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Cea mai importantã instituþie de culturã din judeþ,
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER,

a fost redatã mehedinþenilor!

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, a participat la inaugurarea Secþiilor de ªtiinþe
ale naturii ºi Arheologie – Istorie ºi Planetariul din cadrul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, eveniment

care a avut loc sãptãmâna trecutã.

Google a lansat la
data de 15 martie 2020

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

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

Scopul programului
este de a sprijini

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

virusul COVID-19.
Conducerea ziarului

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

Situaþii de Urgenþã în
Jurnalism” ºi, dupã o

pertinentã verificare a
solicitãrii noastre,

Google a considerat cã
îndeplinim condiþiile de

eligibilitate. Astfel am
putut beneficia de oferta

programului
lansat de Google.

   Mulþumim Google!
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O nouã experienþã în premierã marca
Grupul CEZ în România ºi Neversea

Grupul CEZ în România, cel mai mare producãtor privat de energie
verde din România, împreunã cu Neversea au încheiat sezonul estival
cu o nouã premierã mondialã:  Continuare în pag. 4 CITIÞI ÎN PAGINA 6

Gata, ne-am lãmurit!

Se schimbã
eºicherul politic:

mai e loc ºi de alte
partide noi

pag. 8

Maria Tãnase -
„Pasãrea Mãiastrã
a muzicii româneºti”
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Consiliul Judeþean
Mehedinþi,

dominat de PSD

1 octombrie
Ziua Internaþionalã

a Persoanelor
Vârstnice

La mulþi ani cu
sãnãtate ºi bucurii
alãturi de cei dragi!
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În fiecare an,
la iniþiativa ONU, pe
data de 1 octombrie se
sãrbãtoreºte Ziua
Internaþionalã a
Persoanelor Vârstnice,
o dovadã sincerã de
respect ºi preþuire, pe
care naþiunile lumii o
datoreazã persoanelor
în vârstã.
   Anul trecut a crescut
punctul de pensie
considerabil, de la 871,7 lei, cât era în decembrie 2016, la
1.265 lei începând cu 1 septembrie 2019, iar pensia minimã a
crescut de la 400 de lei, cât era în ianuarie 2017, la 704 de lei.
De asemenea, indemnizaþia pentru însoþitor în cazul
pensionãrilor de invaliditate, încadraþi în gradul I de invaliditate,
s-a majorat la suma de 1.012 lei. Toate aceste mãsuri au venit
în beneficiul a peste 6,1 milioane de pensionari.

 Începând tot cu 1 septembrie 2019, peste 2,2 milioane
de pensionari au beneficiat de compensare de 90 la sutã
la medicamente.
   A fost eliminatã ºi plata CASS-ului pentru peste 2,2 de
milioane de pensionari ºi scutirea de impozit a pensiilor
sub 2.000 de lei. De asemenea, Ministerul Muncii ºi Justiþiei
Sociale a iniþiat douã #programe de interes naþional de
#asistenþã pentru persoanele vârstnice. Este vorba despre
“Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele
vârstnice” ºi “Sprijin pentru autoritãþile administraþiei
publice locale din unele unitãþi administrativ-teritoriale în
care nu s-au înfiinþat sau nu au fost acreditate serviciile
publice de asistenþã socialã”. Cele douã programe sunt
implementate pentru perioada 2018 – 2020.
   ªtim cu toþii cã mai sunt foarte multe de fãcut, dar într-o
asemenea zi trebuie sã vorbim despre unitate, consens,
înþelepciune, de unitatea între generaþii.
   Persoanele în vârstã sunt cele care au trãit perioade grele
ale istoriei, dar astãzi au puterea de a îndemna copiii ºi nepoþii
la unitate între generaþii. Sunt generaþia care a schimbat
istoria României ºi încã o mai pot face.
   La mulþi ani tuturor persoanelor în vârstã din România! Vã
doresc tuturor multã putere, înþelepciune ºi speranþã în tot
ceea ce faceþi!
Cu aleasã preþuire ºi mult respect,

ALINA TEIª,
DEPUTAT PRO ROMÂNIA, JUDEÞUL MEHEDINÞI

Ziua Internaþionalã a
Persoanelor Vârstnice

Felul în care s-au desfãºurat alegerile
locale spune foarte multe despre caracterul
oamenilor politici. Sã te baþi cu pumnul în
piept cã ai câºtigat alegerile, tu, ca liberal,
dupã ce ai racolat zeci ºi sute de primari
pesediºti, nu mi se pare nimic glorios aici,
ºi nimic ce þine de liberalism, de tradiþie
istoricã, de respectul faþã de tradiþie. E doar
un oportunism politic de conjuncturã, un
interes politicianist de moment, o practicã
pe care mai adineaori se incrimina la adresa
pesedeului. În politicã scopul scuzã
mijloacele e dictonul perpetuu.

Doar cã pe termen lung e foarte greu sã
speli imaginea „mijloacelor”, imaginea
oportunismului ºi lipsei de aderenþã la
propriile principii. Nu e mai demn sã pierzi
dar sã nu faci compromisuri flagrante?

Întâmplarea face sã citesc în aceastã
perioadã o carte a lui Lucian Boia, „Istorie
ºi mit în conºtiinþa româneascã” unde
figurile unor I.C. Brãtianu, Dinu Brãtianu
sau a istoricului Gheorghe I. Brãtianu sunt
pe drept cuvânt tratate cu admiraþie. Îmi e
imposibil sã identific azi figuri similare sau
mãcar vag similare în arealul liberal.

Va fi revoluþie
Vãd în schimb un partid care face fix ce

fãcea ºi „adversarul de moarte”, racoleazã
primari de la adversar, vine cu teme
populiste, e gata sã facã „totul” pentru a
rãmâne la putere. Sã nu fie surprinºi dacã
la alegerile parlamentare îi va depãºi chiar
USR, a cãrui toleranþã la compromisuri e
aproape zero, dovadã cã au câºtigat ºi la
Bucureºti, ºi la Timiºoara.

În treacãt fie spus, cred cã o sã avem, în
câþiva ani, politicieni de sistem versus
politicieni contra-sistem (cum se
contureazã a fi azi USR Plus).

E limpede cã în ciuda acestei victorii de la
locale liberalii de azi sunt departe de ce au
fost cândva, când formau un reper ideologic
ferm, cu personalitãþi puternice, bine conturate,
bine ancorate în liberalism. Ludovic Orban
face parte din garda veche, doar cã din aceastã
veche gardã au rãmas prea puþini, se pierd în
masa de nou veniþi, nou transferaþi. Aºa cum
vechiul discurs liberal devine treptat un
discurs social-liberal, adaptat unui electorat
sensibil la mãsuri de stânga.

Probabil cã o sã avem nu peste mult timp
un centru-stânga foarte aglomerat de PNL,
PSD, ProRomânia, PMP. ªi o dreaptã mai
firavã deocamdatã, dar pe cale sã
radicalizeze un electorat care s-a maturizat
în aceºti ani din urmã. Un electorat sãtul
de pomeni politice ºi de vorbe. Sãtul de
compromisuri ºi racolãri. Un electorat care,
s-a vãzut la Timiºoara, e foarte dispus sã
susþinã figuri din afara spectrului politic
consacrat.

Va fi o revoluþie.

Ce performanþe vom dovedi, la
colectarea deºeurilor electrice?

Dupã succesul din 2019 ºi, în ciuda
pandemiei, a treia Zi Internaþionalã a Reciclãrii
Deºeurilor Electrice va fi organizatã pe 14
octombrie 2020 pentru a promova eliminarea
corectã a deºeurilor electrice în întreaga lume.
Anul acesta se va acorda o atenþie specialã
educãrii copiilor ºi tinerilor cu privire la
modalitãþile de abordare a acestei probleme
în creºtere la nivel global. Activitãþile se vor
desfãºura online sau în conformitate cu

Asociaþia RoRec - 32 de acþiuni de colectare în þarã,
de Ziua Internaþionalã a Reciclãrii Deºeurilor Electrice

reglementãrile locale.
   O cantitate-record de 53,6 milioane de tone
metrice (Mt) de deºeuri electrice a fost
generatã în întreaga lume în 2019. Este vorba
de o creºtere cu 21% în doar cinci ani, potrivit
Global E-waste Monitor 2020 al ONU. Se
estimeazã cã pânã în 2030 acest numãr va
ajunge la 74 Mt! Doar 17,4% din deºeurile
electrice globale au fost colectate ºi reciclate
corespunzãtor în 2019. Aceasta
înseamnã cã 44,3 milioane de

 continuare în pag. 10
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“Nu cred cã este o surprizã pentru
cineva cã Partidul Social Democrat s-a clasat
pe prima poziþie, în ceea ce priveºte numãrul
de mandate de primar obþinute. Am obþinut
41 mandate de primar, între care cele pentru
municipiul reºedinþã de judeþ, Drobeta Turnu
Severin, oraºul Strehaia ºi oraºul Vânju Mare
ºi cele mai multe mandate de consilieri locali!

Vom avea ºi cel mai mare numãr de
consilieri judeþeni în cadrul Consiliului
Judeþean Mehedinþi ºi sigur, cea mai
importantã funcþie din administraþia
judeþeanã, aceea de preºedinte al
Consiliului Judeþean.

ALADIN GEORGESCU A CÂªTIGAT UN NOU MANDAT DE
PREªEDINTE LA CONSILIUL JUDEÞEAN MEHEDINÞI

La alegerile de duminicã, 27 septembrie, mehedinþenii au ºtiut ce sã aleagã pentru cã
au avut la dispoziþie patru ani în care au vãzut ce pot sã facã reprezentanþii Partidului

Social Democrat în administraþia localã ºi în administraþia judeþeanã!

Numãrul voturilor obþinut de mine pentru
funcþia de preºedinte al Consiliului Judeþean
depãºeºte cu 10.000 voturile obþinute de
contracandidatul de la PNL, în timp ce
voturile obþinute de PSD pentru Consiliul
Judeþean depãºesc PNL cu peste 13.000.

Este o victorie importantã! Este o dovadã cã
mehedinþenii au ºtiut ce au votat ºi vom
continua proiectele pentru dezvoltarea judeþului!

Îi felicit pe toþi colegii mei pentru
rezultatele obþinute!

Vã mulþumesc tuturor!”
a transmis Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.

“Am avut un sentiment de
emoþie profundã pentru cã ceea ce
am reuºit sã redãm vizitatorilor este

Cea mai importantã instituþie de culturã din judeþ,
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER, a fost redatã mehedinþenilor!

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, a participat la inaugurarea Secþiilor de ªtiinþe ale naturii ºi Arheologie – Istorie
ºi Planetariul din cadrul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, eveniment care a avut loc sãptãmâna trecutã.

de-a dreptul spectaculos ºi
completeazã obiectivele pe care le-
am finalizat în anul 2019, când am

deschis pentru vizitatori,
Parcul Arheologic cu ruinele
Castrului Drobeta, termele
romane, biserica fortificatã,
Turnul Belvedere, din curtea
Muzeului, ºi acvariile.

Clãdirea Muzeului
încununeazã toate eforturile
echipei de la Consiliul
Judeþean ºi din cadrul
Muzeului Regiunii Porþilor de
Fier, din ultimii ani. Am preluat
un proiect blocat, cu multe
probleme pe care, nu de puþine
ori, le-am crezut de nedepãºit.
Dar cu multã muncã, interes
pentru ceea ce înseamnã

importanþa istoriei ºi culturii în viaþa
noastrã, am reuºit sã depãºim toate
obstacolele ºi sã ne bucurãm astãzi
de acest obiectiv!

Dincolo de proiectul de reabilitare
a clãdirii, redeschiderea
pavilioanelor expoziþionale a fost
mult aºteptatã de noi toþi ºi mã bucur
cã dupã eforturi financiare
importante din partea Consiliului
Judeþean Mehedinþi, am reuºit sã
susþinem amenajarea secþiilor care
gãzduiesc expoziþii permanente de
ºtiinþe ale naturii ºi arheologie-
istorie, dar ºi Planetariul ºi acvariile.

Aici se regãseºte istoria locurilor
noastre, se gãsesc aspecte din
contemporaneitate ºi am
convingerea cã acum, Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier concureazã

cu cele mai importante instituþii de
culturã din þarã, cu rol esenþial în
educaþia generaþiilor tinere.

Vã invit sã îl vizitaþi ºi ºtiu cã veþi
fi încântaþi!

Felicit conducerea Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, pe
doamna manager Doiniþa Chircu ºi
toþi angajaþii pentru care au
contribuit, prin munca lor, la ceea
ce vor vedea mehedinþenii ºi turiºtii
de azi înainte! Le mulþumesc,
totodatã, colegilor din Consiliul
Judeþean, echipei de implementare
a proiectului de reabilitare a
Muzeului, pentru cã au dus la bun
sfârºit acest obiectiv!”, a transmis
Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.

 Biroul de presã
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Lucrãrile au avansat pe DJ
607A, CENTURA SEVERIN - CERNEÞI
- VALEA COPCII - DEDOVIÞA -
MARMANU-HUSNICIOARA - PERI -
PRUNIªOR (DN 6), prãbuºit în urma
alunecãrilor de teren din 2016.
   Pentru cã este un obiectiv foarte
important al Consiliului Judeþean
Mehedinþi, preºedintele Aladin
Georgescu monitorizeazã îndeaproape
aceastã lucrare.
   “Am mers la faþa locului ºi am stat
de vorbã cu reprezentanþii
constructorului. În aceastã perioadã

Dupã ce la începutul
sãptãmânii trecute, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi a
semnat contractul pentru execuþia
lucrãrilor de reabilitare a drumului
judeþean 670, Malovãþ_Marga, la
câteva zile s-a ºi predat
amplasamentul pentru începerea
lucrãrilor. Vorbim despre o investiþie
importantã ºi necesarã pentru
infrastructura rutierã din zonã, având
în vedere cã drumul traverseazã trei
comune Malovãþ, Bâlvãneºti,
Godeanu ºi leagã municipiul
Drobeta Turnu Severin de localitãþile
Balta, Isverna, Ponoarele ºi chiar
Baia de Aramã.

Lungimea totalã a lucrãrii este de
21,350 km, iar valoarea de 47,4

Fapte nu vorbe! Se reabiliteazã drumul Malovãþ - Marga
milioane lei, bani proveniþi
din fonduri europene.

