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Joi, 17 septembrie a.c., la nivelul judeþului
Mehedinþi se va desfãºura o activitate de conºtientizare a

tuturor categoriile de participanþi la traficul rutier cu
privire la riscurile la care se expun în situaþia în care nu

respectã normele rutiere.
   Obiectivul acestei activitãþi educativ-preventive este de a
conºtientiza participanþii la traficul rutier cu privire la
importanþa adoptãrii unei conduite responsabile atunci când
se deplasezã pe drumurile publice.
   Proiectul îºi propune concentrarea eforturilor pentru reducerea
numãrului de accidente rutiere ºi a consecinþelor acestora, astfel
încât ziua de 17 septembrie sã devinã o zi fãrã persoane decedate
din accidente rutiere produse pe drumurile publice.

Vã dorim drum bun ºi fãrã evenimente în trafic !

Ziua pompierilor din România
marcatã ºi la ISU Mehedinþi
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17 septembrie - Proiectul
ROADPOL Safety Days

Crucea de pe dealul
Chiciora, din apropierea
satului Godeanu judeþul
Mehedinþi a devenit centru de
pelerinaj pentru credincioºii
mehedinþeni care au venit de
praznicul Înãlþãrii Sfintei
Cruci pentru a se ruga
împreunã la altarul jertfei
supreme înãlþat aici în aceste
locuri binecuvântate de
Dumnezeu.
   La baza Sfintei Cruci,
ridicatã aici prin osteneala
Preasfinþitului Nicodim
Episcopul Severinului ºi
Strehaiei ºi a Centrului
Eparhial, s-a sãvârºit Sfânta
ºi Dumnezeiasca Liturghie a

Pelerini la Crucea
de pe dealul Chiciora

Sfântului Ioan Gurã de Aur de
cãtre Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim ºi un ales sobor de
preoþi ºi diaconi.
  Este primul an când se
sãvârºeºte aici Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie de
praznicul Înãlþãrii Sfintei
Cruci de la sfinþirea acesteia
în anul 2018 la Ciumarca
Comunei Godeanu.
   Crucea aceasta a fost ridicatã
aici în memoria mamelor
eroine care au rãmas vãduve
în timpul rãzboaielor, dar ºi
pentru a marca aici locul unde
cu ºase veacuri în urmã
credincioºii din satele apropiate
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COVID-ul, politicienii cu
interesul pentru ciolan!
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Mai sunt 10 zile de campanie electoralã!
   10 zile intense în care cu siguranþã ne vom vedea cu cât mai mulþi
dintre dumneavoastrã!
   Vreau sã vã mulþumesc din suflet pentru disponibilitatea pe care aþi
avut-o faþã de mine ºi faþã de echipa #PRO_ROMÂNIA_MEHEDINÞI!
   Vã îndemn sã veniþi la vot pe #27_SEPTEMBRIE ºi sã votaþi
#DRÃGHIEA_NICOLAE_PREªEDINTE al Consiliului Judeþean Mehedinþi
ºi lista candidaþilor #PRO_ROMÂNIA pentru funcþiile de consilieri judeþeni.
   Vã mulþumesc pentru susþinere ºi pentru încrederea acordatã ºi vã
doresc tuturor multã sãnãtate!
#NICOLAE_DRÃGHIEA_PREªEDINTE
#CONSILIUL_JUDEÞEAN_MEHEDINÞI
#PRO_ROMÂNIA_MEHEDINÞI

Cu aleasã preþuire,
ALINA TEIª, deputat PRO ROMÂNIA,

judeþul MEHEDINÞI

Dragi mehedinþeni,

Întâmplarea face ca în
ultimele zile sã urmãresc un serial
documentar românesc, realizat de
Lavinia Betea, ºi intitulat „Amintiri
despre trecut”. Pentru cei care nu l-
au vãzut, vã pot spune cã sunt trecute
în revistã, ºi discutate fie cu umor, fie
cu spirit critic, toate aspectele vieþii
din comunism: industrializarea,
planurile cincinale, cozile la alimente,
anii ‘60-’70 cu relativa lor prosperitate
ºi deschidere, anii ‘80 cu obtuzitatea
ºi privaþiunile impuse.
   Mã rog, printre toate  sunt ºi
episoade în centrul cãrora stau
copiii, educaþia, taberele ºcolare,
olimpiadele, desenele animate de
atunci, alimentaþia ºi jocurile
copilãriei. ªtim bine cã pe atunci
joaca ºi lecþiile ocupau cea mai
mare parte a timpului unui copil,
ºi cã se stãtea foarte puþin la
televizor (programul era redus), cã
se mergea în practicã ºi în tabere
ºcolare, la întreceri sportive pe
ºcoli, cã se citea foarte mult.
   Alimentaþia era pentru foarte mulþi
o problemã, iar dulciurile erau puþine
(eugenii, bomboane cu lapte,
prãjituri prin cofetãrii etc), dar cu toate
acestea copii se distrau de minune.
Sporturile, jocurile colegiale,
excursiile cu clasa, sãrbãtorile de
iarnã (aºa cum erau ele, ba cu moº
Crãciun, ba cu moº Gerilã) fãceau
din copilãrie un tãrâm frumos, idilic.
   Venind în timpurile de azi ºi privind
situaþia de faþã þi se strânge inima

Un experiment social
pripit ºi confuz

când îþi dai seama ce ºcoalã fac copiii
acum, cu ce situaþii se confruntã
pãrinþii ºi profesorii. Copiii de azi au
de toate, au tot ce-ºi pot dori, dar cu
toate acestea sunt nevoiþi sã înveþe
în condiþii de o stricteþe sanitarã ieºitã
din comun, în niºte condiþii care îºi
vor lãsa  amprenta asupra
psihologiei lor multã vreme. La fel e
cazul ºi celor mai mici, din grãdiniþe.
E înduioºãtor ºi trist sã vezi
spectacolul educaþiei de astãzi, cu
mãºti ºi mãsuri peste mãsuri, cu
teama omniprezentã ºi o ameninþare
difuzã prezentã la orizont.
   Sistemul de învãþãmânt trece acum
printr-o crizã fãrã precedent ºi fãrã o
ieºire clarã la îndemânã. Pare un
imens laborator social în care sunt
aduºi cei mai fragezi ºi vulnerabili
dintre noi, copiii, ºi unde se simuleazã
ceva ce aduce a disciplinare socialã
sub masca educaþiei.
   Cum vor pãºi în viaþã cei care
acum au intrat în clasa l -a? Cu ce
impresii, cu ce temeri? În acest ritm,
ce pregãteºte ºcoala româneascã de
fapt? ªi pentru care societate de
mâine? Sigur, luãm mãsuri, punem
„pepsiglasuri”, îi obligãm sã poarte
mãºti, diminuãm durata orelor dar
discutã cineva cu aceºti copii ºi le
explicã de ce toate aceste mãsuri,
când vor putea regãsi prietenia caldã
ºi deschisã din pauze sau de dupã
ore? Poate cã, în faþa acestei teribile
provocãri reprezentatã de sars
covid-19, întregul sistem de
învãþãmânt ar fi trebuit resetat ºi
repornit de la zero, cu o altã
abordare, cu programe ºcolare în
care accentul sã nu cadã pe cantitate,
ci pe creativitate, calitate, dialog.
   ªcoala de azi, aºa cum apare la
ora de faþã, pare mai degrabã un
experiment social pripit ºi confuz.
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Incapacitatea Guvernului de a gestiona
noul an ºcolar în condiþii bune pentru elevi ridicã
un ºir lung de întrebãri, suspiciuni ºi temeri atât
în rândul cadrelor didactice, dar mai ales în rândul
pãrinþilor ºi elevilor.

Despre toate aceste probleme, dar ºi ce
soluþii propune Partidul Social Democrat s-a
discutat, la finalul sãptãmânii trecute, în cadrul
unei întâlniri la care a participat doamna
Ecaterina Andronescu, ministrul Educaþiei pe
timpul Guvernãri i PSD, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu, senatorul Liviu
Mazilu ºi cadre didactice din Mehedinþi.

“Aºa cum am mai spus, din pãcate asistãm cu
toþii la cel mai sumbru scenariu: ºcoli care nu au
acces la internet, copii care vor începe ºcoala
online, dar nu au tablete, primãrii care nu au avut

Dezbatere pe tema Educaþiei cu ministrul Ecaterina Andronescu, la Drobeta-Turnu Severin

bani pentru dezinfectanþi ºi mãºti ºi un Guvern
IRESPONSABIL care nu a fãcut decât sã
improvizeze absolut orice cu privire la începerea

noului an ºcolar”, a
declarat preºedintele
Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin
Georgescu.

În acest context PSD
propune patru soluþii
pe care Guvernul nici
mãcar nu le-a luat în
calcul pânã acum:

- testarea gratuitã ºi
periodicã a tuturor
cadrelor didactice ºi a
personalului auxiliar;

- testarea gratuitã ºi
prioritarã a elevilor
precum ºi a elevilor
din clasele unde vor

apãrea cazuri pozitive;
- asigurarea mãºtilor pentru tot personalul din

învãþãmânt ºi pentru toþi copiii care merg la ºcoalã;
‘ acordarea unui stimulant în cuantum de

2.000 lei pentru cadrele didactice ºi de 1.500
lei pe lunã pentru personalul auxiliar,
reprezentând un spor privind gradul de risc
la contaminarea cu noul Coronavirus în
aceastã perioadã.

ªi doamna Ecaterina Andronescu a þinut sã tragã
un semnal de alarmã în ceea ce priveºte
superficialitatea cu care Guvernul a tratat începerea
noului an ºcolar, preconizând cã în acest ritm vom
creºte o generaþie de copii de sacrificiu.

“Îi mulþumesc doamnei Andronescu cã a
acceptat invitaþia noastrã sã vinã în judeþul
Mehedinþi acum, în preajma anului ºcolar, ºi sunt
convins cã aportul pe care îl va aduce în aceastã
campanie va fi de bun augur pentru eforturile
pe care PSD Mehedinþi le-a fãcut ºi le face în
aceastã perioadã”, a adãugat Aladin Georgescu.

Licitaþie pentru proiectarea ºi execuþia lucrãrilor de modernizare a
clãdirii Spitalului Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu Severin

Proiectul derulat de Consiliul Judeþean
Mehedinþi pentru modernizarea clãdirii
principale a Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin a ajuns într-o fazã
avansatã, aceea în care aºteptãm ofertele
operatorilor economici în vederea realizãrii
proiectului tehnic ºi a lucrãrilor de execuþie.

Licitaþia a fost deja publicatã în sistemul
public de achiziþii publice (SICAP), iar termenul
pentru depunerea ofertelor este data de 9
octombrie 2020.

Acesta este cel mai important proiect din cele
6 derulate de Consiliul Judeþean Mehedinþi
pentru modernizarea infrastructurii de sãnãtate
din cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin.

“Vã asigur cã toate se vor implementa, spre
disperarea fostului prefect, care îºi face campanie  Biroul de presã

minþind cu neruºinare în scopul de
a denigra munca angajaþilor
Consiliului Judeþean. Nu s-a oprit
aici! A reclamat toate proiectele
noastre la Ministerul Dezvoltãrii cu
scopul de a le bloca, sã aibã ºi el
subiecte de campanie, în lipsã totalã
de inspiraþie ºi iniþiativã pentru altele
noi. Cât de josnic mai poate coborî
acest individ dacã a ajuns sã
opreascã investiþii importante pentru
infrastructura rutierã ºi cea de sãnãtate
din Mehedinþi?! Suntem asaltaþi de
controale pe toate obiectivele!

Vã asigur cã vom depãºi toate aceste rãutãþi,
vom implementa toate proiectele pentru care am
atras fonduri europene ºi vom accesa altele noi!

Nu pot alþii minþi cât putem noi munci ºi am

convingerea cã mehedinþenii ºtiu acest lucru!”,
a transmis preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
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Consiliul Judeþean Mehedinþi
realizeazã în aceastã perioadã lucrãri
de reabilitare ºi amenajare pe DJ 564,
în centrul comunei Pãtulele.

Lucrãrile se desfãºoarã pe
sectorul cuprins între Primãria
Pãtulele ºi intersecþia cu DJ 562A,
drum care se aflã, de asemenea, în
ample lucrãri de reabilitare.

