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Activitatea didacticã ce
presupune prezenþa fizicã a
elevilor ºi a profesorilor din
unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar în care sunt
organizate secþii de votare se
suspendã în perioada 25 - 29
septembrie. Aceasta se va
desfãºura exclusiv în sistem
on-line. Decizia a fost aprobatã
de ministrul educaþiei ºi
cercetãrii, Monica Anisie,
printr-un ordin transmis spre
publicare în Monitorul Oficial,
în urma Hotãrârii Comitetului
Naþional pentru Situaþii de
Urgenþã nr. 46/2020.

În aceastã perioadã, activi-
tãþile didactice în unitãþile
de învãþãmânt aflate în
situaþia mai sus menþionatã

În perioada 25 - 29
septembrie,

activitatea didacticã
în unitãþile de

învãþãmânt
desemnate secþii de

votare se va desfãºura
exclusiv online

CONTINUARE ÎN PAGINA 15
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Cu 3 zile înaintea alegerilor
locale, Comisia pentru egalitatea de
ºanse pentru femei ºi bãrbaþi a
Camerei Deputaþilor transmite un
mesaj ferm de susþinere a femeilor
candidate pentru un post de primar,
consilier local sau judeþean.

“Fie cã sunt independente sau
înscrise pe listele formaþiunilor
politice în aceastã cursã electoralã,
femeile care au decis sã se implice
în administraþia localã ºi-n viaþa
politicã din România meritã tot
respectul ºi sprijinul nostru”,
subliniazã preºedinta Comisiei,
deputata USR Cristina Iuriºniþi.

 “În România, peste 51% dintre
cetãþeni sunt femei, dar reprezentarea
lor la nivel politic rãmâne una dintre
cele mai scãzute din Uniunea
Europeanã - la nivel parlamentar, în
legislatura 2016-2020 au fost doar
puþin peste 18% femei deputat ºi
senator. Avem datoria ºi
responsabilitatea de a gãsi acele
instrumente care genereazã egalitate
de ºanse ºi de gen inclusiv la nivel
politic, acolo unde se iau deciziile ce
privesc în mod direct cetãþenii ºi le
afecteazã viaþa sub toate aspectele
acesteia”, susþine Iuriºniþi.

“Împreunã cu colegele ºi colegii
mei din Comisia pentru egalitatea de
ºanse am decis sã transmitem un
mesaj transpartinic de încurajare a
candidatelor care au avut curajul sã-
ºi asume o carierã politicã ºi participã
la scrutinul din 27 septembrie”, a mai
transmis preºedinta Comisiei, care a
ºi depus în Parlament numeroase
amendamente ºi iniþiative legislative
pentru reprezentare egalã a femeilor ºi
bãrbaþilor la nivel politic ºi decizional.

Comisia pentru egalitatea de ºanse,
mesaj ferm pentru susþinerea
participãrii femeilor în politicã

 La iniþiativa Cristinei Iuriºniþi, au
avut loc în cadrul Comisiei pentru
egalitatea de ºanse numeroase
consultãri cu societatea civilã, iar
preºedinta ºi membrii Comisiei au
organizat ºi participat la evenimente
cu tematicã de profil. Atât reprezentanþii
organizaþiilor neguvernamentale de
profil din Bucureºti ºi din þarã (ex.
A.L.E.G., Romanian Women’s Lobby,
Centrul de Mediere ºi Securitate
Comunitarã), cât ºi reprezentanþii
instituþiilor româneºti ºi europene
(ANES, EIGE, Comitetul CEDAW) au
dezbãtut alãturi de membrii Comisiei
pentru egalitatea de ºanse în repetate
rânduri necesitatea modificãrii
legislaþiei electorale, a bugetãrii de
gen, abordarea integratã a egalitãþii
de ºanse ºi reflectarea reprezentãrii
paritare la toate nivelurile societãþii
româneºti. De fiecare datã, preºedinta
Comisiei pentru egalitatea de ºanse
a subliniat urgenþa introducerii
cotelor de reprezentare în legislaþia
electoralã ºi adiacentã, conform
recomandãrilor Uniunii Europene ºi
ONU, amintind modelele altor state
membre UE.

“Acolo unde femeile sunt mai
prezente la nivel decizional ºi politic
– de exemplu, þãrile nordice, Franþa
sau alte þãri francofone – nivelul de
trai este mai ridicat ºi se înregistreazã
o calitate crescutã a vieþii, iar studiile
au arãtat în mod repetat conexiunile
dintre aceºti indicatori. Reprezentarea
paritarã este în interesul românilor,
iar în 2020, an electoral în România,
cu atât mai mult acest subiect ar
trebui sã constituie o prioritate
transpartinicã”, a subliniat Cristina
Iuriºniþi,

Dacã nu ne prezentãm
duminicã la vot, sau ne prezentãm doar
o micã parte a celor cu drept de vot,
vom trãi cu toþii o situaþie paradoxalã
ºi inconfortabilã în urmãtorii patru ani,
situaþie care nu e greu de ghicit. Aleºii
locali, fie cã vorbim de primari,
consilieri locali ºi judeþeni sau de
preºedinþi de consilii judeþene vor fi
pe funcþii chiar dacã într-o uºoarã crizã
de legitimitate, cãci va fi în discuþie
reprezentativitatea acestora. Vor fi aleºi
cu 20 sau 25% din numãrul celor cu
drept de vot. Vor fi „susþinuþi” doar de
voturile a câtorva mii de cetãþeni.
   Restul miilor de voturi
neexprimate (din varii motive, dar
cele mai mult þin de fenomenul
general al neprezentãrii,  al
absenteismului generat de
lehamite, de neîncredere) nu vor
reprezenta nimic, ºi nici nu pot sã

Ieºim sau nu
ieºim la vot?

emitã mari pretenþii pe viitor. Nu
votezi, nu alegi, nu-þi exprimi
opþiunea politicã în comunitatea ta,
pe bunã dreptate se poate întreba
oricine ce pretenþii mai ai sã vezi
lucrurile pe drumul cel bun la tine
în oraº, comunã sau judeþ.
   Mai ales acum, în aceastã situaþie
generalã confuzã ºi criticã ar fi
nevoie mai mult ca oricând sã ne
exprimãm prin votul nostru la nivel
politic. Cãci în joc este chiar soarta
urbei noastre. Avem, slavã
domnului, destule oferte electorale,
destule figuri de demnitari locali,
destule programe administrative.
Putem sã gândim cu capul nostru
realitatea momentului ºi sã ieºim la
vot. Sã votãm un om, câteva idei,
câteva proiecte. Trebuie sã
participãm. Trebuie sã ne exprimãm.
Altfel totul e zadarnic.
   Sigur cã acum lucrurile sunt puþin
mai complicate, odatã cu pandemia
aceasta. Complicate dar nu
imposibil de depãºit. Întrebarea
“ieºim sau nu ieºim la vot,
duminicã”, în mod normal, dacã
suntem cetãþeni ai acestui oraº, are
un singur rãspuns de bun simþ civic.

 continuare în pag. 10
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Echipa de campanie
#PSD_Mehedinþi a fost în oraºul
Baia de Aramã, unde alãturi de

O nouã zi de campanie a
echipei #PSD_Mehedinþi  în
comuna Cujmir împreunã cu
candidatul PSD la Primãria Cujmir,
Florin Ridichie!
   În ultimii ani, Guvernul PSD a
finanþat proiecte importante pentru
comunitate, în Cujmir:
- Reabilitare ºi modernizare DC 100
(PNDL I);
- Reabilitare/modernizare Grãdiniþa
cu Program Normal din satul
Cujmiru Mic (PNDL I);
- Reabilitare/modernizare ªcoalã

În comuna Broºteni s-au
realizat multe investiþii prin
programul #PNDL, finanþat de
#Guvernul_PSD, între care
reabilitarea dispensarului medical
din comunã ºi lucrãrile de
modernizare a târgului, unul dintre
cele mai mari din judeþul Mehedinþi.
Mulþumirea oamenilor ne dã
încredere sã mergem mai departe cu
la fel de multã dãruire ºi implicare!
   “Am revenit cu drag în comuna
#Broºteni, unde alãturi de primarul
localitãþii, Alexandru Borugã, le-am
vorbit oamenilor despre proiectele

O nouã administraþie pentru
Baia de Aramã

candidatul PSD la primãrie, Florin
Sanislav, a stat de vorbã cu oamenii
care au mãrturisit cã îºi doresc un

primar tânãr, cu o nouã
viziune, care sã continue
proiectele importante pentru o
administraþie performantã.
   “Am încredere cã vom face
cea mai bunã echipã alãturi de
Florin Sanislav ºi vom gãsi
soluþii  la toate nevoile
cetãþenilor de aici. #PSD a pus

mereu oamenii pe primul loc ºi a
urmãrit sã îmbunãtãþeascã nivelul
de trai al tuturor. #Baia_de_Aramã
are nevoie de o administraþie care

sã fie alãturi de oameni ºi de o
echipã care sã ofere o dezvoltare
durabilã a oraºului. Sunt încrezãtor
în ºansele de câºtig ale
candidatului nostru ºi am
certitudinea cã pe 27 septembrie
Baia de Aramã va vota FLORIN
SANISLAV  primar ºi ALADIN
GEORGESCU  preºedinte
Consiliul Judeþean Mehedinþi”,
a precizat Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi.# PSD Câºtigã alegerile ºi în

comuna Broºteni

demarate în zona lor cu sprijinul
Partidului Social Democrat, dar ºi
despre ce urmeazã sã mai facem
dupã data de 27 septembrie. Sunt
convins cã vom câºtiga alegerile ºi
în comuna#Broºteni, oamenii de aici
manifestându-ºi susþinerea faþã de
candidatul ALEXANDRU BORUGÃ
pentru un nou mandat la Primãria
localitãþii ºi ALADIN GEORGESCU
pentru un nou mandat de preºedinte
la #Consiliul_Judeþean_Mehedinþi”,
a precizat Aladin Georgescu,
candidatul pentru funcþia de
preºedinte CJ Mehedinþi.

PSD, alãturi de oamenii din Cujmir

Gimnazialã în sat Aurora (PNDL II);
- Reabilitare/modernizare uliþe
sãteºti în comunã (PNDL II);
- Reabilitare ºi modernizare
dispensar medical (PNDL II).
   Din fondurile proprii ale
Consiliului Judeþean s-a asfaltat
drumul Vrata-Cujmir.
   “Am convingerea cã locuitorii acestei
comune apreciazã acþiunile demarate
de PSD, partid care a demonstrat cã a
guvernat pentru OAMENI ºi pentru
modernizarea infrastructurii rurale”, a
transmis Aladin Georgescu.

