Poiana –
Severineºti – Valea Coºuºtei –
Jigniþa – Cãzãneºti – ªiºeºti –
Ilovãþ, - 33,5 km
3' DJ 607B pe tronsonul Magheru
– Bunoaica, - 20,3 km.
   Cele trei proiecte vor fi finanþate

Consiliul Judeþean Mehedinþi
atrage fonduri europene pentru
noi proiecte de infrastructurã

rutierã în judeþ

din fonduri nerambursabile, prin
Programul Operaþional Asistenþã
Tehnicã (POAT), 2014-2020.
   “În ultimii patru ani am început
lucrãri de modernizare în zone
unde nu s-a mai intervenit
niciodatã ºi am demonstrat cã
avem capacitatea sã atragem
fonduri pe toate programele
europene ºi sã realizãm drumuri de
bunã calitate, sã legãm între ele
localitãþile cu drumuri înnoite ºi sã
creãm legãturi noi cu judeþele
vecine! Personal, am acordat
mereu o importanþã majorã
investiþi ilor de reabilitare a
drumurilor judeþene ºi le consider
cartea de vizitã a oricãrui judeþ! Vã
asigur cã vom continua în acelaºi
ritm!”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin   Georgescu.

Prin acest memorandum,
cadrele didactice ºi unitãþile de
învãþãmânt au acces, în mod
gratuit, la toate platformele
educaþionale dezvoltate de cele
douã companii, inclusiv la
programele-suport ºi la resursele
educaþionale dezvoltate de acestea.
Astfel, platformele G Suite for
Education ºi Microsoft Office 365
A1 pot fi utilizate în procesul de
predare, cu interfaþã în limba
românã.

Ambele licenþe se activeazã în mod
gratuit, prin intermediul portalului de
activare clasaviitorului.ro ºi pot fi
utilizate, tot gratuit, pe durata de
funcþionare a unitãþii de învãþãmânt.

Aceste aplicaþii  le oferã
profesorilor posibilitatea de a
gestiona fluxul de lucru la clasã cu
ajutorul Google Classroom sau
Microsoft Teams (distribuire

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, în parteneriat
cu Google ºi Microsoft, pune la dispoziþie, în

mod gratuit, platforme educaþionale
Preocuparea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii de a asigura resurse

tehnologice pentru educaþia digitalã, în contextul desfãºurãrii
cursurilor în scenariile hibrid sau online, s-a concretizat în semnarea

unui parteneriat cu companiile Google ºi Microsoft.

materiale suport de curs, distribuire
teme, acordare de feedback
personalizat, notare), de a organiza
videoconferinþe cu ajutorul Meet
sau Teams, de a folosi tabla virtualã
cu ajutorul Google Jamboard sau
Microsoft Whiteboard ºi de a avea
acces la tot ceea ce este necesar
pentru a derula activitatea didacticã
prin aplicaþiile online.

Formarea cadrelor didactice în
vederea utilizãrii platformelor
digitale de predare este un alt
obiectiv al acestui parteneriat, în
cadrul cãruia vor fi dezvoltate ºi
implementate programe de formare
ºi alte tipuri de resurse-suport.
Totodatã, parteneriatul oferã
resurse-suport atât elevilor, cât ºi
studenþilor, pentru ca aceºtia sã
înveþe sã foloseascã mai eficient
tehnologia digitalã.

BIROUL DE COMUNICARE

 Biroul de presã
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Investiþii strategice în turism; transformarea
Mehedinþiului în pol turistic naþional; o nouã
strategie de promovare turisticã adaptatã
diferitelor culturi ale lumii; conectarea
judeþului la fluxurile marilor tur-operatori
europeni; crearea unei platforme online în

care se vor prezenta toate obiectivele turistice
ale judeþului ºi unde toþi agenþii economici
din domeniul HORECA sau al industriei
handmade îºi pot promova afacerile.

Accesul integral al tuturor comunitãþilor
locale, urbane sau rurale la infrastructura de
civilizaþie (drumuri, apã curatã, gaz, energie,
canalizare); derularea unui Program
Judeþean prin care, în 4 ani toate utilitãþile
sã fie aduse în casele mehedinþenilor.

Atragerea unor investiþii strãine puternice în
Mehedinþi pe domeniile: turism, servicii,
inovare, sãnãtate ºi mediu; stimularea unor
investiþii private noi prin: reevaluarea taxelor
locale, implicarea de cãtre autoritãþile publice
a agenþilor economici privaþi în toate proiectele
de viitor ale judeþului, reducerea costurilor în
funcþionarea serviciilor publice, eliminarea

CUPÃ PENTRU MEHEDINÞI

   Siguranþã în toate ºcolile din judeþ; ºcoli ºi grãdiniþe
cu program prelungit; eliminarea abandonului ºcolar;
burse sociale comunale, orãºeneºti ºi municipale;
   Stimularea investiþiilor private în sãnãtate, inclusiv în
mediul rural; acces pentru toþi la servicii medicale de
sãnãtate.
   Generalizarea colectãrii selective a gunoiului;
infrastructurã ºi echipamente performante; Terenuri de
sport (street basket, minifotbal) în toate cartierele oraºelor;
   Finanþarea de la bugetele locale a programelor privind
consumului alimentar sãnãtos; prevenirea obezitãþii ºi a
bolilor grave, la copii ºi adolescenþi,cauzate de alimentaþia
nesãnãtoasã;
   Atragerea fondurilor europene pentru înfiinþarea unor
centre moderne “Mama ºi copilul”, în sprijinul femeilor
care îºi cresc singure copiii ºi a unor centre moderne
pentru vârstnicii singuri; Dezvoltarea la Drobeta-Turnu
Severin a  unor linii de învãþãmânt academic noi (turism,
servicii, IT); Valorificarea talentelor mehedinþene din toate
domeniile în favoarea judeþului.

birocraþiei necompetitive, promovarea
profesionistã a oportunitãþilor de investiþii.

Valorificarea economicã a întregului potenþial
al Dunãrii; Readucerea Portului în administrarea
localã; respectarea angajamentelor europene;
noi parteneriate de investiþii.

 Investiþii masive în unitãþile medicale ºi
reþeaua sanitarã din subordinea Consiliului
Judeþean; facilitãþi pentru investiþii private
performante în sãnãtate, înclusiv în mediul rural.

O nouã strategie privind menþinerea
tinerilor în judeþ; consolidarea colaborãrii
cu Universitatea din Craiova pentru
dezvoltarea unor linii de studii în economia
turismului ºi serviciilor, a tehnologiilor noi
ºi a mediului; locuri de muncã bine plãtite;
creºterea calitãþii vieþii prin acces la sport
ºi petrecerea de calitate a timpului liber.

Depolitizarea învãþãmântului începând cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean; creºterea calitãþii
în învãþãmântul liceal ºi în ºcolile profesionale;
pregãtirea tinerilor pentru meseriile necesare
dezvoltãrii judeþului (turism, servicii, IT).

Introducerea economiei circulare ca sursã

de dezvoltare economicã ºi socialã (de la
colectare selectivã la producþie ºi crearea de
noi locuri de muncã); generalizarea colectãrii
selective în tot judeþul; management
performant al tuturor categoriilor de deºeuri;

Formarea unei Unitãþi competitive de
absorbþie a fondurilor europene la nivelul
CJ 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).

Identificarea unor soluþii comunitare
pentru sprijinirea bãtrânilor mehedinþeni
care trãiesc doar din venituri minime.

Încurajarea sportului de performanþã la toate
disciplinele sportive; refacerea bazelor
sportive; suport puternic pentru sportul ºcolar.

Programul electoral

Comandat de PMP Mehedinþi; Executat de SC Profin SRL, cod AEP21200020
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Istoria medievalã
româneascã a reþinut cã pentru
câteva sute de ani, în imediata
vecinãtate a castrului roman de
la Drobeta, regalitatea maghiarã,
cu sprijinul populaþiei
autohtone, a ridicat un bastion
de apãrare, cu dublu rol: de
exercitarea controlului  pentru
vasele comerciale la Dunãrea de
Jos ºi extinderea catolicismului
în aceastã parte a Europei.
   Încã de la început, Cetatea Severinului a
avut o însemnãtate strategico-militarã
deosebitã, rolul sãu sporind continuu, pe de
o parte, pe fondul consolidãrii Regatului
maghiar ºi a confruntãrilor cu þaratele
bulgare ºi, pe de altã parte, odatã cu
pãtrunderea armatelor turceºti în Peninsula
Balcanicã la jumãtatea veacului al XIV-lea.
   Imperiul Otoman, a reprezentat o adevãratã
maºinãrie de rãzboi. În planul politicii sale
externe cãtre porþile Europei Centrale, aceastã
impresionantã forþã militarã a reuºit sã punã
capãt epopeei Cetãþii medievale a Severinului
la începutul secolului al XVI-lea. Dar, în
intervalul secolelor XI-XVI, când este atestat
bastionul medieval al Severinului, garnizoana
de aici a avut o istorie a sa, cunoscând anumite
etape de evoluþie, organizare ºi consolidare,
mai mult sau mai puþin cunoscute.
   Ei bine, la aceste întrebãri legate despre
ceea ce s-a întâmplat în interiorul zidurilor
cetãþii a fost chematã sã rãspundã o ºtiinþã
auxiliarã a istoriei, ºi anume, arheologia.
   Interesul pentru descoperirea realitãþilor existente
din interiorul Cetãþii Severinului s-a activat mai
intens dupã înfiinþarea muzeului Regiunii Porþile
de Fier, care avea ºi o secþie în acest sens.
   Dintr-un alt punct de vedere, punerea în
valoare a cetãþii medievale devenise ºi un
imperativ turistic.
   Pânã la 1918, Turnu Severin, a fost cel mai
însemnat oraº al României la frontiera de sud-
vest a þãrii, jucând un important rol cultural în
integrarea Banatului în graniþele Vechiului Regat.
Dupã momentul 1 Decembrie 1918, se naºte acea
curiozitate a românilor din arcul intracarpatic de
a vizita oraºele regãþene, iar Turnu Severin se
numãra printre aºezãrile care aveau ce oferi
turiºtilor din acest punct de vedere.
   Este ºtiut faptul cã Turnu Severin are o
istorie interesantã, cunoscutã prin
strãlucirea Drobetei antice, apoi prin Cetatea
Severinului, pentru ca la 23 aprilie 1833 sã
se producã naºterea oraºului modern. Toate
acestea au fãcut ca urbea sã devinã o þintã