“Drumul se aflã în administrarea
Consiliului Judeþean ºi era nevoie
sã îl aducem la un nivel ridicat de

Consiliul Judeþean Mehedinþi face
în aceastã perioadã, lucrãri pe
Drumul Judeþean 671E, între
intersecþia cu DN 67 ºi intrarea în
comuna Ilovãþ.

“Am introdus acest tronson în
programul anual de întreþinere al
Consiliului Judeþean Mehedinþi,

Se reabiliteazã centrul comunei Pãtulele

siguranþã ºi confort, având în vedere
cã se aflã în apropierea intersecþiei
cu DJ 562A, care deja a fost asfaltat”,
a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.

Aici se fac casete pentru realizarea
unei piste de biciclete, rigole, se
toarnã strat de asfalt ºi se realizeazã
mai multe locuri de parcare.

Termenul de execuþie a lucrãrilor
este de douã luni.

Au început lucrãrile de întreþinere pe
DJ 671E, pe raza comunei ªiºeºti

 Biroul de presã

întrucât era nevoie sã aducem
aceastã porþiune la condiþii bune de
trafic, mai ales cã ea se continuã
cu douã tronsoane care duc spre
zona de nord a judeþului Mehedinþi
ºi pe care avem investiþii foarte
importante”, a precizat Aladin
Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.

Este vorba despre DJ 671E,
Dâlbociþa – Firizu – Cerna Vârf,
în lungime de peste 18 km ºi DJ
671A, Crãguieºti - Ilovãþ - ªovarna
- Bala, în lungime de peste 12 km,
ambele, în pl in proces de
modernizare.

“Împreunã cu primarul comunei
ªiºeºti, Marian Rãducan, am mers
astãzi la faþa locului ºi vom
monitoriza intervenþiile care se vor
face în platforma rutierã, astfel
încât, ele sã nu îngreuneze traficul
în aceastã perioadã ºi sã ne
asigurãm cã la final, ºoferii vor avea
condiþii bune de circulaþie!”, a
adãugat Aladin Georgescu.

Ziua pompierilor din România marcatã ºi la ISU Mehedinþi
Sãrbãtoritã în fiecare an la

data de 13 septembrie, Ziua
Pompierilor din România este un
prilej de bucurie ºi onoare pentru
toþi salvatorii, care au ales sã-ºi
punã viaþa în slujba semenilor.
   Sub deviza “curaj ºi devotament”
pompierii mehedinþeni au aniversat
la 13 septembrie 2020, împlinirea
a 172 de ani de la actul de eroism
al predecesorilor lor, în apãrarea
Revoluþiei de la 1848.
   Activitatea s-a desfãºurat, într-un
cadru restrâns, la sediul ISU
“Drobeta” al judeþului Mehedinþi, cu
respectarea normelor legale aflate în
vigoare pe perioada stãrii de alertã.
   În prezenþa doamnei prefect, inginer

Doina Dobre, a avut loc festivitatea
de avansare în gradul urmãtor înainte
de termen a unui numãr de opt
pompieri militari, dintre care doi ofiþeri
ºi ºase subofiþeri, întregul colectiv
fiind felicitat pentru profesionalismul
ºi dãruirea manifestate în
îndeplinirea misiunilor.

   La ceas aniversar, pompierilor
militari le-au fost alãturi ºi
comandanþii instituþiilor cu care
aceºtia colaboreazã în gestionarea
situaþiilor de urgenþã, pentru
siguranþa cetãþenilor.

COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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Comandat de PMP Mehedinþi; Executat de SC Profin SRL, cod AEP21200020

“Avem un plan pentru aducerea
unor investiþii majore în judeþul

Mehedinþi!”

   Judeþul Mehedinþi va trebui sã
gãseascã rãspunsurile corecte
dacã vrea sã facã faþã cu brio
impactului economic ºi social al
actualei pandemii.
   Adevãrul trebuie privit în faþã:
bugetele administraþiilor locale
depind într-o foarte mare mãsurã
de performanþa sectorului privat. În
medie, la acest moment, cca 37%
din bugetele oraºelor din România
vin din transferuri din impozitul pe
venit, cca 18% din alocãri de TVA
ºi cca 11% din impozite ºi taxe
locale pe firme. Reculul economic
evident cauzat de pandemie va fi în
2020 de cca 10-12 %, minim. El
se va pãstra ºi pentru urmãtorii doi

ION CUPÃ, CANDIDAT LA
FUNCÞIA DE PREªEDINTE AL

CONSILIULUI JUDEÞEAN
MEHEDINÞI:

ani. Acest fapt va afecta negativ
veniturile bugetare.
Cum acoperim acest deficit
bugetar la nivel local?
   Avem trei variante  pentru
a acoperi golul creat de
efectele negative ale
pandemiei în plan economic:
   Prima,  creºterea
transferurilor de la nivel
central pentru echilibrarea
bugetelor locale. Mã voi bate
ca preºedinte al Consiliului
judeþean pentru acest lucru,
dar în condiþiile în care
deficitul bugetar la nivel
naþional se anunþã a fi între 8
ºi 10% pe 2020, iar veniturile
vor continua sã scadã,
aceastã variantã nu este una
optimistã. Din mai puþin e greu sã
obþinem mai mult.

   A doua variantã  este
absorbþia masivã a fondurilor
europene. Aici este una dintre
soluþiile cheie de care mã voi
ocupa în mod deosebit. La
nivelul Mehedinþiului si al
municipiului Drobeta Turnu
Severin s-au fãcut câþiva paºi
în aceastã direcþie însã foarte
timizi. Ne aflãm în subsolul
clasamentului naþional al

absorbþiei banilor europeni ºi asta
în condiþiile în care 65% din

fondurile alocate României pentru
perioada de implementare 2014-

2023, încã nu au fost
absorbite!!!
 Voi dinamiza ritmul de
absorbþie în Mehedinþi al
banilor europeni ºi voi
fructifica orice posibilitate, pe
orice linie de finanþare mai
mare sau mai micã. Orice ban
atras în realitatea judeþului
Mehedinþi din fondurile ºi prin
programele Uniunii Europene
ne va fi extrem de util. ªi,
atenþie, voi veghea, ca aceºti
bani sã fie corect folosiþi
pentru a nu mai avea episoade
triste, gen APIA Mehedinþi,
ori suspiciuni de fraudare sau
alte ilegalitãþi corelate
activitãþilor cu bani europeni.

   În fine, dar nu în cele din urmã, o
a treia variantã este atragerea
investiþiilor strãine directe. La acest
capitol se ºtie Mehedinþiul ocupã
penultimul loc cu 50 de euro/
capita atraºi în 30 de ani, înaintea
noastrã fiind doar Gorjul care a
atras 9 euro/capital.
   Va fi preocuparea mea principalã.
Împreunã cu viitorul Primar al
municipiului Drobeta Turnu
Severin, Eduard Koler vom face
demersurile necesare pe care sã le

ºi concretizãm încã din prima parte
a mandatului nostru. Avem un plan
strategic bine pus la punct pentru
aducerea unor investiþii strãine
majore în judeþ ºi în Severin.
   La aceste trei variante se adaugã
ceea ce eu numesc un
comportament corect faþã de banii
publici. Gestionarea eficientã a
acestora, ordinea de prioritãþi,
transparenþa în cheltuirea lor,
eliminarea risipei în alocãrile
bugetare locale ne vor ajuta foarte
mult sã gãsim soluþiile necesare
bunei funcþionãri a tuturor
comunitãþilor locale. Acest lucru  ne
va permite sã ne ocupãm de
atragerea ºi implementarea
investiþiilor pentru dezvoltare.

Suntem#SoluþiaTA!#PMP
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’

Consiliul Judeþean Mehedinþi, prin Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu”, a organizat la finele sãptãmânii trecute
ediþia a  XVI –a a Festivalului Naþional de Muzicã Uºoarã
“Iulian Andreescu”. Gazda Festivalului a fost Grãdina de
varã a Palatului Culturii “Teodor Costescu”.
   Festivalul de muzicã uºoarã este unul din puþinele
manifestãri de acest gen, din þarã ºi cuprinde o secþiune de
concurs de interpretare. Un premiu câºtigat la acest festival
atârnã greu în palmaresul oricãrui interpret de muzicã
uºoarã, reprezintã o trambulinã de lansare “în lumea mare”
a interpreþilor acestui gen muzical, a celor care conteazã,
înseamnã de fapt “succes” ºi tot ce aduce acesta.
   Din acest motiv meritã apreciatã iniþativa Centrului Cultural
“Nichita Stãnescu”, condus de managerul Emilia Mihãilescu,
a Consiliului Judeþean Mehedinþi de a promova, de a organiza
ºi a finanþa acest festival, care poartã numele profesorului
mehedinþean Iulian Andreescu (1936- 1998), muzicolog,
profesor, dirijor o personalitate de excepþie.
   Juriul concursului a fost compus la toate cele
ºaisprezece ediþii de personalitãþi, de necontestat, la
majoritatea fiind preºedinte cunoscutul realizator de
emisiuni radio Titus Andrei, profesori ºi compozitori,
membrii ai Uniunii Compozitorilor ºi Muzicologilor din
România.  Juriul ediþiei actuale a fost condus de
profesorul Dorel Gheorghescu, membru al UCMR. Din
juriu au mai fãcut parte Emilia Mihãilescu, managerul
Centrului Cultural, profesorii de specialitate Victor Roºu,
Doina Durdan, Ion Nanciu, precum ºi realizatoarea de
emisiuni muzicale Gabriela Pogaci,  Televiziunea Tele 2
ºi Emisiunea  “Duminicã la Tele 2” fiind parteneri media.

Marele Trofeu al Festivalului a fost câºtigat de Dominique
Simionescu, din Bucureºti, a cãrei interpretare de excepþie
ºi calitãþile vocale au convins juriul sã-i acorde trofeul.
   Prezentatoarea evenimentului a fost Delia Rîmniceanu,
cunoscut jurnalist de televiziune, realizator de emisiuni,
formator ºi profesionist desãvârºit, un atu în plus pentru
un eveniment extraordinar.
   Ediþia din acest an a fost una cu adevãrat de excepþie,
chiar dacã condiþiile în care s-a desfãºurat evenimentul
au fost cele impuse de pandemie, prevederile legale
fiind respectate cu stricteþe.

Festivalul Naþional de
Muzicã Uºoarã

“Iulian Andreescu” 2020
* A început ºcoala, însã nu prea e

lãmurit nimeni în þara asta cum... Una ni se
spune oficial, alta ni se transmite prin mass
media, altceva vedem noi cu ochiul liber,
sperãm, liber de prejudecãþi. O medie, în
sensul obiectivitãþii, de la fata locului nu ºtiu
dacã a stat cineva sã facã. Rãmân, din pãcate,
doar câteva cliºee. Obiºnuite ºi obositoare
ºi ele de atâta utilizare. Oricum, asupra
câtorva aspecte - ºcoli nepregãtite, nefinisate,
absenþa manualelor, a tabletelor, a mãºtilor, a
substanþelor dezinfectante, prostia ºi
incompetenþa din ce în ce mai agresive mai
vizibile ale ministresei de resort etc. - mai
toatã lumea cade de acord.
   * Pe câte unii, începuse sã-i frece grija cã,
datoritã sau, mã rog, din cauza suspendãrii
festivitãþilor de deschidere a cursurilor,
afacerile florãreselor erau în cãdere liberã.
Regrete eterne, dar poate cã ºi presiunea pe
bugetele familiilor a cunoscut, cu acest prilej,
o binefãcãtoare scãdere. Zilele trecute, a fost
inaugurat, cu mare fast, un tronson de metrou
început cu vreo zece ani în urmã. Respectivul
tronson intrase în folclor din cauza amânãrii
repetate a termenului de recepþie, de dare în
funcþiune, carevasazicã. Ei, a venit la staþia
principalã a noului tronson lume luminatã,
începând cu Dulapul Sãsesc ºi terminând
cu cine vrei ºi cine nu vrei. Nea Rânjilã,
râºnitorul ºi ronþãitorul de roci diverse, gresie,
bazalt etc, a þinut nu doar sã se bage cu capu-
n pozã alãturi de valetul sãu de serviciu,
Organ Balalaikã, ci ºi sã gãvãreascã
„prostimii” ceva învãþãturi, dupã modelul