Comuna Voloiac s-a dezvoltat
prin proiectele finanþate de #PSD

 Continuare în pag. 6 Organizaþia Judeþeana Mehedinþi PSD CMF 21200019
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin

Zilele trecute au fost
distribuite tabletele achiziþionate de
Centrul ªcolar pentru Educaþie
Incluzivã “Constantin Pufan” cu
fonduri alocate de Consiliul Judeþean
Mehedinþi pentru copiii cu nevoi
educaþionale speciale.
   “Am þinut sã fiu alãturi de copiii ºi
pãrinþii care au venit sã ridice tabletele
pentru a-i asigura cã facem tot ce
trebuie sã acoperim nevoile acestor
copii. Unitatea se aflã în subordinea
Consiliului Judeþean Mehedinþi ºi am
decis sã alocãm fonduri pentru tablete
întrucât traversãm o perioadã dificilã,
legatã de pandemia de Coronavirus,
iar sistemul de învãþãmânt a avut
nevoie de transformãri semnificative.
Pentru a-i proteja de copii, s-a luat
decizia ca o parte din cursuri sã se
desfãºoarã în sistem online! Am
încredere cã personalul de aici
asigurã toate condiþiile necesare
protecþiei copiilor ºi sper ca ºi pãrinþii

Reabilitarea drumului Malovãþ - Marga, în linie dreaptã

Georgescu, a semnat contractul
pentru execuþia lucrãrilor de

reabilitare a DJ 670, Malovãþ (DN
67) – Bobaiþa – Bâlvãneºti –
Godeanu - Marga, un tronson în
lungime de 21,350 km.
   Este un drum foarte important, cu
trafic intens cãtre zona de nord a
judeþului Mehedinþi.  Pentru
reabilitarea lui am atras fonduri
europene în valoare de 47,4
milioane lei, iar contractul de
finanþare a fost semnat în martie
2019, când ministrul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice
de atunci, Daniel Suciu, a fost
prezent la Consiliul Judeþean
Mehedinþi.
   Lucrãrile urmeazã sã înceapã în
perioada imediat urmãtoare!
  Drumul face legãtura municipiului

Drobeta Turnu Severin cu
localitãþile Balta, Isverna, Ponoarele
ºi chiar Baia de Aramã ºi
traverseazã comunele Malovãþ,
Bâlvãneºti, Godeanu, locuitorii din
aceste zone fiind beneficiari direcþi
ai investiþiei.
   Perioada proiectare ºi execuþie
este de 24 luni.
   La finalul investiþiei, drumul va
avea:
- Staþii de autobuz: 7
- Accese la proprietãþi: 592
- Podeþe transversale: 16 noi ºi
reparaþii pentru 18 buc.
- Rigole carosabile: 6 km
- Rigole de acostament: 568 m
- Parapet metalic: 4.616 m
- Lãþimea carosabilului: 6 m.

Copiii din cadrul Centrului ªcolar
pentru educaþie incluzivã

“Constantin Pufan” au primit tablete

sã fie încrezãtori cã vom traversa cu
bine aceastã perioadã!” a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   În plus, anul acesta unitatea va intra
în proces de reabilitare.
   “Este un proiect dificil, dar am
fãcut toate eforturile sã îl
implementãm. Lucrãrile au fost
scoase la licitaþie de mai multe ori,
dar nu s-a prezentat niciun operator
economic, iar la începutul
sãptãmânii viitoare lansãm o nouã
procedurã. Pentru aceastã nouã
licitaþie au fost actualizaþi indicatorii
economici, contribuþia Consiliului
Judeþean Mehedinþi fiind de 3,2
milioane lei, în timp ce fondurile
europene accesate sunt de 5,3
milioane lei. Am speranþa cã lucrãrile
vor fi atribuite! Dacã lucrurile merg
aºa cum ne-am propus, în câteva
luni ar putea începe lucrãrile”, a mai
spus Aladin Georgescu.

Au început lucrãrile pe
drumul judeþean #607B, de la
intersecþia cu Centura Ocolitoare a
municipiului Drobeta Turnu Severin,
pânã la ieºirea din satul #Magheru,
comuna #Brezniþa_de_Ocol,
investiþie realizatã cu bani de la
Consiliul Judeþean Mehedinþi.
   “Este o nouã promisiune pe care
o respectãm, aceea de a oferi
locuitorilor din aceastã zonã, dar ºi
celor care traverseazã satul
Magheru, condiþii optime de
circulaþie, mult mai bune faþã de
cele actuale”, a precizat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Pe lângã refacerea platformei
drumului, se vor realiza noi ºanþuri,

Au început lucrãrile de
realibilitare a drumului judeþean

607B, satul Magheru

rigole, 105 accese la proprietãþi ºi
legãturi cu drumurile laterale.
   “Sunt sigur cã la finalul
investiþiei, condiþiile de trafic se vor
îmbunãtãþi considerabil. Toþi
mehedinþenii meritã sã circule pe
drumuri moderne ºi nu pot decât
sã fiu bucuros cã proiectele
Consiliului Judeþean prind contur”,
a mai adãugat Aladin Georgescu.
   De asemenea, zilele trecute,
Consiliul Judeþean Mehedinþi a depus
cererea de finanþare în cadrul
Programului Operaþional pentru
Asistenþã Tehnicã (POAT), în vederea
întocmirii documentaþiei tehnico-
economice pentru tronsonul de drum
#Magheru_Bunoaica, în lungime de
20,3 km.  Biroul de presã
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Comandat de PMP Mehedinþi; Executat de
SC Profin SRL, cod AEP21200020

“DEPOLITIZAREA ROMSILVA
MEHEDINÞI ESTE PRIMA

CONDIÞIE PENTRU A STOPA
DEFRIªÃRILE ILEGALE ÎN JUDEÞ”

   Am luat atitudine tot timpul împotriva
defriºãrilor ilegale. Mãrturie stau iniþiativele
mele legislative, poziþiile ºi demersurile mele
publice fãcute în calitate de preºedinte al
Comisiei pentru mediu ºi echilibru ecologic din
Camera Deputaþilor.
   Am iniþiat împreunã cu alþi colegi parlamentari
un proiect de lege, devenit lege între timp, prin

ION CUPÃ, Candidatul PMP
la funcþia de Preºedinte al

Consiliului Judeþean Mehedinþi:
care am modificat Codul Silvic în sensul
valorificãrii superioare a masei lemnoase
ca lemn fasonat. Ceea ce permite
mãsurãtori precise pe fiecare piesã, o
monitorizare mai riguroasã, reducând
astfel riscul tãierilor ilegale.
   Am votat în parlament proiectul de lege
care reglementeazã interzicerea, vreme de
10 ani, a exportului de buºteni în spaþiul
extracomunitar. O mãsurã venitã la timp
în direcþia valorificãrii, în interes naþional,
a lemnului, aurul pãdurilor din România.
   Este inacceptabil ca sub ochii statului
român, în fiecare an, 20 de milioane de
metri cubi de lemn sã fie tãiate ilegal,
inclusiv lemn din ariile protejate ºi

parcurile naþionale, aºa cum sunt ºi Parcul Naþional
Domogled-Valea Cernei sau Parcul Naþional
“Porþile de Fier”. În privinþa furtului de lemn, judeþul
Mehedinþi este în continuare, în opinia mea, unul
încadrat la Cod Roºu. Din pãcate...

Ce voi face în calitate de Preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi?

   În primul rând, depolitizarea ROMSILVA
Mehedinþi va fi între primele mãsuri pe care
le voi lua.
   Este inacceptabil ca de atâþia ani acelaºi om
sã conducã aceastã instituþie, îmbrãcând unul
dupã altul tricourile politice ale echipei aflate la

putere în judeþ. Permanentizând aceleaºi practici
care nu au nimic cu profesionalismul ºi cu
respectarea legilor, în litera ºi spiritul lor.
   Sub conducerea  acestui om, Romsilva a fãcut
din Mehedinþi o capitalã nedoritã a defriºãrilor
ilegale. În continuare acest om, în loc sã vegheze
la buna gestiune a pãdurilor ºi la paza lor face
politicã de partid ºi încoloneazã pãdurarii la
acþiuni politice ºi electorale. În mandatul meu
lupul nu va mai fi pus paznic la oi!
   În acelaºi timp, preocuparea mea majorã va fi aceea
de a aplica legile pentru a stopa tãierile ilegale. Avem
în legile adoptate recent sancþiuni clare în materie:
închisoare de la 1 la 3 ani ºi amendã de 100.000 lei.
   Constituirea Registrului naþional de evidenþã
informatizatã a proprietãþilor forestiere ºi a
Catalogului naþional al masei lemnoase sunt
douã instrumente utile pe care le voi folosi
pentru monitorizarea modului în care se
exploateazã lemnul în judeþul Mehedinþi.
   Voi utiliza absolut toate pârghiile legale pe care le
am pentru protejarea ºi regenerarea fondului forestier
din judeþul Mehedinþi. Voi impune, pe baza legii,
exclusiv criteriile de competenþã la ocuparea tuturor
posturilor din Romsilva Mehedinþi. Voi coopera
îndeaproape cu toate instituþiile publice ºi organizaþiile
societãþii civile interesate în apãrarea legalitãþii în
materie de protejare ºi exploatare a pãdurilor.

Ariile protejate trebuie sã devinã o realitate
integralã în Mehedinþi,  nu una parþialã!

   ªi în parcurile naþionale din Mehedinþi existã
în continuare o tendinþã de degradare acceleratã
a ecosistemelor naturale, de afectare a pãdurilor
virgine ºi seculare, de fragmentare a habitatelor
ºi erodare a solului.
   Voi fi extrem de vigilent la iniþiative privind
extinderea ºi legalizarea urbanizãrii unor zone pentru
construcþii, drumuri, reþele, la exploatãri forestiere
comerciale în aceste arii. Nimic în afara legii!
   Nu voi permite repetarea unor episoade de
genul tãierilor ilegale din  pãdurea Ciucevele
Cernei, parte a Patrimoniului Mondial UNESCO,
în urma cãrora România risca sã piardã, acest
statut important.
   Aceste arii protejate sunt plãmânul judeþului
Mehedinþi ºi nu doar al acestui judeþ. Orice
atentat la ele sunt atentate la sãnãtatea publicã.
Iar eu nu voi tolera aºa ceva!

Sunt Ion Cupã
#SoluþiaTApentruMehedinþi
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’

*Dupã cum a debutat ºi
dupã consumarea  aproape douã
sãptãmâni, actualul an de
învãþãmânt se anunþã a fi un deastru,
un lung lanþ de eºecuri pe toatã linia.
Aproape nu e zi în care sã nu auzim
de transferuri de unitãþi scolare între
cele trei sectoare colorate, semn cã
încã nimic nu e sigur în funcþionarea
ºcolii româneºti. Trebuie sã
remarcãm cã toatã lumea, dar
absolut toatã lumea – elevi, pãrinþi,
cadre didactice – este profund
nemulþumitã de... realitatea din
teren. Fiecare cu motivele lui. Bine
cã, în viziunea ministerului de resort,
totul pare a fi  în regulã. Aºa-zisa
ministresã Anisie  e chiar
nemuritoare ºi rece. Norocul ei cã

popoul proprietate personalã îi este
încãlzit corespunzãtor de fotoliul
generos pus la dispoziþie de ºefii
dumneaei politici. Care asteaptã mari
paºi înainte, pas cu pas, nu?, în
propãºirea învãþãmântului
românesc. Lungã ºi grea aºteptare!
Dacã nu chiar zadarnicã.
   * Din câte aflãm, nici pe
meleagurile noastre situaþia nu e
prea roz. Ba tinde spre cenuºiu
închis, ca sã nu zicem chiar negru.
Cei care au fost la ºcoalã sãptãmâna
trecutã, acum au trecut pe on-line.
Daunã totalã, vorba cuiva. Sonorul
aparaturii cu pricina funcþioneazã
pe pofte, ca sa nu zic cã, mai
degrabã, nu Doamna pronunþã, sã
zicem, cal,  iar domnul elev înþelege

Sã ne dãm (la) coate!

mãgar sau catâr, dupã caz ºi
cunoºtinþe de culturã generalã.
Culmea e cã nici instrumentarul la
nivel de imagine nu e în apele lui.
Bine cã nu prinde ºi posturi strãine!
Tambour d’instruction, vorba
nemuritoarei Coana Chiriþa!
   * Klaus Iohannis simte în nãri
miros de praf de puºcã electoral ºi
a plecat cu sorcova prin þarã într-o
campanie de inaugurãri de
obiective „majore”, realizate,
chipurile, de guvernul dumnealui.
E vorba, de fapt, de obiective
începute de cineva, continuate de
altcineva ºi finalizate cu o bidinea
boantã de... oamenii mãriei sale. A
fost mai întâi inaugurarea
tronsonului de metrou din
Bucureºti a cãrui execuþie a fost
demaratã în urmã cu aproximativ
un deceniu, când aºa-zisul
preºedinte al României a fost
deranjat de razele soarelui care
cãdeau într-un mod inadecvat pe
fila de pe care nea Rânjilã urma sã-
ºi citeascã mesajul. A urmat
inaugurarea liniei ferate ce leagã
Gara de Nord de Aeroportul Henry
Coandã din Otopeni ºi efectuarea

primei cãlãtorii cu trenul pe acest
traseu. Cotroceanul penibil fãcea
tai-tai cu mâna de la fereastra
vagonului cãtre... nimeni ºi nici cã-
i pãsa cã garnitura respectivã a
parcurs distanþa Gara de Nord-
Otopeni într-un inteval de timp
dublu decât cel prevãzut. Dar a
trimis el bezele... urbi et orbi? A
trimis! În sfârºit, Dulapul din Deal
a plecat, zilele trecute, cu suita, sã
inaugureze câteva sute de metri de
autostradã. Cu  zeci de primari cu
banda tricolorã aliniaþi pe mijlocul
strãzii, cu tot serviciul de protocol
de la Cotroceni în poziþiune de
drepþi ºi cu promovarea noului tip
de salut „sã ne dãm la coate” de
cãtre acelaºi ultrapenibil preºedinte
al României, care nu catadicseºte
sa-ºi deschidã singur portiera
maºinii! Hai sictir, bãi aceºtia,
aristocraþii  lui peºte, plecaþi
dracului acasã ºi nu mai sfidaþi
de pe caldarâm bunul simþ
românesc.
   *Sictir ºi þie, bãi Mucuºor
Plicuºor Ban, pentru motive
ºtiute acum de toatã lumea! Marº
în coteþ, jigodie!