Din istoricul sãpãturilor de cercetare la
Cetatea Severinului 1936-1939 (I)

turisticã pentru ruinele antice ºi medievale,
evident, la un loc cu portul, unde acostau vase
sub pavilion român ºi strãin, precum ºi alte
obiective de interes. Iatã ºi un alt motiv pentru
descoperirea ºi punerea în valoare a ruinelor
„Turnului lui Sever”.
   Conºtient de importanþa, în primul rând
istoricã a monumentului, profesorul Alexandru
Bãrcãcilã, director al muzeului Regiunii Porþile
de Fier, dar ºi membru corespondent al Comisiei
Monumentelor Istorice este cel care iniþiazã
primele sãpãturi arheologice.
   Energic ºi foarte implicat, sprijinit de
arheologi de primã mânã ai þãrii, pânã la
începutul celui de-al doilea rãzboi mondial,
a întreprins mai multe campanii de sãpãturi.
   Primul ºantier arheologic de la Cetatea
Severinul, sub coordonarea profesorului
Alexandru Bãrcãcilã s-a deschis în toamna
lui 1936.
   La sfârºitul lucrãrilor, concluziile rezultate, au
fost publicate într-un prim raport, alcãtuit, în
mod detaliat, chiar de Alexandru Bãrcãcilã.
Astfel, de la bun început se precizeazã cã un
prim obiectiv a fost determinarea istoricului
cetãþii. Pentru acest lucru s-au realizat sãpãturi
de adâncime, pe trei secþiuni: una pe latura
interioarã a curtinei de nord pânã la baza lãrgitã
a zidului, o a doua pe latura exterioarã a curtinei
de vest, între turnurile de vest ºi sud-vest pânã
sub fundaþia zidului, iar a treia, paralelã cu latura
sudicã a turnului de nord-est. (va urma)

Prof. dr. Cristian Aniþa

Notã:  Materialul prezentat este parte
integrantã a cãrþii ”CETATEA MEDIEVALÃ A
SEVERINULUI – IMPORTANT CENTRU
MILITAR, COMERCIAL ªI SPIRITUAL AL
ÞÃRII ROMÂNEªTI”, apãrutã cu prilejul
simpozionului cu acelaºi titlu, ce a avut loc
la Cetatea Medievalã a Severinului, spre
finalul anului 2019, cu participarea celor mai
importanþi istorici medievaliºti din România.
Cartea a fost editatã de Direcþia de Patrimoniu
Istoric ºi Turism Cultural din Drobeta Turnu
Severin, cu sprijinul Primãriei Municipiului.

Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’

* Marea, teribila moþiune de cenzurã, cu care
PSD-ul condus de Ciolacu Marcel ameninþa sã scoatã
PNL-ul lui nenea Balalaikã de la guvernare, a fost cel
mai greþos, cel mai vomitiv, mai fâsâit, mai ruºinos  blat
politic din câte au existat pe la noi în ultmii treizeci de
ani ºi ceva. Nu o sã intru în prea multe amãnunte mizere
ale acestei tenebroase afaceri. Este suficient a spune
cã, forþând nota cu aceastã moþiune, în care sunt
aproape convins cã nu credea nici el, acest bãiet
oarecum de pripas, oarecum alunecos cu ochii, dar
sigur pe iscusinþa celui care-l întoarce de la spate cu
cheiþa, a vrut sã-ºi încerce norocul, sã vadã adicã dacã
dupã ce a devenit preºedinte cu drepturi depline al celui
mai mare partid românesc, reuºeºte sã dea cu roatele-
n sus ºi pe cel mai infect cabinet care a guvernat
vreodatã aceastã þarã. Nenorocirea e cã ºi pe... culoarul
ãsta avea de respectat niºte angajamente luate în faþa
lui Rânjilã- Vodã, în ceasurile lor de tainã. Acest mãlai
mare va fi, veþi vedea, aliatul de nãdejde al Dulapului Sãsesc
în distrugerea Partidului Social-Democrat. Dacã nu cel
care-i va da lovitura de graþie. Au dispãrut oare bãrbaþii
adevãraþi din P.S.D.? Se pare cã da, din moment ce
încaseazã copitã dupã copitã de la mãgãrimea reciclatã
din fostul partid al Brãtienilor, aflatã sub cizma teutono-
mitocãneascã a lui Iohannis. Cam asta a rãmas din  fostul
partid al lui Iliescu ºi Nãstase - o masã amorfã de oportuniºti
ºi yes-man-i, plus raþia deja obligatorie de traseiºti, numai
buni de asigurat cvorumuri ºi voturi la moþiuni sau oricând
mai este nevoie. Asta e social-democrþia româneascã a
timpului nostru, în care omul sãrac îºi pune încã speranþa.
În ceea ce îl priveºte pe Marcel Ciolacu, bunul simþ comun
l-ar fi putut obliga sã-ºi depunã demisia din funcþia recent
câºtigatã în partid, pentru gestionarea penibilã, dacã nu
catastrofalã de-a dreptul, a moþiunii de cenzurã. Dar de
unde atâta bun simþ?
   * Ca sã mai ia, cât de cât ochii lumii acest aºa-zis
preºedinte de partid i-a... pedepsit pe câþiva
„trãdãtori”, excluzându-i din partid. Ei, da, vorba unei
bãtrâne hâtre, i-a omorât, le-a dat cu sacul de paie-n
cap! Pãi, da, nu a fãcut decât sã îngroaºe rândurile
adversarului. La o adicã sã nu mai fie nevoie de
negocieri la tarabã cu alte ocazii. Câþiva parlamentari
P.S.D., posesori de coloanã vertebralã - între ei, ºi
fostul senator de Mehedinþi, ªerban Nicolae - a
demisionat din PSD, considerând o ruºine tot ce s-a
întâmplat. Nu-i nimic. În ritmul ãsta...
   * Pânã la deschiderea noului an ºcolar a mai ramas
ceva mai mult de o sãptãmânã ºi jumãtate, dar pentru
cei direct interesaþi - elevi, pãrinþi, cadre didactice -
au rãmas multe lucruri de lãmurit, dovadã cã toatã
lumea este în alertã. Ei, dar au apãrut mai deunãzi
vajnicii miniºtri Ionel Tãtaru ºi Monicaca Anisie cu...
precizãri. Din care nu a înþeles nimeni nimic. Normal,
ei încã evalueazã. Singurul lucru inteligibil a fost acela
cã, în curãnd, dispoziþiile... tehnice privind deschiderea
cursurilor ºcolare vor fi afiºate pe un site.
Deocamdatã...probabil încã se mai evalueazã...

In hãþiºul evaluãrilor
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Am urmãrit o permanentã colaborare cu
Consiliul Local pentru promovarea de proiecte noi
pentru obiective de interes public ºi local. În aceastã
perioadã au fost  aprobate proiecte cu Fonduri
Europene nerambursabile ºi am realizat proiecte ºi cu
fonduri alocate de cãtre Consiliul Judeþean ºi fonduri
de la bugetul local. Investiþiile realizate sunt cuprinse
în Strategia de Dezvoltare Localã a comunei:
- Modernizarea drumurilor de interes local, o prioritate
încã din anul 2008. O datã cu alegerea mea ca primar
al Comunei Broºteni ºi pânã în prezent  s-a realizat
asfaltarea  drumurilor de interes local în procent de
95%, reþea de drumuri comunale ºi drumuri sãteºti,
fiind aprobat ºi proiectul pentru diferenþa de 5%,
urmând finanþarea;
- S-a executat “Modernizare de drumuri de exploatare
Agricolã în Comuna Broºteni” în anul 2012, proiect
finanþat cu Fonduri Europene nerambursabile;
- S-a acordat finanþarea nerambursabilã cu fonduri
europene pentru proiectul “Amenajare Valea
Caselor ºi Valea Corbului, în Comuna Broºteni”,
proiect finalizat în anul 2014.
Proiecte pentru educaþie
     Ca orice om responsabil ºi în acest caz, ca
primar, am avut în vedere educaþia, fiind temelia
oricãrei societãþi, pepiniera pentru viitor, fiind
reabilitate toate ºcolile din comunã.
   S-a modernizat pe Fonduri Europene ªcoala cu
clasele I-IV ºi Grãdiniþa din satul Lupºa de Sus.

   În satul Broºteni s-a construit o grãdiniþã modernã
care îºi va deschide porþile în aceastã toamnã pentru
preºcolari, tot cu fonduri europene.
   Preocuparea pentru educarea tinerei generaþii a fost
permanentã pentru desfãºurarea în condiþii normale a actului
de predare-învãþare. Educaþia este esenþialã într-o
comunitate ºi trebuie acordatã multã atenþie în permanenþã
pentru ca toþi copiii din comunã sã beneficieze de condiþii
optime de studiu pentru un viitor mai bun. Orice copil educat
este un câºtig pentru societate.
Proiecte pentru sãnãtate
    În satul Broºteni, Dispensarul Uman a fost

modernizat  ºi în prezent funcþioneazã trei cabinete
medicale: doi medici de familie ºi un cabinet de
stomatologie. Fiecare medic are cabinetul propriu, cu
salã de aºteptare, salã de tratament, grup sanitar atât
pentru medic cât ºi pentru pacienþi, putând sã-ºi
desfãºoare activitatea la standarde europene.
Proiecte pentru asigurarea utilitãþilor
   Ca primar ºi reprezentant al comunitãþii m-am axat
pentru asigurarea utilitãþilor în toatã comuna, asigurând
astfel creºterea calitãþii vieþii cetãþenilor.
   În comuna Broºteni, prin realizarea reþelei de
alimentare cu apã în satele Broºteni, Meriº, Cãpãþîneºti,
Luncºoara, Lupºa de Jos, urmând extinderea reþelei

de apã ºi canalizare în satul Lupºa de Sus ºi
racordarea la locuinþe pentru apã ºi
canalizare în perioada urmãtoare.
   Ne vom canaliza eforturile pentru înfiinþarea
reþelei de gaze în toatã comuna, având în
aceast moment Avizul cu nr. 41298/
12.07.2019 de la TRANSGAZ ºi Soluþia
tehnicã de principiu - racordarea la conducta
de înaltã presiune sã fie amplasatã la limita
administrativ - teritorialã a localitãþii
Meriº din Comuna Broºteni prin
intermediul unei conducte de record
de la oraºul Motru, la o distanþã de
0,9 km de localitatea Meriº.