Clãdim ºi reclãdim...
Împuºcatului. Numai cã, tocmai atunci, pe
distinsul Plãvan l-au apucat mofturile, fiþele
de parvenit provincial, aºa cum l-au apucat
cu câþiva ani în urmã la Paris, când ºi-a
aruncat pardesiul pe capota maºinii de
protocol, fiindcã nu a fost prin preajmã vreun
sclavete sã se transforme-n cuier. Acum,
dumnealui a fãcut pe primadonna mofturoasã
pentru cã soarele cãdea într-un unghi
nefavorabil pe fila de pe care urma sã-ºi
citeascã “istoricul” discurs.
   * Bineînþeles cã propaganda iohannistã,
hãitaºii electorali ai liberalilor, toþi aceºtia au
început sã pretindã pe la colþuri cã ...”uriaºa
realizare” se datoreazã guvernului de impotenþi
si incompetenþi condus de... Organul
Organelor! Ce sã faci? Sã râzi þinându-te cu
mâinile de burtã sau sã-þi dai cu tesla-n...
   * Un fârþângãu din categoria celor care au
impresia cã salveazã ba Bucureºtiul, ba
România, ba biluþele din propriul nas, s-a
bãgat în niste încurcãturi  cu iz penal din care
se pare cã îi este din ce în ce mai greu sã iasã.
Mai ales cã s-a decis sã o contracandideze
pe Gabriela Firea. Va ieºi o pãlãlaie de proces
de se va mobiliza, cred, toatã Justiþia Românã
pentru a nu-i lãsa pe liberali fãrã candidat la
Primãria Generalã a Capitalei. Vã daþi seama
ce ne aºteaptã? Zile de fior ºi râs...
   * “Reclãdim România!” „Clãdim noul
Mehedinþi!”, “Reclãdim Vânju Mare!!” Etc.
Astfel de sloganuri... mobilizatoare
împânzesc peisajul patriei! Reclãdiþi pe dracu’,
mãi nevolnicilor! Absolut vomitiv! ªtiþi bancul
cu guma? Dar pe cel cu putina? B.B. King

Jurnal de IZOLETÃ, 2020 (XXV)
01 septembrie - Bate vânt de alegeri, aºa cã
începu sã scadã Covidul în statisticile morþii!
Da, prin mass media oficialã, mãi, sã vezi,
minune, scãzurã decesele, scãzurã zonele
infectate, scãzurã procentele din raportul
teste-infestaþi! Ura! Hai, s-o þinem tot într-o
campanie electoralã, cã bag sama, se sparie
Covidul ºi ne lasã-n pace! Votaþi Covidul!
02 septembrie - Fie Covidul cât de rãu, tot
mai tare-i miºtoul meu! Cel mai bun vaccin
anticovid este miºtoul, bancul, caterinca! ªi
dacã tratamentul cu aºa ceva nu dã roadele
la care se aºteaptã medicul de familie, cel
puþin suferi cu zâmbetul pe buze! Auzi, aci,
vreo câteva exemple preluate de pe Net (chiar
dacã le ºtiþi, luaþi situaþia ca pe o întâlnire
cu “comicii vestiþi ai ecranului”): #Cunoaºte
cineva un frizer care tunde online zilele
astea? #Piticii de pe creier pot fi socotiþi
animale de companie. Cã vor sã-i plimb...
03 septembrie - Hai cu poantele, cã se

înmulþirã piticii pe creierii guvernanþilor:
#Declaraþie de dragoste 2020: Vrei sã faci
carantina cu mine? # Mi-am ciocãnit singur la
uºã. Chiar m-am simþit mai bine ºtiind astfel
cã nu sunt singur acasã. # Dupã nouã luni,
cineva o întreabã pe mamã: Cine este tatãl? -
Nu ºtiu, purta mascã!
04 septembrie - Începe ºcoala! Cum? Online
sau... fizic? Sau ºi online, ºi fizic? Pe 14
septembrie sau pe 01 octombrie? Breaking
news: Se zvoneºte cã Hamlet ºi-ar fi depus
demisia de la ªcoala de filozofi ºi bãieþi de
castel! No breaking news: Anisie rezistã!
05 septembrie - Asta, da, caterincã, frate, la
greu, cum s-ar spune, dar fãrã a fi jignitoare
defel, ba chiar este umor de bunã calitate: #
Fuego ºi hitul verii: Dezinfecteazã, mamã, clanþa!
06 septembrie - Bãi, tatã, apropo de vedete,
pânã ºi Killian Mbappe, fotbalistul acela
care joacã la o echipã din Franþa, cicã prinse
Covid!  Continuare în pag. 10
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   Pentru anul 1937, campania de
sãpãturi a fost planificatã a se
desfãºura în perioada 15 august
- 16 octombrie. Un prim demers
este realizat la 19 mai 1937.
Alexandru Bãrcãcilã, director al
Liceului „Traian” din Turnu
Severin, director al Muzeului
Regiunii Porþile de Fier ºi membru
corespondent al Comisiei
Monumentelor Istorice îi scria
preºedintelui Oficiului Naþional de Turism, cu
sediul în Bucureºti, Calea Victoriei, nr. 88.
   Legãtura lui Alexandru Bãrcãcilã cu Oficiul
Naþional de Turism datã de faptul cã în grãdina
publicã „General Dragalina” din Turnu
Severin, situatã în apropierea ruinelor Cetãþii
Severinului, „necercetate ºi neîngrijite” se
construia Hotelul Turistic.
   Deºi aveau ºi alte opþiuni, turiºtii care
poposeau în oraº urmau sã se cazeze ºi aici,
dar priveliºtea de la ruine era una total
neprietenoasã ºi nu oferea nimic. „Din toamna
trecutã, dându-ne seama de valoarea acestui
monument ºi de necesitatea prezentãrii lui
marelui numãr de turiºti români ºi strãini, care
viziteazã Severinul, am fãcut un început de
cercetãri arheologice, cu rezultatele publicate
în volumul omagial pentru C. Kiriþescu sub
titlul: Cetatea Medievalã a Severinului, început
de cercetãri arheologice... Continuarea ºi
punerea la punct a acestor cercetãri se impune
pentru prestigiul nostru naþional ºi pentru
interesul turistic ce prezintã acest monument”.
   Concret, Alexandru Bãrcãcilã adresa
rugãmintea de a-i fi pusã la dispoziþie suma
de 60.000 de lei cu promisiunea cã rezultatele
sãpãturilor întreprinse vor fi comunicate
progresiv, creditorului. ªi-a îndreptat
rugãmintea cãtre Oficiul Naþional de Turism,
întrucât Comisiunea Monumentelor Istorice
nu dispunea de fonduri suficiente pentru a
putea fi angajate lucrãri de un asemenea
calibru, „fondurile modeste ce le vom obþine
de la aceastã Comisiune le vom întrebuinþa
la continuarea sãpãturilor arheologice la
Castrul Roman Drobeta... ºi la alte cercetãri
arheologice din împrejurimi”.
   Rãspunsul de la Oficiul Naþional de Turism a
venit la data de 24 iulie 1937 cu adresa nr.
5170 ºi a fost unul satisfãcãtor „...luând cu
satisfacþie cunoºtinþã de acordarea subvenþiei
cerutã pentru continuarea cercetãrilor
arheologice la ... Cetatea medievalã a
Severinului, am început a face pregãtirile
necesare pentru executarea lucrãrii. Se pare cã,
în Oficiul Naþional de Turism, Alexandru

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

Bãrcãcilã câºtigase un partener pentru ducerea
la îndeplinire a proiectul sãu. Mai bine spus,
la data de 7 martie 1938, profesorul Bãrcãcilã
transmite o nouã scrisoare la cancelaria acestei
instituþii, prin care solicitã fix aceiaºi sumã,
60.000 de lei. „În vederea valorii deosebite ce
reprezintã pentru turism impunãtoarele
monumente istorice din Turnu Severin, vã
rugãm sã binevoiþi a continua sã ne daþi
preþiosul Domniei Voastre concurs pentru
continuarea cercetãrii ºi consolidãrii lor,
îndeosebi la thermele romane ºi la Cetatea
Medievalã a Severinului... Osebit vom interveni
pentru acoperirea thermelor, dupã proiectul în
parte alcãtuit cu perspectiva executãrii acestei
lucrãri de cãtre Ministerul Comunicaþiilor”.
   Într-adevãr acestui proiect de scoatere la
luminã a ruinelor Severinului - thermele recent
descoperite ºi Cetatea Medievalã a Severinului
-, s-a alãturat ºi Ministerul Comunicaþiilor ºi
Lucrãrilor Publice, în fruntea cãruia se afla
mehedinþeanul Richard Franassovici.
   Cu astfel de parteneri, lucrãrile arheologice
pe ºantierul Cetãþii Medievale a Severinului
au continuat ºi în campaniile din 1937-1939.
   Concluziile au fãcut obiectul unui nou raport
al profesorului Alexandru Bãrcãcilã, datat 10
decembrie 1939. În cuprinsul sãu, acesta
precizeazã cã în anul 1938, lucrãrile ºantierului
de la Cetatea Severinului, executate, de aceastã
datã, cu efective de premilitari, s-au limitat la
cercetarea parþialã a pantei de est a bastionului
ºi a unei pãrþi mai reduse de pe platou, în partea
de sud-est a capelei. (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.

16 septembrie 
18:00-19.30 Aventurile lui
Tom Sawyer
20:00-22:00 Orient
Express (AG) 

17 septembrie 
18:00-19:20 Moartea lui
Joe Indianul
20:00-21:30 America,
venim! (AP12) 

18 septembrie 
18:00-19:20 Dumbrava
Minunatã 
20:00-21:40 Despre
oameni ºi melci (AP12) 

FILME ÎN AER LIBER

Începutul de toamnã vine cu o serie de proiecþii
cinematografice programate pe parcursul a ºapte seri, din 16
septembrie ºi pânã în 22 septembrie, începând cu ora 18:00.
   Proiecþiile de filme vor începe la ora 18.00 iar accesul
se va face, în fiecare searã, începând cu ora 17:30, în
ordinea sosirii, intrarea fiind gratuitã.
   Pentru buna desfãºurare a evenimentului, vom respecta
toate normele de igienã ºi distanþare socialã, precum ºi
mascã de protecþie.

Programul evenimentului:
19 septembrie 

18:00-20:10 Hugo
20:30-22:20 Filantropica (AG) 

20 septembrie 
18:00-19:10 Cãlãtoriile lui
Pin Pin
19:30-21:27 6.9 pe Scara
Richter (AP12) 

21 septembrie 
18:00-19:30 Veronica
20:00-21:30 Câinele japonez (AG) 

22 septembrie 
18:00-19:30 Veronica se
întoarce
20:00-21:30 Pup-o, mã! (AP12) 

#evenimente_culturale_de_calitate
#cultura_dã_viaþã_comunitãþii
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   La 5 martie 2020, când spectacolul
Covid-19 se afla în desfãºurare, dar
nu fusese prezentat public nici cu
mascã „la vedere”, nici cu mãnuºi,
mãscãricii naþionali - Preºedintele ºi
Prim-ministrul -, au fost întrebaþi:
„Dar nu e periculos sã ne jucãm de-a
anticipatele pe timp de crizã?”
   ªi unul ºi celãlalt au rãspuns foarte
ofuscaþi:
- prim-ministrul: „Ce crizã?”.
- preºedintele: „Ca sã demitizãm un
pic boala despre un virus ucigaº...
pânã acum avem noroc”.
   La scurt timp dupã asta, vice-prim-
ministreasa „Guvernului meu” a pus
perla filosofalã pe coliva otrãvitã:
„Omul sã aibã garanþia cã nu se culcã
sãnãtos ºi se trezeºte - fereascã
Dumnezeu, mort - aºa cum s-a
întâmplat la Timiºoara”.
   În perioada „stãrii de urgenþã”, apoi
în cea „de alertã” continuã,
imbecilismele de rang înalt au apãrut
ca ciupercile dupã ploaie, isterizate
pânã dincolo de perioada culesului
sparanghelului din landurile
Germaniei, de cãtre „qvartetul groazei”
Vela-Tãtaru-Arafat-Rafila. Prin ordinele
iresponsabile ale aceloraºi oficiali
cuplaþi ombilical cu „anonimii” de la
Grupul de Comunicare Strategicã,
prefecturilor din teritoriu li s-a interzis
sã facã publice situaþia aºa-ziºilor
infectaþi cu SARS-Cov-2. Cei care iau
în serios (in)exactitatea numãrului
deceselor care, conform statisticilor
oficiale curg precum nisipul în
clepsidra O.M.S., n-ar greºi dacã ar
întreba administraþiile cimitirelor dacã
au dat ºi bonuri de ordine pentru
copârºee, dacã fac faþã înmormântãrilor,
dacã numãrul groparilor a fost
suplimentat...  Mergând în ritm cu
rapoartele oficiale, primãriile locale ar
fi trebuit sã caute locuri pentru