“Proiectul este un
angajament pe care mi l-
am asumat în faþa
mehedinþenilor ºi mã
bucur cã am reuºit sã îmi
respect cuvântul dat. Este
încã o dovadã cã suntem
oamenii_faptelor ºi am
înþeles mereu care sunt
necesitãþile mehedin-
þenilor! Am convingerea
cã va ieºi o lucrare de
calitate, iar la finalul
investiþiei vom circula cu toþii pe
un drum sigur ºi modern.

Sunt în derulare foarte multe astfel
de lucrãri pe ºoselele din tot judeþul

Mehedinþi ºi aceastã avalanºã de
ºantiere se datoreazã faptului cã încã
de când am preluat mandatul de
preºedinte al Consiliului Judeþean,
prioritatea mea a fost modernizarea

infrastructurii rutiere ºi îi asigur pe
mehedinþeni cã vom continua la fel!”
a declarat Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi.Se toarnã asfalt pe DJ 607A, în

dreptul comunei Husnicioara

 Biroul de presã

se toarnã primul strat de asfalt în
dreptul comunei Husnicioara, mai
exact, între intersecþia cu drumul din
satul Dumbrãviþa ºi pânã la
intersecþia cu satul Seliºteni.
   Pânã în prezent, s-au realizat lucrãri
la podeþele tubulare (39 buc.), podeþe
dalate (4 buc.) ºi s-au fãcut sãpãturi
ºi umpluturi pe varianta ocolitoare
a drumului. Este o investiþie foarte
importantã a Consiliului Judeþean,
deoarece drumul face legãtura între
satele din comunele Husnicioara,
ªimian ºi Pruniºor cu municipiul

Drobeta Turnu Severin, pe de o parte
ºi cu Drumul European 70, cel mai
important drum naþional (DN6) din
vestul þãrii, pe de altã parte”, a

declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.

Aceastã nouã premierã a marcat
premierea câºtigãtorilor din cadrul
campaniei „The Green Challenge”,
lansatã luna trecutã de Grupul CEZ în
România ºi Neversea, cu scopul de a
încuraja consumul responsabil de
energie ºi de resurse naturale
neregenerabile. Câºtigãtorii concursului
au fost premiaþi cu invitaþii duble la
festivalul Neversea 2021, dar ºi cu o
experienþã unicã în cadrul unei petreceri
exclusiviste alãturi de prieteni, organizatã
la începutul acestei luni pe un catamaran
ºi trei veliere în largul Mãrii Negre.
   Participanþii s-au bucurat de muzica

O nouã experienþã în premierã marca Grupul CEZ în România ºi Neversea

DJ-ului MarkAzzeko, care, timp de 6 ore,
ºi-a alimentat echipamentele muzicale
cu energie verde provenitã de la hidro-
generatorul ambarcaþiunii personalizate.
De asemenea, catamaranul ºi cele trei
veliere au fost propulsate exclusiv cu
puterea vantului, iar energia electricã
consumatã pe parcursul acþiunii a fost
100% regenerabilã, produsã cu ajutorul
unui hidrogenerator aflat la bordul
ambarcaþiunilor.
   Experienþa oferitã de cãtre Grupul CEZ
în România ºi de Neversea câºtigãtorilor
concursului The Green Challenge a fost
completatã de un show de kite-uri ºi

cursuri de Stand-up Paddle, activitãþi
100% verzi. Momentul a fost filmat ºi
poate fi vizionat.
Campania “The Green Challenge”, pentru
o ediþie Neversea ºi mai verde, în 2021

Peste 350 de persoane au rãspuns
provocãrii de a rãspunde cât mai creativ la
întrebarea “Viseazã cã ai puteri
supranaturale! Ce ai face pentru ca viitorul
sã fie mai verde ºi sustenabil?”.
   Dupã selecþia rãspunsurilor,
participanþii au adoptat o turbinã din
Parcul Eolian CEZ, cel mai mare parc
eolian pe uscat din Europa, care deþine
240 de turbine eoliene ºi este întins pe
o suprafaþã de 600 de hectare, la 17
kilometri de Marea Neagrã.
   Primii trei posesori ai celor mai harnice
turbine eoliene, cele care au avut cea mai
mare producþie de energie verde pe
parcursul competiþiei, au câºtigat câte o
invitaþie dublã la Neversea 2021 ºi o
invitaþie dublã la petrecerea organizatã pe

veliere, la Malul Mãrii Negre, pe 6
septembrie, oferitã de Grupul CEZ în
România ºi Neversea, cu toate cheltuielile
asigurate ºi distracþia pe mãsurã.
   În 2019, parcul eolian CEZ, partener al
festivalului Neversea, a gãzduit o
experienþã muzicalã istoricã la nivel
mondial: primul DJ care a mixat pe o
turbinã eolianã. Alex Parker, care a fost
prezent ºi pe scena principalã a festivalului
Neversea în 2018, a pus muzicã, timp de 5
ore, de la o înãlþime de peste 100 de metri
distanþã de pãmânt, în cel mai mare parc
eolian uscat din Europa.
   Tot în 2019, zona CEZ din incinta
festivalului Neversea a fost alimentatã
exclusiv cu energia regenerabilã
produsã în parcul eolian din judeþul
Constanþa. Organizatorii Neversea îºi
propun ca întreg festivalul sã fie
alimentat în viitor cu energie verde.

Direcþia Comunicare ºi Marketing
CEZ România

 Urmare din pag. 1

primul DJ performance din lume alimentat cu energie 100%
regenerabilã desfãºurat pe apã, în largul Mãrii Negre pe un catamaran
ºi trei veliere. Astfel, pe tot parcursul actului artistic, nici pentru miºcare,

nici pentru alimentare nu s-au folosit deloc combustibili fosili, ci doar
energia verde produsã de vânt. Iniþiativa este o confirmare a

parteneriatului „verde” dintre Grupul CEZ ºi Neversea, precum ºi o
continuare a premierei mondiale din 2019, când parcul eolian CEZ a

gãzduit primul DJ din lume care a mixat pe o turbinã eolianã.
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Partidul Social Democrat
are 41 de primari aleºi

(1 municipiu, 2 oraºe, 38 de comune)
Drobeta Turnu Severin - Marius
Screciu;
Strehaia - Ioan Giura;
Vînju Mare - Alexandru Mijaiche;
Bãlãciþa - Constantin Vlãduþi;
Braniºtea - Ion Marin;
Brezniþa Ocol - Cãtãlin Drãghici;
Broºteni - Alexandru Borugã;
Burila Mare - Jenicã Cicic;
Cãzãneºti - Aurel Popescu;
Cireºu - Doru Þîrlui;
Corlãþel - Constantin Costãngioarã;
Dîrvari - Ionuþ Gîrgã;
Dumbrava - Cãtãlin Enache;
Eºelniþa - Marius Vîºcã;
Floreºti - Radu Pasãre;
Gârla Mare - Dumitru Baicu;

PMP Mehedinþi a trecut examenul dificil
al alegerilor locale. Cei care au dat votul lor PMP
vor fi reprezentaþi aºa cum se cuvine în Consiliul
judeþean, în Consiliul Local Drobeta Turnu
Severin ºi în alte 31 de consilii comunale ºi
orãºeneºti de pe cuprinsul judeþului.
   Mulþumesc tuturor celor care aþi investit votul
vostru de încredere în noua echipã a PMP
Mehedinþi. Mulþumesc întregii noastre
organizaþii, candidaþilor noºtri, tuturor
oamenilor curajoºi care ni s-au alãturat în
aceastã competiþie politicã dificilã.
   Suntem al treilea partid din judeþ. Votul
politic acordat PMP la Consiliul Judeþean

Deputat ION CUPÃ, Vicepreºedinte naþional PMP:

Mulþumim mehedinþenilor pentru încrederea acordatã!
certificã acest lucru. Vom continua bãtãlia pentru
ideile ºi valorile noastre prin reprezentanþii noºtri
aleºi în Consiliul Judeþean, primarii, viceprimarii
ºi consilierii locali ai PMP. Ne-am dorit o
schimbare adevãratã care sã aducã o alternativã
de dreapta la conducerea judeþului! Dacã liderii
PNL Mehedinþi ar fi înþeles la timp sã deschidã
uºa colaborãrii cu PMP, astãzi am fi avut o
guvernare localã de dreapta în Mehedinþi. Din
pãcate nu s-a întâmplat aºa!...
   PMP merge mai departe ca partidul autentic
al dreptei româneºti. Îi vom reprezenta pe toþi
cei care cred în muncã, iniþiativã, proprietate ºi
apãrarea valorilor româneºti.

Din cele 66 de unitãþi administrativ teritoriale (2 municipii, 3 oraºe ºi
61 de comune), PSD are 41, PNL are 20, PMP are 2 ºi PRO ROMÂNIA are 2

Consiliul Judeþean Mehedinþi va fi format,
pentru urmãtorii patru ani din patru formaþiuni politice:
PSD, PNL, PMP ºi PRO ROMÂNIA. Din cei 30 de
consilieri judeþeni, PSD va primi 15 mandate, PNL 11
mandate, PMP 2 mandate, iar PRO ROMÂNIA 2
mandate.
   Nu mai puþin de 10 formaþiuni politice ºi un candidat
independent s-au înscris în cursa pentru locuri în
Consiliul Judeþean Mehedinþi. Dintre aceºtia, doar
patru formaþiuni politice au trecut pragul electoral
minim de 5 la sutã: PSD, PNL, PMP ºi PRO ROMÂNIA.
Cele mai multe mandate de consilieri, adicã 15, vor
reveni PSD, care va mai avea un vot în plus, cel al
preºedintelui CJ Mehedinþi, Aladin Georgescu.
Liberalii vor primi 11 mandate, iar PMP ºi PRO
ROMÂNIA câte 2 mandate.

Gogoºu - Jean Rogoveanu;
Greci - Aurelia Mosoarcã;
Grozeºti - Gheorghe Coman;
Hinova - Ionicã Moþi;
Isverna - Ion Stoican;
Jiana - Stelian Stãncioiu;
Livezile - Adrian Nãnuþi;
Malovãþ - Ion Michescu;
Obârºia de Câmp - Florea Stãnaia;
Opriºor - Constantin Gîrleanu;
Pãdina - Sorin Zimþa;
Podeni - Mihai Roatã;
Ponoarele - Giorgicã Pãtraºcu;
Pristol - Ion Neamþu;
Punghina - Gelu Drinceanu;
Rogova - Costinel Vamvu;
Salcia - Gelu Pantelimon;
Stângãceaua - Vasile Buzatu;
ªovarna - Constantin Mica
Prundeanu;

Sviniþa - Nicolaie Curici;
Tâmna - Dumitru ªerban;
Vânãtori - Dan Percea;
Vânjuleþ - Costaiche Nistor;
Vlãdaia - Viorel Spuzã;
Vrata - Dan Cãpraru.

Partidul Naþional Liberal
 are 20 de primari aleºi
(1 oraº ºi 19 comune)

Baia de Aramã - Ionuþ Tudorescu;
Bala - Valentin Ohima-Mândruþ;
Bîlvãneºti - Mihãiþã Bãdescu;
Brezniþa Motru - Cornel Dãogaru;
Butoieºti - Gheorghe Valentin
Sãlceanu;
Bâcleº - Lucian Laurenþiu Coandã;
Corcova - Ion Giubega;
Cujmir - Florin Cergã;
Devesel - Valentin Popescu;
Dubova - Victor Doscocil;

Gruia - Marian Sorin Bengescu;
Izvoru Bârzii - Horia Balica;
Husnicioara - Emanoil Petriºor
Creþescu;
Ilovãþ - Ion Manþog;
Iloviþa - ªtefan Pãtãºanu;
Obârºia Cloºani - Iacob Murdealã;
Pãtulele - Ion Þicu;
Poroina Mare - Valentin Laurenþiu
Anuþa;
ªimian - Constantin Truºcã;
Voloiac - Alexandru Ovreiu.

Partidul Miºcarea Popularã
are 2 primari de comune:

Balta - Irina Zoican;
Pruniºor - Emilian Vîlcu.

PRO ROMÂNIA are 2 primari
(1 municipiu ºi 1 comunã):

Orºova - Stoica Marius Simion;
Godeanu - Sabina Gheorgheci.