 Biroul de presã

Tot ce s-a fãcut în comuna
Voloiac, începând de la reþeaua de
alimentare cu apã ºi canal ºi pânã
la asfaltarea a zeci de km de
drumuri sãteºti, s-a fãcut pentru cã
#Guvernul_PSD a aprobat ºi
finanþat aceste mari investiþii.
   Programele guvernãrii #PSD au
fost gândite pentru necesitãþile ºi
confortul oamenilor, iar
#Consiliul_Judeþean_Mehedinþi a
susþinut proiectele comunei
#Voloiac ºi aºa va face în
continuare, alãturi de doamna
IULIA DRAGOMIR, candidatul
#PSD la Primãria localitãþii.
   “Mehedinþenii aºteaptã de la noi
stabilitate, siguranþã ºi încrederea
cã modernizarea comunitãþilor lor
va continua, cel puþin în acelaºi

Comuna Voloiac s-a dezvoltat
prin proiectele finanþate de #PSD

ritm ca ºi în ultimii patru ani. Avem
obligaþia de a nu-i dezamãgi ºi de
a le rãsplãti încrederea. Asta le-am
transmis locuitorilor comunei
Voloiac, unde revin cu plãcere de
fiecare datã, pentru cã oamenii de
aici ne primesc mereu cu cãldurã.
Sunt convins cã oamenii vor face
diferenþa între #FAPTE ºi #VORBE,
iar pe 27 septembrie vor vota #PSD
atât la Primãria Voloiac, cât ºi la
Consiliul Judeþean Mehedinþi.
Rãmânem aproape de mehedinþeni,
pentru cã judeþul are nevoie ca
proiectele de dezvoltare sã fie
continuate cu ºi mai multã hotãrâre
ºi determinare!” a transmis Aladin
Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
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Direcþia de Patrimoniu Istoric
ºi Turism Cultural Drobeta Turnu
Severin are în curs de implementare
pentru acest an douã proiecte co-
finanþate de cãtre Administraþia
Fondului Cultural Naþional, pentru
punerea în valoare a Castelului Artelor
ºi a Cetãþii Medievale a Severinului.

Proiectul “Octogon. 8 colþuri cu
poveºti digitale despre Cetatea
Severinului” este unul ce aplicã
pentru prima oarã în peisajul cultural
din regiunea de sud-vest a României
conceptul de ”digital storytelling” în
valorificarea ºi prezentarea unui
obiectiv de patrimoniu (Cetatea
Medievalã din Drobeta Turnu
Severin), pe coordonatele care
presupun antrenarea totalã ºi
exclusivã a publicului, în dezvoltarea
de conþinut (poveºte).

În aceastã perioadã proiectul a
ajuns în faza în care un numãr de 16
tineri selectaþi au început efectiv
perioada de lucru în online, pentru a

“Octogon. 8 colþuri cu poveºti
digitale despre Cetatea Severinului”

a intrat în linie dreaptã

fi pregãtiþi, ghidaþi ºi asistaþi în
procesele creative de 2 specialiºti
italieni de la MeltingPro, una dintre
cele mai apreciate organizaþii din
Europa în dezvoltarea de conþinut
digital pentru muzee ºi obiective de
patrimoniu, implicatã într-un proiect
european de referinþã în acest sens –
”Mu.Sa - MUseum Sector Alliance”;
http://www.project-musa.eu/.

Despre paºii ºi modul efectiv în care
va fi implementat proiectul, vom reveni
cu informãri ºi reportaje în mass-media,
în social-media online dar ºi pe reþelele
de socializare, acolo unde direcþia
noastrã a dezvoltat în doar doi ani o
interesantã ºi diversificatã reþea de
pagini ºi web-siteuri, unde sunt puse
în valoare obiectivele noastre turistice
ºi unde pot fi accesate informaþii
diversificate despre toate activitãþile
întreprinse, dar ºi despre modul de
implementare al proiectelor culturale.

Ioan N. Tãtucu,
Responsabil comunicare proiect

   Ne þinem de cuvânt! Romgaz a
înfiinþat o sucursalã la Severin. Se va
finaliza extinderea reþelei de gaz în
Drobeta Turnu Severin ºi, totodatã,
avem soluþii pentru a rezolva ºi
problema încãlzirii ºi a apei calde.
Societatea se va implica în proiectele
de dezvoltare ºi furnizare ale Mehedinþi
Gaz, respectiv în vederea dezvoltãrii
proiectului “Puncte termice pentru
producerea de energie termicã”.
   Drept urmare, severinenii vor putea
alege: cei care vor vrea sã îºi punã
centrale de apartament o pot face, iar
ceilalþi vor putea opta pentru
centralele de cartier.
   Totodatã, Romgaz, prin sucursala de
la Severin, se va implica în proiectul de
dezvoltare al primei centrale de
producere a energiei electrice, pe gaz ºi
energie verde, de la Halânga.

   Direcþiile prioritare de investiþii ale
Romgaz sunt orientate cãtre: Centrala
Electricã prin integrarea producþiei de

energie electricã din surse
regenerabile (RES) cu producþia de
hidrogen, prin intermediul unei unitãþi
de producþie energie electricã pe bazã
de gaze naturale (CCGT) de
dimensiuni medii 200 MW la Drobeta
Turnu Severin – Halânga.
   Prin acest proiect se va transforma o
sursã de poluare într-un generator de
energie curatã - 50 MW parc fotovoltaic.
   Vor fi ecologizate 96 de hectare de
teren contaminat (poluare cu pulberi
din depozitul de zgurã ºi cenuºã), care
afecteazã comunitãþile limitrofe pe o
razã de 50 de km.
   Terenul va fi transformat într-un
câmp de fotovoltaice, care va genera
energie curatã pentru comunitate.
Prin instalarea panourilor care vor
produce 50 MW noi ºi curaþi vor fi
generaþi peste 100 GWH generaþi

pentru aproximativ 15.000 de
gospodãrii.

Prima centralã de producere a
energiei electrice, pe gaz ºi energie

verde, de la Halânga

 Viceprimar Daniel Cîrjan
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ªtiþi cã anul acesta e anul
ºobolanului de metal (ce porcãrie!) ºi,
potrivit horoscopului chinezesc, era
de prevãzut cã vor fi rãzboaie între
ºoareci ºi pisici, cã unii vor cãdea în
capcane. Iatã-ne, în plin front, cu
mãºtile lu’ Arafat pe figurã, respirînd
cu greutate, prinºi în capcana unui
dublu duºman: pandemia isterizatã
pînã la cota Everestului ºi pãpuºarii
paravanului globalist. Cine
exploateazã temerile omului?
Producãtorii de medicamente, care în
ultimele decenii þintesc tot mai mulþi
oameni sãnãtoºi prin publicitate
virulentã. Comerþul cu boli inventate
urmãreºte pãstrarea unei permanente
clientele de „bolnavi” prin
„medicalizarea” vieþii acestora,
inocularea fricii, fiind strategia lor de
succes. Comersanþii de medicamente
au inventat cîte o boalã pentru fiecare
pastilã fabricatã, constatã medicul
Martin Winkler în postfaþa lucrãrii lui
Jorg Blech, „Inventatorii de boli”.
„Manipulând membrii influenþi ai
comunitãþii medicale, industria
farmaceuticã a modificat periodic
normele anumitor valori biologice
(colesterol, tensiune arterialã e.t.c.)
„pentru a creºte numãrul pacienþilor
care sunt nevoiþi sã cumpere
medicamente”. Mai nou, dupã
pandemia declaratã abuziv ºi ilegal de
cãtre O.M.S., oamenii vor fi obligaþi
sã se vaccineze, încãlcîndu-se mult-
trîmbiþatele drepturi ale omului.
Filmul documentar „Pandemic”[1] -
sintezã a demascãrii planului Covid-
19, ca înºelãtorie mondialã conceputã
de acelaºi O.M.S. -, difuzat de
televiziunea elveþianã, a deconspirat
genocidul planetar. Omenirea a
început sã se trezeascã, iar protestele
împotriva inexistentei pandemii au

Pilangiul cronic ºi inteligentul asimptomatic
explodat în întreaga lume.

La fel stau lucrurile pe orbita
pandemiei politice, unde e din nou
perioada împerecherilor ºi
desperecherilor. Semn cã în politica
româneascã nimic nu se pierde.
Totul se injecteazã în jocul de-a
ºoarecele cu pisica, dus pînã la cel
mai înalt nivel, din moment ce în
acelaºi þarc stau ºi ºoarecii ºi
pisicile. Pisicile sînt din nou docile
pentru cã nu mai sînt nevoite sã
alerge pe coclauri dupã ºoareci, iar
ºoarecii se lasã prinºi pe principiul
„serviciu contra serviciu”. Cînd e
nevoie de reprezentaþie „îngrijitorul”
îi întãrîtã niþel ºi gata spectacolul!
Unde e morala? Pãi, în preacurvie!
De la depãrtare de revistã, m-am
întrebat mereu ce mai face dragostea
mea penalã Iohannis cu haita lui de
corupþi galbeni-albaºtri (ca tapetul
de pe noile maºini ale Poliþiei)…
m-am întrebat ce mai cautã
securistul Petrov în politicã, Manole
Isãrescu la BNR ºi de ce nu se
desfiinþeazã C.N.S.A.S. Bãsescu
Petrov e de înþeles. Are cîþiva nepoþi,
ce naiba le lasã moºtenire? E cu
foamea în gît ºi saliveazã cu gîndul
la bugetul Capitalei. Dacã S.U.A. a
avut ca preºedinte un G Bush sr.
venit din subteranele C.I.A., ce
aºteptãri sã avem de la România
noastrã, jucatã pe degete de
dictaturile democrate: bãsistã ºi
iohanistã. Bãsescu, un hoþ, un
pilangiu scandalagiu, mirosind zi
luminã a rãchie, care asemenea
cãpitanului olandez Bernard Fokke
din secolul al XVII-lea a transformat
flota româneascã în „Olandez
zburãtor” ºi a adus poporul în
sãrãcie lucie. Kim Johannes, un idiot
falnic, „inteligent asimptomatic”, am
vrut sã spun, care colcãie de dosare
penale, „lãzãrite” ºi „koveºite”! Un
ins cu o culturã îndoielnicã ºi fãrã
þinere de minte a propriilor „ziceri”,
cãruia îi lipseºte cu desãvîrºire
proprietatea termenilor pe care-i
foloseºte în exprimare, atunci cînd
citeºte, ca un papagal, de pe fiþuicã
sub promter, textele întocmite de cei
care îl marioneazã pe scenã. Omul
ãsta ar fi potrivit ca huiduitor al unei
galerii de stadion, mîncãtor de
seminþe în aer liber. El, „Guvernul

meu” ºi gaºca valeþilor de la Grupul
Strategic de Comunicare (a se citi
Dezinformare), prin trompetele Vela-
Tãtaru-Arafat nu sînt decît niºte
panarame periculoase, propagatoare
de falsuri ºi mitocãnii pandemice!
Cu tot respectul, dar idioþenia care
a cuprins þara încã de la alegerea ºi
realegerea lui Kim Johannes ºi, mai
cu seamã, preacucernica pandemie,
sînt de antologie dantescã!