Circ electoral într-un altfel de an ºcolar
amenajare pentru noi cimitire. Dacã
nu, sã recurgã la gropi comune sau,
la incinerare... N-a fost aºa.
    Ca ºi în luna martie, guvernanþii
dau din mâini ºi din picioare, strigã,
dau fluturaºi ºi vor alegeri. Elevii sã
aºtepte la rând deschiderea normalã
a anului ºcolar, în octombrie, a zvonit
dupã o degustare guvernamentalã,
Lucovid. Dupã indicaþiile preþioase ale
ministresei agramate ce se ocupã de
(ne)educaþie ºi de destituirea
academicienilor, elevii vor veni la
ºcoalã fãrã sã se întâlneascã, iar în
clase vor fi separaþi prin panouri de
PEPSIglas. Prim-ministrul vrea musai
secþii de votare în ºcoli. Pãi domnule
Lucovid, dacã tot aþi fãcut ante-
camere-filtru de selecþie Covid în
corturi, în curþile spitalelor, de ce nu
puneþi corturi pentru vot pe terenurile
virane? Sau în parcuri. ªi nu cu
selecþie dupã vârstã cum ºi-a dat cu
pãrerea imbecilã smurdarul de
serviciu. Lãsaþi copiii sã-ºi vadã de
ºcoalã, altfel, nu peste mult timp vom
fi obligaþi sã organizãm cursuri de
alfabetizare ca în deceniile al patrulea
ºi al cincilea ale secolului trecut. Le-
aþi contaminat deja nepermis de mult
programa ºcolarã, aþi eliminat materii
esenþiale pentru formarea unei culturi
generale necesare pentru tot restul
vieþii, pânã ºi „cei ºapte ani de-acasã”
nu mai sunt ºapte. Analfabeþi
funcþionali, avem deja. Vreþi roboþi
dupã chipul ºi mintea voastrã lipsã?
   De la bun început ºi „pas cu pas”,
clovnul cu bluzã roºie a cãlcat
prevederile Constituþiei României
stârnind dezbinare ºi urã[1]. Rostit cu
dificultate printre maxilarele-i
scrâºnitoare, sloganul ipocrit: „Dragi
români, spãlaþi-vã pe mâini”, a sunat
ca o declaraþie de rãzboi:
- P.S.D. e de vinã cã Papa Francisc a
sãrutat o cãlugãriþã dupã ce a pus-o
sã promitã cã nu-l muºcã[2];
- P.S.D.-ul e de vinã cã SARS-
Cov 2 a venit în România ca
migrant fãrã paºaport;
- P.S.D.-ul e de vinã cã în câteva luni
de zile, statul român (prin Cîþu) a
împrumutat miliarde de euro cu cele
mai mari dobânzi din Uniunea
Europeanã, de folosirea cãrora
„Guvernul meu” nu dã seama nimãnui;
- P.S.D.-ul e de vinã cã pensiile nu s-

au mãrit conform programului
aprobat de Parlamentul României;
- P.S.D.-ul e de vinã cã în vara lui
2020 a fost cald;
- P.S.D.-ul e de vinã cã în concedii,
românii nu au pãstrat „distanþa «
socialã »”. Drept pentru care
nimicnicia sa Vodã Sparanghel a pus
norodul în dilemã: „eºti pre-caut, sau
eºti prost, una din douã”[3];
- P.S.D.-ul e de vinã cã înaltul comisar
al O.N.U. pentru drepturile omului -
Michelle Bachelet - a declarat:
„Epidemia este folositã pentru a
justifica schimbãri represive ale
legislaþiei împotriva populaþiei”[4];
- P.S.D.-ul e de vinã cã Papa Francisc
a pupat pantofi negrii [5];
- P.S.D.-ul e de vinã cã guru Rafila
(reprezentantul O.M.S.) bate câmpii:
„Urmeazã masca în casã, evitarea
interacþiunii cu familia...”[6].
- P.S.D.-ul e de vinã cã acelaºi Rafila
face biss la bãtut câmpii: „Cântatul la
orele de Muzicã nu este recomandat
în noul an ºcolar”[7].
- P.S.D.-ul e de vinã cã Prof. dr. Vasile
Astãrãstoaie declarã: „De ce tãcere ºi
secretomanie faþã de familiile celor
internaþi cu Covid? […] Cine a impus-
o ºi cui foloseºte ? E necesarã o
comunicare permanentã cu familiile
celor internaþi. Spitalul nu e penitenciar!
O atitudine de secret, tãcere ºi lipsã de
comunicare nu s-a mai pomenit în
sãnãtate ! Atitudinea personalului
medical nu trebuie sã se schimbe în
rãu. A adus deja destul!”[8].
- P.S.D.-ul e de vinã cã la Sofia,
bulgarii au aruncat mãºtile ºi le-au
dat foc în faþa ministerului.
- P.S.D.-ul e de vinã cã senatorul
american Scott Jensen a declarat:
„Covid-19 este doar o gripã ºi numãrul
deceselor este fals”[9].
- P.S.D.-ul e de vinã cã adevãrul a
explodat prin difuzarea la Televiziunea
elveþianã a Documentarului„Corona-
virus: o înºelãciune mondialã
conceputã de O.M.S.!”[10];
- P.S.D.-ul e de vinã cã nemþii spun cã
NU este nevoie de vaccin [11].
- P.S.D.-ul e de vinã cã Prim-ministrul
României, Lucovid Orban, a declarat cã
„Guvernul ia în calcul începerea
cursurilor în regim online pânã la data
de 1 octombrie, atunci când elevii se vor
întoarce fizic la ºcoalã” („...fãrã sã se

întâlneascã” - de la Anisie citare - n.r.).
- P.S.D.-ul e de vinã cã Preºedintele
Consiliului Naþional al Elevilor susþine:
„în contextul în care Guvernul nu a fãcut
niciun efort real pe parcursul verii
pentru a asigura infrastructura digitalã
de care au nevoie peste 900.000 de
elevi, este inadmisibil ca, în acest
moment, sã pornim de la premisa cã
ºcoala va începe în mediul online. În
acest sens, solicitãm Guvernului sã ia
mãsuri reale de protecþie în teritoriu,
care sã permitã întoarcerea la ºcoalã a
elevilor ºi cadrelor didactice în
siguranþã”[12].
- P.S.D.-ul e de vinã cã „se cutremurã
Europa, cã zeci de mii de oameni
scandeazã în stradã la Berlin, Londra,
Zürich, Viena, Paris, Madrid…
împotriva mãsurilor anticovid” [13].
   Pentru comparaþie cu „perlele”
preºedintelui ºi prim-ministrului
României, supunem atenþiei cititorilor
Discursul Preºedintelui Israelului,
Reuven Rivlin, rostit cu prilejul noului
an ºcolar 2020-2021, prima zi de
cursuri fiind 1 septembrie 2020:
„Astãzi, 1 septembrie 2020,
începem un nou capitol în educaþia
copiilor noºtri. În inima mea, am
convingerea cã, aºa cum am
depãºit împreunã dificultãþile din
ultimul an, la fel vom construi
împreunã un nou an mai bun”.
   Anul care începe astãzi, nu este un an
ºcolar obiºnuit. Începem întotdeauna
anul ºcolar cu un sentiment de mare
bucurie ºi emoþie specialã, dar de data
aceasta îl abordãm cu un sentiment de
teamã care este mai mare decât normal.
De data aceasta începem un pic diferit.
Încã din primul meu an ca preºedinte,
elevii israelieni au fost în centrul
preocupãrilor mele ºi astãzi, prima zi
de ºcoalã, este din nou o zi festivã în
programul meu. Astãzi este ultima primã
zi de ºcoalã pe care o voi trãi ca
preºedinte al þãrii, anul acesta cu elevii
din Beit Shemesh. Ochii mei se vor
umple de lacrimi la vederea ºirurilor de
elevi care vor flutura steaguri ºi vor purta
cãmãºi albe, cu un sentiment de
speranþã în suflete. Anul 5781 începe
în timp de pandemie cu coronavirus,
pandemie care a adus cu sine provocãri
ºi schimbãri în viaþa noastrã, schimbãri
neexperimentate pânã acum.

 continuare în pagina 10
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„Orice pãrinte ºtie cã copilul are
nevoie de ºcoalã”, zice premierul
gânditor la sondaje, Ludovic Orban.
Este valabilã ºi viceversa: „Orice
alegãtor ºtie cã politicianul are
nevoie de voturi”, zice nea Ilie de la
sculãrie, expert în vot ºi alegeri
locale. Nea Ilie s-a prins ºi el cã
politicienii ar face chiar orice pentru
a rãmâne la putere sau cu ciolanul
în dinþi. Este vorba de mãduva
ciolanului care este extrem de
suculentã.

Puterea le face tuturor cu ochiul
ºi mai ales politicienilor care nu au
niciun fel de meserie ºi a pune mâna
pe o funcþie aleasã sau numitã este
scopul existenþei lor. Politicienii ne
împing la rãzboi, la vaccinare, la tot
felul de politici de ei inventate ºi care
nu au fost verificate înainte de a fi
implementate. Ei sunt cei care
conduc, dupã ce câºtigã alegerile.

 ªtefan Bãeºiu

Noi cu ºcoala ºi COVID-ul, politicienii cu interesul pentru ciolan!
Aºa este cu democraþia. Este puterea

poporului, dar democraþia reprezentativã
din zilele noastre nu seamãnã deloc cu
democraþia participativã de pe vremea
Greciei antice. Acolo, cetãþenii sau
anumite categorii alese ieºeau în piaþa
publicã ºi îºi decideau viitorul. Acum noi
ne decidem viitorul prin intermediul
unor reprezentanþi pe care îi alegem.

Pare destul de corectã situaþia,
numai cã avem de-a face ºi cu
intermediari în acest circuit de selectare
a reprezentanþilor care ne conduc.
Intermediarii sau cei care se interpun
între popor ºi democraþie sunt
politicienii sau partidele politice. Noi
de fapt îi alegem pe cei care ne sunt
serviþi. Ei au fost deja selectaþi, aleºi de
cãtre partide ºi trimiºi în bãtãlia politicã.
Nu este o alegere directã a poporului,
ci se opteazã între diferite variante, pe
care partidele le considerã convenabile
sau potrivite sã conducã sau candidaþii

care au puterea de a câºtiga. Ori aici
se mai produce un compromis: al
doilea. Partidele nu îi propun pe
listele de candidaþi pe cei mai buni
sau pe cei mai potriviþi sau competenþi
sã ne conducã. Ei îi trimit în luptã pe
cei care au cele mai mari ºanse sã
câºtige alegerile, sã câºtige puterea.
Nu tot timpul cei care câºtigã ciolanul
sunt cei mai competenþi dintre
politicieni, dintre reprezentanþii
partidelor politice.

Nu tot timpul cei numiþi în funcþii
publice de cãtre puterea politicã sunt
cei mai buni sã conducã ºi sã ia cele
mai bune decizii pentru comunitate.
Politicienii au tot interesul în tot ceea
ce fac sã se menþinã la putere sau sã
ajungã la putere. ªi aici se produce
compromisul. Dar nu este vorba de
un compromis pentru Binele Public,
ci pentru binele politicienilor.

Ce se va întâmpla dacã tot mai

multe ºcoli se vor închide, se vor
organiza în continuare alegeri locale?
Cine va rãspunde pentru morþii de
dupã 14 septembrie, dacã se vor
înmulþi cazurile de coronavirus ºi
morþii dupã reluarea cursurilor în
sãlile de clasã? Cine va rãspunde
pentru morþii de dupã 27 septembrie
când peste 8 milioane de alegãtori
sunt aºteptaþi la scrutin, potrivit
estimãrilor. Va exista un contact
masiv între participanþii la alegerile
locale. Ce va fi în secþiile unde vor
apãrea cazuri de coronavirus? Se vor
închide, vor exista secþii de rezervã?
Se va anula scrutinul sau va continua
tot în sala ºi în cabinele de vot
respective? Cu ºcolile va fi mult mai
simplu, pentru cã vor fi închise, iar
cursurile vor avea loc online.
Scrutinul nu se va putea desfãºura
online pentru cã nu existã niciun fel
de reglementare în acest sens.