Patru formaþiuni politice intrã în Consiliul Judeþean Mehedinþi

Consiliul Judeþean Mehedinþi, dominat de PSD
Potrivit rezultatelor finale, situaþia este urmãtoarea:
PSD - 54.753 voturi, adicã un procent de 45,24 la sutã;
PNL - 42.335 de voturi, adicã un procent de 34,98 la sutã;
PMP - 6.614 voturi, adicã un procent de 5,46 la sutã;
PRO ROMÂNIA - 6.613 voturi, adicã un procent de
5,46 la sutã;
ALIANÞA USR - PLUS – 2.841 de voturi, adicã un
procent de 2,35 la sutã;
ALDE - 2.468 de voturi, adicã 2,04 la sutã;
UDMR - 1.675 de voturi, adicã 1,38 la sutã;
CANDIDAT INDEPENDENT - 1.672 de voturi, adicã
1,38 la sutã;
PARTIDUL VERDE - 1.089 de voturi, adicã 0,90 la sutã;
ALIANÞA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR - 539 de
voturi, adicã 0,45 la sutã;
PARTIDUL ADER - 427 de voturi, adicã 0,35 la sutã.
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’
Jurnal de IZOLETÃ, 2020 (XXVIII)

21 septembrie –Dom’le, chestia aia,
cu precizarea de pe eticheta mãºtilor
sanitare, pe care le purtãm toþi pe
faþã, cum cã ele nu protejeazã
împotriva viruºilor, nu impresioneazã
pe nimeni! S-a tot vorbit de acest
subiect, în comerþ, însã, se vând astfel
de mãºti, din cutii ce conþin astfel de
pecizãri, dar, nimic, toþi tac ºi poartã
masca... cã aºa e recomandat de la
guvern! Cicã lipsa de reacþie la aºa
ceva contra-logicii, se numeºte
spirit de turmã. De oi!
22 septembrie – Cum e cu aceste
mãºti, ca afacere, totuºi? Pãi, poate fi
ºi aºa, cum a fãcut-o SC SANIMED
INTERNATIONAL IMPEX SRL, al
cãrei proprietar este un tip care a fugit
din þarã, Cãtãlin Robertino Hideg, dar
a cãrui nevastã a semnat cu statul
român un contract de 11,5 milioane
euro - vreo 56 milioane lei noi -
pentru achiziþionarea de mãºti de
protecþie din... ghici, ghicitoarea mea?
- Turcia! Bani din bugetul cel mare al
României, altfel, sãrac, neputincios sã
suporte mãriri de alocaþii pentru copii
sau procente mai acãtãrii la pensiile
de stat! Eh, vedeþi cã se poate când
se vrea! Pentru ei, cã pentru noi,
masca pe figurã, chiar dacã-i un fel
de foiþã de celofibrã, bunã,
eventual, pentru vreun fir de praf,
ceva, ori de ºters altundeva!
23 septembrie - Credeþi cã mãºtile
inutile se cumpãrarã pe repede înainte
de cum izbucni pandemia - pandemie
încã nedemonstratã ca atare suficient,
spun surse medicale ºi ºtiinþifice
autorizate, nu insistãm, am mai spus-
o pare-mi-se - nu, contractele furã
(furã de la a fi, nu cum s-ar crede,
întemeiat, am putea zice, de la verbul
a fura) încheiate în perioada 9-15
martie 2020, deci înainte bine de a fi
fost declaratã starea de urgenþã! ªi nu
unul-douã contracte, nu, vreo... 400,
aºa ca sã fie, plus cã prin atribuire
directã! Pãi, în cazul ãsta, mai conteazã
cã mãºtile n-au niciun fel de efect anti-
Covid,decât unul vag placebo, plus
unul de depersonalizare, de spãlare
a creierelor?
24 septembrie - Se apropie votarea,
iar secþiile se pregãtesc de a primi
electorii. Întrebarea este dacã
duminicã, Covidul va intra în vacanþã,
sau va ataca en gross ºi membri din

comisii, ºi alegãtori, ºi poliþiºti aflaþi
prin preajmã, ºi ºoferii autobuzelor
destinate turismului electoral? Cred cã
nu, cã domn prim ministru a dat
asigurãri ferme, cum cã “Românii
bolnavi de Covid simptomatici pot
intra liniºtiþi în secþiile de votare (...) În
ziua alegerilor, pandemia ºi mãsurile
de siguranþã se suspendã, astfel cã
accesul la vot al celor cu febrã, tuse,
rinoree ºi dificultãþi de respiraþie va fi
neîngrãdit”. Nea ªicã, Covidul ãsta e
membru de partid, ºi noi nu ºtim?
25 septembrie - Se vorbeºte despre
o nouã credinþã, o religie care porneºte
de la ideea cã de Covid te poþi vindeca
doar dacã crezi în el! Cum e posibil
aºa ceva? Pãi, cum sã nu fie dacã a
spus-o însuºi preºedintele OMS, cum
cã “Noul coronavirus”,Covidul, deci,
este “o chestiune de credinþã, nu de
ºtiinþã”. Ei, nu-i aºa cã v-aþi mai
liniºtit, ºi cã veþi face Crãciunul cu
Icoana Sf. Arhanghel Covid
Atotbiruitorul pe masã, printre colaci,
sarmale, cozonaci ºi þuicã fiartã?
26 septembrie - Ce, vã era fricã de
tehnologia 5G, aia, care se combinã
cu transmiterea Covid-ului, cu
propagarea bolii, cu controlul total al
civilizaþiei? Dar de tehnologia 6G, aþi
auzit? Pãi, i-auzi, cã din 2030, ea va fi
activã, ºi cã, graþie ei, se va înregistra
o adevãratã revoluþie în transport! Mai
pe înþeles, cu ajutorul acestei reþele,
maºinile noastre - autoturisme, de
transport etc - vor fi conectate între ele
ºi nu vom mai sta în trafic, adio,
ambuteiaje, dar, vai, adio ºi motive
inventate de întârziere la serviciu!
27 septembrie - ªcoala online are
un viitor la fel de strãlucit: începând
cu anul ºcolar 2021-2022, cicã nu
vor mai fi decât cursuri online! Astfel
cã, firesc, numãrul profesorilor va
scade drastic, plus cã din ianuarie
2021, va începe vaccinarea
obligatorie ºi a profesorilor, ºi a
elevilor! Ca profesor, dacã refuzi,
eºti expulzat din sistem, ceea ce mari
arhitecþii ai Noii Lumi abia aºteaptã!
Pânã la urmã, ºcoala se va face cu
lecþii predate de roboþi, pentru
generaþii de elevi ce vor fi niºte
legume, specia homo-roboticus,
docili ºi servanþi perfecþi, cã, deh,
aºa vor învãþa la ºcoalã!

(GNews pt conf D.D.S.) .

* În sfârºit, urmaºii
Brãtienilor ºi-au vãzut ºi ei, cu chiu,
cu vai, visul cu ochii, pohta ce-au
pohtit ei - sã câºtige Primãria
Generalã a Capitalei ºi pe cea a
Sectorului 1 din Bucureºti! E drept,
cu sprijinul… neprecupeþit al
colegilor de alianþã de la USR -Plus,
care le-au asigurat… materia primã
absolute necesarã pentru câºtig. Pãi
dacã prin ograda proprie nu s-a
gãsit ceva mai de soi? Acesta ar fi
un aspect. Un alt aspect ceva mai
serios, care implicã oarecum
aspecte de legalitate a votului este
legat de chestiunile pur tehnice ale
votãrii. Concret, atât Nicuºor Dan,
câºtigãtorul funcþiei de primar
general al Capitalei cât ºi Clotilde
Armand, câºtigãtoarea funcþiei
omonime de la Primãria Sectorului
1 au fãcut ºi fac obiectul unor
contestaþii din partea PSD, care cere
insistent, pare-se justificat, reluarea
procesului de numãrare a voturilor.
   * Totul a pornit, din câte se pare,
de la singurul exit-poll realizat
pentru Antena 3 de institutul de
sondare patronat de mult prea
arogantul Marius Pieleanu, care a
dat niºte estimãri mult prea departe
de adevãrul din… teren, infirmate
de numãrãtoarea oficialã. Evident
cã asemenea discrepanþe creazã
suspiciuni. De unde ºi necesitatea
ca pe viitor sã se renunþe definitiv
la practica exit-polluri-lor, devenite
mijloace perfecte de manipulare. În
fine îmbuibatul ºi clientelarul
Pieleanu a luat-o-n plex în faþa
întregii þãri. Dar urât de tot! Aºa e
când nu te mai saturi. Regretatul
Corneliu Vadim Tudor trãgea foarte
des atenþia asupra practici lor
oneroase ale acestui special ist
fãcut pe puncte… electorale. Dar
cine sã plece urechea la semnalele

Tribunului? Oricum e ciudat de ce
coþofana de Clotilde Armand ºi
piþigoii din USR Plus refuzã sã
accepte reluarea numãrãrii
voturilor. Probabil ºtiu ei de ce.
Soluþia corectã ar fi  reluarea
procesului de numãrare a votului,
singura care ar putea elimina orice
suspiciune. La ora când ne
pregãtim sã trimitem materialul în
redacþie, nu fusese luatã nicio
decizie privind renumãrarea
voturilor, operaþiune care era cerutã
de protestanþii aflaþi în faþa Biroului
Electoral Central.
   * Aºa-zisul preºedinte al
României, Werner Klaus Iohannis
continuã sã calce în picioare Legea
Fundamentalã. Astfel, cu doar douã
zile înainte de data alegerilor locale,
acest sinistru personaj a comis ceea
ce nici un preºedinte european nu
ar fi îndrãznit sã facã: a convocat pe
candidatul dreptei, Nicuºor Dan, la
Palatul Cotroceni. Probabil, pentru
ultime ºi necesare instrucþiuni. Aºa
ceva? Da, Aºa ceva…
   * În Mehedinþi, PSD a câºtigat,
deloc surprinzãtor, pe toatã linia.
Aladin Georgescu ºi Marius Screciu
ºi-au pãstrat funcþiile, la fel,
componenþa consililor judeþean ºi
local a fost majoritar social-
democratã. Toate astea, în ciuda unei
campanii agresive duse mai ales de
unii dintre exponenþii PNL, dar nu
numai. Caraghiosul Cristinel se
screme sã aibã umor, pronunþând
ostentativ numele preºedintelui
Consiliului Judeþean, ori de câte
ori  are pri lejul ,  cu ambele
prenume - Aladin Gigi - de parcã,
la vârsta d-sale, Cristinel ar suna
teribil de sobru ºi de impunãtor.
Du-te, neicã Cristinel, acasã cã ne
adormi! Te-a plimbat degeaba prin
judeþ tânãrul Daniel…

Gata, ne-am lãmurit!
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Cercetãrile din campania
anului 1939 au presupus extinderea
lucrãrilor asupra incintei interioare a
cetãþii, a loturilor ei interioare ºi
exterioare, precum ºi asupra
sectorului sud-vestic de pe pantã.
Materialul arheologic descoperit în
aceste douã campanii au avut darul
sã aducã lãmuriri suplimentare în
legãturã cu natura construcþiilor ºi noi
elemente referitoare la istoricul cetãþii.
   În prima etapã a campaniei din
1938 s-a procedat la degajarea în
bunã parte a plantaþiilor spontane, a
pãmântului vegetal, precum ºi a
dãrâmãturilor provenite din ultima
distrugere a cetãþii, reuºindu-se
decopertarea construcþiilor.
   Astfel, s-a decopertat zidul estic al
incintei exterioare, cu turnul arcuit în
afarã de la mijlocul lui, precum ºi
prelungirile aceluiaºi zid, parþial spre
nord, iar spre sud în întregime, pe de
o parte, pânã la îmbinarea lui cu colþul
sud-estic al incintei interioare ºi, pe
de altã parte, pânã la prelungirea lui
spre sud, cãtre port.
   În spaþiul intermural cuprins între
prelungirile din sectorul sudic ale
zidului de mai sus ºi turnul de sud-
est, sub masa de dãrâmãturi de zidãrie
din piatrã brutã, care-l acoperea pe
toatã înãlþimea lui, s-a ajuns la nivelul
ultimei culturi. De subliniat cã nivelul
de locuire era, parþial, pardosit cu
cãrãmidã ºi prevãzut cu un cuptor
înãlþat din cãrãmidã ºi humã.
   La extremitatea vesticã a pantei de
sud s-a descoperit turnul de sud-vest
cu un puternic contrafort ºi cu
prelungirea zidului lui nordic (care
este o parte din zidul sudic al incintei

Din istoricul sãpãturilor de cercetare la Cetatea Severinului 1936-1939 (IV)
interioare), pânã la contactul cu zidul
vestic al incintei exterioare.
   Spaþiul intermural de la vest de
acest turn nu s-a degajat pânã la vatra
lui ultimã de dãrâmãturile de zidãrie,
ce-l acopereau pânã la nivelul
superior al zidurilor, iar turnul, la fel
ca cel de sud - est s-a degajat de
aceleaºi dãrâmãturi, însã numai atât
cât a fost necesar pentru a putea fi
determinat conturul interior.
   De asemenea, s-a descoperit traseul
zidului vestic al centurii interioare,
aproape pe toatã lungimea ºi pe
ambele lui feþe. La mijlocul ºi pe latura
interioarã a acestui zid s-a descoperit
un mic turn pãtrat corespunzãtor
marelui turn arcuit de la mijlocul
zidului estic al centurii exterioare –
turnul a fost descoperit în campania
de sãpãturi derulatã în anul 1936.
   Pe lângã celelalte elemente de
noutate, în acest raport se precizeazã
cã cea mai mare parte din materiale
de piatrã, brutã ºi specialã pentru
ecarisaj, a fost adusã pe Dunãre,
dinspre Porþile de Fier ºi din Cazanele
Dunãrii, inclusiv din peºterile de aici.
   O altã concluzie desprinsã, foarte
importantã, este aceea cã cetatea nu
a fost ºi o reºedinþã seniorialã de viaþã
paºnicã, baluri de searã, sau luxurile
specifice unei curþi medievale. Pânã
la acel moment cetatea a fost,
aproape complet, lipsitã de podoabe
de valoare artisticã. În schimb, s-au
gãsit mari cantitãþi de ghiulele de
piatrã de toate dimensiunile, pile de
fier de diferite forme, gloanþe ºi mici
ghiulele de fier ºi plumb, fragmente
de tunuri de bronz, bucãþi de
pucioasã ºi zgurã de fier ºi de aramã,

elemente care indicã cert caracterul
de garnizoanã de apãrare, dar ºi faptul
cã aici se producea ºi fabricarea unei
pãrþi din armament.
   La capitolul obiecte uzuale, s-a
descoperit multã ceramicã comunã,
parte din forme din pastã pentru
întrebuinþãri speciale ºi mai puþinã
ceramicã smãlþuitã ºi ornamentalã,
sigur, alãturi de alte unelte ºi obiecte
de uz casnic, confecþionate din metal.
    ªi de aceastã datã, Alexandru
Bãrcãcilã, reitereazã cã este necesar ca
explorãrile sã continue „prin lãrgirea
ºi, în parte adâncirea unor pãrþi din
secþiuni” pentru scoaterea la luminã a
unui inventar arheologic diversificat.
În acest sens, adreseazã o rugãminte
conducerii Comisiei Monumentelor
Istorice pentru a-ºi exprima acordul
ca lucrãrile sã debuteze înainte de
luna mai 1940. Interesant este
lucrãrile de sãpãturi arheologice
aveau sã continue chiar ºi în conþii
de rãzboi, câteva documente, datate
1943, aratã cã pe parcursul anului,
aici au existat trei campanii: 13-17;
19 aprilie; 22-24 iulie ºi septembrie-
octombrie, în toate situaþiile munca
realizându-se cu militari.
   Cetatea medievalã a Severinului a
continuat sã rãmânã ºi în perioada
regimului instaurat dupã 1945
monument istoric de mare
importanþã, asigurat cu serviciu de
pazã instituþionalizat, exercitat prin
Corpul de Pazã Militarizatã între orele
14-22. Uneori, în afara acestui orar
„tineri rãu fãcãtori” au vandalizat
obiectivul, prin distrugerea gardului
împrejmuitor, creând câteva breºe.
Pentru eliminarea acestei
vulnerabilitãþi, se întrevedea ca soluþie
instituirea serviciului de pazã în douã

schimburi între orele 7-23.
   Astãzi, prin grija administraþiei
locale, obiectivul strategico-militar de
altãdatã, ºi-a recãpãtat însemnãtatea,
în sens patrimonial, cetatea, în urma
unui amplu proces de restaurare, fiind
introdusã în circuitul cultural ºi turistic.
   Raportându-ne la numãrul
impresionant de vizitatori din ultimii
ani, indiscutabil, putem afirma cã
Cetatea Medievalã a Severinului
completeazã patrulaterul turismului
istoric severinean, alãturi de parcul
arheologic al Muzeului Regiunii
„Porþile de Fier”, cu thermele, castrul
ºi amfiteatrul, Castelul Artelor ºi
Palatul Culturii „Teodor Costescu”.
   Decizia administraþiei locale de
înfiinþare a unei instituþii specializate
pentru punerea în valoare a
monumentului istoric a fost una
inspiratã. Prin noua entitate, Direcþia
de Patrimoniu Istoric ºi Turism
Cultural, sãptãmânal, Cetatea
Medievalã a Severinului devine
gazda unor importante manifestãri
culturale, spectacole, divertisment,
lansãri de carte etc.