Proiecte pentru culturã ºi sport
- Centrul turistic pentru activitãþi culturale ºi
sportive realizat cu fonduri europene în satul
Lupºa de Jos, fiind finalizat ºi dat în folosinþã
tinerilor la finele anului 2019, proiect foarte
important pentru tinerii care participã la
echipa de dansuri ºi cântec popular în colaborare cu
partenerii din Serbia, fiind proiect transfrontalier
România - Serbia;
- Construirea terenului de minifotbal, în satul
Luncºoara, comuna Broºteni. Principalul efect urmãrit
este îmbunãtãþirea condiþiilor de desfãºurare a

activitãþilor sportive la nivelul comunei
Broºteni, crearea unei infrastructuri adecvate,
care sã ofere copiilor ºi tinerilor posibilitatea
sã-ºi efectueze orele de sport în condiþii
optime, sã-ºi dezvolte capacitatea fizicã
pentru a fi sãnãtoºi;
- Construire pavilion vestiare în comuna
Broºteni, satul Broºteni, proiect selectat ºi
aprobat de Agenþia de Finanþare a Investiþiilor
Rurale, cu fonduri europene, amplasamentul
fiind în curtea ªcolii cu clasele I-VIII Broºteni,
pentru elevi ºi tineri care fac sport, fotbal, tenis,

ALEXANDRU BORUGÃ
un primar dedicat dezvoltãrii comunei Broºteni

volei, etc., urmând sã se înceapã lucrãrile pentru acest
obiectiv în foarte scurt timp;
- Construire salã sportivã cu tribunã de 102 locuri,
Comuna Broºteni fiind alcãtuitã din 6 sate respectiv:
Broºteni, Cãpãþîneºti, Meriº, Luncºoara, Lupºa de Jos,
Lupºa de Sus, este necesarã  construirea unei sãli de
sport, a unei anexe pentru centrala termicã cu
funcþionare pe combustibil solid.
   În contextul actual este oportunã elaborarea de strategii
care sã permitã crearea de facilitãþi atractive pentru
membrii comunitãþii locale, incluzând ca factor important
elevii ºi tinerii din comunã. Acest proiect este depus la
Ministerul Dezvoltãrii Rurale, urmând sã fie implementat
prin Programul Naþional de Construcþii de Interes Public
sau Social, subprogramul SÃLI DE SPORT.
   Comuna Broºteni este vestitã prin Târgul
Sãptãmânal din satul Broºteni. Acest obiectiv este
foarte important pentru locuitorii comunei Broºteni cât
ºi pentru celelalte comune învecinate.

 Obiectivele principale din cadrul târgului
sãptãmânal sunt:

- Piaþa agroalimentarã, dezvoltarea ºi extinderea
acesteia;
- Târgul de animale, modernizarea incintei existente;
- Piaþa de cereale, amenajarea unei platforme pentru
comercializarea cerealelor;
- Piaþa de bunuri de larg consum ºi mãrfuri de uz
gospodãresc;
- Piaþa de bunuri specificã industriei uºoare, platformã pentru
vânzare de îmbrãcãminte, încãlþãminte, mãrfuri diverse;

- Hala de produse lactate ºi de carne, este destinatã
micilor producãtori individuali care doresc sã-ºi
comercializeze produsele proprii într-un cadru igienic
controlat;
- Pavilion pentru alimentaþie publicã;
- Clãdirea grupurilor sanitare ºi Cabinet medic
veterinar.
   Lucrãrile au început ºi s-au construit trei hale în piaþa
agroalimentarã, urmând ca în anul viitor sã se
finalizeze investiþia.
Iluminatul public
   Programul privind sprijinirea eficienþei energetice ºi
a gestionãrii inteligente a energiei în infrastructura de
iluminat public.
   Existã proiect depus ºi contract cu nr. 2066 din
18.05.2020, pentru modernizarea sistemului de
iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat

Activitatea unui primar care s-a implicat ºi a ºi reuºit sã schimbe aspectul localitãþilor comunei Broºteni
A absolvit ºcoala primarã în comuna natalã, a terminat facultatea la Universitatea din Craiova, venind în localitate
ca inginer-ºef de fermã în cadrul I.A.S. Corcova. A lucrat o perioadã destul de lungã ca director la I.A.S. Corcova,

de peste 15 ani. Este promovat ca director general la Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã din judeþ,
revenind dupã aceea în comuna natalã ca ºi candidat pentru funcþia de Primar la Primãria Comunei Broºteni.

Ocupã funcþia de PRIMAR din anul 2008, urmãrind crearea unei administraþii publice locale cu echipa din primãria
pe care o reprezintã în implementarea de proiecte pe Fonduri Europene ºi Fonduri Guvernamentale.

 continuare în pag. 10
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Suntem cu toþii înspãi-
mântaþi. Ne punem masca, ne
îndepãrtãm de cei din jur, ne temem
ca nu cumva sã tuºim ori sã
strãnutãm ºi ne suprimãm dorinþa
omeneascã de a afla care este
motivul adevãrat pentru care lumea
întreagã este cuprinsã de spaimã.
„Oricine crede cã statele vor putea
opri viruºii se înºealã”
   Nu numai noi, oamenii cu meserii
mult depãrtate de medicinã, suntem
nelãmuriþi asupra cauzelor reale care
au stat la baza declanºãrii acestei
isterii mondiale. Specialiºti de talie
internaþionalã nu-ºi pot explica de
unde a rãsãrit valul de fricã, acest
fenomen dificil de motivat exclusiv
prin caracteristicile atribuite virusului
SARS Cov-2. Însuºiri descrise ca
apocaliptice, nemaiîntâlnite.
   Dr. Joel Kettner, canadian, o somitate
în domeniul sãnãtãþii publice, Director
Medical al Centrului Internaþional
pentru Boli Infecþioase, se mirã ºi el
aidoma nouã, novicilor: „Nu am vãzut
niciodatã ceva ca acum, nici mãcar
ceva apropiat de ce se întâmplã acum.
Nu am în vedere pandemia, pentru cã
am mai vãzut 30 de pandemii, câte una
în fiecare an. Ele se numesc gripe. Iar
alte viroze respiratorii nu ºtim
totdeauna ce sunt. Dar nu am vãzut
niciodatã genul acesta de reacþii ºi
încerc sã înþeleg de ce”.
   Poate cã aceastã fricã extrem de
ciudatã, ce pare a reînvia din
strãfundurile spaimelor noastre
ancestrale, are ca motiv mediatizarea
excesivã a bolii, o gripã obiºnuitã de
altfel, aºa cum crede medicul
israelian Yoram Lass, Director
General a Ministerului Sãnãtãþii din
Israel: „În S.U.A. mor anual 40.000

De ce ne este fricã de Covid-19?
de oameni în sezonul gripei
obiºnuite… În fiecare þarã mor mai
mulþi oameni din cauza gripei
obiºnuite decât cei care mor din
cauza coronavirusului. Existã un
foarte bun exemplu pe care îl trecem
toþi cu vederea: gripa porcinã din
2009. […] La vremea aceea nu era
Facebook sau poate cã era, dar se
gãsea la începuturi. Prin comparaþie,
coronavirusul este un virus cu P.R.
Oricine crede cã statele vor putea
opri viruºii se înºealã”.
   Epidemiologul german Prof.
Hendrik Streeck, Director al
Institutului de Virologie ºi Cercetare
HIV din Bonn, este convins cã
sperietura noastrã, a lumii întregi,
este gratuitã. Nimic nu ar trebui s-o
amplifice la asemenea dimensiuni
pentru cã: „Noul patogen nu este
atât de periculos, este chiar mai puþin
periculos decât SARS-1. Ceea ce îl
distinge pe SARS-Cov-2 este cã se
reproduce în partea superioarã a
gâtului ºi din acest motiv este mult
mai infecþios deoarece virusul sare
dintr-un gât în altul, ca sã zicem aºa.
[…] Nu existã niciun risc
semnificativ de a contacta boala
atunci când mergeþi la cumpãrãturi.
Focarele grave au apãrut dupã ce
oamenii au stat împreunã o perioadã
mai lungã de timp. […] Când am
luat probe de pe mânerele de la uºã,
telefoane sau toalete, nu a fost
posibil sã cultivãm virusul”.
   Sau, poate, suntem doar victimele
credulitãþii noastre prosteºti în
confruntarea cu proliferarea bizarã a
unei noi categorii de „specialiºti” care
au cãpãtat, la fel de brusc cum au
apãrut, acces total la mijloacele de
informare în masã. Virusologul

american Giulio Tarro, ne
atenþioneazã cã: „Prea mulþi
oameni vorbesc despre
coronavirus fãrã sã se bazeze pe
date ºtiinþifice ºi fãrã sã deþinã
cunoºtinþe corespunzãtoare”.
    Sunt unii care au prevãzut
grozãvia ºi i-au atribuit cauze
pe care noi, azi, cu greu
reuºim sã le descifrãm. Încã
din anul 2013, în cartea
„Tempetes microbiennes”,
Patrick Zylberman scria cã
spaima care va veni, „teroarea
sanitarã”, este rezultanta unei
strategii politice, este un
instrument de guvernare: „În
cauzã este o întreagã concepþie
despre destinele societãþii
omeneºti într-o perspectivã care, prin
multe aspecte, pare a fi preluatã de la
religii acum la apusul lor, ideea
apocalipticã a unui sfârºit al lumii.
Dupã ce politica a fost înlocuitã de cãtre
economie, acum, ºi aceasta, pentru a
putea guverna, va trebui completatã cu
o nouã paradigmã, aceea a
biosiguranþei, cãreia va trebui sã-i fie
sacrificate toate celelalte exigenþe.Este
legitim sã te întrebi dacã o astfel de
societate se va mai putea defini
umanã sau dacã pierderea
raporturilor sensibile ale figurii, ale
prieteniei, ale iubirii va putea fi
compensatã, într-adevãr, de o
siguranþã sanitarã abstractã ºi, de
presupus, întru totul falsã”.
Ne temem fiindcã suntem oameni
   Dincolo de pãrerile ºi sentinþele pe
tema Coronavirus promovate prin
mijloacele de comunicare în masã ne
cuprinde teama pentru cã suntem
oameni. Iar istoria noastrã este
presãratã de catastrofe. Unele
naturale, altele, cele mai multe,
pregãtite ºi declanºate de noi, cu bunã
ºtiinþã, împotriva noastrã. Ne mai este
teamã întrucât, fãrã vrerea noastrã,
suntem puºi în situaþia de a fi parte
activã a unui studiu straniu, de o
amploare nemaiîntâlnitã la vreuna
dintre epidemiile sau pandemiile cu
care omenirea s-a confruntat pânã în
prezent. ªi nu înþelegem care este
motorul acestei acþiuni. Ne cuprinde
frica pentru cã în mod intenþionat
suntem lipsiþi de orice termen de
comparaþie cu altceva ce ar fi fost mai
puþin, la fel, sau mai periculos decât