Prin mila politicienilor care se aflã
la putere le-om duce pe toate cu toþii
ºi vom vedea cine se mai aflã în viaþã
dupã. Sigur cã mai este de menþionat
ºi aspectul cã dacã va fi nevoie de
mai puþine cazuri de coronavirus în
preajma alegerilor atunci se vor face,
dacã UE ne va da mai mulþi bani, dacã
vom avea mai multe cazuri, se vor face
ºi aºa. Politicienii români sunt foarte
adaptabili cu legea ºi cu interesul
naþional. Patriotismul politicianului
român este precum vrejul de fasole.

„Suntem alãturi de
comunitãþile în care activãm ºi ne
dorim sã contribuim în mod direct
ºi concret acolo unde este cea
mai mare nevoie. De aceea, fiecare
hipermarket a decis anul acesta
cauza pe care o sprijinã, în propria
comunitate, pentru cã aceste
nevoi sunt mai bine identificate
la nivel local ºi, astfel, putem
rãspunde eficient. Astfel cora
România va dona 187.500 lei
cãtre comunitãþile din care face
parte”, a declarat Camelia
Popescu, CSR, comunicare ºi
publicitate, cora România.
   Hipermarketul cora Drobeta
Turnu Severin a adoptat cauza

cora România îºi menþine angajamentul ºi sprijinã în continuare
comunitãþile locale ºi copiii care au nevoie de îngrijiri medicale

În contextul dificil generat de pandemia
COVID-19, cora România îºi menþine
angajamentul de a veni în sprijinul
comunitãþilor în care activeazã, greu
încercate în aceastã perioadã, oferind
banii necesari pentru achiziþionarea
unor echipamente ºi materiale medicale
vitale pentru tratamentul copiilor cu
probleme de sãnãtate. Fiecare
hipermarket cora va susþine o cauzã ºi
va încheia parteneriate locale cu spitale
sau asociaþii de profil, în cadrul unui
program care, anul acesta, continuã
tradiþia lansatã în 2006 prin campania
„Luna cora, luna inimilor deschise”.

Secþiei Unitate Primiri Urgenþe Pediatrie
din cadrul Spitalului Judeþean de
Urgenþã Drobeta Turnu Severin,
angajându-se sã-i ajute pe micii
pacienþi din judeþ sã beneficieze de
îngrijiri medicale adecvate. Ajutorul se
îndreaptã cãtre copiii care sosesc în
Secþia Unitate Primiri Urgenþe Pediatrie
cu diferite afecþiuni, la care personalul
medical trebuie sã intervinã prompt, iar
acest lucru nu ar fi fost posibil fãrã
aparatura necesarã.
   „În anii trecuþi campania era desfãºuratã
alãturi de clienþii noºtri cu ajutorul cãrora,
pe lângã suma importantã oferitã decora,
strângeam fonduri care sã rezolve niºte
probleme clare cu care

 continuare în pagina 11
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07 septembrie - De fapt, ce este mai grav, se întreabã oamenii destupaþi
la cap: COVIDUL SAU FRICA DE MOARTEA PE CARE EL O POATE
PROVOCA? Osho, un gânditor oriental rãspunde cã dacã este uºor sã
eviþi virusul este aproape imposibil sã te fereºti de frica din tine! Aºa cã,
se poate muri în numãr mai mare de frica Covidului decât de el, odatã
intrat în tine! Iar noi, mai nedestupaþi la minte, întrebãm: DAR CINE ARE
NEVOIE SÃ NE FIE FRICÃ ªI SÃ MURIM CU EA ÎN SÂN? Aud?
08 septembrie - Frica pãzeºte via, zice o vorbã româneascã. Acum,
despre care vie vorbim, despre via personalã sau despre a celor care vor
sã punã mâna pe via noastrã? Cã aºa e ºi cu frica asta de Covid, indusã
de unii sau alþii, cu care ne aduc în pragul disperãrii, pe alocuri, din
mare nefericire, în cel al sinuciderii - zic surse de peste Ocean - fricã
indusã tocmai pentru a pune mâna pe viile noastre - citeºte vieþile noastre
- astfel cã frica noastrã, pe care credem cã ne pãzim via, de fapt, pãzeºte
via lor, adicã ceea ce, într-un viitor scurt, va deveni viaþa noastrã!
09 septembrie - Discuþia asupra eficienþei medicale a mãºtii pe care ne-
o impune Guvernul nostru continuã pe multe meridiane. Concluzia
majoritarã, dacã nu chiar totalã, este cã ea, masca, este ineficientã, ºi cã nu
protejeazã mai deloc... Apoi, cã eram de fapt, nu are eficienþã decât împotriva
prafului, nicidecum a virusului acela ucigaº! O doctoriþã, se exprima plastic
în acest sens zicând cã un pârþ trece prin chilot, prin textura pantalonului,
ºi se risipeºte aproape instantaneu în aerul împrejmuitor, cum, atunci,
niºte pânzã subþire ºi o bucãþicã de hârtie sã þinã piept unui virus?
10 septembrie - Pregãtiri pentru începerea anului ºcolar: scenarii, finanþãri,
recomandãri, norme! ªcolile au devenit locuri de schimbãri de la o zi la
alta, personalul abia mai face faþã, se scot bãncile în plus, scaunele,
tablourile de pe pereþi, glastrele cu flori, tot, tot, se marcheazã podeua cu
sãgeþi de direcþie, se monteazã pulverizatoare de dezinfectant... ªcolile sunt
terenuri de viitoare luptã cu Covidul cel groaznic! Groaznic!
11 septembrie - Chestia cu “distanþarea socialã” cicã se recomandã în
cazul în care ai în faþã un pacient simptomatic, iar riscul de a fi contaminat
de el este real dupã aproximativ 10 minute de “contact”, dar nu în toate
cazurile, contaminarea depinzând ºi de nivelul de reacþie a sistemului
imunitar la acþiunea Covidului! Prin urmare, a sta volens-nolens la
distanþã de 1,5 - 2 metri de oricine, este un nonsens, întrucât doar
simtomaticii - adicã persoane dovedite prin simptome specifice ºi prin
testare cã sunt purtãtoare de Covid-19 - pot rãspândi virusul!
12 septembrie - Masca, eterna discuþie despre mascã, din aceste zile!
Cicã ea, în fapt dovedit ºtiinþific, induce deficit de oxigen prin respiraþie!
Cum? Surse militare americane susþin cã masca purtatã reduce nivelul
de oxigen necesar ºi inhalat de om la fiecare respiraþie, de la 20,5 % -
versiunea oficialã de pe site-ul guvernului american este de 19,5 % - la
17,4 %, fapt ce provoacã ameþeli, greaþã, iniþial, apoi, neoxigenarea
repetatã a creierului, ducând la complicaþii mult mai grave!
13 septembrie - Ziua pompierilor, Dealul Spirii, vitejie, eroism,
patriotism... Aiurea, nimeni nu a mai amintit de acea zi, decât în treacãt,
acum, a fi erou înseamnã sã lupþi cu Covidul! Mai exact, sã scapi de
Covid sau de frica de Covid? Mâine începe ºcoala! Clopoþelul poartã
mascã ºi a fost plasat ºi bine dezinfectat la 1,5 metri de peretele de care
atârna pânã mai anul trecut ºcolar! (GNews pt conf D.D.S.)
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[1] 1 https://www.rfi.ro/presa-romaneasca-92586-revista-proteste-oameni-frig-geaca-rosie-republica - 22 ianuarie 2017
[2]  https://www.libertatea.ro/stiri/papa-francisc-a-sarutat-o-calugarita-dupa-ce-a-pus-o-sa-promita-ca-nu-l-musca-2850753 - ianuarie 2020
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prost-una-din-doua/ - 10 iunie 2020.
[4] https://oficialmedia.com/inaltul-comisar-al-onu-pentru-drepturile-omului-epidemia-este-folosita-pentru-a-justifica-schimbari-represive-
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[10] https://oficialmedia.com/coronavirus-o-inselaciune-mondiala-conceputa-de-oms-documentarul-difuzat-la-televiziunea-elvetiana/ - 24 august 2020
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1-octombrie/30820866.html
[13] https://www.smartradio.ro/covid-proteste-in-europa-impotriva-restrictiilor-pandemiei-berlin-londra-zurich-viena-paris-madrid/ - 30 august 2020.
[14] Gazeta româneascã, Israel, Anul 8, nr. 365/ 8 sept. 2020, p.3

Circ electoral într-un altfel...
   Din cauza acestei pandemii, nu am avut
o adevãratã vacanþã de varã ºi suficiente
momente pentru a ne odihni cu adevãrat.
   Nici voi, dragi pãrinþi, nici voi - copii
iubiþi ºi nici voi - minunaþii noºtri
profesori. Voi, care ghidaþi ºi formaþi
generaþia urmãtoare. Voi, coloana
vertebralã a societãþii noastre. Voi, care
daþi stabilitate copiilor noºtri în acest
timp de anxietate ºi incertitudine. Într-
un moment în care avem nevoie de
valori solide ºi fundaþii emoþionale,
prezenþa voastrã caldã ºi constantã de
la izbucnirea pandemiei, de la ºcoalã
ºi de la distanþã, îi ajutã pe elevi sã
menþinã rutina învãþãrii ºi sã îºi
dezvolte abilitãþile ºi capacitãþile de care
vor avea nevoie în viitor”[14].
   Da! P.S.D.-ul a fãcut greºeli, dar
nimeni nu poate contesta faptul cã toate

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

regimurile postdecembriste au
contribuit la distrugerea României, la
oferirea ei pe gratis unui Occident
agresiv, lacom ºi ipocrit, însã actuala
administraþie a Þãrii ºi actualul ºef de
stat sunt cei mai ticãloºi, incompetenþi
ºi distructivi conducãtori pe care i-a avut
România în întreaga sa Istorie milenarã.
O fi ºi asta o performanþã...De aceea strig:
Jos „Guvernul meu!” ºi punerea în loc a
unui guvern de realã unitate naþionalã
pentru salvarea Þãrii! Jos chiriaºul de la
Cotroceni, judecarea sa cu dreptate ºi
pedepsirea dupã faptele reprobabile comise
în deserviciul României! Jos Dictatura
sanitar-medicalã ºi punerea la zidul ruºinii
a cadrelor medicale colaboraþioniste cu
terorismul biologic al O.M.S.!
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                                            Îi recomandãm Elle Oil’s, uleiul anti-
covid, care poate înlocui vaccinul, produs exclusiv românesc, dar a
cãrei aprobare de a fi lansat pe piaþa liberã, în farmacii, spre exemplu,
zace în sertarul prim ministrului Orban - zic surse media antipatice
guvernanþilor - de peste trei luni! Uleiul-minune poate fi procurat de
pe internet, însã, la flacoane, cu plata, moderatã, în lei. Se spune
despre el cã dãrâmã Covidul în trei minute! Oare, de ce nu se spune
nimic, oficial, despre el, adicã, nici cã e bun, nici cã e ne-bun, Elle
Oil’s-ul, ãsta? (GNews pt conf D.D.S.).

Douã autoturisme noi au intrat în dotarea structurilor de ordine
publicã din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Mehedinþi, în

scopul creºterii gradului de siguranþã a cetãþenilor.
   Autovehiculele fac parte dintr-un lot contractat la nivel central, în baza
programului de înzestrare cu mijloace auto desfãºurat de Ministerului Afacerilor
Interne, fiind repartizate la nivelul inspectoratului pentru structurile operative.
   Pe lângã acestea, în perioada urmãtoare vor mai fi alocate unitãþii noastre
încã ºapte astfel de autoturisme, care vor fi dotate cu sisteme acustice ºi
optice de semnalizare, având aplicate stema ºi tricolorul României în format
color ºi deviza Jandarmeriei „Lege ºi Ordine”.

Utilizarea acestora va contribui la o mai bunã mobilitate a jandarmilor
mehedinþeni în misiunile desfãºurate în slujba cetãþenilor.