Deci, atenþie, se închid din nou
uºile! Urmeazã staþia „circul
electoral” cu peronul pe partea
gunoaielor galbene cu dungi
albastre... sau invers! Prin ironie
încerc sã rezist revãrsãrii excesive
în propriile tipare a unor teze
capitaliste devastatoare, furnizate
pachetului naþional de sarcini,
încerc sã rezist schimbãrilor de
necontenitã degradare. Un lucru
este cert: adevãrul nu se aflã la
extreme, este echilibrul între
antiteze. Este, potrivit lui Hegel,
triada tezã, antitezã, sintezã. Cine
sã mai ia în seamã filosofiile
creºtine sau pe cele ale marilor
gînditori, cînd normalitatea e atît de
fragilã sau, aproape, inexistentã,
cînd majoritatea vrea sã se
încarneze în „omul capitalist, de tip
superior”, adicã sclavul perfect,
uºor de manipulat cu ajutorul fricii
ºi filosofiilor de piaþã ieftine.

Sã ne întoarcem în salonul uriaº,
în mijlocul pacienþilor politici,
consideraþi peste „riscul” minim
acceptat de tratatele medicale.
Explicabil atunci, clinic vorbind, de
ce, legãtura amoroasã sau de
subjugare dintre instituþiile statului ºi
politicienii de influenþã va face ravagii
în continuare în þarã. Politica
româneascã adãposteºte foarte mulþi
trãdãtori, corupþi ºi trîntori de þinutã,
îndrãgostiþi de bietul român doar cînd
vine vremea urnelor! Amãrîtele
creºteri de pensii ºi salarii, scãpate
printre degetele lui Cîþu, sînt anulate
anticipat de explozia preþurilor.

Cînd e vorba de cetãþean, Orban ia
mãrunþiºul dintr-un buzunar ºi-l
pune în altul pentru a-i împãca
plînsul. Avem un guvern de investiþii
în iarmaroace americane cu avioane
third-hand nefolositoare, pe principiul
drobului de sare, în bãncile austriece,

în mãºti ºi dezinfectanþi pentru circul
de alertã. În concluzie, biata
Constituþie a României este încãlcatã
ºi sfidatã prin acte de corupþie,
acoperite cu grijã de cãtre beneficiari
- nimeni alþii decît bolnavele
personaje politice. Aºadar, nu excesul
de sare, zahãr ºi grãsimi dãuneazã
grav sãnãtãþii naþionale, ci corupþia
ºi excesul de idioþi marca Bãsescu,
Iohannis, Orban, Cîþu, Tãtaru, Arafat,
Violeta, Anisie… lista e prea lungã
pentru a fi expusã într-un spaþiu atît
de limitat. Niciunul dintre ei n-au
fãcut politici naþionale, ci politici
criminale împotriva României,
aserviþi fiind, mai întîi, Occidentului.
Istoria a demonstrat cã timp de sute
de ani, Vestul ne-a trãdat cu orice
prilej, iar din 1990 încoace sîntem
containerul lor de gunoaie, taraba lor
de desfacere a mãrfurilor eurizate,
modificate genetic, gazda farmaciilor,
bãncilor, cãmãtarilor, escrocilor,
dezaxaþilor-sexual, a pedofililor, a
furnizorilor de corupþie ºi droguri,
dupã modelul cosmopolit
occidental? Ei au fãcut din România
noastrã douã Românii: România
celor peste 80% de sãraci ºi
exploataþi, care trãiesc pe caietul de
datorii de la lunã la lunã ºi RoMafia
politicã, a Justiþiei strîmbe, a
clanurilor interlope, evazioniºtilor, cu
sau fãrã dosare penale, ºtiuþi sau încã
acoperiþi, afaceriºti necuraþi cu statul,
care au luat, pe mai nimic, în regim
de proprietate privatã, sate, pãduri,
dealuri, cîmpii ºi ape ale României.

Guvernele au avut întotdeauna
destui bani, dar i-au risipit pe afaceri
personale, pe obþinerea unui statut
social favorizat, acumulare de averi
nemuncite, adicã, trai-neneacã ºi,
fireºte, pe clientelism. Astfel de
paraziþi scrobiþi la minte, pe care
„prostimea” i-a votat cu ochii
închiºi, au jucat soarta þãrii în
cazinourile Occidentului. Aºadar,
Kim Johannes fiind mereu în transã,
lanþul trofic al corupþiei nu se va
rupe, politicienii de ºanþ vor juca
þonþoroiul în continuare în ograda
noastrã, construindu-ºi alte reþele ºi
tunele sofisticate sau chelind
pãdurile seculare ale României.

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale[1] Pandemic | Coronavirus Movie | PART 1
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Minciuni vechi pentru patru ani
noi au fost proliferate în ultima lunã
la televizor ºi pe reþelele de
socializare. Sunt politicieni vechi
trecuþi la partide noi, în speranþa
cã vor fi trataþi ºi ei ca noi de cãtre
public. Mai sunt doar câteva zile
pânã la data alegerilor. Sunt
alegeri pentru cã este democraþie
ºi ar trebui sã fim mulþumiþi cã
putem încã sã votãm. Ar fi o teorie
valabilã pentru cei mai în vârstã
care au prins o parte ºi din epoca
ceauºistã când vorbeam de
formalitatea votului. Atunci ieºea
cine trebuia, indiferent de cât de
talentat la vot era alegãtorul.

Oare acum nu suntem într-o
situaþie similarã? Partidele sunt cele
care propun o listã de candidaþi ºi
alegãtorii trebuie sã selecteze din
numele propuse. Practic, alegerea
este cam fãcutã. Mergem sã
alegem formal, pentru cã jocurile
sunt cam fãcute. ªi nu este un fel
de a spune, ci partidele chiar ajung
în anumite zone sã negocieze cine
va rãmâne ºi cine nu la primãrie.
Este vorba în special de posturile

 ªtefan Bãeºiu

Minciuni vechi pentru mandate noi
de primar la comune. Existã o
negociere directã sau mutual se
stabileºte cine va continua la primãrie.

Astfel, sunt partide care trimit în
cursã candidaþi necunoscuþi sau foarte
slabi ºi le deschid culoarul cãtre noi
mandate primarilor vechi. Mai sunt ºi
localitãþi unde partidele care au
primarul nu mai au ce sã facã pentru
cã edilul nu are niciun fel de realizãri
ºi nu mai are niciun fel de ºansã. Aici
concurenþa este realã ºi publicul chiar
are ºansã sã îºi decidã viitorul.

Este cunoscut faptul cã în comune,
de exemplu, partidele, prin
reprezentanþi aduc mai mulþi sau mai
puþini alegãtori la urne, în funcþie de
jocurile care se fac la nivel central sau
judeþean. Acest lucru poate avantaja pe
unul sau pe altul dintre candidaþi ºi
poate reduce ºansele de intrare în
Consiliul Local pentru cei mai mici.

Practic, se produce o denaturare a
votului ºi voinþa cetãþeanului este
cumva pervertitã de politicieni. Se mai
carã ºi acum la vot ºi se mai mutã
localnici dintr-un oraº într-o comunã.
S-a încercat ceva, dar s-a fãcut prea
puþin cu schimbarea domiciliului

înainte de alegeri.
O noutate este ºi cã acum se profitã

din plin de starea de pandemie ºi se
va putea vota inclusiv cu buletinul
expirat. Acesta va fi valabil pe toatã
durata stãrii de urgenþã ºi de alertã ºi
90 de zile dupã. Cine a declarat ca
pierdut buletinul ºi îl are acasã ºi a
mai obþinut încã unul ar putea sã
încerce ceva.

În plus, un lucru care ar putea da
peste cap participarea la urne ºi
calculele partidelor este tot pandemia.
De teamã, unii nu vor participa. Alþii
poate cã se vor prezenta bolnavi. Nu
se ºtie cine va putea solicita urna
mobilã, dacã este vorba inclusiv de
cei infectaþi cu noul coronavirus. Cine
îi va verifica dacã cei nedeplasabili
nu au ºi COVID?

Politicienii au tras cu dinþii sã fie
organizate aceste alegeri ºi au stat tot
timpul cu ochii pe sondaje, având în
vedere cã partidele aflate la guvernare
se erodeazã ºi cele din opoziþie cresc.
Ciudat este cã în ultima perioadã a
cam fost invers. Sigur cã nu trebuie

sã crezi niciodatã în sondaje, mai ales
în cele publicate în perioada
campaniei electorale. Unele au rolul
de a mobiliza electoratul sau de a-l
demobiliza. Altele mobilizeazã activul
de partid. Sunt tot felul de strategii pe
care partidele le folosesc pentru a
manipula electoratul în prag de alegeri.
Scopul este câºtigarea încrederii ºi
obþinerea votului ºi accesul la putere.
Trist este cã dupã scrutin se uitã toate
promisiunile ºi se cautã mai repede
scuze decât soluþii.

Astfel, þara se învârte într-un cerc
în care ne tãiem singuri creanga de
sub picioare timp de patru ani ºi ne
întrebãm de ce nu mai evoluãm ºi de
ce nu se mai modernizeazã statul.
Pentru cã îl furãm prin reprezentanþi
timp de patru ani ºi ei au girul nostru,
legitimitatea de a face ceea ce fac. Cine
poate sã îi tragã la rãspundere pentru
promisiunile neonorate, dacã au fost
trimiºi la putere prin vot, de cãtre
popor? Tot poporul, peste 4 ani la vot.
Vax populi! Asta-i democraþia
românã!
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Comisia pentru egalitatea de ºanse...

care susþine obligativitatea
cotelor electorale într-un sistem de
tip fermoar (zipper) pe liste, pentru
a garanta locuri eligibile ºi ºansa
la reprezentare egalã pentru toþi
candidaþii, indiferent de gen.

 În acelaºi timp, preºedinta ºi
membrii Comisiei pentru egalitatea de
ºanse din Camera Deputaþilor
reitereazã cã orice modificare
legislativã în sprijinul egalitãþii de
ºanse ºi de gen trebuie susþinutã de
reformarea urgentã a sistemului de
educaþie, prin revizuirea programei ºi
a manualelor ºcolare:  “Este nevoie
sã eliminãm stereotipurile discrimi-
natoare, care perpetueazã încã de la
vârste fragede reticenþa în rândul
fetelor de a intra în politicã sau a
accesa orice altã profesie rezervatã în
mod tradiþional bãrbaþilor”, a declarat
Cristina Iuriºniþi. “Fetele au nevoie de
modele - dacã nu le arãtãm femei de
succes în diplomaþie, politicã,
administraþie, femei care au deschis
drumuri ºi au schimbat istoria -
Alexandrina Cantacuzino, Regina
Maria, Sarmisa Bilcescu etc. - nu vom
avea prea curând reprezentare
echitabilã la nivel politic”, considerã
preºedinta Comisiei de resort a
Camerei Deputaþilor.