acest virus. Cu altã maladie globalã,
spre exemplu. Ni se spune cã este
rãu, foarte rãu. Aºa o fi. Dar în
comparaþie cu ce? Cu gripele
sezoniere anterioare, cu HIV, cu
cancerul, cu bolile autoimune, cu
bolile cardiace, de plãmâni, cu ebola?
   Recent, fostul preºedinte al
Colegiului Medicilor din România,
profesorul Vasile Astãrãstoae
încearca un rãspuns la întrebarea de
mai sus. Prezintã comparaþii. Modest,
limitat la experienþa româneascã, el
demonstreazã prin puterea cifrelor cã
lamentarea autoritãþilor despre
iminenta clacare a sistemului
spitalicesc din cauza înbolnãvirilor cu
SARS-Cov-2 este numai o poveste.
O minciunã menitã sã ne
înspãimânte, alãturi de multe altele.
   „În anul 2020, deºi de la nivel
guvernamental se clameazã
blocajul sistemului sanitar ºi se
adoptã noi restricþii  pentru
populaþia ºi aºa îngrozitã, spitalele
au fost ºi sunt mult mai goale decât
perioada similarã a anului trecut.
Au fost mult mai puþine internãri,
decesele la nivel naþional sunt la
un acelaºi nivel, iar consumul de
medicamente în primele 6 luni ale
anului 2020 a scãzut cu 30%
comparativ cu primul semestru al
anului 2019” (Prof. dr. Vasile
Astãrãstoae) ºi descrie, bazat pe
cifre, o realitate complet diferitã de
aceea cu care zilnic suntem speriaþi:

 continuare în numãrul urmãtor

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

Aranjament grafic - I.M.



opiniiOBIECTIV mehedinþean 03 - 09.09.2020 pag. 9

De ce de 30 de ani nu merg
lucrurile în þara noastrã ºi dureazã
sã faci ceva mai mult decât în alte
state? Cele mai multe rãspunsuri
la aceastã întrebare au în conþinut
termenul de corupþie. Din cauzã cã
este probabil foarte coruptã, þara
noastrã este pe ultimele locuri din
Uniunea Europeanã, din Europa ºi
din lume. În rest, ar avea toate
condiþiile sã reuºeascã. Poate cã
este vorba ºi de lipsa unei educaþii
politice, de lipsa democraþiei
pentru o perioadã foarte bunã de
timp din aceastã þarã.

Am avut foarte puþinã democraþie
dupã 1918, apoi 50 de ani de
comunism ºi dictaturã, dupã care 30
de ani de democraþie în revenire ºi în
reconstrucþie. Nici nu vorbim de un
stat prea bãtrân. Un stat de 100 de ani
este unul destul de tânãr. Sigur cã
trebuie sã analizãm istoria ºi în spiritul
ei, nu numai în literã. Conteazã
probabil ºi condiþiile geopolitice ºi
faptul cã am fost la o zonã de
intersecþie ba a intereselor marilor
jucãtori ai lumii ba a lipsei de interes.

 ªtefan Bãeºiu

De ce nu merg lucrurile în România?
Nu am prea avut timp sã construim

ceva în þara noastrã pentru cã nici nu
am prea avut liniºte. Zona Balcanilor
nu este deloc una liniºtitã ºi
conflictele au apãrut destul de des
chiar ºi în þara noastrã. Am fost ºi în
vecinãtatea unei þãri speciale, a
Marelui Urs, iar influenþa Rusiei nu a
fost deloc una care sã ne ajute, nici la
civilizaþie nici la istorie. Nici cu vecinii
nu am dus-o mai bine ºi a trebuit sã
ciulim urechile de fiecare datã.

Numele România încã nu este
cunoscut pe întreaga planetã ºi este o
denumire mai degrabã exoticã, decât una
care sã fie asociatã cu civilizaþia ºi cu
modernitatea ºi cu ceva anume în
particular. Þara noastrã este pe aici, pe
lângã Marea Neagrã. Pare cã este
condusã ºi necondusã, pare cã se
dezvoltã sau pare cã stã pe loc. Este greu
de înþeles þara noastrã de cel care vine
din afarã. Este greu de înþeles ºi de cãtre
cei care încã sunt în interior. Poate cã
unii nu au mai avut rãbdare cu þara lor
mamã ºi au decis sã plece. ªi au plecat
vreo câteva milioane de locuitori.
România a rãmas fãrã 4 – 5 milioane de

locuitori în 20 ºi ceva de
ani. Este un adevãrat
record pentru planetã.
Oare conducãtorii din
þarã nu se gândesc la
viitorul României, la
dezastrul demografic ºi
la ce se întâmplã cu
statul acesta?

Este clar cã românii
care au plecat nu se vor
mai întoarce, mai ales
dacã au fãcut ºi copii
peste hotare. Aceºtia sunt cetãþeni ai
statelor în care s-au nãscut. Nici nu
mai vorbesc limba românã ºi chiar
dacã o vorbesc nu le mai este de
niciun folos, dat fiind faptul cã trebuie
sã se integreze în statele ai cãror
cetãþeni au devenit ºi unde au primit
drepturi. Nu vor mai fi români. Românii
care au plecat peste hotare în ultimii
ani nu vor mai fi recunoscuþi ca români
peste câteva zeci de ani. Românismul
va dispãrea ºi peste hotare ºi mai ales
în þarã, dacã nu va apãrea acel
conducãtor providenþial, care sã
salveze lucrurile. Da, nu este niciun
fel de soluþie normal pentru România,
în faþa unei soluþii miracol, a unui om
care sã o conducã înspre modernizare.

Este nevoie de un tãtuc pentru
naþiune care sã fie un fel de despot
luminat. S-a vãzut cã nu a mers cu
alte modele. România a stat mai mult
pe loc, decât a progresat. Încã mai
suntem chiar în Evul Mediul în
anumite zone din România. Ne mai

trebuie încã 20 de ani pentru a putea
aduce civilizaþia în toate cãtunele din
þarã. Adicã principalele utilitãþi: apã,
canal, curent electric, gaze naturale,
asfalt, locuri de muncã bine plãtite,
administraþie localã performantã ºi
necoruptã, politicieni de rasã. Salariul
mediu sã fie de vreo 2.000 de euro
de cãciulã ºi toatã lumea sã o ducã
bine. Educaþia ºi Sãnãtatea din
România sã fie sisteme model pentru
întreaga planetã, iar Agricultura sã
hrãneascã jumãtate din Europa. În
sport ºi în IT sã fim campioni
mondiali, iar la turism în primii 10.

Asta ar fi România peste 20 de ani,
dacã ºi-ar gãsi cu adevãrat
conducãtorul. Este clar cã acesta nu
este Klaus ºi vedem cine va fi
urmãtorul preºedinte ºi dacã în
mandatul lui Klaus estul ºi vestul þãrii
vor fi unite printr-o autostradã. La fel
ºi provinciile istorice. Pânã atunci
lucrurile merg greu, deloc ºi pe loc.
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Locurile moderne de joacã pentru copiii
noºtri sunt o necesitate si reprezintã una dintre
provocãrile viitorului primar.
   Voi continua amenajarea de noi locuri moderne
de joacã pentru copii în comunitatea noastrã.
   Nimic nu este prea mult atunci când e vorba
despre siguranþa ºi bucuria copiilor noºtri.
#totul_pentru_copii
#Severinul_renaºte

Voi continua amenajarea
locurilor de joacã

Comunicat de presã
În perioada 15.06.2020 – 24.08.2020 la

nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncã
Mehedinþi s-a desfãºurat Campania Naþionalã
privind verificarea respectãrii de cãtre angajatori
a prevederilor legale referitoare la suspendarea
ºi executarea contractelor individuale de muncã.
   Inspectorii de muncã din cadrul
compartimentelor de control relaþii de
muncã (CRM ºi CMN) au efectuat un numãr
de 33 acþiuni de control cu caracter
inopinat, la angajatorii care figureazã în
ReGes ca având salariaþi cu contracte
individuale de muncã suspendate ºi la
angajatorii care din datele obþinute de la
agenþiile judeþene de ocupare a forþei de
muncã rezultã ca au solicitat sumele
necesare plãþii indemnizaþiei prevãzute la
art. XI alin.(1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   În acþiunile de control desfãºurate nu au
fost identificate în activitate  persoane care
figureazã cu contractele  individuale de
muncã suspendate sau care au solicitat
indemnizaþia prevãzutã la art. XI alin.(1) din
O.U.G.  nr. 30/2020, modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Inspector ºef, Nicea Mergeani
Inspector ºef adjunct R.M, Efta Cristinel Sorin

 Viceprimar Daniel Cîrjan

 urmare din pag. 7

În perioada analizatã, media euro/leu a
fluctuat în jurul valorii de 4,84 lei, semn cã piaþa
a anticipat faptul cã moþiunea de cenzurã
prezentatã de PSD nu va trece.
Privind cãtre ultima lunã de varã, observãm cã
media euro a crescut faþã de ultima ºedinþã din
iulie cu mai puþin de un ban. Dolarul a pierdut
circa 1,5 bani, francul elveþian a câºtigat 0,4 bani
iar lira sterlinã a urcat cu peste 5,7 bani.
Cursul euro a fluctuat într-un culoar îngust, 4,8387
– 4,8424 lei, cea de la finalul perioadei fiind stabilit
la 4,8409 lei. Tranzacþiile din dimineaþa de miercuri
se realizau între 4,838 ºi 4,844 lei, pentru ca în

clasice care au un consum ridicat de energie
electricã cu corpuri de iluminat cu LED care
au un consum redus de energie electricã,
precum ºi achiziþionarea ºi instalarea
sistemelor de reglare a fluxului luminos la
nivelul comunei Broºteni.
   S-a reabilitat fostul sediu de Poºtã, clãdirea
fiind în patrimoniul U.A.T. Broºteni, s-a reabilitat
clãdirea Primãriei, precum ºi toate fântânile de
pe domeniul public al comunei Broºteni.
   Pe teritoriul comunei Broºteni se aflã
monumente istorice incluse în Patrimoniul
Cultural Naþional publicate în Monitorul Oficial
nr. 670/2010 aparþinând Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei ca ºi bunuri de inventar cultural ºi religios.
   În acest an 2020, împreunã cu Episcopia Severinului ºi
Strehaiei, am depus un proiect pentru reabilitarea Bisericii
“Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”, fosta Mãnãstire a
Cuþuienilor, proiect care a fost aprobat urmând sã se
finalizeze proiectul tehnic ºi a se trece la execuþia lucrãrilor.
   Toate aceste proiecte ºi altele pe care nu le-am mai
enumerat sunt pentru dezvoltarea comunitãþii, fiind
nevoie de viziune, dar ºi de multã muncã.
   Fiecare proiect nou este gândit atent, fiind important
fiecare obiectiv ce se realizeazã pentru oamenii din
comuna Broºteni.
   Toate aceste obiective sunt pentru a le schimba viaþa
în bine oamenilor, îndreptându-ne cãtre lucrurile de