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

Dotare nouã la  Jandarmeria Mehedinþi
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 Urmare din pag. 1Pelerini la Crucea de pe dealul Chiciora
se adunau la rugãciunea instituitã
de Sfântul Nicodim de la Tismana
pentru izbãvirea de ciumã.
La baza acestei Sfinte Cruci se
sãvârºeºte de douã ori pe an Sfânta
Liturghie, în vinerea de dupã
sãrbãtoarea Sfinþilor împãraþi
Constantin ºi mama sa Elena ºi la

Praznicul Înãlþãrii Sfintei Cruci.
   În cadrul Sfintei Liturghii au fost
citite rugãciuni pentru elevii care au
început pe 14 septembrie un nou
an ºcolar ºi pentru a fi feriþi de boli
ºi a avea spor la învãþãturã.
   La finalul Sfintei Liturghii Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a pus la inimile

credincioºilor prezenþi cuvânt de
învãþãturã vorbind despre importanþa
Sfintei Cruci pentru noi creºtinii.
   Dupã finalul Sfintei Liturghii
rapsodul oltean Ion Creþeanu
Directorul Ansamblului Doina
Oltului a interpretat câteva balade
printre care ºi „Nu-i singur Iuda
vinovat” balada ce rememoreazã
pãtimirile Mântuitorului ºi
rãscumpãrarea pãcatelor noastre.
   Crucea aceasta a fost înãlþatã aici
precum Sfântul Constantin cel Mare
a înãlþat Crucea Domnului pe

stindarde precum a vãzut pe cer
Semnul Sfintei Cruci ºi lângã el scris
„prin acest Semn vei învinge”.

Sfântul Constantin cel Mare a
fãcut ascultare de Dumnezeu ºi a
pus semnul Crucii pe stindarde, pe
scuturile ºi pe coifurile soldaþilor ºi
prin aceasta a învins. De acolo avem
stindardul, steagul, iar dacã o oaste
se declarã învinsã dacã pierde
steagul de luptã, asemenea ºi noi
creºtinii dacã pierdem Crucea,
pierdem rãzboiul duhovnicesc!
               Pr. Marian Alin Giginã
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partenerii noºtri din sãnãtate se
confruntã. Anul acesta, din respect
pentru clienþii noºtri, în acest
context de pandemie ºi de efectele
acesteia în economia noastrã, am
venit în sprijinul Secþiei de Primiri
Urgenþe Pediatrie fãrã sã le mai
solicitãm sprijinul financiar
acestora, chiar ºi pentru o cauzã atât
de nobilã”, a declarat Anca Elena
Avel, directorul hipermarketului
cora Drobeta Turnu Severin.
   Ne bucurãm c-am reuºit sã
achiz i þ ionãm pentru Secþ ia
Primiri Urgenþe Pediatrie un
monitor funcþii vitale, nebulizator,

cora România îºi menþine...

 Biroul de presã
Despre cora România

cora România, parte a grupului Louis Delhaize, este unul dintre cele mai
dinamice branduri de retail. Prezent pe piaþa româneascã din 2003, grupul
opereazã în prezent 11 hipermarketuri în Bucureºti ºi în marile oraºe. În 2013,
cora a lansat platforma cora.ro, fiind primul mare lanþ comercial cu livrare tip
drive din România. Serviciul cora.ro cu livrare la domiciliu este disponibil în

Bucureºti, Constanþa, Cluj, Bacãu ºi
Ploieºti, Drobeta, oferind
consumatorilor posibilitatea sã
comande produsele preferate online.
A fost lansatã ºi aplicaþiacora, pentru
o experienþã îmbogãþitã a
consumatorului pe spaþiul de vânzare
ºi pentru o mai bunã organizare a
listei de cumpãrãturi, dar ºi a
beneficiilor de fidelitate. Aceasta
poate fi descãrcatã gratuit din App
Store ºi Google Play. Filosofia cora
România îi are în centru pe
consumatori, cãrora le oferã produse
ºi servicii de calitate, la preþuri
accesibile. cora România desfãºoarã
ºi o intensã activitate de
responsabilitate socialã implicându-
se în proiecte de educaþie ºi sãnãtate
în comunitãþile din care face parte.

aspirator secreþ i i  nazale/
pulmonare, 2 lãmpi bactericide,
o lampã examinare ORL, un
otoscop, termometru de frunte cu
infraroºu ºi un pat medical cu
suport perfuzie ºi saltea.
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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)

Începi sãptãmâna cu optimism ºi încredere, chiar dacã
sunt posibile surprize care te scot din ritm ºi te obligã sã te
adaptezi din mers. De exemplu, din punct de vedere financiar
pot sã aparã cheltuieli neprevãzute sau, dacã te avânþi în
speculaþii financiare sau cheltuieli extravagante, e posibil
sã ajungi la limitã cu resursele sau sã treci printr-un moment
de instabilitate, nesiguranþã ºi teamã. Aºadar, protejeazã-þi
finanþele. În plan profesional, încã e nevoie sã depui mult
efort pentru ceea ce þi-ai propus sã realizezi sau ai senzaþia
cã totul se deruleazã foarte lent ºi cã eºti nevoit sã aºtepþi
mai mult decât ai estimat, anumite rezolvãri, progrese,
rezultate. Totuºi, mici semne cã lucrurile se îndreaptã în
direcþia bunã poþi vedea în aceastã sãptãmânã. Pãstreazã-þi
încrederea! În jurul zilei de 17 septembrie, e potrivit sã începi
un proiect sau sã schimbi ceva legat de alimentaþie ºi stil de
viaþã, sã începi un program de îmbunãtãþire a sãnãtãþii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Aceastã sãptãmânã poate sã-þi aducã schimbãri neaºteptate
sau un comportament capricios ºi instabil în ce priveºte
mediul familial. Toleranþa îþi este scãzutã, tocmai de aceea
existã riscul unor schimbãri bruºte de dispoziþie ºi chiar
manifestãri complet lipsite de tact ºi diplomaþie în relaþiile cu
cei din jur. Pentru unii Tauri, existã chiar premizele unor
schimbãri neaºteptate a locuinþei sau a unor condiþii de locuit.
La locul de muncã sunt în continuare discuþii, întrevederi,
negocieri, unele cu legea în mânã sau cu contractul de muncã
pe masã. Ai nevoie de multã rãbdare ºi atenþie la detalii, mai
ales dacã eºti pe punctul de a-þi negocia poziþia ºi rolul la
locul de muncã sau vrei sã obþii un proiect. Luna nouã în
Fecioarã, din 17 septembrie, creeazã un context benefic
pentru intenþii noi în ce priveºte o relaþie amoroasã sau relaþia
cu copiii. De asemenea, acum e momentul sã renunþi la niºte
obiceiuri nesãnãtoase în aceste aspecte ale vieþii ºi sã priveºti
cu mai mult simþ practic ºi luciditate spre viitor, corectând

ceea ce nu mai funcþioneazã în relaþia ta.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Tu poþi folosi aceastã perioadã pentru a crea ceva, pentru
a-þi manifesta un talent sau niºte abilitãþi, pentru a-þi declara
sentimentele, poziþia ºi intenþiile în relaþiile apropiate. E
important sã te concentrezi mai mult pe ceea ce poþi face tu,
pe ceea ce ai tu de dat ºi, de asemenea, asupra lucrurilor pe
care le poþi schimba singur. Nu e momentul sã te bazezi pe
alþii, sã aºtepþi salvare din exterior ºi nici sã pui baza pe
promisiunile care þi se fac. E posibil sã simþi multã instabilitate
de ceva vreme, în toate domeniile, dar mai ales în ce priveºte
finanþele, anturajul, proiectele. Totuºi, în aceastã sãptãmânã,
în jurul datei de 17 septembrie, ai ºansa sã gãseºti soluþii
bune cu ajutorul familiei. De altfel, existã premize ºi pentru
schimbãri care þin de casã sau de organizarea unui spaþiu
de lucru sau de locuit. E momentul sã eficientizezi acest
spaþiu, sã elimini ceea ce nu-þi mai foloseºte ºi sã pãstrezi
doar ceea ce e funcþional, util, de bunã calitate.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Experimentezi fie o pauzã, fie instabilitate, în ce priveºte
cariera ºi relaþiile profesionale. E un moment de rãscruce,
de fapt, în care sã decizi pe ce drum vei merge mai departe
ºi ce schimbãri e potrivit sã faci. Însã, deocamdatã, tot ce
poþi face este sã aºtepþi, sã ai rãbdare sã þi se reveleze drumul
adecvat. Între timp, fii atent la ce simþi, ce observi în lumea ta
sau în atitudinea unor oameni pe care i-ai creditat de-a
lungul vremii. S-ar putea sã vezi totul cu alþi ochi acum, de
fapt sã vezi unele detalii care þi-au scãpat ºi care te vor ajuta
în deciziile tale. Luna nouã în Fecioarã, din 17 septembrie,
îþi activeazã zona comunicãrii ºi a mentalului. E un moment
bun de fãcut curaþenie în mintea ta, de renunþat la unele
puncte de vedere, convingeri, abordãri nesãnãtoase. Poate
fi un nou început pentru tine, un mod nou de a gândi, mai
eficient, mai funcþional ºi mai ales sãnãtos.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Pentru tine, sãptãmâna aceasta poate aduce întorsãturi
de situaþie în ce priveºte zona profesionalã. Poþi fi destul
de capricios ºi poþi avea momente în care pur ºi simplu
dai cu piciorul unei propuneri, unui context, unor relaþii.
Adevãrul este cã nu prea-þi arde acum de compromisuri
ºi, de fapt, vei face ceea ce trebuia sã faci demult: vei pãstra
doar ceea ce-þi place ºi te inspirã. Pe de altã parte, pot
apãrea veºti neaºteptate, surprize, schimbãri bruste în
carierã, la care vei fi nevoit sã te adaptezi. Probabil cã în
jurul acestui subiect vor fi multe gânduri, multe conversaþii
ºi negocieri, unde cu puþin efort, cu rãbdare ºi diplomaþie,
poþi obþine rãspunsuri favorabile în cele din urmã. Pe data
de 17 septembrie, se formeazã aspectul de Lunã nouã în
Fecioarã, activând în harta ta casa banilor. Aºadar, e un
moment bun sã te concentrezi asupra resurselor tale, sã
iniþiezi un proiect cu beneficii materiale sau sã foloseºti
mai multe resurse interioare decât pânã acum, pentru a-
þi consolida resursele exterioare.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Evenimentul sãptãmânii, pentru tine, este Luna nouã
în semnul Fecioarei, un moment de care ar trebui sã profiþi,
în sensul de a te decide sã faci pentru tine lucruri pe care
le-ai tot amânat. De exemplu, poþi sã începi un program
nutriþional, sã te ocupi mai mult de corpul tãu, sã faci
schimbãri în stilul de viaþã dar ºi în atitudinea ta faþã de tot
ce te înconjoarã, pentru a aduce mai mult echilibru în
interior ºi în exterior. Zona finanþelor este în continuare cu
frãmântãri, gânduri, evaluãri, chiar îngrijorare. E o perioadã
în care energia este consumatã mai mult pentru a conserva
resursele, decât pentru a le înmulþi, deci e necesar sã fii
prudent ºi foarte chibzuit când vine vorba de investiþii ºi
cheltuieli, mai ales cã existã (sau apar) situaþii în care þi se
solicitã sprijin ºi susþinere materialã: fie copiii au nevoie,
fie persoana iubitã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Contextul astrologic te predispune la o hiperactivitate
mentalã, în sensul cã analizezi, interpretezi ºi întorci pe
toate pãrþile absolut tot ce te preocupã. În felul acesta,
riºti sã te simþi epuizat, inclusiv fii ºi chiar sã somatizezi
o serie de îngrijorãri sau temeri. E posibil sã te simþi
neascultat sau sã te îngrijorezi pentru cineva apropiat,
însã nu e momentul sã insiºti sau sã forþezi lucrurile, ci
e mai bine sã ai grijã de tine ºi de echilibrul tãu. În ce
priveºte relaþiile ºi parteneriatele, se reiau situaþii vechi,
apar oameni din trecut, e o perioadã de lãmuriri,
rezolvãri, închideri de etape. ªi oricât ar pãrea lucrurile
de rãscolite ºi neclare acum, þi se oferã ºansa de a te
vindeca de niºte aºteptãri sau rãni vechi cauzate de
conflicte sau alegeri din trecut. Iertarea, observarea cât
mai detaºatã a experienþelor ºi încrederea cã totul se
desfãºoarã exact aºa cum e nevoie, sunt cheile
succesului în aceastã sãptãmânã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Se menþin ºi în aceastã sãptãmânã aspectele tensionate
cu impact în zona muncii ºi a sãnãtãþii. Unele proiecte
sunt încetinite, unele activitãþi blocate, iar atmosfera poate
fi destul de apãsãtoare ºi lipsitã de entuziasm la locul de
muncã. Mai cu seamã cã unele schimbãri sunt iminente,
pentru a îmbunãtãþi rezultatele. Unii nativi pot fi în cãutare
de serviciu, alþi i sunt în reconfigurãri serioase
profesionale. În orice caz, e nevoie de rãbdare pe acest
segment, pentru cã aici sunt situaþii de duratã. Din punct
de vedere financiar, e posibil sã simþi o uºoarã ameliorare
în ce priveºte resursele proprii ºi banii câºtigaþi din efortul
ºi munca ta. Se pot debloca niºte situaþii care te-au þinut
în ºah sau încep soluþiile sã vinã, în sensul creºterii
veniturilor. Însã, nu e momentul sã te bazezi pe ceea ce
vine de la alþii, ci e înþelept sã te bazezi doar pe tine acum.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Ceva s-a schimbat pentru tine, odatã cu revenirea în miºcare
directã a lui Jupiter, stãpânul Sãgetãtorului. E posibil sã-þi
revinã încrederea, optimismul ºi entuziasmul, uºor, uºor.
Sãptãmâna aceasta, începi sã-þi pui din nou motoarele în
miºcare, sã creezi, sã generezi venituri, sã expansionezi
segmentul financiar ºi al prosperitãþii în general. E necesar sã
ai încredere în viziunea ta, în ideile ºi adevãrul tãu, oricât de
nebuneºti li se par toate acestea altora. Ziua de 17 septembrie,
când se formeazã aspectul de Lunã nouã în semnul Fecioarei
ºi activeazã zona carierei, puterii ºi autoritãþii, poate sã-þi
aducã revelaþii preþioase ºi sã însemne un început, o relansare,
o abordare nouã a carierei sau afacerii în care eºti implicat.
Cu acest prilej, se reconfigureazã ºi anturajul, grupul cu care
colaborezi, legãturile pe care te bazezi pentru a progresa ºi a
evolua. Pot apãrea oameni noi în calea ta, acordã-le atenþie.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