Cristina Iuriºniþi puncteazã în
mesajul sãu faptul cã programa de
studiu ºi manualele ºcolare nu conþin
noþiuni din sfera diversitãþii ºi a
egalitãþii de ºanse ºi de gen, nu dau

Alina Teiº,
Deputat PRO România Judeþul Mehedinþi

14 septembrie - Toatã lumea cu ochii pe ºcoli! Copii cu mascã, flori -
deloc, festivitate, nexam, fiecare clasã merge la locul ei, distanþe între bãnci,
dezinfectanþi, culoare marcate intrare-ieºire, o rigiditate de cazarmã ultra-
modernã, în care fiecare ºtie ce are de fãcut, profesorii sunt un fel de plutonieri
de companie, dirijeazã efectivele de soldãþei-elevi, nimeni nu miºcã, nimeni
nu respirã decât prin mascã, oxigenul este marfã rarã între zidurile ºcolii,
mai mult, cicã ºi la orele de sport, în aer liber, se va alerga tot cu mascã!
15 septembrie - Un laureat Nobel, medic imunolog, japonez, spune
rãspicat ºi pune la bãtaie chiar premiul sãu, afirmând cã Sars-Cov-2
este creaþie umanã, deloc naturalã, fabricat în China, în laboratoarele
din Wuhan. ªtiam, au sãrit mulþi, dar ºi unii care contestã aceastã
provenienþã! Chestia cu magisterul nipon este cã, indiferent dacã ºtiam
sau nu, nimeni nu îndrãzneºte sã ia taurul chinezesc de coarne ºi sã-
i cearã socotealã, ºi sã înceteze nebunia! Tãcerea marilor state în
chestiuna aceasta ne duce cu gândul la un fel de complicitate mondialã!
A, pardon, asta-i teoria conspiraþiei, ºi iar ne sar la gât puritanii covidiºti!
16 septembrie - Ziarul “Naþional” titreazã în 14 septembrie: “Strategia lui
Tãtaru: copiii, vaccinaþi pe ºest în ºcoli”. Conform acestui material, în fiecare
ºcoalã, se va înfiinþa un cabinet de medicinã ºcolarã. Printre cele mai
importante atribuþii ale lui se numãrã ºi cea care prevede cã aici “se va
organiza activitatea de vaccinare în situaþii epidemiologice speciale”. Directorii
ºcolilor vor fi implicaþi masiv în campania de imunizare în aceste condiþii
“speciale” epidemiologice. Alte cheltuieli, alte fonduri mâncate de Covid,
alte “firme de casã” ce se vor înfrupta din bugetele alocate!
17 septembrie -  Dr. Stella Immanuel de la un mare spital din Houston,
Texas, declara public faptul cã a tratat pacienþi bolnavi de malarie, în Africa,
cu hidroxiclorochinã, ºi S-AU VINDECAT. La fel, a mai spus, cã a tratat
pacienþii de Covid cu aceeaºi hiroxiclorochinã ºi, de asemenea, S-AU
VINDECAT. Acestora, a mai spus ea, le-a administrat ºi zinc, ºi hidromax, ºi
“toþi sunt bine”. Adicã pacienþi între 7 ºi 92 de ani! Pãi, unde este, deci
hidroxiclorochina din tratamentele noastre antiCovid?
18 septembrie - Doctoriþa din Houston, cã nu ne iese din cap declaraþia ei,
mai zice cã e furioasã cã marile concerne farmaceutice spun cã au fãcut
studii din care reiese cã hiroxiclorochina nu are acel randament declarat de
ea, iar ea a cerut studiile respective din care reiese aºa ceva! Le-a primit?
Aiurea, nu a primit nimic! ªi, mai zice ea, cã îmbolnãvirea cu Codiv-19, ºi
lipsa unui tratament eficient, cum este cel cu hidroxiclorochina, cu zinc, cu
hidromax, este “o condamnare la moarte”! Pãi, da!
19 septembrie -  Doctorul român Alexie, din Las Vegas, într-un clip care
circulã pe internet, ne face cunoscut un tratament inedit împotriva Covid-
19, pe bazã de... apã oxigenatã! Apa oxigenatã, spune distinsul medic,
“omoarã virusul”. Cum trebuie folositã, însã? Simplu! Apa oxigenatã adicã
H2O2, sau hiperoxidul de hidrogen, trebuie folositã într-o concentraþie de
1,5 la sutã, deci, atenþie, nu aºa cum se gãseºte ea în comerþ, în concentraþie
de 3 la sutã! Gura se curãþã împreunând apa de gurã - aceea folositã
dupã spãlarea dinþilor - în proporþie de 2/3 cu 1/3 apã oxigenatã. Clãtitul
gurii cu acest amestec - un fel de gargarã - se face înainte de a ne spãla
pe dinþi, spune medicul. În America, se gãsesc chituri speciale care
conþin apã oxigenatã de concentraþie 1,5 la sutã, plus ustensilele necesare
spãlãrii gurii. Noi, aici, neavând acele chituri, putem improviza dupã
aceastã reþetã, medicul asigurându-ne de eficienþa sa, Covid-ul murind
la doar o concentraþie de 1 la sutã apã oxigenatã!
20 septembrie - Se vorbeºte cã profesorilor ºi personalului nedidactic
ºi auxiliar din ºcoli li se vor da acel stimulent, ca la medici ºi alte
categorii profesionale, pentru expunerea la riscul îmbolnãvirilor cu
Covid-19, cã tot începu ºcoala! Da, e bine, dar problema tratamentuluii
anti-Covid este prioritarã, nu plata suplimentarã a celor care se pot
îmbolnãvi de pe urma lui! (GNews pt conf D.D.S.)

Jurnal de IZOLETÃ, 2020 (XXVII)

voce minoritãþilor etnice, religioase,
sexuale, celor cu dizabilitãþi, deºi
România este semnatara unor
Convenþii ºi tratate internaþionale care
pun accent pe educaþie ca mijloc de
prevenþie ºi combatere a discrimi-
nãrilor asupra femeilor, cum ar fi
Convenþia CEDAW ºi cea de la Istanbul.
“O educaþie prin cliºee ºi stereotipuri a
fetelor de acum va perpetua o condiþie
ingratã a femeilor din viitor. În spiritul
unei societãþi educate ºi responsabile,
trebuie sã impulsionãm modificarea
legislaþiei electorale ºi adiacente în
beneficiul generaþiilor viitoare ºi a
tuturor fetelor ºi femeilor din România”,
a mai adãugat deputata USR.

 Alãturi de toþi membrii Comisiei
pentru egalitatea de ºanse, Cristina
Iuriºniþi ºi-a exprimat speranþa cã
România va gãsi în mod transpartinic
voinþa politicã necesarã pentru
concretizarea proiectelor legislative
menite sã impulsioneze participarea
femeilor la luarea deciziilor ºi
reformarea sistemului de educaþie:
“Pânã atunci, atât eu, cât ºi colegele
ºi colegii mei din Comisie le felicitãm
pe femeile curajoase care au ales sã
nu stea deoparte ºi sã se implice
personal în cursa electoralã pentru
schimbarea în bine a României”, a
transmis în încheierea mesajului sãu
preºedinta Comisiei pentru egalitatea
de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi a
Camerei Deputaþilor.

Alegerile sunt aproape.
Ne-am obiºnuit sã trãim doar în
Prezent. Iatã, avem ºi Trecut ºi
Viitor. În urmã cu peste 1800 de
ani,  Sextus scria: ”Un om
credincios este un om ales, un om
ales este un om al  lui
Dumnezeu”. Trebuie sã nu
uitãm, cel puþin, 7 adevãruri:
1. Oamenii aleºi aduc roade bune
care vor rãmâne; 2. Înainte de
alegeri existã o voie a poporului,
dupã alegeri trebuie sã triumfe Voia
lui Dumnezeu; 3. Principiul sãnãtos
al alegerilor este cel al vieþuirii
”neprihãnite întru Dumnezeu”
(Efeseni 1, 4); 4. Cei aleºi trebuie
sã-i mulþumeascã lui Dumnezeu ºi
sã cearã Bisericii ”Sfinþirea cea spre
ascultare” (I Petru 1, 2)
considerându-se câºtigãtori dupã
Voia lui Dumnezeu ºi nu dupã a lor

Sã votãm OAMENI ALEªI!
putere; 5. ªi cei ce au câºtigat ºi cei
ce au pierdut vor trãi ºi dupã alegeri
”sub aceeaºi lumânare” (M. Preda),
deci, vor trebui sã-ºi consume
energiile spre binele comun, lãsând
deoparte tot ce a fost rãu; 6.
Dumnezeu, îngerul ºi pãrintele
(pãrinþii) nu pot fi aleºi; 7. Dacã, prin
alegeri, vom refuza Mãslinul pentru
cã este prea gras, Smochinul pentru
cã este prea dulce, Viþa de vie pentru
cã aduce prea multã veselie, va trebui
sã ne mulþumim cu umbra de
mãrãcine (Judecãtori 9, 8-15).

Toþi  avem în noi  ceva din
Alcãtuirea lui Dumnezeu, cei votaþi
sã nu uite a se folosi de alcãtuirea
lor ca de o Bisericã a lui Dumnezeu
(vezi: acelaºi Sextus).
   Aºadar, pe 27 septembrie a.c., sã
votãm OAMENI ALEªI!

pr. Sever Negrescu – Negreºti
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Duminicã seara s-a încheiat,
la Tîrgu Mureº, ediþia a XVII-a a
Festivalului Internaþional al
Televiziunilor ºi Producãtorilor
Independenþi SIMFEST. A fost o ediþie
neobiºnuitã, specialã, dupã cum
înºiºi membrii juriului final au
recunoscut în motivarea Marelui
Premiu SIMFEST – 2020. Tocmai de
aceea, sã spui cã s-a desfãºurat la
Tîrgu Mureº e doar o figurã de stil
pentru cã, practic, s-a desfãºurat în
toatã lumea, Tîrgu Mureºul fiind doar
centrul unei miºcãri care i-a surprins
pânã ºi pe organizatori, Asociaþia
culturalã SIMFEST. Cifrele de mai jos
susþin afirmaþiile.

Ediþia 2020 a fost organizatã
exclusiv online, ceea ce a determinat
o abordare, din punct de vedere
organizatoric, cu totul diferitã faþã de
ediþiile precedente. Un singur
exemplu: corespondenþa prin e-mail
ºi Facebook a depãºit 5.000 de
mesaje schimbate în o singurã lunã.

În timpul festivalului au fost puse
în proiecþie online 103 producþii de
televiziune ºi cinema (pentru care au
fost primite acorduri de difuzare) ºi
existã încã zeci de solicitãri de la
realizatori din toatã lumea pentru
difuzarea producþiilor lor.
Organizatorii îºi propun sã

COMUNICAT DE PRESÃ

Premiile SIMFEST – 2020 ajung
pe patru continente

prelungeascã cu o sãptãmânã
sesiunile de screening online, cu
ajutorul voluntarilor care au asigurat
aceastã activitate ºi în timpul
festivalului.

Timp de o sãptãmânã, pasionaþii de
creaþii video au avut ocazia sã vadã
producþii din cele mai îndepãrtate
colþuri ale lumii, din Peru pânã în
Pakistan, din India în Marea Britanie
sau din Australia pânã în Statele Unite.
Pentru amatorii de statistici, câteva
date furnizate de Facebook: peste
53.500 de persoane au primit
informaþii, aproape 6.000 s-au arãtat
entuziasmate, peste 15.500 de vizitatori
unici au urmãrit postãrile, au fost
înregistrate peste 100.000 de minute
de vizionare (cifrele sunt cele oferite
pentru data de 19 septembrie, nu
includ ultima zi a festivalului, în care a
fost publicat palmaresul ºi în care a
fost o activitate febrilã în social media).

Juriul a mãrturisit cã a fost extrem
de greu sã decidã, atât din cauza
numãrului mare de producþii, dar
mai ales datoritã valorii lor ridicate.
A fost nevoie de trei sesiuni de
discuþii prin zoom, dupã ce fiecare
membru îºi fãcuse vizionãrile
separat, ca sã se ajungã la decizia
finalã. În cele din urmã au fost
acordate 14 premii ºi 7 menþiuni.

Se pare cã a fost anul Orientului
Apropiat. Cele mai importante premii:
Marele Premiu ºi Premiul Special al
juriului pleacã în douã þãri învecinate:
Iran ºi Irak. Iranul mai bifeazã douã
premii ºi se situeazã pe primul loc.
Câte douã premii merg în Germania,
Statele Unite ºi Marea Britanie.
Spania a câºtigat un premiu, la fel
ca ºi Australia. O menþiune merge
ºi în Republica Moldova. România,
din pãcate, nu se regãseºte în
palmaresul acestei ediþii.