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.
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„Apel la neuitare” pentru
Maria Tãnase - fenomen unic în

muzica româneascã.
Au trecut 57 de ani de la trecerea la

cele veºnice a Mariei Tãnase,
„Pasãrea Mãiastrã a muzicii
româneºti”, „Edith Piaf a României”,
„Reprezentanta întregii românimi”,
„Marea doamnã a milenarului cântec
românesc”, „Mitul Maria Tãnase”, ori
„Privighetoarea cântecului popular
românesc”, Maria Tãnase a
reprezentat un fenomen unic în
muzica româneascã, fiind consideratã
ºi prima divã din þara noastrã, în
adevãratul sens al termenului. Din
respect pentru valorile româneºti
autentice, vã prezentãm un colaj
memorialistic al „Pasãrii Mãiastre a
muzicii româneºti” - cum a numit-o
Nicolae Iorga, un veritabil „Apel la
neuitare”. (Redacþia ART-EMIS)

Maria Tãnase a avut de-a lungul
existenþei, iubiri pãtimaºe, începând
cu dragostea din adolescenþã
pentru medicul cu care a rãmas
însãrcinatã, relaþia pasionalã cu
sculptorul Constantin Brâncuºi, pe
care l-a idolatrizat,  dragostea
nebunã pentru un spion francez,
pentru care ºi-a vândut averea ca
sã-l scape de închisoare ºi
cãsãtoria cu Clery Sachelarie, cel
care avea sã-i tolereze absolut toate
capriciile ºi aventurile… A fost o
femeie care, practic, nu ºi-a refuzat
nimic, nici mãcar aventuri de o
noapte, care i-au adus, pentru o
vreme, aprecieri critice, ºi nu se
jena sã cheltuiascã, peste noapte,
sume considerabile acumulate din
prestaþiile artistice desãvârºite.
Peste toate acestea, Maria Tãnase
a fost un om ºi un artist special,
care a trãit ºi a cântat dupã cum ºi-
a dorit, cu o pasiune inegalabilã.

Maria Tãnase s-a nãscut la 25
septembrie 1913, în mahalaua
Cãrãmidarilor din Bucureºti, care
pornea de sub Dealul Mãrþiºorului ºi
se întinde pânã în câmpia Abatorului,
cartierul Tineretului din zilele noastre,
fiind al treilea copil al florarului Ion
Coandã Tãnase, originar din satul
oltenesc Mierea Birnicii, de pe valea
Amaradiei ºi al Anei Munteanu,
originarã din comuna Cârþa, judeþul
Sibiu. Interesant este faptul cã,
atunci când a aflat cã soþia sa era
din nou gravidã, Ion C. Tãnase i-a
amintit cã sunt prea sãraci ca sã
hrãneascã atâtea guri ºi i-a cerut „sã
lepede copilul”. Frica de Dumnezeu

Maria Tãnase - „Pasãrea Mãiastrã a muzicii româneºti”
„Sunt voci care nu exprimã numai frumosul muzical, minunea veche ºi cu

toate astea mereu nouã a cântecului, ci ceva mai mult, exprimã sufletul
unui loc ºi al unui timp. Aºa a fost vocea Mariei. Când cânta ea, […] parcã

plângea un violoncel cu strunele de mãtase” (Constantin Nottara).

a fãcut-o sã-ºi ignore soþul ºi astfel
Ana a adus-o pe lume pe cea care
avea sã devinã o mare artistã a
neamului românesc.

Se spune cã uliþa natalã, Livada cu
Duzi, era nepavatã, nu avea luminã
electricã, dar grãdina lui Ion se ridica
tot mai frumoasã, olteanul dovedind
un spirit întreprinzãtor deosebit, iar
fata micã cu pãrul bãlai ºi ochi verzi
îi înfrumuseþa acestuia viaþa, mai
târziu chiar ºi sufletul, atunci când
Maria a început sã fredoneze prin
ogradã. Tatãl sãu era, la rândul sãu,
un talentat artist, cânta din caval, îi
plãcea sã meargã la spectacole de
muzicã popularã, de revistã, de
operetã ºi operã, unde oferea,
interpretelor, cu generozitate, buchete
de flori culese din propria grãdinã.

În anul 1921, Maria Tãnase îºi
face debutul pe o scenã, la
Cãminul Cultural „Cãrãmidarii de
Jos” din Calea Piscului, la serbarea
de sfârºit de an a ªcolii primare nr.
11, Tãbãcari.

Apare, din nou pe scenã, la ªcoala
de fete „Ion Heliade Rãdulescu”
(Liceul „Ion Heliade Rãdulescu”),
unde a urmat doar trei clase, fiind
nevoitã sã abandoneze ºcoala ºi sã
munceascã, alãturi de familia sa, la
grãdinã. La vârsta de 15 ani, s-a înscris
la concursul Miss România, unde nu
a avut succes, picând proba
costumelor de baie, iar în anul 1929
se îndrãgosteºte de un medic cu care
a rãmas însãrcinatã, însã acesta a
ajutat-o sã întrerupã sarcina, o
intervenþie care i-a marcat existenþa ºi
care, se spune, i-a rãpit, pentru tot
restul vieþii, fericirea de a avea un
copil. Ba mai mult, dupã finalul primei
relaþii nefericite de dragoste s-a apucat
ºi de fumat, un viciu care, în cele din
urmã, avea sã îi ruineze cariera ºi viaþa.

În anul 1930 se angajeazã casieriþã
la un birt, unde obiºnuia sã ºi cânte,
fiindu-i descoperit talentul de cãtre
publicistul ºi regizorul de teatru
Sandu Eliad, primul ei protector ºi
cel care avea sã o introducã în lumea
literar-artisticã a oraºului. În luna mai
1934 se angajeazã la Teatrul
„Cãrãbuº”, condus de Constantin
Tãnase, ºi este distribuitã într-un
grup vocal în spectacolul de revistã
Cãrãbuº-Expres, condus de N.
Kiriþescu, unde a debutat la 2 iunie,

în acelaºi an. La Cãrãbuº, maestrul
Constantin Tãnase îi alege drept
nume de scenã Mary Atanasiu sau
Elise Lamé. Aici a fost descoperitã de
folcloristul Harry Brauner, care i-a
anticipat imensul talent ºi i-a pregãtit,
cu atenþie, lansarea.

În toamna anului 1934 este
prezentatã lui Constantin Brãiloiu,
care-i recunoaºte marele talent ºi
care îi sugereazã sã se inspire,
pentru repertoriu, din Arhiva de
folclor pe care acesta o înfiinþase.
În acelaºi an dramaturgul Tudor
Muºatescu o recomandã unui bun
prieten care deþinea o „fabricã de
discuri” - „Lifa Record” -, unde
imprimã Romanþa Mansardei, autor
Nelu Mânzatu (Nello Manzatti), iar
graþie vocii de excepþie a Mariei
Tãnase amicul lui Muºatescu scapã
de faliment, iar „Mansarda” devine
ºlagãr. Au urmat, apoi, noi
înregistrãri la reprezentanþele
bucureºtene ale studiourilor „Tomis”
ºi „Columbia” din Viena.

În anul 1935, a urmat Conservatorul
Regal de Muzicã ºi Artã Dramaticã,
avându-l ca profesor pe Ion
Manolescu împreunã cu care juca pe
scena Teatrului Municipal. În anul
1936 imprimã cântecele populare
„Cine iubeºte ºi lasã” ºi „M-am jurat
de mii de ori”, în acompaniamentul
tarafului „Costicã Vraciu” din Gorj, sub
supravegherea etnomuzicologilor
Constantin Brãiloiu ºi Harry Brauner,
la Casa de discuri „Columbia”.

Duminicã, 20 februarie 1938, are
loc debutul radiofonic al Mariei
Tãnase, în cadrul emisiunii „Ora
satului”, fiind acompaniatã de taraful
condus de violonistul Ion Matache
din Argeº, alcãtuit din doi violoniºti,
un basist, un þambalist, un contrabas
ºi un cobzar. La ora 15:00, crainicul
postului Radio Bucureºti anunþã: „În
continuarea programului nostru de la
ora satului, vã rugãm sã ascultaþi
patru cântece populare interpretate de
tânãra cântãreaþã Maria Tãnase
acompaniatã de taraful Ion Matache”.
Maria a cerut sã fie ascultatã: „Dacã
vã place, vã rog sã-mi daþi voie sã
cânt ºi eu”… ºi a cântat, „pe viu” un
program de cântece româneºti
precum „M-am jurat de mii de ori”,
„ªapte sãptãmâni din post”, „Ce-i
mai dulce ca alviþa”, „Cine iubeºte ºi

lasã”, „Geaba mã mai duc acasã”,
„Mãrie ºi Mãrioarã”, „Þigãneasca”,
„Când o fi la moartea mea”.

Compozitorul Theodor Rogalski,
aflându-se printre ascultãtori, a
comentat astfel evenimentul: „Ne
aflãm în faþa unui fenomen! N-am
auzit pânã azi niciun cântãreþ izbutind
sã interpreteze cu asemenea talent ºi
originalitate cântecul nostru popular,
pãstrând nealteratã autenticitatea
versului ºi melodiei. Trebuie sã vã
mãrturisesc cã eu am auzit câteva
imprimãri pe disc ale acestei
cântãreþe ºi le-am apreciat în mod
deosebit; dar expresia pe viu a
cântecelor, interpretate acum la
microfon, produc o emoþie artisticã
de-a dreptul uluitoare”.

Debutul radiofonic al Mariei
Tãnase a fost deosebit de apreciat
în cronicile muzicale ale vremii, iar
auditoriul radiofonic a fost realmente
impresionat de talentul artistei. Iatã
ce scria revista Radio-Adevãrul
despre debutul Mariei la radio:
„Tânãra cântãreaþã care e una din
cele mai izbutite talente ale
promoþiilor mai noi aduce pe lângã
apreciate însuºiri vocale ºi o
preocupare de noutate întru totul
lãudabilã: studiul temelor folclorice,
valorificarea melodiilor populare pe
care nu le diseazã ci le cântã,
pãstrându-le nealteratã frumuseþea
originalã. Solista creeazã astfel ºi
pune în valoare melodia poporanã
autenticã ºi cu deosebire cântecul
autentic, terenuri încã necunoscute,
neînþelese sau degradate de
obiºnuiþii noºtri diseuri”.

 continuare în numãrul urmãtor

Redacþia Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Foto Maria Tãnase - Pinterest[3]
Aranjament foto - I.M.
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Alegerile locale din 27
septembrie au arãtat cã poporul are
resurse nebãnuite ºi în mod clar
este mult mai inteligent decât clasa
politicã sau decât mulþi dintre
actualii lideri politici. Indiferent de
cât de trainici ºi mamuþi se cred
cei de la PNL ºi PSD, mai ales, este
loc mereu de schimbare pe piaþa
politicã din þarã. Nimeni nu credea
cã este posibil rezultatul de la
Bucureºti ºi mai ales cei din PSD,
care nu au avut o altã variantã
decât sã o izoleze de partid pe
Gabriela Firea. Pentru cã o
asociere cu PSD în Bucureºti
poate fi fatalã, uneori. De fapt,
chiar ºi fosta primãriþã a fugit cât
a putut de PSD pentru a nu se
asocia cu acest partid, în multe
privinþe anacronic ºi nereformat
ºi modernizat.

Sigur cã fiecare partid are
electoratul sãu ºi sunt destui
români mai ales în mediul rural ºi
în rândul pensionarilor care sunt
fideli ai PSD. ªi liberalii îºi gãsesc
tot mai greu electoratul. USR
PLUS au venit din urmã, par sã fi
avut rãbdare ºi, cel puþin în zonele

 ªtefan Bãeºiu

Se schimbã eºicherul politic: mai e loc ºi de alte partide noi
modernizate ºi urbane ale þãrii, încep
sã prindã. Probabil cã este vorba de
alte sigle, alþi oameni ºi alegãtorii din
anumite oraºe nu mai au rãbdare cu
ºefii. Este ºi motivul pentru care au
început sã îi cam schimbe din funcþii
ºi chiar nu îi mai lasã mai mult de un
mandat, maximum douã, dacã alesul
este suficient de talentat ºi actor, sã îi
mai pãcãleascã o datã pe electori.

În municipiul Bucureºti se dã tot
timpul ora exactã în materie de politicã
ºi de nou în materie de preferinþe
electorale. Sigur cã mai sunt poli,
precum Timiºoara sau Cluj, dar nu au
amploarea electoratului  din
Bucureºti ºi, desigur, mãrimea. S-a
vãzut cã nu mai merge cu poveºti
de adormit poporul, cu vraja mãrii
sau cu tot felul de combinaþii pe final
de campanie electoralã.

Electoratul pare din ce în ce mai
educat ºi mai greu de pãcãlit, în special
cel din Capitalã. Mai sunt ºi zone
lãsate în subdezvoltare. Poate în mod
intenþionat. Este mult mai uºor de
controlat ºi de manipulat un electorat
sãrac ºi needucat, decât unul cultivat
ºi foarte bine informat. Apoi,
electoratul a început sã fie extrem de

atent la nuanþe ºi ºtie foarte bine
acum când este manipulat la modul
ordinar sau mai cu fineþe.