ALEXANDRU BORUGÃ, un primar dedicat...

care au nevoie ºi sã îi asculþi ºi sã le îndeplineºti cât
se poate nevoile, numai astfel putem construi împreunã
obiective importante pentru a dezvolta comuna.
   În noul mandat, îmi doresc sã continui ceea ce am
început ºi sã ofer oamenilor din comuna Broºteni o
infrastructurã modernã, finalizarea modernizãrii
drumurilor, racordarea tuturor locuinþelor cetãþenilor
comunei la apã ºi canalizare, racordarea la gazele
naturale, finalizarea Târgului sãptãmânal ºi altele.
   Mã voi þine de cuvânt aºa cum am fãcut-o pânã acum
pentru a dezvolta comuna Broºteni din ce în ce mai mult.
   Mulþumesc comunitãþii locale pentru înþelegere ºi
ajutor ºi vã asigur cã voi rãmâne în continuare în slujba
cetãþenilor, pentru a aduce Comuna Broºteni la nivelul
unei localitãþi europene.

Moþiunea a devenit istorie, presiunea pe leu rãmâne
partea a doua a zilei cotaþiile sã urce pânã la 4,849
lei, în condiþiile în care cererea comercialã a
crescut, odatã cu revenirea din concedii.
Cãderea economicã provocatã de Marea Închidere
de la începutul pandemiei va pune presiune pe
finanþele statului. Comparativ cu iulie 2019, luna
trecutã încasãrile la buget au scãzut cu 28% în cazul
impozitului pe venit, respectiv cu 12% în cazul celui
pe salarii, în timp ce TVA-ul s-a redus cu 20%.
Miercurea trecutã a fost prezentat sondajul pe iulie
realizat în rândul membrilor CFA România, care
prognozeazã o revenire a economiei în „W”.

 continuare în pag. 14
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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

Timiºoara 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
regãseºte 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
Medicinã Veterinarã Timiºoara

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

Alimentarã 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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Euro Insol, lichidator judiciar al R.A.A.N. organizeazã în data de 29.09.2020, ora 1200, la sediul R.A.A.N. din str. Nicolae
Iorga nr. 1, Drobeta Turnu Severin, judeþul Mehedinþi, licitaþie publicã, competitivã, cu strigare, cu preþ în urcare, având
ca obiect valorificarea unui numãr de 328 de bunuri reprezentând maºini, echipamente ºi instalaþii din cadrul Termocentralei
Romag Termo Halânga la preþul total de 45.815.598 Euro (exclusiv T.V.A.).
Bunurile ce fac obiectul licitaþiei se vând individual. Lista detaliatã a activelor ce cuprinde denumirea bunului, producãtorul,
modelul, principalele caracteristici tehnice poate fi consultatã pe site-ul Euro Insol www.euroinsol.eu, pe site-ul R.A.A.N.
www.raan.ro sau poate fi comunicatã ofertanþilor în urma unei solicitãri formulate pe adresa de e-mail: office@raan.ro.

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

Persoanele interesate pot formula eventuale oferte de cumpãrare cu privire la terenuri, clãdiri împreunã cu maºini,
echipamente ºi instalaþii aferente Termocentralei Romag Termo Halânga din cadrul Sucursalei Romag Termo care pot
forma un întreg activ. Ofertele se transmit lichidatorului judiciar Euro Insol pe adresa de e-mail: office@euroinsol.eu sau
office@raan.ro.
Prezentarea Termocentralei Romag Termo Halânga poate fi consultatã pe site-ul Euro Insol www.euroinsol.eu, pe site-ul
R.A.A.N. www.raan.ro sau poate fi comunicatã ofertanþilor în urma unei solicitãri formulate pe adresa de e-mail:
office@raan.ro.

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

Aburul energetic era produs de cazanele de 420 t/h ºi prelucrat cu ajutorul a 6 turbogeneratoare, din care: 4 turbogeneratoare
de 50 MW, 1 turbogenerator de 25 MW ºi 1 turbogenerator de 22 MW, producând energia electricã în cogenerare
destinatã consumului propriu tehnologic al CET Halânga, consumului tehnologic al Sucursalei ROMAG PROD (Fabrica
de apã grea), iar surplusul era livrat în SEN prin intermediul staþiei de 110 kV, pe piaþa de energie.
Din prizele industriale ale turbinelor se extrãgea abur industrial de 16 ata ºi 40 ata, iar din priza de 1,2 ata se extrãgea
aburul destinat preparãrii apei fierbinþi în instalaþia de boilere de baza, pentru termoficare urbanã.

Termocentrala Romag Termo Halânga este amplasatã la 5 km. Nord – Est de Municipiul Drobeta Turnu Severin, pe
drumul naþional DN67 ºi cuprinde: Centrala Electricã de Termoficare, Canalul de gardã, Depozitul de zgurã ºi cenuºã.
Termocentrala este racordatã în reþeaua de 110kV a SEN în zona de S-V prin intermediul Staþiei electrice de 110kV.

Centrala Electricã de Termoficare este situatã în partea de Sud – Vest a localitãþii Halânga, terenul aferent având o
suprafaþã totalã de 79,3794 Ha.
Canalul de gardã este situat în localitatea Halânga, partea de Nord – Vest a centralei termo – electrice, terenul aferent
având o suprafaþã totalã de 4,4843 Ha.
Depozitul de zgurã ºi cenuºã este situat în localitatea Halânga, pe valea Pârâului Trestelnic în partea de Nord – Vest a
centralei termo – electrice, terenul aferent având o suprafaþã totalã de 135,2851 Ha.

Cele mai importante secþii ale CET Halânga sunt Secþia Exploatare Cazane, Secþia Exploatare Turbine, Secþia Exploatare
Combustibil, Secþia Exploatare Chimicã, Secþia Exploatare Electricã, Secþia CFU, Laboratorul PRAM AMC, Atelier de
Reparaþii Cazane, Atelier de Reparaþii Turbine, Atelier de Reparaþii Electrice, Atelier de Reparaþii Gospodãria de combustibil
solid, Atelier Prelucrãri Mecanice.
Priza de apã ºi staþia de pompare sunt amplasate într-o construcþie de tipul captare de mal, având 10 linii de captare.
Activul este amplasat la km 935+200 pe Dunãre.
Staþia de tratare apã industrialã Halânga este amplasatã în dreptul CET Halânga, km5 DN67, la cota absolutã 80-82 m ºi
realizeazã tratarea preliminarã a apei brute pompate de la Staþia de captare prizã Dunãre ºi livrarea apei tratate pentru
cele douã Sucursale din cadrul RAAN.

Persoanele interesate pot obþine informaþii suplimentare la telefoanele: 021/3354509 0723.613.516 ºi 0758.279.521.

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

echipamente, maºini ºi instalaþii din
cadrul Termocentralei ROMAG TERMO
Halânga, proprietatea Regiei Autonome
pentru Activitãþi Nucleare R.A.(R.A.A.N.)
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Indiferent ce ai face, în sufletul tãu existã o mare
dorinþã de interiorizare ºi de visare cu ochii deschiºi.
De asemenea, se pot evidenþia afecþiuni mai vechi
sau mai noi. Îngrijeºte-þi sãnãtatea, planificã-þi
riguros activitãþile ºi acceptã sprijinul celor dragi ºi
de încredere. Este o perioadã de mari transformãri
interioare, astfel cã este dificil sã fii foarte prezent ºi
implicat în activitãþi comune cu alþii. Se prefigureazã
o nouã etapã de viaþã, astfel cã sunt momente bune
pentru trasarea unor planuri noi. Te vei simþi mai
bine în a doua parte a sãptãmânii, însã neplãcerile
de fundal rãmân active ºi oricând îþi pot modifica
stãrile de spirit. Relaxeazã-te ºi ai încredere cã totul
se desfãºoarã spre binele tãu suprem.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Foarte animate sunt relaþiile cu prietenii, însã mai
mult prin prisma ta, decât a lor. Evitã sã te apropii
prea mult de aceste persoane, inclusiv de persoanele
care te-au susþinut pânã acum la locul de muncã.
Acum eºti numai pe forþele tale ºi nimeni nu te mai
poate ajuta aºa cum doreºti. Se finalizeazã o etapã
legatã de aceste relaþii ºi de acþiuni comune cu
prietenii ºi susþinãtorii din mediul profesional. Ai
nevoie de momente de odihnã ºi regândirea unor
planuri de viaþã, iar zile bune în acest sens sunt joi ºi
vineri. Sãnãtatea este foarte vulnerabilã, deci fii
prudent ºi îngrijeºte-te corespunzãtor. Apar informaþii
foarte utile necesare la locul de muncã. Existã
conflicte mocnite din partea colegilor ºi subalternilor.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