Lista câºtigãtorilor poate fi
consultatã pe pagina de Facebook a
festivalului (Simfest Romania) ºi pe
pagina web oficialã simfest.ro.

La încheierea perioadei de înscrieri
au fost contorizate 1.284 de producþii
din 92 de þãri. Preselecþia a fost fãcutã
de un juriu format din 14 persoane. În
selecþia oficialã au fost reþinute 226 de
producþii.  Biroul de presã

PROGRAM
LUNI - DUMINICÃ                 MONDAY - SUNDAY

8.00 - 20.00 pânã pe 15 septembrie, din 16 septembrie 9.00 - 17.00

Vizitare Expoziþii Pavilion Multifuncþional
Visit Multifunctional Pavilion Exhibitions
Vizitare Parc Arheologic
Visit arheological park
Vizitare Acvarii
Visit Aquariums
Vizitare Pavilion, Parc Arheologic ºi Acvarii
Visit Pavilion, Arheological Park and Aquariums
Vizitare Filiala Orºova
Visit Orºova Subsidiary
Vizitare muzeul Hidrocentralei Porþilor de Fier
Visit Iron Gates Hydro-electric museum

Adulþi
Copii
Adulþi
Copii
Adulþi
Copii
Adulþi
Copii
Adulþi
Copii
Adulþi
Copii

Adults
Children
Adults
Children
Adults
Children
Adults
Children
Adults
Children
Adults
Children

4 lei
1 leu
8 lei
2 lei
12 lei
3 lei
16 lei
4 lei
12 lei
3 lei
12 lei
3 lei
20 lei

40 lei

100 lei/ora

50 lei/ora

250 lei/ora

40 lei mp/zi

150 lei mp/
lunã
400 lei/zi
40 lei/ora
15 lei/pers.

400 lei/
prestaþie

2 lei/pers.

2 lei/pers.

Taxã foto
Picture fee
Taxã filmare video
Video recording fee
Organizare evenimente în parcul arheologic/ºedinþe foto
Organizing events in the Archeological Park/photo shoots
Ghidaj grupuri limba românã
Tour guide - romanian language
Ghidaj grupuri limbã strãinã
Tour guide - foreign language
Utilizare teren/spaþiu în locaþiile MRPF pentru organizare evenimente
Utilisation of spaces/land in MRPF locations for organising events
Utilizare teren/spaþiu în locaþiile MRPF
Utilisation of spaces/land in MRPF locations
Utilizare salã de conferinþã/Bistro (cu aparaturã)
Conference room/Bistro utilisation (with equipment)
Program ateliere de lucru în perioada vacanþelor (2 ore/atelier)
Children workshops during vacations (2 hours/workshop)
Consultarea colecþiilor muzeale ºi a aparatului complementar (foto,
film, desene, dispozitive, cliºee pe sticlã, etc.)
Consulting of museum collections and of the complementary apparatus
(photo, film, drawings, slides)
Taxã atelier de lucru în timpul ºcolii
Children workshops during school fee
Taxã vizionare film documentar (grup organizat)
Documentary film screening fee (organized group)
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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)

Sãptãmânã importantã în plan profesional,
deoarece apar modificãri salariale. Vei fi nevoit
sã achiþi facturi, taxe sau sã te implici în relaþii cu
instituþii financiare. Sunt ºanse de negociere
favorabilã în tot ce þine de bani ºi bunuri comune
cu alþii. Recomandabil este sã verifici toate
documentele cu care ai de-a face ºi sã te informezi
corect ºi la timp cu privire la tot ce þine de bani ºi
bunuri comune cu alþii. Relaþiile cu strãinãtatea
se evidenþiazã prin cãlãtorii sau prin dialogurile
cu persoane strãine. Posibilã implicare în cursuri
de lungã duratã sau la distanþã. La serviciu eºti
în vizorul ºefilor. Prietenii te vor invita la reuniuni
socio-profesionale importante.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Se deschide o nouã etapã profesionalã, fiind
vorba de noi începuturi în relaþiile colegiale ºi în
abordarea sarcinilor de lucru. Colaborãrile ºi
relaþia cu partenerul de viaþã se vor evidenþia prin
dialoguri ºi acþiuni comune. Este nevoie sã asculþi
ºi sã þii cont de sugestiile ºi doleanþele celorlalþi,
altfel existã riscul sã izbuneascã conflicte. Cumva
la tine este hiba, în sensul cã eºti nerãbdãtor ºi
cu greu îþi intrã cineva sau ceva în voie.
Controleazã-þi reacþiile ºi ai încredere cã lucrurile
se desfãºoarã în favoarea ta. Îndreaptã-þi atenþia
ºi spre cheltuielile comune cu alþii, în speþã,
achitarea datoriilor de orice fel. Finalul sãptãmânii
îþi aduce veºti din ºi despre strãinãtate.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

În relaþiile sentimentale se contureazã o etapã
nouã pe termen lung. Copiii vor fi temã prezentã
ºi activã, fie prin dialoguri, fie activitãþi creative.
Mult de lucru la serviciu, însã este vorba despre
activitãþi de rutinã destul de plictisitoare. Dozeazã-
þi eforturile, întrucât sãnãtatea este vulnerabilã ºi
se pot evidenþia afecþiuni mai vechi sau mai noi.
Relaþiile parteneriale sunt conflictuale în zilele de
joi ºi vineri, deci fii prudent ºi evitã discuþiile
contradictorii. Colegii te susþin prea puþin, iar faþã
de ºefii se recomandã distanþarea. Apar câºtiguri
din activitãþi suplimentare sau cei dragi îþi oferã
bani, bunuri sau favoruri. În weekend, cãlãtorii,
activitãþi culturale ºi relaþii cu strãinãtatea.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

În planul domestic ºi familial se contureazã o nouã
etapã favorabilã pe termen lung. Interesante zile ºi
pentru relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii. Se
întrezãresc activitãþi sociale, recreative cu cei dragi,
chiar ºi implicarea în hobby-uri comune. Totuºi,
ai grijã sã þii cont ºi de nevoile sau doleanþele
celorlalþi. Þi se poate reproºa faptul cã faci totul
numai pentru îmbunãtãþirea imaginii tale publice
sau pentru a obþine favoruri din partea unor
persoane oficiale importante la locul de muncã.
Sãnãtatea este vulnerabilã. Recomandabil este sã
te odihneºti. Relaþiile parteneriale sunt active, fiind
loc de noutãþi importante. La sfârºitul sãptãmânii
intervin cheltuieli comune cu alþii.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Prima parte a sãptãmânii este favorabilã
segmentului domestic ºi relaþiilor cu persoanele
din anturajul apropiat. Ar fi bine sã-þi programezi
activitãþi necesare casei, împreunã cu membrii
familiei. Sunt momente bune pentru înfrumuseþarea
spaþiului de locuit ºi pentru dialoguri pe teme
patrimoniale. Pe de altã parte, este vremea sã-þi
selectezi anturajul ºi sã te orientezi spre persoanele
care te ajutã sã evoluezi. Cei dragi te vor solicita
sã le fii alãturi, fie într-o chestiune personalã
delicatã, fie în activitãþi distractive. Sãnãtatea este
vulnerabilã în a doua parte a sãptãmânii. Ai multe
de lucru ºi la serviciu, aspect care îþi poate crea
neplãceri în relaþiile parteneriale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Se contureazã o etapã financiarã nouã,
favorabilã în ceea ce priveºte salarizarea de la locul
de muncã. Sunt zile în care trebuie sã cãlãtoreºti
pe distanþe scurte, pentru a rezolva diverse
chestiuni personale sau profesionale. De
asemenea, se vor evidenþia întâlniri ºi dialoguri
providenþiale. Mulþi te vor provoca la discuþii
indiscrete, dorind sã afle cât mai mult din viaþa ta
personalã ºi din planurile profesionale. Eºti destul
de solicitat ºi acasã de cãtre membrii familiei.
Aspectele amoroase ºi relaþiile cu copiii îþi pot da
bãtãi de cap. Fii rezervat ºi lasã evenimentele sã-
ºi urmeze cursul. La finalul sãptãmânii vei avea
multe de fãcut, dar sãnãtatea va fi vulnerabilã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Începutul sãptãmânii aduce un capitol nou.
Sunt momente favorabile pentru a demara
acþiuni noi ºi pentru a-þi stabili un alt sistem de
valori morale ºi spirituale. Perioada te
predispune la un amalgam de situaþii ºi discuþii
controversate greu de înþeles ºi controlat.
Cheltuielile se pot înteþi, de aceea fii prudent ºi
evitã excesele. Sunt ºanse sã þi se mãreascã
veniturile, dar nu atât cât ai dori. Totuºi te poþi
descurca foarte bine cu ceea ce ai. Persoanele
din anturajul apropiat îþi sunt alãturi, dar unele
au interese ascunse ºi defavorabile þie. A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã treburile
domestice ºi relaþiile cu membrii familiei.
Distracþii ºi aventuri în weekend.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începutul sãptãmânii este favorabil alcãtuirii
planurilor personale ºi profesionale pe termen
lung. Atenþia ºi eforturile îþi sunt atrase în mod
special de cãtre segmentul muncii, pentru cã aici
bate vântul schimbãrii. Reþine ce se petrece pe 24
septembrie, atât la locul de muncã, cât ºi în
segmentul sãnãtãþii. Vor interveni cheltuieli
cotidiene ºi informaþii preþioase referitoare la
salarizarea locului de muncã. Unele persoane din
anturajul apropiat îþi sunt alãturi ºi ai putea discuta
pe îndelete cu cineva, ales bine, despre intenþiile
tale profesionale de viitor. La finalul sãptãmânii,
liniºtea ºi confortul casei, plus membrii familiei te
revigoreazã ºi îþi bucurã sufletul. Detaºeazã-te de
forfota cotidianã în mod regulat!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Se contureazã o etapã nouã în relaþiile cu
prietenii ºi cu persoanele din mediul profesional.
Te vei orienta spre personaje noi, alãturi de care
vei desfãºura activitãþi de anvergurã pe termen
lung. De asemenea, sunt zile bune ºi pentru a te
ocupa de sufletul ºi trupul tãu. Ai nevoie de odihnã,
retragere din forfota cotidianã ºi dialog interior.
Se pot evidenþia unele afecþiuni vechi, însã îþi vin
ajutoare deosebite, dacã eºti atent ºi deschis
mental. Odihna, alimentaþia corectã, plimbãrile
uºoare în aer liber te însãnãtoºesc ºi-þi limpezesc
gândurile. Vin bani, dar ºi cheltuieli! La finalul
sãptãmânii vei fi înconjurat de oamenii dragi, fie
cã vin ei în vizitã la tine, fie cã mergi tu la ei.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmânã importantã în planul profesional.
Se deschide o etapã nouã, în care fie primeºti
un post de conducere, fie responsabilitãþi noi
ºi de anvergurã pe termen lung. Totuºi,
dialoguri le cu prietenii sau cu cineva din
segmentul profesional te vor pune pe gânduri.
Informaþiile primite sunt de bun augur ºi, cu
siguranþã, le vei folosi, undeva, cândva. În zilele
de 24 ºi 25 septembrie ai nevoie de interiorizare,
detaºare de cotidian ºi alcãtuirea unor planuri
de viitor, atât în plan personal, cât ºi profesional.
Primeazã planul personal, în special segmentul
domestic, relaþiile cu membrii familiei ºi cu
neamurile. Sunt momente bune pentru înoire
personalã ºi cheltuielile aferente.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Se contureazã evenimente sociale, la care trebuie
sã joci rolul principal. ªefii, figurile autoritare din plan
personal ºi familial te vor provoca la discuþii sau îþi
vor propune sarcini profesionale noi. Analizeazã bine
dacã accepþi, pentru cã va fi dificil sã duci la bun
sfârºit, indiferent despre ce este vorba. În preajma
datei de 24 septembrie te vei gândi sã-þi reevaluezi
relaþiile cu anturajul socio-profesional. Este vremea
sã-þi remodelezi sistemul valorilor morale ºi spirituale.
Odihneºte-te, pentru cã sãnãtatea este vulnerabilã.
Sunt zile favorabile ºi pentru a-þi regândi planurile
personale ºi pe cele profesionale. Relaþiile cu
strãinãtatea, studiile, elevarea sufleteascã vor fi teme
de abordat pe termen lung.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Dacã începutul sãptãmânii îþi aduce gânduri ºi
preocupãri spirituale, influxurile energetice din
a doua parte a sãptãmânii te ancoreazã puternic
în planul material, prin situaþii deosebite. Se pare
cã eºti susþinut de cãtre ºefi sau de persoane cu
autoritate. Însã depinde de tine cum gestionezi
relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat. Evitã
discuþiile aprinse ºi criticile la adresa altora.
Prietenii îþi sunt alãturi ºi te sfãtuiesc de bine.
Dar, analizeazã pe îndelete tot ce vine dinspre alþii
ºi decide în consecinþã. Schimbãri financiare
benefice ºi pe termen lung la locul de muncã! Se
deschide o nouã etapã de câºtig de la ºi prin alþii.
Aspecte legate de moºteniri ºi partaje.