Pânã la urmã, era ºi momentul sã
înceapã sã se matureze ºi democraþia
româneascã postdecembristã. ªi

partea pozitivã este cã semnele sunt
extrem de bune pentru sistemul
politic românesc. Indiferent de cât de
refractare, imature ºi anacronice ar fi
partidele ºi liderii politici, cel puþin o
parte a electoratului simte care este
decizia bunã pentru democraþie.
Sigur cã poporul nu face calcule
fine, dar poate cã simte mult mai
bine decât unii lideri politici care
este mersul lucrurilor ºi încotro ne
poartã vremurile.

Este nevoie de o altã clasã
politicã. O clasã politicã formatã
poate din profesioniºti în multe
domenii de activitate, oameni care

au trecut prin ºcoalã la modul cel
mai serios ºi care au asumate ºi
anumite valori. Este foarte clar cã se
impune în continuare o reformare
din temelii a clasei politice. În
principal a PSD ºi a PNL. Dacã nu

vor face pasul cãtre recrutarea de
profesioniºti ºi de oameni
cerebrali ºi verticali atunci vor
continua sã devinã tot mai mici ºi
sã piardã legãtura cu electoratul
ºi din electorat.

Va fi ºi mai rãu pentru cele douã
partide dacã din urmã vor veni ºi alte
formaþiuni politice noi care sã umple
nevoia de partide serioase pe
eºicherul politic. Este loc de partide
noi ºi serioase pentru ca România
sã aibã viitor. Altfel, vor trãi tot cu
pãcãleli ºi cu furãciuni. Adicã ne
vom fura singuri cãciula.
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Sunt deja câteva zile dupã
alegeri, cînd rezultatele sînt mai
limpezi ºi nu mai existã posibilitatea
unor schimbãri majore.
   Ce a reuºit AUR - Alianþa pentru
Unirea Românilor, un part id
lansat pe 1 Decembrie 2019, deci
cu o vechime de numai zece luni
pe scena politicã?
   A izbutit:
- sã aibã pe buletinele de vot candidaþi
într-o treime din þarã, lucru nu atît de
uºor precum ar putea pãrea, avînd în
vedere cã partidul este încã la început
cu dezvoltarea lui teritorialã ºi, mai
ales, luînd în considerare legile
electorale, care fac procesul cronofag,
birocratic la maximum ºi consumator
de multã energie ºi bani (de pildã, a
fost nevoie de vreo 75.000 de
semnãturi de susþinere pentru
depunerea candidaturilor, atîtea cîte
au fost - mai mulþi candidaþi ar fi
însemnat mai multe semnãturi);
- sã obþinã trei mandate de primari, la
Amara - Ialomiþa, Valea Lungã - Alba
ºi Pufeºti - Vrancea ºi aproximativ o
sutã de consilieri locali;
- sã depãºeascã partide
parlamentare în mai multe localitãþi,
cum s-a întîmplat bunãoarã la
Rãcãciuni - Bacãu, unde a ieºit pe
locul doi, dupã PSD, obþinînd peste
17% din voturi, la Ciurila – Cluj,
locul trei, dupã PNL ºi PSD, cu
9,5% din voturi, sau la Lumina, în
judeþul Constanþa, unde a primit
peste 6% din voturi;
- sã se plaseze pe locul 7 din 18 la
Primãria Generalã a Bucureºtiului,
dupã partidele parlamentare ºi dupã
candidaþi cu notorietate de 100%,
ºi pe locul 10 din 23 la Consiliul

Concluzii la alegerile locale din 27 Septembrie 2020,

ROMÂNIA A AFLAT DE ...AUR!

General al Municipiului Bucureºti;
- sã se facã auzit ºi sã se impunã pe
alocuri cu un buget total, la nivel
naþional, minuscul, de numai 23.000
de euro, ºi în condiþiile unui boicot
cvasigeneral al presei.
   E mult, e puþin? Noi credem cã
este destul pentru a ne propune cu
realism sã intrãm în Parlament odatã
cu alegerile din 6 Decembrie a.c.
   De reþinut cã toate celelalte partide
aflate în zona naþional-conservatoare
ºi liberal-conservatoare s-au plasat
sub AUR, din punct de vedere al
rezultatelor, chiar ºi la Mehedinþi
unde AUR a candidat doar pentru
consilieri judeþeni.
   Ar fi ideal sã ne unim eforturile,
aºa cum am propus dintr-un
început, de anul trecut, ºi sã
obþinem un rezultat important în
6 Decembrie.
   Alternativa Dreaptã, Alianþa pentru
Renaºtere Naþionalã, Alternativa pentru
Demnitate Naþionalã, Re-Start
România, Partidul Naþiunea Românã,
Partidul Noua Românie, Alianþa
Naþional Þãrãnistã, ca ºi alte cîteva
grupãri politice, ar trebui sã accepte cã
numai uniþi ne creºte puterea ºi putem
constitui mai repede o alternativã
viabilã la partidele de Sistem, care
ocupã azi locurile din Parlament.

Noi nu doar cã sîntem deschiºi
discuþiilor, dar facem un nou apel la
unitate ºi la candidaturi sub o singurã
siglã pe 6 Decembrie. Aºa cum am fãcut
ºi în primãvarã, în pregãtirea alegerilor
locale. Revenim cu aceastã propunere,
în mod public. Dumnezeu sã ne dea
înþelepciunea de a ne uni forþele!

Ioan N. TÃTUCU
Coordonator AUR Mehedinþi

tone metrice din acest tip de
deºeuri, evaluate la 50,8 miliarde
EUR, au fost depozitate, incinerate
sau tranzacþionate ilegal ºi tratate
neconform. Acest lucru se întâmplã
în ciuda faptului cã 71% din þãrile
lumii au o legislaþie privind
deºeurile electrice. Implicaþiile sunt
pierderi uriaºe de materii prime
critice pentru industrie, precum ºi
probleme serioase de sãnãtate, de
mediu ºi sociale, prin transferurile
ilegale de deºeuri cãtre þãrile în curs
de dezvoltare.
   Ziua Internaþionalã a Reciclãrii
Deºeurilor Electrice este iniþiativa
WEEE Forum, o asociaþie
internaþionalã non-profit a organi-
zaþiilor colective ale producãtorilor
de echipamente electrice ºi
electronice. Este o ocazie pentru a
atrage atenþia consumatorilor asupra
importanþei colectãrii selective a
aparatelor uzate.
   Anul trecut, peste 100 de
organizaþii din aproape cincizeci de
þãri din întreaga lume au fost
implicate cu numeroase activitãþi.
Au fost organizate conferinþe ºi
ateliere, acþiuni de colectare în ºcoli
sau locuri publice, concursuri ºi
campanii de social media, precum
ºi ghiduri sau jocuri online.
   Pascal Leroy, Directorul General al
WEEE Forum, declarã: „Deºeurile
electrice reprezintã un flux care ridicã
o provocare din ce în ce mai mare.
Numãrul de dispozitive electrice ºi
electronice este în continuã creºtere,
precum ºi materialele necesare
pentru fabricarea produselor. În
acelaºi timp, produsele se doresc a
fi din ce în ce mai mici, iar
consumatorii îºi pãstreazã
gadgeturile pentru o perioadã foarte
lungã de timp. Dedicãm aceastã zi
creºterii gradului de conºtientizare
în întreaga lume ºi sperãm cã tot mai

Asociaþia RoRec - 32 de acþiuni...
mulþi oameni vor înþelege cât este de
important sã ne debarasãm de
produsele uzate în mod responsabil.”
   ªi noi, românii avem ocazia sã
dovedim grijã faþã de mediu,
solidaritate cu aceastã cauzã
internaþionalã ºi responsabilitate faþã
de viitorul propriilor noºtri copii.
Avem de fãcut un gest simplu dar
important - sã colectãm selectiv
aparatele electrice. O putem face atât
în cadrul Zilei Internaþionale a
Reciclãrii Deºeurilor Electrice, pânã
pe 26 octombrie, cât ºi în restul
timpului, cu ajutorul Serviciului Local
de Colectare, serviciu oferit la nivel
naþional, gratuit, de Asociaþia RoRec
ºi partenerii sãi.
   Între 28 septembrie ºi 26 octombrie
locuitorii din 32 de localitãþi (Alba
Iulia, Alexandria, Arad, Bacãu, Baia
Mare, Bârlad, Bistriþa, Brãila, Braºov,
Cãlãraºi, Cluj Napoca, Constanþa,
Gheorgheni, Hunedoara, Iaºi,
Mangalia, Moreni, Odorheiu
Secuiesc, Olteniþa, Oradea, Piteºti,
Reºiþa, Salonta, Satu Mare, Sibiu,
Slobozia, Suceava ºi Bosangi,
Târgoviºte ºi Rãzvad, Târgu Mureº,
Timiºoara, Zalãu ºi Zãrneºti (ºi din
zonele limitrofe) pot participa la
acþiunile de colectare organizate
alãturi de autoritãþile locale ºi alþi
parteneri locali.
   Persoanele din alte localitãþi, care
doresc sã se debaraseze responsabil
de aceste deºeuri, pot suna la
TelVerde 0800 444 800 pentru a face
o comandã de preluare.
Detalii despre cele 32 de acþiuni de
colectare pot fi gãsite ºi pe
www.colecteaza.ro sau pe
www.facebook.com/AsociatiaRorec
Persoana de contact pentru detalii ºi
informaþii: Andreea Idriceanu Calev

Communication manager
Asociaþia Românã pentru Reciclare
RoRec - Mobil: 0751 302 101
www.rorec.ro
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În data de 28.09.2020, în
jurul orei 00.45, la Punctul de
Trecere a Frontierei Porþile de Fier I,
judeþul Mehedinþi, s-a prezentat
pentru efectuarea formalitãþilor de
frontierã, pe sensul de intrare în þarã,
un cetãþean sârb, în vârstã 70 de ani,
conducând ansamblul rutier, format
din cap tractor ºi semiremorcã,
ambele înmatriculate în Serbia.
   Conform documentelor de însoþire
a mãrfii, ºoferul transporta paleþi de
carton, pe ruta Belgrad - Bucureºti.
   În urma analizei de risc specifice,
poliþiºtii de frontierã au procedat la
efectuarea controlului amãnunþit
al mijlocului de transport, ocazie
cu care au descoperit ascunºi,

Trei sirieni depistaþi ascunºi printre paleþi
de carton, la P.T.F. Porþile de Fier I

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a
Frontierei Porþile de Fier I au depistat trei sirieni, care au încercat sã
treacã ilegal frontiera din Serbia în România, ascunºi de un cetãþean

sârb în camionul pe care acesta îl conducea.

în compartimentul marfã, trei
cetãþeni strãini.
   În urma verificãrilor, poliþiºtii de
frontierã au stabilit cã cei trei sunt
cetãþeni din Siria, cu vârste
cuprinse între 21 ºi 30 de ani.
Aceºtia au declarat cã doreau sã
ajungã în vestul Europei.
   Poliþiºtii de frontierã efectueazã
cercetãri sub aspectul sãvârºirii
infracþiunilor de trafic de migranþi
pentru ºoferul sârb ºi de tentativã
de trecere ilegalã a frontierei de
stat faþã de cetãþenii sirieni, la
finalizare urmând a fi dispuse
mãsurile legale care se impun.

PURTÃTOR DE CUVÂNT
Agent ºef  de poliþie CORINA  MORARU

COMUNICAT DE PRESÃ

1 octombrie - Intrarea liberã la muzeu
pentru persoanele vârstnice

Cu prilejul ZILEI INTERNAÞIONALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE,
invitãm pensionarii de pretutindeni, joi, 1 octombrie, sã viziteze, gratuit,
expoziþiile din cadrul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.

“LA MULÞI ANI!”
Managerul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,
Prof. Drd. Doiniþa Mariana Chircu

În mod tradiþional, septembrie
este o lunã de depreciere pentru leu,
din cauza creºterii cererii din partea
comercianþilor, care trebuie sã îºi
achite importurile din timpul verii ºi
sã le pregãteascã pe cele pentru
Black Friday ºi Sãrbãtorile de iarnã.

Pe plan extern, s-a observat o
creºtere a ieºirilor de capital din
pieþele emergente, ceea ce a
provocat o depreciere a tuturor
monedelor din regiune.

Decizia PSD de a vota din motive
populist-electorale menþinerea
majorãrii pensiilor de la 1
septembrie cu 40%, faþã de
propunerea guvernului a creºterii cu
14% a avut darul de a pune ºi o mai
mare presiune pe cursul de schimb.

În perioada analizatã, cursul euro
a atins trei recorduri consecutive,
ultimul, de 4,8750 lei, fiind stabilit
vinerea trecutã, mai mult cu aproape
3,5 bani comparativ cu finalul lui
august, respectiv cu peste 9,5 bani
faþã de sfârºitul lui 2019.

La sfârºitul perioadei,
schimbãrile politice relevate de
votul local de duminicã au adus
aprecierea leului, în contrast cu
evoluþia altor monede din regiune.

Cursul euro a scãzut la 4,8692 lei,
într-o ºedinþã în care tranzacþiile se
realizau în culoarul 4,857 – 4,873 lei.

Perspectivele pentru leu sunt unele
sumbre. Ultimul sondaj realizat în
rândul analiºtilor grupaþi în CFA
România anticipeazã pentru orizontul
de ºase luni o valoarea medie a euro

Euro a încheiat septembrie pe scãdere
de 4,8886 lei în scãdere faþã de
sondajul precedent când se prognoza
o valoare medie de 4,9022 lei.

În schimb, pentru orizontul de
12 luni valoarea medie a cursului
anticipat a crescut de la 4,9582 lei
în iulie la 4,9777 lei, în august.

Moneda unicã a avut o tendinþã
descendentã faþã de cea amerianã,
care a culminat cu un minim al
ultimelor douã luni de 1,1613
dolari, pe fondul temerilor privind
accelerarea pandemiei în Europa.

Creºterea plasamentelor în dolari
este pusã pe seama faptului cã
declinul din iunie ºi iulie s-a datorat
presupunerii cã situaþia din Statele
Unite era mai gravã decât s-a
dovedit în realitate.