O sãptãmânã foarte dinamicã în plan profesional.
Chiar dacã lucrurile par amestecate, nedesluºite ar fi
bine sã observi atent ce se petrece, sã notezi eventual
într-un jurnal ºi sã vorbeºti cât mai puþin cu alþii. Se
finalizeazã un capitol important, atât în ceea ce
priveºte relaþiile cu ºefii, cât ºi în ceea ce priveºte
activitatea profesionalã. Pe 3 ºi pe 4 septembrie
apar în preajma ta prieteni, dar ºi variante deosebite
de a te implica în proiecte ºi acþiuni de anvergurã.
Fii prudent ºi, deocamdatã, doar gândeºte-te la noi
trasee profesionale. Acum este mai bine sã fii doar
spectator. Evitã provocãrile celorlalþi ºi escaladarea
conflictelor! La finalul sãptãmânii odihneºte-te ºi
detaºazã-te de cotidian.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare, de tipul
achitarea facturilor ºi rezolvarea unor demersuri legate
de bunuri patrimoniale. Relaþiile cu strãinãtatea se
vor reconfigura, fiind probabil sã renunþi la unele.
Mentalul este distorsionat, bine fiind sã eviþi luarea
deciziilor majore ºi implicarea în acþiuni de anvergurã.
Este vremea sã-þi schimbi sistemul valorilor morale
ºi spirituale. Foarte dinamice sunt relaþiile
profesionale! Unii colegi sau ºefi îºi vor retrage
susþinerea de pânã acum, iar alþii vor face demersuri
sã se aporpie mai mult de tine ºi sã te antreneze în
activitãþi noi. Sãptãmâna este bunã numai pentru
reevaluãri ºi regândirea unor planuri personale sau
profesionale. Se recomandã prudenþã în relaþiile cu
prietenii.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

La începutul sãptãmânii eºti nevoit sã te ocupi de relaþiile
parteneriale, mai ales de acelea profesionale. Este dificil
sã ajungi la un consens, fie cã este vorba despre partenerul
de viaþã, fie cã este vorba despre cei profesionali. În plan
financiar, se contureazã un final de etapã, probabil fiiind
vorba de rezolvarea unor datorii vechi. Se pare cã a sosit
momentul sã te ocupi ºi de acte necesare fie dobândirii
unor bunuri, fie pentru contractarea unui credit.
Deocamdatã ar fi bine doar sã te informezi, sã-þi regândeºti
planurile financiare ºi sã laºi în sãptãmânile urmãtoare
acþiunea propriu-zisã. Cãlãtoriile ºi relaþiile cu strãinãtatea
sunt distonante, fiind nevoie de prudenþã ºi discernãmânt.
Relaxeazã-te ºi ocupã-te numai de prioritãþi.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Se contureazã modificãri în relaþiile parteneriale, de
aceea ar fi bine sã observi încotro bate vântul schimbãrii.
Perioada este favorabilã numai unei analize privitoare la
colaborãrile în care eºti implicat sau doreºti sã te implici,
dar ºi pentru a studia, pe îndelete, relaþia cu partenerul
de viaþã. Pregãteºte-te de acþiuni mãreþe în comun cu
alþii! Renunþã la situaþiile nesatisfãcãtoare! Ocupã-te de
tine ºi de prioritãþile tale imediate. La serviciu ai multe
de fãcut, însã este vorba despe activitãþi de rutinã. Se
prefigureazã cheltuieli pe taxe, facturi, însã pot intra în
discuþie ºi partajele sau moºtenirile. Finalul sãptãmânii
este potrivit activitãþilor culturale, dar ºi dialogului cu
persoane aflate în strãinãtate.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Ai multe de fãcut la serviciu, dar persistã senzaþia
de mers în gol. Se întrezãresc noutãþi în plan
profesional, de aceea nu pune bazã pe ce a fost sau
pe ce este încã. Este vorba despre o etapã profesionalã
care se deschide acum, pentru ceva vreme de acum
încolo. Îngrijeºte-þi sãnãtatea, pentru cã se pot
evidenþia afecþiuni vechi, destul de sâcâitoare. Þi-ar
prinde bine trasarea unui plan de consultaþii, analize
medicale sau intervenþii chirurgicale dupã caz.
Relaþiile parteneriale sunt amestecate, astfel cã sunt
posibile rãsturnãri de situaþie bulversante. La sfârºitul
sãptãmânii intervin cheltuieli importante.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Este multã forfotã în plan sentimental, astfel cã sunt
ºanse sã te avânþi în prima idilã posibilã. Controleazã-þi
stãrile ºi ai rãbdare ca evenimentele sã-þi urmeze cursul
firesc. Se finalizeazã o etapã amoroasã, iar finalul
acesteia este imprevizibil. Atmosfera de la locul de muncã
este dinamicã, iar în fundal domneºte discordia, mai
ales din partea bãrbaþilor. Fii prudent în zilele de 3 ºi 4
septembrie, pentru cã fluctuaþiile emoþionale sunt mari
ºi poþi lua decizii pripite. Sãnãtatea este vulnerabilã, dar
cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. În
weekend se întrezãresc activitãþi comune cu alþii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Atenþia ºi eforturile îþi sunt îndreptate mai mult spre
casã ºi familie. Vin vremuri domestice noi, însã
deocamdatã se simt la nivel subtil. Se finalizeazã o etapã
domesticã, într-un mod total neaºteptat. Rezolvã cu atenþie
ºi rãbdare sarcinile cotidiene ºi îndatoririle profesionale,
pentru cã îþi vor veni satisfacþii ºi din aceste direcþii. Joi
ºi vineri se vor ivi situaþii disonante atât într-o relaþie
sentimentalã, cât ºi în relaþia cu copiii. Prudenþã ºi
discernãmânt! Tentaþiile sunt mari ºi pãguboase pe
termen lung. A doua parte a sãptãmânii aduce multã
muncã la serviciu ºi relaþii colegiale provocatoare.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Este multã agitaþie în preajma ta în prima parte a
sãptãmânii. Prieteni, rude, simple cunoºtinþe te vor cãuta
fie pentru a le oferi un sfat, un sprijin moral sau material,
fie pur ºi simplu doresc sã mai schimbe o vorbã cu tine
despre subiectele cotidiene, de larg interes. Se deschide
o etapã nouã în aceste relaþii, însã te vei desprinde de
unii cunoscuþi. Niscai probleme pot apãrea dinspre
segmentul familial. Fii înþelegãtor cu membrii familiei,
chiar dacã ei te provoacã în diverse moduri. Este vorba
mai mult despre rezolvarea unor conflicte vechi, iar felul
lor de a-þi atrage atenþia este, deocamdatã, unul neplãcut.
Rezervã momente pentru odihnã!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Preocupãrile financiare sunt o temã importantã. La
prima vedere eºti nemulþumit de veniturile obþinute
din activitatea profesionalã, dar în umbrã se traseazã
alte variante de câºtig. Totul este sã ai încredere ºi
rãbdare. Se finalizeazã o etapã de câºtig din munca
proprie. Deocamdatã, descurcã-te cu ce ai ºi foloseºte
strictul necesar. Pe 3 ºi pe 4 septembrie sunt posibile
discuþii ºi întâlniri cu persoanele din anturajul apropiat.
Nu lua de bun chiar tot ce þi se spune ºi mai ales
vorbeºte numai la obiect, fãrã a povesti despre tine ºi
intenþiile tale. Cãlãtoriile pe distanþe scurte vor fi
frecvente, atât în scop personal, cât ºi profesional.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti pus pe fapte mari în primele zile ale sãptãmânii.
Însã, luni este bine sã-þi temperezi elanul ºi sã te
ocupi numai de activitãþi uºoare ºi bine cunoscute.
Se finalizeazã o etapã personalã, astfel cã vei decide
sã abordezi cu totul altfel viaþa ºi evenimentele ei. Þi
se rotunjesc veniturile, însã nemulþumirile persistã
în segmentul financiar. Eºti tentat sã cheltuieºti mai
mult decât câºtigi deocamdatã, aspect neplãcut ºi
neindicat. Rezumã-te la a cheltui ºi folosi atât cât ai
nevoie. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce în preajmã
persoane din anturajul apropiat. Întâlniri, discuþii,
vizite, excursii împreunã cu cei dragi în locuri
minunate. Autor: AstroCafe.ro

(3 - 9 septembrie 2020)

13 elevi de la ªcoala Militarã de Subofiþeri “Grigore Alexandru Ghica” Drãgãºani au finalizat  stagiul
de practicã la Jandarmeria Mehedinþi. Timp de aproape patru  luni, sub coordonarea tutorilor profesionali,
elevii au participat la misiuni de ordine publicã ºi de pazã a unor obiective aflate în responsabilitate. Urmeazã
evaluarea din cele douã specializãri parcurse, iar media notelor reprezintã calificativul general obþinut. Aceastã
apreciere are o pondere semnificativã în stabilirea mediei finale de absolvire, pe baza cãreia viitorii jandarmi
vor fi departajaþi  ºi repartizaþi în unitãþile Jandarmeriei Române.

COMPARTIMENTUL INFORMARE RELAÞII PUBLICE ºi cu PUBLICUL
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN  MEHEDINTI

Final de stagiu de practicã la Jandarmeria Mehedinþi
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Anunþ,
Direcþia Silvicã Mehedinþi organizeazã, la sediul sãu

din Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna, nr. 22, în data
de 14.09.2020, orele 10, licitaþie în plic închis pentru închirierea
a trei cantoane silvice Sterie; Grindul Înalt; Pãtulele, situate în
suprafaþa de pãdure proprietate privatã, pe raza localitãþii Pãtulele,
judeþul Mehedinþi.
   Documentele de înscriere ºi ofertele de preþ se depun la sediul
Direcþiei Silvice Mehedinþi în plic sigilat cu menþiunea „Licitaþie
închiriere cantoane silvice”, respectiv pânã în data de 11.09.2020,
orele 12.00.
   Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul direcþiei silvice în data
de 14.09.2020, orele 10.
   Caietul de sarcini, se poate procura de la sediul direcþiei silvice,
compartimentul producþie.
   Relaþii la tel: 0252317970.

DIRECTOR, Sorin Cristian Nicolicioiu

Anunþ
organizare licitaþii mijloace auto

EURO INSOL, lichidator judiciar al Regiei Autonome
pentru Activitãþi Nucleare (RAAN) anunþã scoaterea la vânzare
prin procedura licitaþiei publice cu strigare a bunurilor de natura
mijloacelor auto în data de 16.09.2020. Licitaþiile publice cu strigare
se vor organiza pentru fiecare reper în parte în funcþie de ofertele
depuse. Lista cu bunurile scoase la vânzare, data ºi ora la care vor
avea loc licitaþiile precum ºi preþurile acestora poate fi consultatã
atât pe site-ul RAAN – www.raan.ro cât ºi pe site-ul Euro Insol–
www.euroinsol.eu.
   Caietele de sarcini pentru fiecare licitaþie în parte se pot achiziþiona
de la sediul Regiei Autonome pentru Activitãþi Nucleare, din Drobeta
Turnu Severin, str. Nicolae Iorga nr. 1 la preþul de 150 lei + TVA ºi
se vor achita în contul RO86 UGBI0000552006027RON, deschis la
Garanti Bank S.A. – Agenþia Drobeta Turnu Severin.
Bunurile  puse  în vânzare pot fi vizionate cu o programare prealabilã
dupã cumpãrarea caietului de sarcini.
   Detalii suplimentare la tel: 0758/27.95.21.