(24 - 30 septembrie 2020)

Autor: AstroCafe.ro
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EURO INSOL, lichidator judiciar al Regiei Autonome pentru Activitãþi
Nucleare (RAAN) anunþã scoaterea la vânzare prin procedura licitaþiei
publice cu strigare a bunurilor din magaziile Sucursalei Romag Termo în
data de 06.10.2020, 07.10.2020, 08.10.2020, 09.10.2020 ºi 12.10.2020.
   La licitaþia publicã pot participa persoane fizice ºi/sau juridice care
doresc bunuri de minim 1.000 lei + TVA. 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 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 pentru fiecare licitaþie în parte. Acestea
se vor achita în contul de lichidare RO86 UGBI 0000 5520 0602 7RON,
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.

În perioada 14 - 19
septembrie 2020, Inspectoratul
Teritorial de Muncã Mehedinþi, sub
îndrumarea Inspecþiei Muncii, a
desfãºurat la nivelul judeþului
Campania naþionalã privind
verificarea modului de respectare de
cãtre beneficiari a prevederilor Legii
nr. 52/2011 privind exercitarea unor
activitãþi cu caracter ocazional
desfãºurate de zilieri, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Motivarea campaniei are la bazã
faptul cã în exercitarea unor activitãþi
cu caracter ocazional desfãºurate de
zilieri stabilite de legiuitor, se regãsesc
urmãtoarele aspecte, referitoare la:
a) sustragerea beneficiarului de la
obligaþia de a achiziþiona ºi completa
registrul de evidenþã a zilierilor (art.
5, alin. 2, lit. a);
b) înþelegerea dintre beneficiar ºi zilier,
în urma cãreia acesta din urmã
presteazã activitate cu caracter
ocazional fãrã a fi înregistrat în
registrul de evidenþã a zilierilor (art.
5, alin. 2, lit. b);
c) nerespectarea de cãtre beneficiari
a prevederilor art. 4 din lege, referitoare
la durata activitãþii ocazionale;
Dintre obiectivele campaniei amintim:
- Identificarea beneficiarilor care
folosesc zilieri ºi luarea mãsurilor
care se impun pentru nerespectarea
de cãtre aceºtia a prevederilor Legii
nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activitãþi cu caracter ocazional,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi a normelor

Comunicat de presã
metodologice de aplicare a acestei
legi;
- Creºterea gradului de
conºtientizare al beneficiarilor ºi a
zilierilor caredesfãºoarã activitãþi cu
caracter ocazional în domeniile
stabilite de legiuitor, în ceea ce
priveºte necesitatea aplicãrii ºi
respectãrii prevederilor legale în
domeniul relaþiilor de muncã,
stipulate de Legea nr. 52/2011,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
- Diminuarea consecinþelor sociale ºi
economice negative care deriva din
nerespectarea de cãtre beneficiarii
din domeniile controlate, a
prevederilor legale;
- Identificarea beneficiarilor care
utilizeazã munca copiilor ºi a
tinerilor fãrã respectarea prevederilor
Legii nr. 52/2011, republicatã, cu
modificãrile ºicompletãrile ulterioare;
- Identificarea beneficiarilor care
folosesc zilieri în condiþiile în care
se impunea încheierea contractelor
individuale de muncã ºi luarea
mãsurilor care se impun pentru
respectarea de cãtre beneficiarii din
domeniile care fac obiectul
campaniei, a prevederilor legale în
domeniul relaþiilor de muncã;
   Au fost efectuate 6 acþiuni de
control, constatându-se deficienþe
pentru care s-au stabilit mãsuri de
remediere a acestora, aplicându-se 2
sancþiuni contravenþionale.

Inspector ºef Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P Mãdãlina Gîrlea

Cursul euro a crescut
miercuri de la 4,8590 la 4,8641 lei,
al cincilea minim istoric pentru leu
din septembrie.

Piaþa s-a deschis direct peste 4,86
lei, preluând evoluþia negativã de marþi
dupã amiazã, apãrutã imediat dupã vot,
care a fãcut ca BCE sã coteze euro la
4,8613 lei, ºi a atins un maxim de
4,873 lei, ceea ce creazã culoarul spre
atingerea pragului de 4,9 lei.

Deprecierea leului va produce
creºterea inflaþiei, va eroda veniturile
tuturor dar va scumpi ºi dobânzile la
care se va putea împrumuta România
pentru a asigura plata pensiilor dar
ºi investiþiile în economie, necesare
pentru relansarea acesteia.

Pentru un astfel de moment s-a
pregãtit BNR atunci când a încheiat
un acord cu BCE pentru asigurarea
unui împrumut, printr-o linie repo, în
valoare de 4,5 miliarde euro.

La casele de schimb bancare,
UniCredit ºi OTP Bank practicau un
curs de vânzare de 4,94 lei urmate
de BCR cu 4,9390 lei..

Declaraþiile optimiste ale oficialilor
Rezervei Federale americane ºi
creºterea numãrului de infectãri cu
Covid 19 din Europa au crescut
cererea de monedã americanã,
considerate drept un „refugiu” în
perioadele tensionate.

Dupã o creºtere la 1,19 dolari, la
începutul perioadei, euro a scãzut la
finalul ei la 1,1673 dolarului, urmare
a revenirii aversiunii faþã de risc, a
fãcut ca media monedei americane
sã urce de la 4,0866 ºi 4,1224 lei,.

Media monedei elveþiene a fluctuat
în culoarul 4,5068 – 4,5228 lei, cea
de miercuri fiind stabilitã la 4,5153 lei.

Cursul lirei sterline a crescut de la
5,2637 la 5,3445 lei, la finalul  Radu Georgescu

Euro se îndreaptã spre 4,9 lei
intervalului ea coborând la 5,2908 lei.

Pe parcursul perioadei, preþul
gramului de aur a fluctuat între
255,7168 ºi 258,2908 lei. Luni, BNR a
stabilit o valoare de 255,7976 lei, în
condiþiile în care uncia scãdea pe pieþele
specializate de la 1.955 la 1.889 dolari.

Politica acomodantã a BNR a
împins indicii ROBOR cãtre valori
care se mai înregistrau în noiembrie
2017, ceea ce a redus nivelul ratelor
la credite. Pentru aceasta, banca
centralã a redus dobânda sa cheie la
minimul istoric de 1,50% ºi asigurã
constant lichiditatea din piaþa
monetarã, prin împrumuturi
(operaþiuni de tip repo) sau achiziþii
de titluri de stat din piaþa secundarã,

Evoluþia s-a modificat la finalul
perioadei în condiþiile în care cererea
de lei s-a majorat pentru perioada în
care se plãtesc taxele ºi impozitele la
bugetul de stat. Pe de altã parte, unele
bãnci au nevoie de lei pentru a cumpãra
valutã la valori cât mai mici, atâta vreme
cãt prognozele indicã atingerea în scurt
timp a pragului de 4,9 lei.

Miercuri, indicele ROBOR la 3 luni,
în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, a crescut de la 1,98 la 2%, dupã
ce luni se situa la 1,96%, cea mai
redusã valoare începând cu 13
noiembrie 2017

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a urcat de la 2,04 la 2,05%
iar cel la 12 luni a stagnat la 2,10%.

Bitcoin a crescut pe platformele
specializate de la 10.300 la 11.100
dolari iar la finalul perioadei a fluctuat
între 10.400 ºi 10.550 dolari.

Analiza cuprinde perioada
15  – 25 septembrie

Anunþ de vânzare a bunurilor din magaziile
Sucursalei Romag Termo

 C O M U N I C A T
Vã aducem la cunoºtinþã cã, la data de 25 septembrie 2020, ora

12, în conformitate cu H.G. nr. 746/2020 pentru aprobarea
calendarului acþiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor
pentru Senat ºi Camera Deputaþilor din anul 2020 ºi cu dispoziþiile
prevãzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului ºi a Camerei Deputaþilor, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, la sediul Tribunalului Mehedinþi, din Drobeta Turnu
Severin, Bulevardul Carol I nr. 14, judeþul Mehedinþi (sala de judecatã
nr. 4, situatã la etajul II), va avea loc tragerea la sorþi pentru desemnarea
celor 3 judecãtori în Biroul electoral de circumscripþie al judeþului
Mehedinþi, pentru alegerile din data de 6 decembrie 2020.

Preºedintele Tribunalului Mehedinþi, judecãtor NOREL POPESCU
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Întocmitã pe baza clasificãrii
academiilor de fotbal din România,
ediþia 2020-2021 a Ligii Elitelor U19
ºi U17 este prima competiþie juvenilã
din actualul sezon care îºi reia
activitatea. Bineînþeles, cu respectarea
Protocolului Medical, care implicã,
în principal, teste RT-PCR SARS-
CoV-2, pentru depistarea
coronavirusului. FRF va sprijini
financiar cele 24 de participante
pentru plata testelor, urmând ca
fiecãrui club din Liga 1 ºi Liga 2, ale

Dupã victoria din etapa a 4-a,
de la Târgu Jiu, scor 4-2 cu Viitorul
Pandurii, FCU Craiova a urcat pe primul
loc în Liga 2, depãºind Rapid Bucureºti,
la golaveraj. Giuleºtenii au remizat cu
Turris Turnu Mãgurele, scor 1-1, astfel
cã au fost egalaþi la puncte de craioveni.
La FCU, mehedinþeanul Dragoº Albu a
fost integralist, în timp ce severineanul

Liga Elitelor se
reia cu sprijin

de la FRF

Liga Elitelor
Etapa 1, sâmbãtã, 26 septembrie

Seria Est
Dinamo Bucureºti - Viitorul Constanþa
FC Botoºani - Petrolul Ploieºti
Academica Clinceni - FCSB
FC Voluntari - Kids Tâmpa Braºov
Concordia Chiajna - Sepsi Sfântu Gheorghe
LPS Buzãu - Sport Team Bucureºti