Aceastã evoluþie a fãcut ca media
dolarului sã urce pânã la 4,1883
lei, cea de miercuri fiind stabilitã
la 4,1617 lei, mai mare cu peste 10
bani faþã de sfârºitul lui august.

Moneda elveþianã a fluctuat între
1,075 ºi 1,083 franci/euro iar media
ei a urcat la 4,5207 lei iar cea de la
finalul perioadei a fost stabilitã la
4,5043 lei care reprezintã o creºtere
de 1,25 bani comparativ cu
sfârºitul lui august

Cursul lirei sterline a urcat de la
5,2908 la 5,3758 lei dar a încheiat luna
la 5,3406 lei, mai puþin cu 6,71 bani
comparativ cu sfârºitul lunii trecute.

Preþul gramului de aur a încheiat luna
la 252,1123 lei, când uncia fluctua în
culoarul 1.882 - 1.892 dolari.

Indicii ROBOR au continuat sã
creascã la valori care se mai
înregistrau în urmã cu circa douã
luni, pe fondul menþinerii unei
cereri mari de lei în piaþa monetarã,
care sunt „ajutaþi” sã devinã mai
scumpi pentru a încetini evoluþia
depreciativã a monedei naþionale.

Indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor
în lei, a crescut de la 2,09 la 2,11%.

Indicele ROBOR la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a urcat de la
2,10 la 2,11%, iar cel la 12 luni a
stagnat la 2,13%.

Analiza cuprinde perioada
23 – 28 septembrie.

 Radu Georgescu
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Înainte de începutul Postului Sfintelor Paºti,
este una dintre duminicile pregãtitoare destinatã
Pildei Fiului Risipitor. Desigur, cã Dumneavoastrã
cunoaºteþi aceastã pildã. N-o mai repet. Spun doar
cã am citit ºi ascultat multe predici, în care era
explicatã aceastã pildã. Cele mai multe socotesc
pe pãrinte Dumnezeu, pe fiul cel mare cã
reprezintã oamenii credincioºi, iar pe cel mic cã
reprezintã pe cei pãcãtoºi. În alte interpretãri,
pãrintele este Dumnezeu, fiul cel mare ar
reprezenta pe evrei, iar fiul cel mic pe creºtinii
proveniþi din diferite popoare strãine poporului
evreu. În toate traducerile româneºti, fiul cel mic
este “risipitor”, “rãtãcitor”, “pierdut”, “desfrânat”
etc. Lui i se atribuie tot ce e mai urât ºi decãzut.
Am meditat asupra acestui subiect ºi voi încerca
sã dau o altã abordare temei. Aº vrea sã analizez
pilda din perspectiva vremii noastre, iar
personajele ei sã fie oamenii veacului nostru.

Aºadar, într-o casã sunt doi fii. Poate au absolvit
niºte ºcoli, poate au învãþat niºte meserii, dar,
oricum, sunt hotãrâþi sã-ºi croiascã un drum în
viaþã. Cel mare vrea sã continue activitatea
pãrinþilor ºi strãmoºilor sãi, agricultura, fie cã e
vorba de cultura plantelor, fie de creºterea
animalelor. Pentru asta e mândru, e sigur pe el.
Are deja o experienþã în domeniu acumulatã în cei
douãzeci ºi ceva de ani pe care-i petrecuse în sânul
familiei. Îl avea alãturi pe tatãl sãu, care era bucuros
sã-i împãrtãºeascã din cunoºtinþele sale, pentru ca
reuºita acestei activitãþi tradiþionale sã aibã succes
asigurat. Urma sã se cãsãtoreascã, sã se ocupe de
familie, de copii, de arat, de semãnat, de întreþinerea
culturilor, de recoltat, de vânzarea surplusului, de
construcþii, de slugi ºi animalele din gospodãrie.
Nu era puþin, dar reuºita se întrevedea cu uºurinþã.
El era “bãiatul cuminte al lui tata!”

Fiul cel mic e deosebit. Lui nu-i place
agricultura. Sau poate socoteºte cã are câºtig mai
bun din altã activitate. Poate vrea sã facã afaceri,
comerþ, sã investeascã în ceva profitabil. Oricum,
vrea sã facã ceea ce n-a fãcut nimeni din familia
lui. E o hotãrâre foarte curajoasã, riscurile sunt
enorme. Necunoscutul îi dã fiori, dar mirajul
depãrtãrilor îl fascineazã. Sperã cã va avea de-a
face cu tot felul de oameni, cã va pune bazele
unei companii multinaþionale, iar el va ajunge
Cineva pe scena lumii. Ne place tânãrul acesta.
Seamãnã cu mulþi dintre tinerii noºtri din ziua de
azi. Despre toate acestea îi spune tatãlui ºi fratelui
sãu. Fratele îl sfideazã, îl ceartã, poate îl ºi bate
ca sã-ºi schimbe ideile. Tatãl este un om deschis
noului. Îºi înþelege fiul, deºi îl doare sufletul, când
se gândeºte cã fiul acesta nu-i va cãlca pe urme
ºi se va îndrepta spre un pãmânt nou, spre un
orizont pe care el nu l-a strãbãtut niciodatã. Se
teme ca orice pãrinte de riscurile ºi pericolele la
care vrea sã se expunã copilul acesta, dar îl
iubeºte prea mult ca sã nu-l ajute. Fiul îi cere
bani. E corect. Cere din partea ce-i revine din
avere, nu cere sã i se facã un favor. Nu-ºi
nedreptãþeºte fratele. Dacã tatãl nu–l ajutã sã-ºi
realizeze idealul vieþii, cine sã-l ajute? ªi tatãl îºi
ia inima în dinþi ºi renunþã la jumãtate din averea

Bãiatul “cuminte”
acumulatã prin munca lui de-o viaþã sau primitã
drept moºtenire din moºi-strãmoºi. Nu e uºor,
dar iubirea de tatã are câºtig de cauzã. Între cei
doi fraþi se þese un pariu tacit, nemãrturisit: care
dintre ei va reuºi. Amândoi sunt oameni hotãrâþi,
oameni dintr-o bucatã, care ºtiu sã-ºi apere
convingerile, idealul, sã lupte pentru el. Fiul îºi
ia partea de avere ºi pleacã în lume. Într-o
economie de piaþã, ca sã reuºeºti, trebuie sã
respecþi cu sfinþenie trei reguli de aur: sã nu faci
decât ceea ce ºtii foarte bine sã faci, sã fii corect
ºi cinstit cu partenerii de afaceri ºi sã nu încerci
sã înºeli fiscul. Nu ºtim dacã eroul nostru a
respectat aceste reguli. Nu ºtim prin ce peripeþii
a trecut. Poate a fost înºelat, poate a fost
nedreptãþit, poate a fost jefuit, poate afacerile i s-
au împotmolit din cauza concurenþei, poate nu a
ales bine domeniul de activitate, nu ºtim. Aflãm
de la fratele mai mare, de la bãiatul “cuminte” cã
“a cheltuit averea cu desfrânatele”. Nu suntem
siguri. Poate sã fie vorba ºi de o bârfã, de o
calomnie. Fratele avea tot interesul sã-l
calomnieze pe cel mic. Cu cât îl cobora pe acesta
în ochii lumii, cu atât se înãlþa pe el! Mde!

Aºadar, nu ºtim amãnunte privind experienþa
ºi afacerile tânãrului. ªtim doar cã a ajuns în
faliment, cã a cheltuit tot. Într-o astfel de situaþie,
toþi i-au întors spatele. Erau strãini ºi el le era
strãin. Ce era sã facã? La bãnci nu se putea
împrumuta, fiindcã nu avea cu ce sã garanteze
împrumutul; cunoºtinþe nu avea la care sã apeleze.
Toate planurile lui s-au prãbuºit.

Într-o astfel de situaþie, mulþi ar fi cãzut în
disperare ºi s-ar fi sinucis. Ar mai fi fost o soluþie:
sã se alãture unor grupuri infracþionale ºi sã
ajungã un bandit de drumul mare, un pirat al
mãrilor, un traficant de arme, de droguri, de carne
vie, un spãrgãtor de bãnci ºi un jefuitor de case.
Ar fi sfârºit în fundul unei ocne, unei puºcãrii,
sau ar fi fost ucis de un glonþ, de o armã albã etc.
Nimic din toate astea. Tocmai aici descoperim în
tânãrul nostru un om înþelept, care evalueazã
corect situaþia. Nu recurge la activitãþi ilicite,
ilegale. Acceptã sã se coboare pânã la treapta cea
mai de jos a societãþii ºi sã slujeascã în calitate
de porcar! El, omul de afaceri de pânã mai ieri,
tânãrul cu lumea la degetul cel mic sã meargã cu
porcii stãpânului! Da, dacã e nevoie sã-ºi câºtige
existenþa în mod cinstit, o face ºi pe aceasta.
Poate sã spele ºi vase, poate sã facã ºi curãþenie
la veceuri, poate sã facã muncile cele mai
umilitoare, dar nu stã cu frica în sân cã e arestat,
cã e urmãrit. Vrea o pâine cinstitã, cumpãratã cu
banul câºtigat din munca lui. Cinste lui! Aici
dovedeºte din nou cã este un om capabil, foarte
realist, capabil sã evalueze corect situaþia. Nu voia
sã rãmânã toatã viaþa porcar. Era convins cã într-
o zi va rãsãri soarele ºi pe uliþa lui. Avea însã
nevoie sã-ºi încarce bateriile. Gândeºte corect,
sãnãtos: decât porcar la stãpân strãin, mai bine
argat la casa pãrinteascã! Dorul de casã îl apãsa
tot mai mult, mai ales acum, la vreme de restriºte;
necazul ºi durerea, umilinþa ºi revolta, dispreþul
celorlalþi, sãrãcia, singurãtatea, lipsa de

comunicare, erau doar câteva aspecte, care-i
îngreunau cumplit crucea vieþii. Trebuia sã facã
ceva. Avea nevoie de sfatul tatãlui, de dragostea ºi
înþelegerea lui, a fratelui, poate ºi a mamei, dacã
aceasta mai era în viaþã! Aici, între strãini, nu mai
avea încredere în nimeni. Parcã toþi se vorbiserã sã-
l înºele, sã-l piardã.

Fiul cel mic se hotãrãºte sã se întoarcã acasã.
ªi bine face. Tatãl îl aºtepta demult. Zi ºi noapte
se gândea la el ºi-i tremura sufletul la gândul cã
poate i s-a întâmplat ceva rãu. Tatãl îl iartã. Nu-i
imputã nimic. ªtie cã bãiatul lui a fãcut tot ce a
putut sã facã, dar cã lumea a fost mult prea rea ºi
calea mult prea grea ºi el s-a poticnit. La urma –
urmei, a pierdut o luptã, n-a pierdut rãzboiul! Atâta
vreme cât e în viaþã, e tânãr ºi sãnãtos, viaþa e
înainte. ªi tatãl e un om realist. Înþelege viaþa ºi
drama prin care trece copilul lui. Îl iartã ºi
organizeazã petrecere pentru el. Îºi exprimã astfel
bucuria regãsirii. Fiul cel mic intrã în casã cu tatãl
ºi se bucurã împreunã de regãsire. Fiul cel mare
nu e în stare sã guste aceastã bucurie. La el totul
se reduce la calcule economice. Dacã ne gândim
bine, el este un al doilea fariseu. Dacã personajul
din Pilda Vameºului ºi Fariseului grãia în
rugãciune: “Mulþumescu-Þi Þie, Doamne, cã nu
sunt ca ceilalþi oameni… ºi nici ca acest vameº!”
“fariseul” din pilda aceasta merge mai departe
ºi-i imputã pãrintelui fãrã jenã cã lui, cel care a
fost întotdeauna muncitor, cuminte ºi ascultãtor,
nu i-a dat niciodatã mãcar un ied sã se veseleascã
cu prietenii! E o altã fazã a fariseismului.
“Vameºul” din pilda de azi este convingãtor
tocmai prin sinceritatea ºi umilinþa cu care-ºi cere
iertare ºi reabilitare. Acesta este mai profund decât
cel din Pilda Vameºului ºi Fariseului. Fiul acesta
câºtigã “pariul”. El câºtigã iertarea, iubirea
pãrinteascã ºi reabilitarea; cel mare, cel “cuminte”
pierde pariul. El rãmâne afarã din casã, ros de
invidie, de revoltã, de mândrie.