 În aceastã sãptãmânã, poþi simþi o uºurare, ca ºi când
parte din presiunea psihicã resimþitã în ultima vreme se
dilueazã, se ridicã, lãsând loc claritãþii. Poþi simþi, de
asemenea, cã îþi revine motivaþia ºi încrederea, cumva ºtii cã
toate se vor rezolva într-un fel sau altul, iar aceastã atitudine
nu poate decât sã te ajute ºi sã creeze posibilitãþi ºi oportunitãþi
noi pentru tine. Încã existã predispoziþie cãtre tensiuni în
familie ºi în chestiuni legate de casã, locuinþã, cãmin sau
relaþia cu pãrinþii. Fie ai de rezolvat situaþii presante care par
blocate sau încetinite, fie existã îngrijorãri legate de starea
unui pãrinte. În orice caz, e nevoie de tine, eºti solicitat sã
contribui cu resurse sau pur ºi simplu cu prezenþa ta. Pe 17
septembrie, la Lunã nouã în Fecioarã, þi se deschid drumurile,
fie cãtre strãinãtate, fie în ce priveºte evoluþia ta. Poþi trece la
un nou nivel de înþelegere ºi abordare a vieþii ºi viitorului,
desenând în minte o traiectorie diferitã, cu ajutorul informaþiilor
pe care le accesezi ºi a omenilor care te inspirã ºi sprijinã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Pentru tine, este o sãptãmânã în care viaþa socialã,
interacþiunile cu ceilalþi, dezvoltarea unor relaþii benefice ºi
armonioase sunt prioritare. Mai ales cã existã posibilitatea unor
surprize, veºti neaºteptate, schimbãri fãrã preaviz, rãzgândiri
bruºte din partea unor colaboratori sau a partenerului de viaþã,
prin urmare va trebui sã fii mereu pe fazã ºi sã te adaptezi din
mers. E foarte important sã apelezi, în aceastã sãptãmânã, la
capacitatea ta de a rãmâne detaºat, lucid ºi orientat cãtre soluþii,
indiferent ce apare. Luna nouã în Fecioarã, din 17 septembrie,
se traduce în cazul tãu printr-un început în ce priveºte conexiunea
cu partenerul, la un nivel mai profund. De asemenea, poate fi
vorba despre un început în ce priveºte o asociere, o contribuþie
a cuiva la un proiect al tãu, poate chiar o finanþare pe care o poþi
obþine acum dacã eºti dispus sã ceri ºi sã primeºti sprijin. În
orice caz, fii deschis sã primeºti ce ai nevoie, pentru cã energia

ºi contextul te susþine.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Odatã cu revenirea în miºcare directã a planetei Jupiter
(guvernatorul tradiþional al Peºtilor), îþi mai vine inima la loc
ºi începi sã te poziþionezi cu mai mult optimism ºi încredere
în toate situaþiile de viaþã ºi toate experienþele care apar. Dacã
pânã acum simþeai cã nu te poþi baza pe nimeni sau cã nu
rezonezi cu cei din jur, din aceastã sãptãmânã se schimbã
acest aspect. Ba chiar pot sã-þi iasã în cale oameni inspiraþi,
cu idei bune, cu propuneri demne de luat în considerare. Sau,
pur ºi simplu, se pot crea ºi dezvolta relaþii de prietenie care
aduc expansiune pentru tine ºi proiectele tale. Luna nouã în
Fecioarã, din 17 septembrie, activeazã casa mariajului, a relaþiei
de cuplu ºi a parteneriatelor, iar acest moment poate reprezenta
un anagajament nou, un contract, o decizie pragmaticã cu impact
pe termen lung în ce priveºte o relaþie semnificativã. Acum, cel
mai important este sã recunoºti ce funcþioneazã pentru tine, ce
e sãnãtos, ce adaugã valoare în viaþa ta, ºi sã alegi în consecinþã
ce faci mai departe cu relaþiile tale.

(17 - 23 septembrie 2020)

Autor: AstroCafe.ro
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ANUNÞ PUBLIC
PRIVIND DEPUNEREA SOLICITÃRII DE EMITERE A

ACORDULUI DE MEDIU

Societatea SECOM SA anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitarea
ºi modernizarea sistemului de alimentare cu apã ºi canalizare în judeþul
Mehedinþi - Construcþia sistemelor de alimentare cu apã ºi canalizare
pentru aglomerãrile Cujmir-Braniºtea”.

Lucrãrile se vor desfãºura pe teritoriul administrativ al comunei
Cujmir în localitãþile Cujmir, Cujmirul Mic, Aurora, comuna Obârºia de
Câmp în localitãþile Izimºa, Obârºia de Câmp, comuna Braniºtea în
localitãþile Braniºtea ºi Goanþa.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
autoritãþii competente pentru protecþia mediului Agenþia pentru protecþia
Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin,
cod:220234, jud. Mehedinþi, precum ºi la sediile primãriilor Cujmir,
Obârºia de Câmp, Braniºtea, în zilele de luni – joi, între orele 08.00 –
16.30 ºi vinerea între orele 8.00 – 14.00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului: AGENÞIA PENTRU PROTECÞIA
MEDIULUI MEHEDINÞI.

Logiscool România, lider în programe edu-tech pentru copii, reia
cursurile in ºcoli respectând toate normele epidemiologice dar
pãstreazã ºi module în format online live, prin videoconferinþã, pentru
cei care aleg sã înveþe online. Interactive ºi utile, cursurile Logiscool
le vor oferi elevilor posibilitatea de a dezvolta noi abilitãþi ºi, astfel,
de a avea acces la un viitor al digitalizãrii, indiferent de drumul pe
care îl vor alege. Ghidaþi de instructori tineri ºi pasionaþi, elevii vor
învãþa cum sã dezvolte singuri o aplicaþie sau sã construiascã un
joc, dar ºi cum sã editeze un clip video.

Cursuri de programare pentru viitor 
Ce pregãteºte echipa Logiscool Drobeta Turnu Severin pentru

anul ºcolar 2020 - 2021? Cursurile de programare ºi roboticã reîncep în
sediile de pe strada Traian, nr. 119 pe 27 septembrie, iar elevii pot opta
atât pentru cursuri în sediul ºcolii, cât ºi online. 
   Modulele se adreseazã copiilor ºi tinerilor între 7 ºi 17 de ani, în grupe
de 6-12 cursanþi, din aceeaºi categorie de vârstã ºi nu necesitã cunoºtinþe
anterioare pentru grupele de începãtori. Lecþiile cu o duratã de 90 de minute
au loc o datã pe sãptãmânã, online sau la sediul ºcolii, pe toatã durata anului
ºcolar. Preþul pentru un modul online sau la sediu este de 260 lei pe lunã.

Urmând cursurile Logiscool, elevii vor putea descoperi, printre
altele, limbajele de programare JavaScript, C#, dar ºi Python, unul dintre
limbajele cu cea mai rapidã dezvoltare. În plus, elevii vor putea încerca
ºi bazele dezvoltãrii în Virtual Reality (VR). Cursurile vor putea fi urmate
ºi online live, prin videoconferinþã. Atât cursurile din sãlile de clasã, cât
ºi cele online îmbinã jocul cu principiile de programare, accentul fiind
pus pe a înþelege procesul ºi a integra informaþia.
   Toþi cei înscriºi la cursurile Logiscool, fie în ºcoli sau online, vor avea
acces la materiale de suport - de la tutoriale video, la resurse educative
- în cadrul platformei proprii de învãþare Scoolcode.
   Înainte de începerea cursurilor, pãrinþii ºi copiii pot participa gratuit
la lecþii demonstrative, pentru a înþelege mai bine activitãþile viitoare.
Astfel, ºcoala vine în întâmpinarea nevoilor copiilor care nu s-au mai
întâlnit cu domeniul ºi doresc sã afle mai multe despre programare.
   Pentru pãrinþi, lecþia demonstrativã este un prilej pentru a afla totul
despre    Logiscool ºi despre metoda de învãþare aplicatã, dar este ºi
momentul în care pot afla rãspunsuri la toate întrebãrile.
Înscrierile pentru cursuri sau lecþiile demonstrative se pot face direct
pe site, aici:https://www.logiscool.com/ro/apply/severin/open-days

Logiscool pregãteºte pentru viitor zeci de mii de elevi
   În perioada în care activitatea ºcolilor a fost suspendatã, la cursurile
online de programare oferite de Logiscool România s-au înscris peste
2.500 de elevi. În aceeaºi perioadã, profesorii ºi instructorii Logiscool
au susþinut peste 500 de ore gratuite demonstrative pentru copiii ºi tinerii
din þarã ºi diaspora.
   În total, în cei doi ani ºi jumãtate de funcþionare, Logiscool România a
avut peste 20.000 de cursanþi.

Despre Logiscool
   Logiscool România oferã cursuri de programare ºi roboticã pentru copii ºi
tineri cu vârste cuprinse între 7 ºi 17 ani. Înfiinþatã în prima parte a anului
2018, aceasta numãrã deja 35 de ºcoli de programare la nivel naþional.
   Logiscool România face parte dintr-o reþea internaþionalã de centre
educaþionale, prezentã în 15 þãri din Europa, America ºi Asia. Pânã acum, peste
70.000 de elevi au participat la cursurile, taberele ºi evenimentele conexe oferite
de Logiscool, descoperind programarea într-un mediu plãcut ºi inspiraþional.

Logiscool Drobeta Turnu Severin începe o nouã
campanie de înscrieri la cursurile de programare

· Cursurile sunt disponibile ºi în format online live,
prin videoconferinþã·

· Logiscool România a avut peste 20.000 de cursanþi
la nivel naþional în ultimii doi ani ºi jumãtate

Anunþ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. CHARLIE S CAR WASH SRL anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire spãlãtorie auto,
construire anexã gospodãreascã parter (spaþiu de depozitare),
construire împrejmuire, propus a fi amplasat în intravilanul
municipiului Drobeta Turnu Severin”.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
judeþul Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane
nr. 3 în zilele de: luni - joi între orele 8:00 - 16:30 ºi vineri între orele
8:00 - 14:00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://
apmmh.anpm.ro.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului
pe pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi.