Seria Vest
UTA Arad - Csikszereda Miercurea Ciuc
CSJ ªtiinþa U Craiova - CS Universitatea Craiova
Universitatea Cluj - Academia GP Craiova
Gaz Metan Mediaº - Ripensia Timiºoara
ASU Politehnica Timiºoara - CFR Cluj
LPS Bihorul Oradea - LPS Banatul Timiºoara

cãrui echipe vor lua startul în Liga
Elitelor pentru Juniori Under 19 ani
ºi Juniori Under 17 ani, sã i se aloce
suma de 4.000 de euro. Celelalte
cluburi participante, având în vedere
cã nu beneficiazã de plãþile de
solidaritate din partea UEFA pentru
anul 2020, vor primi din partea FRF
12.500 euro, sumã ce reprezintã

subvenþie pentru compe-
tiþiile Liga Elitelor U19
ºi U17, ºi încã 4.000 de
euro, ajutorul FRF
pentru testãri RT-PCR
SARS-CoV-2.
   Dintre cele 16 cluburi de
Liga 1, doar Politehnica
Iaºi (locul 27 în clasa-
mentul academiilor), AFC
Hermannstadt Sibiu (locul
30), Chindia Târgoviºte
(locul 32) ºi FC Argeº
(locul 36) nu s-au clasat
între primele 24 de cluburi

naþionale conform clasificãrii
academiilor, în timp ce Astra Giurgiu
(locul 18) a declinat oferta de a
participa la Liga Elitelor ºi a fost
înlocuitã de LPS Banatul Timiºoara,
cea mai bine clasatã sub linie. Liga 2
este reprezentatã în Liga Elitelor U19
ºi U17 doar de Concordia Chiajna
(locul 4), Csikszereda Miercurea Ciuc
(locul 5), ASU Politehnica Timiºoara
(locul 9), Ripensia Timiºoara (locul
12), Universitatea Cluj (locul15) ºi
Petrolul Ploieºti (locul 19). Sport Team
Bucureºti (locul 6), Kids Tâmpa Braºov
(locul 16), LPS Bihorul Oradea (locul
17), LPS Buzãu (locul 20), CSJ ªtiinþa
U Craiova (locul 22), Academia de
Fotbal “Gicã Popescu” Craiova (locul
24) ºi LPS Banatul Timiºoara (locul
25) sunt singurele cluburi cu activitate
exclusiv la nivelul copiilor ºi juniorilor
care au îndeplinit criteriile de a juca în
Liga Elitelor, urmând sã primeascã
fiecare câte 16.500 de euro pentru a

lua startul la competiþie. Cele douã
cluburi mehedinþene de profil au fost
departe de prezenþa în Liga Elitelor,
Luceafãrul Drobeta clasându-le pe
locul 40, cu 53,37 puncte, iar CSS
Drobeta Turnu Severin pe 52, cu 36,
91 puncte, dintr-un total de 68 de
cluburi naþionale care au depus
dosarul de licenþiere, la FRF.
Clasificarea s-a fãcut pe baza unui
punctaj, întocmind în urma analizãrii
a 7 domenii, repartizare astfel,
procentual: infrastructurã ºi facilitãþi
(20, 8%), rezultate din sezonul anterior
(20,6 %), staff tehnic (19,4 %), numãr
de grupe ºi numãr de jucãtori legitimaþi
(12,1%), strategie ºi filozofie (10,6%),
antrenamente ºi numãr de meciuri
(9,7 %) ºi staff suport (6,8 %),
maximum de puncte fiind 100. Pe
primul loc s-a clasat Viitorul
Constanþa, cu un total 93,42 puncte.
   De sâmbãtã, echipele vor încerca
sã acumuleze puncte pe teren.

FCU Craiova, lider în Liga 2
Samuel Zimþa a fost doar rezervã.

“A fost un meci foarte bun fãcut de
bãieþi, la Târgu Jiu. Sunt mulþumit de
cum am jucat ºi cred cã e o victorie
meritatã. Înscriem multe goluri, am
fãcut un lot foarte bun, asta pentru cã
eforturile financiare ale patronului (n.r.
- Adrian Mititelu) au fost foarte mari.

Campionatul e lung ºi trebuie
sã terminãm în primele locuri.
Nu suntem principalii favoriþi la
promovare, dar vom încerca
sã terminãm pe primele locuri
ºi sã promovãm în Liga 1.
Sper sã poatã reveni ºi
spectatorii pe stadion. Fotbalul
fãrã suporteri, nu e fotbal. În
alte þãri deja se permite
accesul publicului”, a declarat

antrenorul Nicolo Napoli.
   Echipa sa FCU Craiova
va juca etapa viitoare cu
CSM Slatina, pe Stadionul
Municipal din Drobeta
Turnu Severin. Accesul
spectatorilor în tribune este
în continuare interzis.

Liga 2, etapa a 4-a
Concordia Chiajna - Pandurii Târgu Jiu  4-0
CS Mioveni - Metaloglobus Bucureºti  0-1
Farul Constanþa - Gloria Buzãu   2-2
CSM Reºiþa - ASU Politehnica Timiºoara  0-0
Ripensia Timºoara - Aerostar Bacãu   2-0
CSM Slatina - Maramureº Recea   2-0
Rapid Bucureºti - Turris Turnu Mãgurele 1-1
Viitorul Pandurii Tg. Jiu  - FCU Craiova 2-4
FK Miercurea Ciuc - Petrolul Ploieºti   1-2
Universitatea Cluj - Unirea Slobozia   3-1

Clasament
1. FCU Craiova (10 puncte, golaveraj  11-5)
2. Rapid Bucureºti (10 puncte, golaveraj 9-3)
3. Petrolul Ploieºti (9 puncte, golaveraj  12-3)
4. Concordia Chiajna (8 puncte, golaveraj 9-3)
5. ASU Politehnica (8 puncte, golaveraj 3-1)
6. Farul Constanþa (7 puncte, golaveraj 6-5)

Meciul se disputã marþi, 29
septembrie, de la ora 19:00, ºi va fi

se vor realiza conform metodologiei privind desfãºurarea activitãþilor didactice
prin intermediul tehnologiei ºi al internetului, precum ºi pentru prelucrarea datelor
cu caracter personal, aprobatã prin ordinul de ministru nr. 5.545/2020.

Procesul instructiv-educativ „faþã în faþã” va fi reluat în data de
30.09.2020, conform scenariilor aprobate de cãtre comitetele judeþene/al
municipiului Bucureºti pentru situaþii de urgenþã, cu respectarea tuturor
condiþiilor de siguranþã ºi igienã sanitarã.

Aceastã propunere a fost agreatã în întâlnirea de lucru de luni, 21
septembrie, pe care ministrul educaþiei ºi cercetãrii a avut-o cu
reprezentanþi ai Asociaþiei Comunelor din România, Asociaþiei Oraºelor
din România, Asociaþiei Municipiilor din România ºi Uniunii Naþionale a
Consiliilor Judeþene din România. BIROUL DE COMUNICARE

 Mircea  Oglindoiu

 urmare din pagina 1În perioada 25 - 29 septembrie...

televizat de Digi Sport 1.
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Mã nepoate, vã spusei cã vin
alegerile peste noi, aºa cum veni
ºi toamna asta, cu struguri acri,
mici, cã dacã a fost secetã nu sã
prea face nici zaibãr. ªi dacã nu
sã face, musai sã fim treji ºi sã
votãm bine duminica asta. Cã o
facem pentru patru ani de acilea
înainte. Cã nu ºtiu dacã înainte era
mai bine, da lu’ al lu’ Zbanghiu ºtiu
cã nu prea. Mai ales cã era sã sarã
în aer, cã fu pi la Livezile, cu
campania asta ºi zisã cã el a stat
chiar lângã maºina de ziceau cã
vrurã unii s-o incendieze. Pã da,
ieºi tãmbãlãu mare, lãsã nea Virgil
Popescu toate trebile economiei
româneºti deoparte, sã sarã cu
gura pe poliþiºti, sã ancheteze ce
ºi cum la Livezile, sã nu care
cumva sã nu sã întâmple, ziceai
cã nea Vela e mic copil pe lângã
nea ministrelul. Acuzã de terorism,

 nea Mãrin

Sucã ºi campania electoralã din Mehedinþi, la final
ziceai cã mai e puþin ºi cad
turnurile gemene de pin comunã,
care or fi alea, pãrea serioasã
treaba dacã stãteai sã-l asculþi pe
nea Popescu. Bine, cã nu-l ascultã
nimenea e altã poveste.

Mã fraþilor, da sã vezi ce sã
întâmplã. Mai ajunsã ºi nea Buºoi
pi la noi pi la Severin, cã nu mai
ºtia cum aratã oraºul. Cã ‘mnealui
vine doar prin campanie, cere
voturi ºi sã duce. ªi sã tot duce.
ªi face ºi afaceri, pe bani mulþi.
Milionar, ce mai. Da sã ne
întoarcem la nea Popescu, care
vrea sã ne facã sã credem cã le face
pe toate cu 3 zile înainte de alegeri:
dã ºi apã caldã, dã ºi cãldurã, face
ºi centralã la Halânga ºi dã de
lucru. Pã ºi pãnã acuma ce-aþi
pãzit, mã fraþilor?! Unde aþi fost
tupilaþi?! Pe plaje exotice?

Ca ºi nea Palaºcã, pe care-l vãd
alegãtorii cam la patru ani o datã,

cã altfel l-ar uita ºi pãcat, cã omu
ar fi putut pune umãrul la trebi
administrative. Da trebe sã mai ºi
vrei, sã mai ºi poþi.

Mã fraþilor, simpatic nea Koler,
cum deschizi o reþea de
socializare, hop e omul în direct,
transmite de unde nu te aºtepþi.
Bine, sã mai întrerupe semnalul
câteodatã, pesemne ori rãmâne
fãrã minute, ori fãrã semnal, cert
e cã se þine de telefon mai ceva ca
de locaþia de cazare pe care o
administreazã. Cicã e în cãrþi, mai
are puþin ºi ajunge number one,
are sondajele proprii, iese primul.
Pe reþelele de socializare
probabel, da a uitat sã precizeze.

ªi apropo de precizãri, nea
Screciu, primarele în funcþie al
Severinului, de care credeau unii
cã au scãpat, anunþã cã treaba aia
cu ANI sã mai dezbate abia la
anul. ªi când te gândeºti ce
planuri îºi fãcuse nea Gherghe,
cum sã vedea ‘mnealui Moº
Crãciun anu’ ãsta, în Orãºelul
Copiilor, ce poveºti mai depãna
pi la Viena, la un croissant, ce
CD-uri tinere ar mai fi ascultat în
otomobil, da vrabia mãlai viseazã

ºi la ‘mnealui sã potriveºte. Pã
ºtie Fifty-Fifty de ce ºi cum.
Acuma cicã sã pleoºti omul, e
supãrare mare, da ºi sã te bucuri
de rãul altuia nu cade bine nici
pentru divinitate, nea Gherghe. ªi
când te gândeºti cã o sã rãmânã
pe locul trei, cu ceva noroc,
depãºit ºi de ãsta micu în galben,
mai bine o ia de pe acum spre
Viena, via Timiºoara, sã opreºte
frumuºel la restaurantul  de
poveste ºi sã tot duce. Dupã nea
Buºoi. De nea Pavel nu mai
vorbim, cã zisã nerodu de Sucã,
cã nu-l cunosc nici babele pin
târg, numai la nea Aladin mai sar
moºii, îl iau pe dupã umãr, fac un
selfie, e spectacol pin comune, ce
mai. Cam asta fu ºi campania asta,
duminicã ne ducem spre urne,
dacã mai avem loc, cu distanþarea
asta socialã, da mãcar o sã ne
facem datoria. Ceea ce vã îndemn
ºi pe dumneavoastrã, dragi cetitori
de Obiectiv Mehedinþean. Oamenii
rãi sunt aleºi de oameni buni, care
nu merg la vot, sã nu uitaþi!

Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!

Miercuri, 23.09.2020, ora 12.15,
poliþiºtii Postului de Poliþie

Transporturi Feroviare Strehaia
au fost sesizaþi cu privire la faptul

cã, la km. feroviar 290+900
amplasat pe magistrala C.F. 900,

între staþiile Gura Motrului -
Filiaºi, a deraiat locomotiva unui

tren de marfã. La faþa locului s-au
deplasat poliþiºtii, care în urma
verificãrilor efectuate au stabilit

cã aspectele sesizate se
confirmã: o locomotivã care

tracta un tren se aflã deraiatã de
pe ºina de cale feratã. De

asemenea, nu au fost constatate
sustrageri de componente de la

infrastructura cãii ferate ºi nu au
fost înregistrate pagube la

locomotiva trenului sau a
infrastructurii. Circulaþia trenurilor

pe magistrala C.F. 900 se
desfãºoarã în condiþii normale.