La începutul activitãþii mele de preot în
Malovãþ, am întrebat pe o enoriaºã de ce nu vine
la bisericã. Mi-a rãspuns  prompt: “ - Dumneata
ºtii cine vine la bisericã, pãrinte? Pãi, aia a fost o
curvã, cã s-a þinut cu cutare; acela a fost un hoþ,
cã a furat de la cutare; acela a fost puºcãriaº! Cu
ãºtia sã vin eu la bisericã?” Am încercat s-o
conving cã biserica nu e numai pentru îngeri ºi
pentru sfinþi, numai pentru oamenii  credincioºi.
Biserica e ca un spital, în care se duc în primul
rând cei bolnavi. Au trecut anii. “Pãcãtoºii” mei
au fost nelipsiþi de la bisericã în duminici ºi
sãrbãtori, s-au spovedit ºi s-au împãrtãºit regulat
ºi au murit creºtineºte. “Credincioasa” nu-mi
amintesc sã fi trecut prin bisericã pânã la sfârºitul
vieþii ei. Din pãcate, s-a stins nespoveditã ºi
neîmpãrtãºitã! Nu cumva, pe cei doi fii din Pilda
Fiului Risipitor îi întâlnim la tot pasul? Dacã pânã
de curând mulþi îºi doreau sã fie “cuminþi” ca fiul
cel mare, în aceastã perspectivã, parcã mult mai
drag ne este fiul cel mic ºi, desigur, am vrea sã
fim ca el, iertaþi ºi primiþi în împãrãþia lui
Dumnezeu, Tatãl tuturor.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Ai nevoie de odihnã ºi meditaþii interioare în
prima parte a sãptãmânii. Þine cont de nevoile
organismului tãu ºi îngrijeºte-te pe îndelete.
Urmeazã o perioadã dificilã în privinþa sãnãtãþii,
astfel cã ar fi bine sã urmãreºti atent semnalale
organismului ºi sã iei deja mãsurile necesare.
Chiar dacã în zilele de 2 ºi 3 octombrie te vei
simþi mai bine ºi dornic de a te implica în multe
ºi mãrunte, nu forþa nota. A doua parte a
sãptãmânii aduce cheltuieli, dar ºi posibile
creºteri salariale. Este bine sã achiziþionezi
numai ceea ce-þi este strict necesar acum.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Foarte interesante sunt relaþiile cu prietenii care
te înconjoarã încã de la începutul sãptãmânii.
Cu toate cã multe aspecte discutate cu aceste
persoane te pot necãji profund, undeva în
adâncul sufletului tãu vei recunoaºte cã sunt
adevãrate. Ai nevoie de un duº rece privitor la
viaþa ta, iar Universul considerã cã tocmai de la
ºi prin prieteni este potrivit sã-l primeºti. Totuºi,
ar fi bine sã renunþi la persoanele prea insistente
sau la cele care doar profitã de pe urma ta. În a
doua parte a sãptãmânii, sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã va fi nevoie sã te odihneºti.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

 Eºti foarte solicitat în plan profesional, mai
ales de cãtre ºefi sau de oficialitãþi din diverse
instituþii. Fereºte-te sã vorbeºti prea mult despre
tine ºi despre subiecte pe care le cunoºti prea
puþin sau deloc. De mare folos îþi vor fi discuþiile
cu prietenii în zilele de 2 ºi 3 octombrie, mai
ales dacã aceºtia sunt mai în vârstã decât tine
sau mai tineri, dupã caz. Însã, a doua parte a
sãptãmânii aduce dorinþã ºi putinþã de retragere
din forfota cotidianã. Fii prudent atât în privinþa
sãnãtãþii, cât ºi în plan profesional, la locul de
muncã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Mentalul îþi este rãscolit la începutul
sãptãmânii, astfel cã ar fi bine sã eviþi
discursurile publice, deciziile majore ºi
semnarea unor documente cu implicare pe
termen lung. Posibile cãlãtorii, demersuri în
acest sens ºi discuþii cu persoane aflate în alte
þãri. Pe 1 ºi pe 2 octombrie apar provocãri
profesionale ºi de imagine publicã. Vei avea
nevoie de forþã în cuvinte ºi de o prezentare
logicã ºi coerentã asupra activitãþii tale depuse
în câmpul muncii. Unii vor ticlui sã-þi gãseascã
nod în papurã la orice. Rãbdare ºi toleranþã!

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Multe ºi mãrunte se vor petrece în plan
financiar în primele zile ale sãptãmânii. Ecoul
celor discutate ºi petrecute va rãsuna multã
vreme de acum încolo. Ar fi bine sã faci ordine
în tot ce þine de acte, înscrisuri privitoare la bani,
bunuri patrimoniale ºi facturi. Eºti animat de
gânduri mãreþe, nobile, astfel cã sunt ºanse de
materializare a unor planuri personale ticluite
mai demult. Ziua de 2 octombrie îþi poate aduce
tot soiul de controverse, dar nu le lua în seamã.
Colegii de serviciu te solicitã mult în a doua
parte a sãptãmânii, în special ºefii.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile parteneriale sunt provocatoare, atât
în plan personal, cât ºi în plan profesional.
Aparent existã oportunitãþi de colaborare cu
ceilalþi, dar sunt numai aparenþe. Existã hibe
ascunse care îþi pot dãuna în viitor, dacã acum
accepþi sarcini profesionale noi. De asemenea,
ºi oficializarea unei relaþii matrimoniale este de
evitat, deocamdatã. Apar cheltuieli legate de
facturi, taxe, impozite, însã poate fi vorba ºi
despre penalizãri. Se recomandã prudenþã pe 2
octombrie în mod special la banii ºi bunurile
comune cu alþii.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este multã forfotã la serviciu, dar ºi în plan
personal ai planificate demult tot soiul de
activitãþi domestice. Raþionalizându-þi eficient
timpul ºi resursele, mai ales energia vitalã vei
putea finaliza totul cu succes. Sãnãtatea
fluctueazã, astfel cã este bine sã te plimbi în aer
liber, sã te odihneºti lecturând o carte ºi sã te
alimentezi corect. Intervalul 1 – 3 octombrie
aduce rãscoliri în relaþiile parteneriale. Mãrul
discordiei sunt banii ºi bunurile comune cu
partenerul de viaþã sau colaboratorii din
segmentul profesional.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Eºti dornic de afecþiunea celor dragi, de
compania lor ºi de a te ocupa de un hobby drag
sufletului tãu. Cumva existã o rupturã între tine
ºi cei dragi. Deja te afli pe o altã frecvenþã faþã
de cei apropiaþi pânã nu de mult, astfel cã simþi
foarte bine diferenþele dintre voi. Îndatoririle
profesionale îþi oferã posibilitatea de a te detaºa
de neplãcerile amoroase ºi de a obþine succese
remarcabile. Lasã-te purtat de valurile vieþii ºi
îþi va fi mult mai bine din toate punctele de
vedere. Este nevoie sã faci faþã provocãrilor
profesionale ºi parteneriale.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu treburi gospodãreºti
ºi cu discuþii familiale. Predominã gustul dulce-
amar acasã, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei
depãºi totul cu bine. Intervalul 1 – 3 octombrie
animã segmentul amoros, rãscolindu-þi amintirile
ºi dorul de o persoanã iubitã, undeva, cândva.
Þine-þi firea ºi nu te lãsa luat de valul emoþiilor.
Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã ar fi bine sã-
þi dozezi eforturile ºi sã-þi alegi, cu prudenþã, felul
în care rãspunzi la provocãri. Lasã-i pe ceilalþi sã
se bucure de strãlucirea ºi cãldura ta sufleteascã!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

O sãptãmânã foarte interesantã vizavi de
relaþiile cu anturajul apropiat. Se întrezãresc
discuþii, întâlniri cu multã lume, dar ºi cãlãtorii
pentru a rezolva chestiuni personale sau
profesionale. Vorbeºte puþin despre tine ºi ascultã
mai mult la ce spun alþii. Vei fi foarte surprins de
câte vei afla spre folosul tãu. Acasã, se animã
atmosfera prin reuniuni cu persoane dragi, pe care
nu le-ai mai vãzut demult. Final de capitol
domestic. Totuºi, ai grijã pe cine aduci în spaþiul
tãu personal, deoarece unii nu privesc cu ochi
buni realizãrile tale. Aventuri la finalul sãptãmânii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În primele zile ale sãptãmânii apar cheltuieli,
însã îþi cresc ºi veniturile. Pe deasupra, te poþi
bucura ºi de favoruri sau cadouri din partea
celor dragi. Fii prudent la cumpãrãturi, pentru
cã existã riscul sã aparã pierderi de orice fel.
Perioada 1 – 3 octombrie rãscoleºte relaþiile cu
anturajul apropiat, astfel cã de la un obiºnuit ºi
banal salut poate ieºi un scandal cu acte în
regulã. Cumva gândirea ºi comunicarea sunt
viciate, astfel cã fiecare vorbeºte pe limba lui ºi
nimeni nu înþelege nimic. Prudenþã, detaºare ºi
fii cât mai scump la vorbã!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Este o sãptãmânã controversatã, pentru cã
stãrile de spirit ºi situaþiile cãrora va trebui sã
le spui prezent sunt fluctuante, stresante ºi chiar
de neînþeles pe alocuri. Aminteºte-þi cã viaþa
este un film în care joci diverse roluri, din când
în când. Universul are grijã de toate nevoile tale,
doar cã trebuie sã-i permiþi acest lucru ºi sã ai
încredere ºi în tine ºi în El. Totuºi, zilele de 1 ºi
2 octombrie aduc aspecte financiare prin diferite
variante. Una ar fi primirea salariului, alta ar fi
primirea unor cadouri sau favoruri. Final de
câºtig din munca proprie. Evitã ziua de 2
octombrie pentru cheltuieli de orice fel!

(1 - 7 octombrie 2020)

Autor: AstroCafe.ro

Horoscop
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA), aduce la
cunoºtinþa fermierilor lansarea a 3 noi
scheme de sprijin în cadrul Mãsurii
21 - Sprijin temporar cu caracter
excepþional acordat fermierilor ºi
IMM-urilor care au fost afectaþi în
mod deosebit de criza COVID-19 din
Programul Naþional de Dezvoltare
Ruralã (PNDR) 2014 - 2020, respectiv
în sectorul zootehnic - bovine,
sectorul zootehnic - ovine ºi / sau
caprine, dar ºi în sectorul vegetal -
legume-fructe ºi cartofi.
   Sprijinul are în vedere atenuarea
problemelor legate de lichiditãþi care
pericliteazã continuitatea activitãþilor
agricole, respectiv a producþiei
primare în agriculturã, în sectoarele
antemenþionate, acestea fiind cele mai
afectate de impactul COVID-19.
   Având în vedere pierderile suferite din
cauza pandemiei de COVID- 19,
fermierii vor fi sprijiniþi în vederea reluãrii
fluxului tehnologic normal al fermei ºi
menþinerea viabilitãþii fermelor.
Sprijinul va fi acordat sub formã de

sumã forfetarã raportatã la
dimensiunea fermei ºi urmeazã sã
fie plãtit pânã la 30 iunie 2021, pe
baza cererii de sprijin aprobatã de
autoritatea competentã pânã la 31
decembrie 2020.

Potenþialii beneficiari ai acestui
sprijin temporar cu caracter
excepþional sunt fermierii activi,
conform definiþiei în sensul art. 9 din
Reg. (UE) nr. 1307/2013, respectiv
legislaþiei naþionale, crescãtori de
animale din speciile bovine, ovine/
caprine, ºi/sau fermieri din sectorul
vegetal, respectiv cei din sectorul de
legume-fructe ºi cartofi, înscriºi în
evidenþa APIA cu cod unic de
identificare, care au depus cerere unicã
de platã în anul 2020 ºi care respectã
criteriile de eligibilitate, specifice
schemei de sprijin temporar cu
caracter excepþional acordat fermierilor
ºi IMM-urilor care au fost afectaþi în
mod deosebit de criza COVID-19.

Fermierii activi sunt:
- beneficiarii care au îndeplinit
calitatea de fermier activ ºi au încasat
plãþi directe conform dovezilor
verificabile aferente cererii unice de

APIA lanseazã 3 scheme noi de
sprijin pentru fermieri!

COMUNICAT DE PRESÃ

platã din campania 2019;
- beneficiarii care au solicitat plãþi
directe pentru prima datã în anul 2020
ºi îndeplinesc prevederile OM nr.
619/2015 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
   Cererile de solicitare a sprijinului
temporar cu caracter excepþional
aferente sectoarelor bovine, ovine,
caprine, sectorulului legume-fructe ºi
cartofi, însoþite de documentele
generale ºi specifice, pot fi depuse la
centrele judeþene/locale ale Agenþiei de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã,
respectiv al municipiului Bucureºti sau
transmise prin fax, poºtã sau format
electronic scanat prin e-mail, cu
condiþia asumãrii prin semnãturã de
cãtre beneficiar pe fiecare paginã a
documentului transmis.
   În conformitate cu prevederile
Ordinului Ministrului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale nr. 284/
23.09.2020, cererile de sprijin se
depun la centrele judeþene/locale ale
APIA începând cu data de 25
septembrie 2020, pânã la data de
23 octombrie 2020.
   Alocarea financiarã pentru aceastã
mãsurã este de150 milioane de euro.
   Pentru mai multe detalii privind
condiþiile generale ºi specifice de
acordare a Sprijinului temporar cu
caracter excepþional, consultaþi
Ghidul solicitanþilor pentru mãsura
21 - sprijin temporar cu caracter
excepþional acordat fermierilor ºi
IMM-urilor care au fost afectaþi în
mod deosebit de criza covid-19
(articolul 39b) accesând linkul
http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-
de-stat-covid-19/masura-21

   În perioada 25-26.09.2020 în
Bulgaria la Pazardzhik s-a desfãºurat
Turneul Internaþional “Memoriam
Georgi TONKOV” care a adunat la
start 337 sportivi de la 42 cluburi
din 4 þãri: BUL, ROU, GRE, SRB.
   Dupã o pauzã competiþionalã de
7 luni datoratã Covid -19 sportivii
CSM Drobeta Turnu Severin au
reuºit o bunã reprezentare ºi s-au
clasat dupã cum urmeazã:

Loc I
– VLADU ANA MARIA -44 kg -U18

La Pazardzhik s-a desfãºurat Turneul
Internaþional “Memoriam Georgi TONKOV”

- MITAR REBEKA -52 kg  -U18
Loc III

- MOLDOVEANU SARA +57 kg -U12
Neclasaþi

- HANTESCU ANDREI -30 kg -U12
- HANTESCU DAVID -50 kg -U14
   În continuare sunt planificate
Campionate Naþionale, Cupe
Europene, Campionate Europene
unde ne dorim sã participãm ºi sã
ne întoarcem cu medalii.

Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin

Autovehiculele marca Dacia
Logan ºi Dacia Duster au fost distribuite
unitãþii noastre în ultima perioadã ºi fac
parte din programul  de reînnoire a parcului
auto al Ministerului Afacerilor Interne.