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

Hidroelectrica SA- SH Porþile de Fier anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia de Protecþia
Mediului Mehedinþi (autoritatea competentã pentru protecþia mediului),
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*, pentru
proiectul “Mãsuri de protecþie suplimentarã a disipatorului barajului
deversor Porþile de Fier l”, propus a fi amplasat în bazinul hidrografic
Dunãrea, pe fluviu Dunãrea, km D943, lucrare amplasatã pe terenul
intravilan al municipiului Drobeta Turnu Severin, în judeþul Mehedinþi.
   1. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul autoritãþii competente pentru protecþia
mediului Agenþia de Protecþia Mediului Mehedinþi din Drobeta
Turnu Severin, str. Bãile Romane nr. 3, în zilele de luni pânã vineri,
între orele 8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
www.apmmh.apmmh.ro.
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii
anunþului pe pagina de internet a autoritãþii competente pentru
protecþia mediului.

Valoarea medie anticipatã pentru
euro este de 4,9022 lei în cazul
orizontului de ºase luni, respectiv de
4,9582 lei pentru orizontul de 12 luni.

Pentru a regla eventuale miºcãri
ample ale cursului, BNR poate accesa
de la BCE o linie de împrumut în valoare
de 4,5 miliarde lei, cu scopul de
„temperare a temerilor investitorilor
strãini”, cum se precizeazã într-un articol
pe blogul instituþiei. Cum toamna se
anunþã una fiebinte, cu schimbãri
politice ºi riscul amplifcãrii pandemiei,
scadenþa liniei a fost prelungitã pânã la
sfârºitul lunii iunie 2021.

Prãbuºirea economiei SUA cu
31,7% în al doilea trimestru ºi posibila
menþinere de cãtre Fed pe termen mai
lung a dobânzii-cheie la minimele de
0 – 0,25%, au produs deprecierea
monedei americane.

Marþi perechea euro/dolar a crescut
la 1,1935 – 1,2011 dolari, valori care
nu au mai fost atinse de la începutul
lui mai 2018. Miercuri, marcãrile
rapide de profit au coborât euro la
1,1846 – 1,1931 dolari.

Aceasta a fãcut ca media dolarului
sã coboare pânã la 4,0395 lei, un nivel
asemãnãtor fiind atins la jumãtatea lui
octombrie 2018, pentru ca la finalul

Moþiunea a devenit istorie...
perioadei sã urce la 4,0790 lei..

Cursul monedei elveþiene a scãzut
de la 4,5069 la 4,4703 lei, iar la
sfârºi tul intervalului media a fost
stabilitã la 4,4784 lei..

Media lirei sterline a urcat de la
5,3863 la 5,4502 lei..

Uncia de aur fluctua la finalul
perioadei pe pieþele specializate în
culoarul 1.958 – 1.971 dolari, valori
apropiate de cele de marþi. Pe acest
fond preþul gramului de aur a coborât
de la 258,1765 la 258,1701 lei.

Lichiditatea din piaþa monetarã ºi-
a gãsit echilibrul, iar indicele ROBOR
la trei luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat la 2%.

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, s-a oprit la 2,09% iar cel la
12 luni la 2,12%.

Creºterea de miercuri a monedei
americane a fãcut ca bitcoin sã
coborare de la 11.900 spre 11.300
dolari, dupã ce marþi a fost depãºit
pentru scurt timp pragul de 12.000
dolari.

   Analiza cuprinde perioada
25 august – 1 septembrie.

 urmare din pag. 10

 urmare din pag. 1
În continuare, maestrul Ion Creþeanu,

manager la Ansamblul Profesionist “Doina
Oltului”, apropiat al Episcopiei Severinului
ºii Strehaiei, a interpretat câteva pricesne,
printre care ºi “Balada Sfinþilor Brâncoveni”.

Ca prinos de recunoºtinþã adus ctitorilor,
stareþilor ºi vieþuitorilor, închinãtorilor,
donatorilor ºi binefãcãtorilor, acestei
mãnãstiri, adormiþi întru dreaptã credinþã,
dupã Sfânta Liturghie, a fost sãvârºitã
slujba Parastasului, iar la mormântul
pãrintelui arhimandrit, Pavel Nicolaescu a
fost oficiatã o slujbã de pomenire ºi a fost
sfinþitã crucea de marmurã ce a fost ridicatã
la mormântul parintelui stareþ, în urma
trecerii sale la Domnul.

Rãspunsurile la stranã au fost date de
psalþi ai Catedralei Episcopale din Drobeta
Turnu-Severin.

Mãnãstirea Topolniþa este o veche
mãnãstire ortodoxã din Episcopia
Severinului ºi Strehaiei. Aºezatã pe valea
râului Topolniþa, între satele Schitul de
Jos ºi Schitul de Sus, în comuna Izvoru
Bârzii, judeþul Mehedinþi, vechea
Mãnãstire Topolniþa se aflã la o distanþã
de numai 20 de kilometri de municipiul
Drobeta-Turnu-Severin.

Biserica veche a mãnãstirii este
închinatã Sfântului Ioan Botezãtorul, hram
prãznuit în ziua de 29 august. Atunci,
Biserica face pomenire de Tãierea capului
Sfântului Ioan Botezãtorul. Mãnãstirea este
însufleþitã de o obºte monahalã de cãlugãri.
Potrivit tradiþiei locale, Sfântul Nicodim de
la Tismana, plecând de la Mãnãstirea
Vodiþa, spre a cãuta un loc pentru ridicarea

Mãnãstirea Topolniþa a îmbracãt...
unei mãnãstiri închinate Maicii Domnului,
s-a oprit pe valea râului Topolniþa, unde s-
a apucat de lucru. Biserica veche a
Mãnãstirii Topolniþa a fost ctitoritã de boierii
Craioveºti în secolul al XVI-lea, pe vatra
unei biserici mai vechi, ziditã de Sfântul
Nicodim, ctitorul mãnãstirilor Tismana ºi
Vodiþa. Se crede cã Mãnãstirea Topolniþa
a fost ctitoritã imediat dupã Mãnãstirea
Vodiþa, înaintea Mãnãstirii Tismana.
Aceasta va fi terminatã în anul 1378.
Construcþia actualei biserici dateazã din
anul 1646. Atunci, voievodul Matei Basarab,
descendent al Craioveºtilor, a donat ctitoria,
aflatã într-o stare precarã, cãpitanului de
dorobanþi Lupu Buliga, pentru merite
deosebite, în data de 12 februarie 1646.
Ansamblul monahal de la Topolniþa
cuprinde biserica veche, închinatã Tãierii
capului Sfântului Ioan Botezãtorul; turnul
clopotniþã, stãreþia; chiliile ºi biserica din
lemn, închinatã Sfinþilor Împãraþi Constantin
ºi Elena. În exteriorul bisericii vechi, în
curte, se aflã un grup de clãdiri ce aparþin
vechiului schit. Ele reprezintã câteva chilii,
o bucãtãrie ºi stãreþia. Tot ansamblul este
înconjurat cu ziduri groase, din piatrã.
Biserica din lemn a fost construitã iniþial în
satul Spineni, comuna Bãleºti, judeþul Gorj,
în anul 1832.

Mai apoi a fost strãmutatã ºi asamblatã,
dupã 160 de ani, între anii 1992 ºi 1993,
lângã Mãnãstirea Topolniþa. Odatã cu
strãmutarea acesteia, biserica de lemn a
fost închinatã Sfinþilor Împãraþi Constantin
ºi Elena.

      Marian Gherghinescu,
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

 Radu Georgescu
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Instalat, încã de la sfârºitul
lunii octombrie a anului trecut, ca
selecþioner al echipei naþionale de
fotbal a României, severineanul
Mirel Rãdoi va debuta pe banca
tehnicã a “tricolorilor” de-abia în
acest week-end. În primul joc din
Grupa 1 a Ligii Naþiunilor, România
va întâlni vineri, de la ora 21:45,
pe Arena Naþionalã, Irlanda de
Nord, urmând ca luni, 7
septembrie, sã joace, la Klagenfurt,
cu Austria. Din Grupa 1 mai face
parte ºi Norgevia, cu care România
va juca în octombrie. “Cred cã
Austria este în momentul acesta
cea mai bunã echipã din grupa
noastrã. Are un joc complet ºi e
principala candidatã la câºtigarea
grupei. Am emoþii înainte de debut,
dar sunt emoþii pozitive. Cred cã am

Severineanul Rãdoi, la oradebutului
încercat pe
parcursul timpului
sã îmi arãt filozofia de
joc. Îmi place sã am
controlul jocului. Nu
neapãrat tactic, ci
ofensiv. Mie îmi plac
jucãtorii de atac, de
creaþie. Îmi place sã
stau cât mai mult în

jumãtatea adversã. Sunt foarte
mulþi jucãtori tehnici români ºi ar
fi fost o problemã mare dacã nu
reuºeam sã îi integrãm la echipa
naþionalã. Vreau jucãtori cu
personalitate, care chiar au
plãcerea de a juca. Nu vreau
jucãtori timoraþi”, a declarat Rãdoi.
   Selecþionerul a convocat pentru
cele douã jocuri urmãtorii jucãtori:
- Portari: Ciprian Tãtãruºanu (Lyon,
67 jocuri/0 goluri), Florin Niþã
(Sparta Praga, 2/0), David Lazar
(Astra Giurgiu, 0/0);
- Fundaºi: Ionuþ Nedelcearu (FC
Ufa, 9/0), Vlad Chiricheº
(Sassuolo, 57/0), Alin Toºca
(Gaziantep FK, 18/0), Dragoº
Grigore (Ludogorets Razdrag, 37/
0), Andrei Burcã (CFR Cluj, 0/0),
Sergiu Hanca (KS Cracovia, 4/0),