Anton Lixandroiu, cetãþean american ºi român, a obþinut dupã
ani de procese, ca Ungaria sã-ºi cearã scuze pentru HOLOCAUSTUL
sãvârºit asupra românilor din Transilvania ca urmare a Dictatului de la
Viena. Interesant este cã cei de la Bruxelles au spus iniþial cã “nu pot lua
în considerare cele 2100 de probe trimise Tribunalului Internaþional dat
fiind cã aceste crime s-au petrecut înainte de înfiinþarea acestui tribunal”.
   Dupã acest rãspuns imbecil, A.L. s-a adresat ONU, cerând ca toþi
criminalii judecaþi la sfârºitul celui de al 2-lea Rãzboi Mondial, inclusiv
Hitler, Mussolini, Horty, sã fie reabilitaþi, deoarece aceºtia au fãcut crime
înainte de înfiinþarea Tribunalului Internaþional. Rãspunsul ºi rezultatul
bombã, a fost cã UNGARIA ªI-A CERUT IERTARE ÎN PLENUL ONU,
PENTRU HOLOCAUSTUL DIN NORDUL ARDEALULUI ! O premierã! În
România ºtirea a fost lãsatã deoparte. Sã nu se supere UDMR-ul.

FELICITÃRI, ANTON LIXANDROIU!

VESTE EXCEPÞIONALÃ TRECUTA SUB
TÃCERE DE CONDUCEREA ROMÂNIEI !

 M. M.
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Cu un total de 20 de medalii, dintre care 2 de aur,
9 de argint ºi 9 de bronz, România a ocupat locul al V-a în
clasamentul general la Campionatul Balcanic de Atletism
pentru Juniori U20, desfãºurat la Istanbul. Pe primul loc
s-a clasat þara gazdã, Turcia, cu 14 medalii de aur, 17 de
argint ºi 9 de bronz, urmatã de Ucraina (11 medalii de
aur, 4 de argint ºi 3 de bronz) ºi Croaþia (6 medalii de aur,
6 de argint ºi una de bronz).
   Din totalul de 20 de medalii cucerite de þara noastrã, 3 au
fost aduse de cei doi sportivi mehedinþeni prezenþi la cea
de-a 50-a ediþie a Balcaniadei de Atletism. Astfel, Aurelia
ªtefania Florescu (CSS Drobeta Turnu Severin / CS
Universitatea Craiova) ºi-a adjudecat argintul în proba de
800 m  (2:10,68 minute) ºi bronzul la 1500 m (4:31,04
minute), iar Adrian Marian Bondoc (CSM Drobeta Turnu
Severin) a urcat pe ultima treaptã a podiumului de premiere,
în proba de 4 x 400 m, pe care a încheiat-o cu timpul de
3:15,56 minute. Cele douã medalii de aur cucerite de
România au fost aduse de Cristian Voicu (800 m) ºi de Talida
Sfârghiu (1.500 m). Medalii de argint au  fost obþinute de
Marc Fandly (800 m), Marius Fãgãraº (400 mg), Ionel Vasile
(aruncarea discului), Maria Mihalache (200 m), Aurelia
Florescu (800 m), Mãdãlina Sîrbu (5.000 m), Alesia Rengle
(sãritura în înãlþime), Andreea Lungu (aruncarea discului)
ºi Emma Maria Matyus (heptatlon), iar bronzul a fost
câºtigat de ºtafeta masculinã de 4x400 m (Cristian Voicu,
Denis Simion Toma, Adrian Bondoc, Remus Niculiþã), ºtafeta
femininã de 4x100 m (Denisa Lupescu, Daria Grigoroiu,
Maria Bisericescu, Maria Mihalache), Maria Mihalache (100
m), Adina Cîrciogel (400 m), Aurelia Florescu (1.500 m),
Mãdãlina Sîrbu (3.000 m), Anca Moroºan (5.000 m), Corina
Pantea (aruncarea ciocanului) ºi Andrei Poci (decatlon).
   În vârstã de doar 16 ani, Aurelia Florescu, originarã din
comuna Izvoru Bârzii, a fost cea mai tânãrã atletã a
delegaþiei României. De altfel, eleva descoperitã de Marin
Istrate este consideratã una dintre cele mai talentate atlete
din Europa, reuºind mai mereu sã obþinã medalii, deºi
participã la competiþii la care iau startul sportive mai mari
decât vârsta sa.

     Fost antrenor al CS Pandurii Târgu Jiu,
în perioada 2017-2019, Adrian Laurenþiu
Bogoi susþine cã i s-a falsificat  semnãtura
pentru ca echipa de fotbal gorjeanã sã
poatã lua licenþa pentru Liga 2.
Documentele sunt analizate zilele acestea
de FRF, iar, dacã acuzele lui Bogoi se
adeveresc, Pandurii riscã excluderea din
eºalonul secund, chiar dacã s-au scurs
3 etape din actualul sezon. “Atunci când
se apropia termenul pentru licenþiere, au
început sã mã caute. Au venit ºi au stat ºi
pe la mine pe la poartã, sã mã convingã
sã semnez un act de reeºalonare a
datoriei cãtre mine. Le-am spus cã nici
nu vreau sã aud. Iar acum am vãzut ce
document au depus la Comisia de Apel
de Licenþiere. Eu nu am
semnat niciodatã un
asemenea act! Semnãtura
seamãnã cu a mea, dar,
repet, nu eu am semnat! Am
precizat toate astea la FRF
într-o declaraþie oficialã. Eu
nu vreau sã le fac rãu celor
de la Pandurii, dar nu se mai
poate, vreau sã îmi dea banii
pentru care am muncit! Din
punctul meu de vedere ce au
fãcut ei e fals ºi uz de fals. În
acel act se obligau sã îmi
achite toþi banii în termen de
5 zile de la obþinerea licenþei.
Au trecut trei sãptãmâni ºi
nici asta n-au fãcut. Aºtept ºi
eu sã vãd cum se vor rezolva
lucrurile”, a declarat Bogoi
pentru gsp.ro. „Într-adevãr, a
fost comunicat cãtre FRF un
înscris prin care domnul
Bogoi Adrian Laurenþiu
contestã semnãtura sa pe
documentul intitulat
“Tranzacþie” ºi prezentat de
cãtre clubul CS Pandurii
Lignitul Târgu Jiu în faþa
organismelor jurisdicþionale

Mehedinþeni, pe podium la
Balcaniada de Atletism

Acuze de fals în acte, la Pandurii
ale FRF. În temeiul acestui înscris, FRF
a decis sã formuleze cerere de revizuire
a hotãrârii pronunþate de Comisia de
Recurs a FRF. În încheiere, având în
vedere cã cererea de revizuire formulatã
de FRF este pe rolul organismului
jurisdicþional competent nu putem oferi
niciun fel de detalii cu privire la
modalitãþile în care dosarul respectiv
poate fi soluþionat de cãtre comisiile
FRF”, a fost reacþia forului autohton. În
schimb, fostul preºedinte al CS

Pandurii, Marin Condescu, susþine cã a
împrumutat clubul tocmai pentru a stinge
litigiul cu Bogoi. „Deºi nu mai am nicio
funcþie oficialã în club, am avut o discuþie
cu Bogoi. Mi-a spus cã e de acord cu
reeºalonarea datoriilor dacã i se dau o
parte de bani. De aceea, eu am
împrumutat clubul cu 10.000 de lei, bani
care i-au fost viraþi lui Bogoi. Dacã spune
cã nu a semnat acel acord, de ce nu a
refuzat acei bani?”, a declarat Condescu.
   Pandurii are probleme ºi în clasament,
fiind pe ultimul loc în Liga 2. Etapa trecutã,
echipa gorjeanã, antrenatã de Cãlin
Cojocaru, a fost învinsã, cu 5-0, pe teren
propriu, de Turris-Oltul Turnu Mãgurele.

 Mircea  Oglindoiu

 Mircea  Oglindoiu
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Mã fraþilor, începu ºcoala pentru
unii, nu ºi pentru al lu Zbanghiu. Pã
nu, cã zisã cã el nu sã duce pãnã la
Crãciun, stã pin curte, mai sã uitã
cum trec ºoarecii, sã mai uitã peste
gard, sã vadã când vine poºtaºu’ cu
pensia lu bunicu-sãu, de astea. Pãi
i-a zis lu moºu, cã cicã nu mai vine
pensia din cauza poºtei, cã de când
cu covidu’ ãsta, pensia mai vine
dupã pandemie. ªi moºu’ a crezut,
de asta stã al lu Zbanghiu pe acasã
ºi sã uitã toatã ziua de poºtaº.
Acuma îl împrumutã pe bunicu-sãu,
da din pensia lu ‘mnealui. Bun bãiat,
aproape de zahãr, ce mai.

Între timp începurã ºcolile, da
numai cu promisiuni primite di la
guvern, cã materiale n-au sosit.
Bine, pãnã la urmã sã deschisãrã
uºile, sã fãcu ºi curat, da om vedea
dupã alegeri cum sã desfãºoarã
lucrurile. Da, a mai neobiºnuitã este
situaþia de ºcoalã din poartã în
poartã, ca la Isverna, unde învãþãtorii
s-au dus cu fiºele de lucru, la fiecare
elev acasã.  Asta pentru cã în multe
zone ale judeþului nu a ajuns
internetu’.

Bine, începu ºcoala ºi fãrã flori.
Pãi da, cã  dãscãliþele nu au vrut sã

Sucã, Zbanghiu ºi pensia, promisiunile mehedinþene de campanie
ºi clasele din curtea ºcolii

primeascã florile, pentru cã au fost
interzise, copiii alegând sã returneze
buchetele, spre supãrarea
florãreselor. Aºa pãþi ºi nerodu de
Sucã, ãsta luã douã buchete, una
pentru dirigintã ºi altul pentru profa
de istorie, cu fro 5 ani mai mare ca
el ºi care-i cãzu cu tronc. Numai cã
fata nu primi buchetul ºi nici Sucã
nu mai putu sã-ºi recupereze banii,
cã nu vru tanti florãreasa, cã cicã-i
marfã perisabilã ºi marfa vândutã nu
sã primeºte îndãrãt.

Aºa cã stã Sucã ºi sã uitã la flori,
cam cum sã uitã nea Drãghiea la
votante, când le spune  cum o sã
curgã lapte ºi miere dupã alegeri, pi
la mehedinþeni pin bãtãturã. Mã
nepoate, da apropo de nea Drãghiea,
sã vezi ce sã mai completeazã cu
nea Fifty-Fifty, zici cã sunt de-un leat,
or fi fost la aceeaºi facoltate. Cicã
unu o sã sã ajute cu altu, aºa cum
au fãcut-o ºi pãnã acuma, probabel
ca sã treacã strada mai repede.
Poate-i ajutã nea Duicu, cu un plin
de motorinã, ceva, cã sã pricepe.

Mã fraþilor, promit unii dintre
candidaþi atâtea, cã nu mai ºtii ce sã
alegi mai întâi. Pãi la Baia de Aramã,
candidatu’ liberal promisã ºi ce e

 nea Mãrin

deja fãcut, probable ca sã-i fie mai
uºor, sã  nu mai cheltuiascã di la
buget. Econom omu, chiar ar putea
sã arate tot ce s-a fãcut ºi sã spunã
cã le mai face încã o datã.

Mã nepoate, da sã vezi la
Ponoare, cã stau elevii cu bãncile
pin curte, sã înveþe carte. Asta pãnã

vine frigu, dacã nu care cumva
sã gândesc sã facã foc de
tabãrã în curtea ºcolii, în
fiecare zi. Asta e cu ºcolile, ele
s-au deschis, da fiecare dupã

cum au putut.
Da trebe sã sã facã ceva ºi cu

Bulevardu Constructorilor, din
muncipiu, cã pare rãmas uitat de
autoritãþi ºi aratã ca dupã un rãzbel,
ceva. N-ar fi rãu nici dupã alegeri.
ªi apropo de alegeri, zise Sucã, cã
data viitoare vine cu analiza

campaniei electorale. Sã vezi atunci.
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai

sã fiþi iubiþi ºi optimiºti