ªapte autospeciale noi au intrat în dotarea Jandarmeriei Mehedinþi

   Autospecialele vor fi utilizate pe timpul
efectuãrii misiunilor specifice,
contribuind la asigurarea mobilitãþii
efectivelor de jandarmi ºi reducerea
timpilor de rãspuns în cazul intervenþiilor

din sfera de competenþã a armei.
   Noile autoturisme sunt dotate cu
rampe moderne de semnalizare acustice
ºi vizuale, având aplicate, ca însemne
specifice, stema ºi tricolorul României,
respectiv deviza Jandarmeriei Române:
„Lege ºi Ordine”.
INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul

 Biroul de comunicare
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Dupã dezastrul de anul
trecut, când n-a cucerit nici mãcar o
medalie la Campionatul European
de Canotaj pentru Juniori,
desfãºurat în Germania, la Essen,
România a dominat ediþia din acest
an a competiþiei continentale.
Gãzduite de Belgrad, Europenele din
2020 au adus delegaþiei þãrii noastre
5 medalii de aur ºi 2 de argint,
rezultatele care au plasat România
pe primul loc în clasamentul final
pe naþiuni. Podiumul a fost
completat de Franþa (2 medalii de
aur, 3 de argint ºi una de bronz) ºi
Belarus (2 medalii de aur, una de
argint ºi una de bronz). Pentru
România, medaliile de aur au fost
cucerite la dublu rame feminin
(Estera Costina Beatrice Vîlceanu,
Elena Diana ªuta - la diferenþã de
peste 6 secunde de Franþa, ocupanta
locului doi), dublu rame masculin
(Andrei Mândrilã, Claudiu Neamþu
- la peste cinci secunde de Spania,
medaliatã cu argint), la patru vâsle
feminin (Patricia Cireº, Andrada-
Maria Moroºanu, Emanuela-Ioana
Ciotãu, Adelina Vezeteu - diferenþã

Au revenit în elita
canotajului

de aproape patru secunde
de echipajul de pe locul
secund, Elveþia), patru rame
masculin (Sebastian Timiº,
Toader Iulian Merilã, Andrei
Petriºor Axintoi ºi Marius
Gabriel Lungu - la 3
secunde de Franþa, clasatã
pe doi), 8+1 feminin (Diana
Ionela Petian, Florentina
Georgiana Neculãeasa,
Cornelia Dumitriþa Tincu,
Ancuþa Adelina Ungurean, Mihaela
Cosmina Dram, Alexandra
Georgiana Ruºcuþã, Manuela
Gabriela Lungu, Mariana Laura
Dumitru, Victoria ªtefania Petreanu
- la aproape patru secunde de
Belarus, medaliata cu argint).
Medaliile de argint au fost obþinute
de Cristian Vasile Nicoarã, la simplu
masculin, ºi de echipajul feminin de
patru rame cu cârmaci (Petruþa
Ionela Popa, Elena Andreea Cerbu,
Alexandra Cornelia Ionel, Georgelia
Stoica, Victoria ªtefania Petreanu).
Ana-Maria Mãtran a terminat pe
patru la simplu feminin, la peste 10
secunde de podium, tot pe patru

clasându-se ºi echipajul masculin de
8+1 (Andrei-Valentin Maliº, Iliuþã-
Leontin Nuþescu, Ciprian-Simeon
Hison, Gabriel Ceistof-Ancuþa,
Georgel-Viorel Iacob, Cornel-Traian
Ieremciuc, Costi-Daniel Neagoe,
Radu Barabas, Petre Enãºescu), la 6
secunde de podium. La patru rame
feminin, echipajul compus din Ana-
Maria Loghin, Larisa-Andreea
Bogdan, Iulia-Liliana Bãlãucã,
Florentina Buburuzan s-a clasat pe
locul al cincilea. Printre medaliaþi s-
au regãsit ºi sportivi legitimaþi la CSS
Orºova. “Sunt foarte mândrã de
rezultatele obþinute de România la
Campionatele Europene de Canotaj

la Juniori, competiþie desfãºuratã anul
acesta la Belgrad.
   Dupã reuºitele lotului de Tineret
la Europenele de la Duisburg,
Juniorii au dat la rândul lor acum
dovadã de ambiþie ºi determinare,
obþinând 7 medalii din 10 probe.
România se situeazã astfel pe
locul 1 în clasamentul pe naþiuni.
Ce performanþã! Sunt tineri,
talentaþi, serioºi ºi muncitori.
Felici tãri Juniorilor pentru
performanþã! 5 medalii de aur, 2
de argint! Îi felicit ºi pe antrenori
ºi pe colegii mei din Federaþie”, a
spus Elisabeta Lipã, preºedintele
Federaþiei Române de Canotaj.

FCU Craiova a câºtigat cu
scorul de 2-1 (2-0) partida cu CSM
Slatina, disputatã marþi seara, pe
Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, ºi a rãmas pe primul
loc în Liga 2. Echipa antrenatã de
Nicolo Napoli s-a distanþat chiar la

FCU Craiova rãmâne lider în Liga 2

 Mircea  Oglindoiu

Clasament
1. FCU Craiova 5   4    1   0 13 - 6 13
2. ASU Politehnica 5   3 2   0 5 - 1 11
3. Rapid 5   3 1   1 10 - 5 10
4. Petrolul Ploieºti 5   3 0   1 12 - 4 9
5. Dunãrea Cãlãraºi 4   3 0   1 6 - 2 9
6. Concordia Chiajna 5   2 2   1 11 - 6 8
7. Turris Tr. Mãgurele 5   2 2   1 11 - 6 8
8. Farul Constanþa 4   2 1   1 6 - 5 7
9. Universitatea Cluj 5   2 1   2 5 - 4 7
10. CSM Reºiþa 4   2 1   1 2 - 4 7
11. Metaloglobus B. 4   1 3   0 4 - 3 6
12. SCM Gloria Buzãu  5   1 3   1 5 - 5 6
13. CS Mioveni 5   1 3   1 2 - 2 6
14. Viitorul Târgu Jiu 4   2 0   2 9 - 11 6
15. FK Csikszereda 4   1 1   2 5 - 6 4
16. Unirea Slobozia 4   1 1   2 3 - 6 4
17. CSM Slatina 5   1 0   4 4 - 8 3
18. Aerostar Bacãu 5   1 0   4 3 -7 3
19. FC Recea 5   1 0   4 5 - 11 3
20. Ripensia Timiºoara 4   2 0   2 3 - 11 3
21. Pandurii Târgu Jiu 4   0 0   4 2 - 13 0

2 puncte în fruntea clasamentului,
dupã ce contracandidata Rapid
Bucureºti a pierdut, surprinzãtor, cu
2-1, meciul din Maramureº, cu FC
Recea. De eºecul giuleºtenilor a
profitat ºi ASU Politehnica
Timiºoara, care a urcat pe locul

secund, dupã victoria
cu Ripensia Timi-
ºoara, scor 2-0. Etapa
viitoare, FCU Craiova
va juca, în deplasare,
la Recea. Meciul este
programat sâmbãtã,
de la ora 13:00, ºi va

fi televizat de Digi Sport ºi
TelekomSport. Cu CSM Slatina,

echipa craioveanã a jucat în
formula: Popa – Gîþ, Gugu (cpt.),
Diakite, Huyghebaert – Albu,
Baeten – V. Munteanu, Anghelina
(Ciolacu 462), Rãducanu (Raicea
682) – Bãlan (Diallo 922). Gazdele
au marcat ambele goluri, din
penalty, în prima reprizã, prin
Claudiu Bãlan, care a înscris de la
punctul cu var, în minutele 4 ºi 22.
Ovidiu Popescu a redus din
diferenþã, în minutul 82.

Liga 2, etapa a 5-a
Gloria Buzãu - CSM Reºiþa 0-1
FC Recea - Rapid Bucureºti 2-1
Aerostar Bacãu - FK Csikszereda 3-2
Turris Tr. Mãgurele - Concordia Chiajna              3-2
Politehnica Timiºoara - Ripensia Timiºoara  2-0
Pandurii Târgu Jiu- CS Mioveni 1-2
Petrolul Ploieºti - Dunãrea Cãlãraºi 0-1
Metaloglobus Bucureºti - Universitatea Cluj        0-0
Unirea Slobozia - Farul Constanþa (amânat)
Viitorul Pandurii Târgu Jiu a stat
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Mã fraþilor, sã liniºtirã
apele, trecurã ºi alegerile astea, al
lu Zbanghiu încã numãrã voturile
pin oraº, zice cã doar-doar o ajunge
nea Gherghe la struguri, da omu e
deja pe drum spre Viena, cã are
alte trebi, nu i-a ieºit afacerea cu
Severinu’. ªi când te gândeºti cã
avea planuri mari, mai mergea un
restaurant ºi pi la Cluj, nu doar la
Timiºoara, în centrul oraºului. Aºa
cã, nea Gherghe, treci matale la
blaturi de pizza, cã s-or fi sãturat ºi
severinenii de blaturile fãcute cu
toþi ºi toate. Unde mai pui cã nici
babele nu prea l-au mai crezut pe
fostu’ primar, chiar dacã Don
Juan-ul de la Ostrov se credea
invincibil. Ete cã între timp s-au
mai schimbat vremile, oamenii s-
au deºteptat, nu mai pot fi pãcãliþi
ca pe vremea ‘mnealui. Pe o parte
cu cearta pe constructori, de ochii
lumii ºi pe alta cu fifty-fifty, cã s-
or fi sãturat ºi oamenii ãia. Aºa e

 nea Mãrin

Sucã ºi fârºitu alegerilor locale, bãtãlia de la Isverna ºi
bãtrânica milionarã din Mehedinþi

când eºti lacom, nu te
potoleºti cu una cu douã,
trebe sã te potoleascã
electoratul. Unde mai pui
cã dacã ar fi câºtigat, ne
încãlzeam doar din
Playboy...
   Mã nepoate, da sã vezi
ce sã trezise oraºu’
reºedinþã de judeþ
duminicã, ziceai cã sã
apropie Revelionu’, aºa
erau toþi prin oraº, gãtiþi
în hainele ale bune, sã
meargã la votare. Bine,
mai erau unii cu ceafã latã, tatuaje
peste tot ºi cu câte o mascã pe
fiecare cot, ãºtia erau din garda
ãlora de plãteau voturile, steteau cu
semnalizarea la vedere, doar sã sã
ducã electorii la ei ºi sã-i întrebe
cu merge piaþa. Ba mai mult, aveau
ºi protecþie, cã mergeau poliþiºtii cu
girofarurile pe lângã ei, semn cã îºi
pot vedea liniºtiþi de treabã, nu care

Rezultate la Severin: MARIUS SCRECIU 40,50%!
GHERGHE, UMILIT cu 12 la sutã!

Dupã numãrarea voturilor în cele 65 de secþii de votare din Severin,
Marius Screciu a câºtigat detaºat alegerile cu 12.821 de voturi, la

2.025 voturi distanþã de candidatul PNL, Daniel Cîrjan. Marele
perdant al acestor alegeri este Constantin Gherghe, fostul primar din

perioada 2008 – 2016, candidat din partea PRO ROMÂNIA, care a
luat 3.916 voturi. O figurã frumoasã face candidatul PMP, Eduard

Koler cu peste 6 la sutã din voturile valabil exprimate.
   MARIUS SCRECIU este marele câºtigãtor al alegerilor locale de la
Drobeta Turnu Severin. El a reuºit sã acumuleze 12.821 de voturi din cele
31.751 de voturi valabil exprimate în cele 65 de secþii de votare din
municipiul reºedinþã de judeþ. Datele sunt finale ºi au fost comunicate de
Biroul Electoral Judeþean Mehedinþi. Astfel Marius Screciu câºtigã la o
distanþã de 2.025 de voturi în faþa celui de-al doilea clasat, Daniel Cîrjan.
   Pe locul al doilea se aflã candidatul PNL, Daniel Cîrjan, cu un numãr
de 10.796 de voturi.
   Pe locul al treilea se aflã marele perdant al acestor alegeri, fostul primar
care sub flamura PRO ROMÂNIA s-a fãcut rãu de tot de râs cu doar
3.916 de voturi din cele 31.751 de voturi valabil exprimate. În acest fel,
Constantin Gherghe iese din politica mare pe uºa din dos ºi ajunge
direct la coºul de gunoi al istoriei cu un procent de 12,39 la sutã.
   Pe locul al patrulea s-a clasat candidatul PMP, Eduard Koler, surpriza
acestor alegeri cu un numãr de 2.046 de voturi, adicã un procent de
6,44 la sutã.
Rezultatele scrutinului de la SEVERIN:
MARIUS SCRECIU - 12.821 DE VOTURI; 40,50 la sutã;
DANIEL CÎRJAN - 10.796 DE VOTURI; 33,86 la sutã;
CONSTANTIN GHERGHE - 3.916 DE VOTURI; 12,39 la sutã;
EDUARD KOLER - 2.046 DE VOTURI; 6,44 la sutã.

 Romeo Crîºmaru

cumva sã-i deranjeze cineva. Halal
treabã, domnilor, sã nu vã miraþi
dacã tot ãºtia o sã conducã trebile
necurate pin oraº, ca sã ºtiþi de unde
vi se trage mai apoi. Cine vã aduce
schimbarea. Nea Pavele, matale sã
nu uiþi cã în calitate de prefect, ai o
contribuþie majorã la cele
întâmplate. Sã nu uiþi, Darie ...
   Bine, acuma cã sã fârºi
campania, trebe sã ne apucãm
serios de treabã, cã mai sunt atâtea
de fãcut. Aºa ca sã nu le dãm
posibilitatea unora, bogãtani, sã
treacã judeþul Mehedinþi la sãracii
României. Cã ete, satul Schitu de
Sus, aflat la câþiva kilometri lângã
Severin, a ajuns pe sticla
televiziunilor naþionale. Da nu de
bine, ci de rãu: drumuri  mocirlite,
fãrã apã,   fãrã canalizare...
Autoritãþile îºi aduc aminte de cele
150 de persoane,  locuitori,  doar
în preajma alegerilor, aºa sã pare.
Pãi ieste bine?!
   Mã fraþilor, da la Isverna e o
bãtrânicã, devenitã proprietara a
neºte sute de hectare de teren ºi
care primeºte neºte sute de mii de

euro di la APIA, da cicã euroi ajung
la alþii. Organele abilitate, ce zîc?
Ar fi pãcat ca afacerea sã rãmâna
aºa, pãnã la viitoarele alegeri.
Oricum, fu bãtãlie mare la Isverna,
da pãnã la urmã sã tranºã tot între
jucãtori, nu la masa verde.
   Între timp, nici nu sã terminã
gãlãgia alegerilor locale, cã vacile
urbei trecurã la control sã dibuiascã
problemele Severinului ca sã le
prezinte administraþiei locale.
Ce-i drept,  tot  a veche. ªi
începurã cu cartieru’ Tineretului,
cã au mai mult loc.
   Mã fraþilor, tanti prefecta
judeþului, Doina Dobre, nu þine
cont de solicitãrile liderilor
sindicali de a mai desfãºura
ºedinþele Comisiei de dialog social,
sã pare cã adoptã acelaºi non
combat ca în cazul primarilor
traseiºti. Da las cã sã întoarce nea
Pavel ºi sã vezi ce de ºedinþe þine
‘mnealui, de-o sã ne fie dor de
fostu’. Cel cu pixurile.
   Da pãnã data viitoare, sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!