Start cu 2 meciuri amânate

Nicuºor Bancu (Universitatea
Craiova, 13/0), Florin ªtefan
(Sepsi Sfântu Gheorghe, 1/0);
- Mijlocaºi: Alexandru Creþu (NK
Maribor, 0/0), Dan Nistor
(Universitatea Craiova, 3/0),
Alexandru Maxim (Gaziantep FK,
37/3), Nicolae Stanciu (Slavia
Praga, 37/10), Alexandru Cicâldãu
(Universitatea Craiova, 6/0), Ianis
Hagi (Glasgow Rangers, 10/0),
Ciprian Deac (CFR Cluj, 23/4);
- Atacanþi: Gabriel Iancu (Viitorul
Constanþa, 0/0), Florinel Coman
(FCSB, 3/0), Denis Alibec (Astra
Giurgiu, 10/1), George Puºcaº (FC
Reading, 14/6), Sergiu Buº (FCSB,
0/0). Alþi 6 fotbaliºti se aflã pe lista
de rezervã, staff-ul echipei
naþionale urmând a apela la aceºtia
în cazul apariþiei vreunei
indisponibili tãþi:  Cristian
Bãlgrãdean (CFR Cluj, 0/0),
Valentin Creþu (FCSB, 0/0), Andrei
Ivan (Universitatea Craiova, 7/0),
Deian Sorescu (Dinamo Bucureºti,
0/0), Marius Constantin
(Universitatea Craiova, 4/0), Mihai
Bordeianu (CFR Cluj, 2/0).
   Rãdoi ar fi trebuit sã debuteze în

luna martie pe banca echipei
naþionale, însã, din cauza izbucnirii
pandemiei Covid-19, jocul, din
deplasare, cu Islanda, din play-off-
ul pentru calificarea la Campionatul
European de Fotbal, a fost amânat
pentru data de 8 octombrie. Ca sã
poatã juca la Euro, al cãrui turneu
final a fost de-asemenea amânat,
pentru vara anului 2021, tot din
cauza apariþiei coronavirus,
România trebuie sã învingã, pe 12
octombrie, ºi câºtigãtoarea din
meciul Ungaria - Bulgaria.
   Nãscut la data de 22 martie 1981,
Mirel Matei Rãdoi este primul
selecþioner al României originar din
Drobeta Turnu Severin. Ca jucãtor,
acesta e evoluat pentru CSS
Drobeta Turnu Severin, Extensiv
Craiova, Steaua Bucureºti, Al Hilal
(Arabia Sauditã) ºi Al Ain
(Emiratele Arabe Unite), Al Ahli
Dubai (Qatar) ºi al Arabi (Qatar). A
bifat 67 de selecþii la echipa
naþionalã, pentru care a evoluat
între 2000-2010. Ca antrenor, a
pregãtit, o scurtã perioadã, doar
FCSB ºi echipa naþionalã de
Tineret U23 a României.

 Mircea  Oglindoiu

Sezonul 2020-2021 din

Liga 2, etapa 1
CSM Slatina – Dunãrea Cãlãraºi 0-1
Fotbal Comuna Recea – FK Csikszereda 0-1
ASU Politehnica Timiºoara – CS Mioveni 0-0
Gloria Buzãu – Concordia Chiajna 1-1
Unirea Slobozia – Turris Oltul Turnu Mãgurele 1-0
Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Rapid Bucureºti 1-3
Aerostar Bacãu – Universitatea Cluj 0-1
Petrolul Ploieºti – Farul Constanþa 1-2
Metaloglobus Bucureºti – Pandurii Târgu Jiu  (amânat)
FCU Craiova  – Ripensia Timiºoara
(amânat)
CSM Reºiþa a stat

Liga 2 s-a confruntat cu cazuri
Covid-19 încã din
prima etapã. Din
cauzã cã au avut
jucãtori depistaþi
pozitiv, FCU Craiova
ºi Pandurii Târgu Jiu
n-au putut disputa
partidele cu Ripensia
Timiºoara, respectiv
M e t a l o g l o b u s
Bucureºti. La clubul

patronat de Adrian Mititelu, din cei
6 jucãtori depistaþi pozitiv, 3 sunt
portari: Robert Popa, Sorin
Mogoºanu ºi Mario Enache.
Fundaºii Costinel Gugu ºi Radu
Criºtiu, alãturi de mijlocaºul Vlad
Pop au completat lista jucãtorilor
care au fost izolaþi de restul echipei.
Partida cu Ripensia a fost
reprogramatã pentru data de 9
septembrie, cu începere de la ora
19.30, ºi va fi gãzduitã tot de
Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin. Accesul publicului

pe stadion este în continuare
interzis, iar fanii vor putea urmãrii
meciul, în direct, la Digi Sport 1.
Pânã atunci, FCU Craiova va juca
sâmbãtã, 5 septembrie, cu începere
de la ora 20:00, la Miercurea Ciuc,
cu FK Csikszereda. Partida va fi, de-
asemenea, televizatã de Digi Sport.
Tot sâmbãtã, de la ora 17:30,
Pandurii Târgu Jiu va juca, în
deplasare, cu Rapid Bucureºti. ªi
acest meci va fi transmis în direct
de Digi Sport.
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Mã fraþilor, vru nerodu de
Sucã, sã sã ducã sã ia gumã de
mestecat de pi la sârbi. Cã auzi el cã
vine criza ºi musai sã facã
aprovizionarea, cã cicã mestecatu’ în
gol o sã fie de bazã, dacã vine urgia.
Zis ºi fãcut, sã urcã în tomobil cu al
lu’ Zbanghiu, sã dusãrã la vamã ºi
acilea sã oprirã. Pã da, cã cicã dacã
pãºeau în Serbia, intrau în carantinã,
dacã veneau înapoi, ai noºtri sã mai
gândeau în ce condiþii îi primesc, aºa
cã sã oprirã, cicã aºa fu mai sãnãtos.
Zisã Sucã, cã poate nu vine criza aºa
de repede ºi apucã ºi el sã treacã pãnã
la Kladovo, cã lui nu-i place guma
de prin magazinele noastre, plus cã
mai ia ºi el o ciocolatã Cipiripi, ceva
de pe acolo. Cã pe timpu lu’
Ceauºescu, dacã nu gãsea gumã
mentolatã, nerodu cumpãra gumã
fãrã gust di la cooperativã ºi rupea
frunze de mentã ºi le mesteca, pãnã
sã descopere el Piaþa Sârbilor.

Bine, de ce vã spusei io toate astea?
Cã-mi zisã Tanþa lu’ Pecingine, cã cicã
ai lu’ nea Gherghe aveau în plan sã
cumpere toatã guma di la sârbi ºi sã

 nea Mãrin

Sucã ºi Al Pacino candidat la Severin,
bãtãlia de la Termopile via Orºova ºi triaju lu’ nea Virgil Popescu

o dea pe voturi la Severin, cã de mai
mult nu-ºi permite nea candidatul.
Uitã cã n-are voie decât sã împartã
pliante, da în ultima perioadã a trecut
pi la frizer, pi la bãrbier, s-a mai
aranjat, s-a mai pudrat, s-a mai
îmbãlsãmat, parcã-i stã ºi ‘mnealui
mai bine. Cã sã albisã de tot la faþã,
bine cã ºi acuma pare tras, gãlbejor,
îmi ºi zisã Marghioala lu’ Fleaºcã, cã
ultima datã când l-a vãzut pin Crihala
nu mai ºtia dacã e ‘mnealui sau Al
Pacino în Naºul. Pã da, probabel
acuma o fi la regim, la pandemie, s-
or fi sãturat ºi patronii de localuri sã
dea mese gratis, drumu’ pãnã la
Timiºoara la localul propriu din
centrul oraºului, e cam lung ºi
motorina costã, aºa cã nea Gherghe
a luat oraºu la pas, doar-doar o mai
convinge vreo douã bãbuþe de pe
bãncuþe, câtã energie debordantã are
‘mnealui la ceas de searã. Cã i-a
rãmas di la Centrala Play Boy.

Mã fraþilor, bãtãlie mare cum vã
spuneam la Orºova, unde nea
primarele actual sã ia la trântã cu
nea Popescu de la Floricola, ca în

bãtãlia di la Termopile. Pã da,
îi arãtã toate “bãltocile” din
oraº, în direct la televizor, nu
care cumva sã-i scape vreuna.
E drept, cã ºi nea Popescu
presteazã cam slab, cam
neconvingãtor, cam aiurea în
bãrci, cã tramvai nu existã la
Orºova. ªi poate de aia o sã ºi
cheardã, pe seama unui
candidat care e mai bun la
pescuit decât la limba românã,
probabel.

Mã nepoate, degeaba sã face
curãþenie în Severin sau se
amplaseazã mobilier urban, cã

dacã sã aruncã tone de
seminþe de floarea
soarelui pi la bãnci, tot
degeaba. Nu mai fac faþã
nici angajaþii di la
salubritate, da nici ãi de
pun bãnci, cã le rup
neºte golani, cât ai zice
peºte. Cã e greu de
crezut cã ãia mici, di la
grãdiniþã, sã apucã ei
aºa sã vandalizeze cam
tot ce înseamnã
mobilier urban.

Mã fraþilor, am trãit sã
o vedem ºi sã traim ºi pe
asta... triaj observaþional.
Asta le transmite
mehedinþeanu’ nostru,
nimeni altu decât
ministru economiei,
Virgil Daniel Popescu.
Adicã intri într-un local
ºi riºti ca tu sã ai voie în
local, iar partenerul tãu
sã stea la uºã. Ar mai fi
ºansa de a fi... observat
cu ochii în cer ºi sã fii
lãsat sã intri într-un local.
Asta sã fie strategia de
relansare economicã a
þãrii propusã de ministrul economiei?!
Curatã nebunie!

Da ce ai fãcut Viorele?! Ai lãsat
presa din Mehedinþi sã te filmeze
pintre zãbrele!? Cam asta spune
presa liberã din Mehedinti, deºi
Sache a lu’ Zãpãcitu crede cã
altcineva nu a vrut sã dea oichii cu
ziariºtii. O fi Gherghe!? O fi Duicu!?

Mã fraþilor, da sã revenim cu situaþia
primarilor din Mehedinþi, care ºi-au
schimbat partidele ºi prefectu’ judeþului
Doina Dobre sã face cã nu pricepe. Este

vorba despre primarii nominalizaþi
numãru’ trecut,  iar tanti prefecta Dobre
adoptã poziþia... struþului.

Unde-i lege, nu-i tocmealã! Asta
se întâmplã în teorie, cãci practica
lasã cu mult de dorit. Este ºi cazul
edilului Þicu, de la Pãtulele, care va
candida pentru un nou mandat de
primar, deºi legea îi interzice acest
lucru. Curat murdarã politichia asta.

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


