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Desfãºurat pe Stadionul “Iolanda Balaº-Soter”
din Bucureºti, Campionatul Naþional de Atletism pentru
Juniori U20 a adus medalia de argint, în proba de
ºtafetã 4 x 400 m, pentru CSM Drobeta Turnu Severin.
   În componenþa Marius Predescu, Adelin Doandeºi,
Elvis Corcovineanu ºi Adrian Bondoc, echipa severineanã

Juniorii U20 de la Drobeta,
vicecampioni naþionali la atletism

s-a clasat pe locul secund, cu timpul de 3:36,28 minute,
fiind depãºitã doar de CSS Ploieºti (3:29,59 minute).
Rezultatul l-a mulþumit pe antrenorul severinean Mirel
Bîrcu, þinând cont de condiþiile improprii în care se
pregãtesc elevii sãi, pe Stadionul Dr. Angelescu din
Drobeta Turnu Severin.  Mircea Oglindoiu
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Editorial  de Sorin Vidan

“În 27 septembrie PRO
România a participat pentru prima
datã în Alegeri Locale / multe
satisfacþii, multe dezamãgiri,
rezultate de care suntem mândri dar
ºi înfrângeri dureroase - multe lecþii
importante pentru Alegerile
Parlamentare din decembrie!
   Vreau sã le mulþumesc tuturor
românilor care au votat ieri candidaþii
PRO România - tuturor militanþilor,
simpatizanþilor, reprezentanþilor
noºtri în secþiile de vot! Sunt convins
cã puteam sã avem candidaþi mai
buni ºi sã obþinem mai multe voturi
/ sunt convins cã am fãcut greºeli
importante  - însã prezenþa în 23 de
consilii judeþene (plus miile de
consilieri locali PRO) ca ºi votul
politic de 7.6% reprezintã un punct
de plecare relevant!
   La Bucureºti am comis o eroare
evidentã prin candidatura într-o
Alianþã necunoscutã votanþilor, cu o
siglã ºi printr-un mesaj politic
convenþional într-o bãtãlie în care
principalii contracandidaþi au
radicalizat la extrem discursul / lecþia
usturãtoare este învãþatã: la Alegerile
Parlamentare PRO România va avea
doar candidaþi proprii ºi sigla PRO
România - eu voi lupta în mod direct
alãturi de Echipa PRO România din
Bucureºti ºi îmi voi asuma
candidatura la Camera Deputaþilor
pe lista de Bucureºti!

PRO ROMÂNIA - primul test politic în
Alegerile Locale = 23 de judeþe în care

avem consilieri judeþeni = 7.6% votul politic!

   La nivel naþional îi felicit pe colegii
care au fost aleºi primari, consilieri
locali ºi pe consilierii PRO România
din 23 de Consilii Judeþene / în alte
judeþe au lipsit câteva sute de voturi
pentru a trece pragul politic de 5% -
însã în toatã þara eforturile noastre de
organizare vor continua ºi, sunt
convins, rezultatul de la Alegerile
Parlamentare va arãta o creºtere
semnificativã a ponderii PRO România!
   Însã cea mai importantã bãtãlie
este întotdeauna bãtãlia urmãtoare:
Alegerile Parlamentare din
decembrie 2020!
   În faþa unei guvernãri antipopulare a
unei Alianþe PNL - USR - PMP -
UDMR noi vom continua sã apãrãm
oamenii, comunitãþile ºi firmele
româneºti (cum am fãcut în 2010 -
2012) / ne vom lupta cu toatã puterea
ºi curajul cu forþele politice care au luat
deja ºi vor lua în continuare decizii
politice împotriva românilor / ºi vom
încerca sã construim un Front al
Opoziþiei chiar înainte de 2024 (dacã
ºi liderii PSD se vor decide sã iasã din
înþelegerile ascunse cu Puterea)!
   Vom lupta pentru fiecare redutã în
apãrarea drepturilor la sãnãtate,
educaþie, muncã, pensie, justiþie,
mediu! ªi nu vom ceda niciodatã!

Suntem PRO România - ºi
þinem doar cu România!”

VICTOR PONTA - PREªEDINTELE
PARTIDULUI PRO ROMÂNIA

Am fost zilele trecute la un
centru medical, pentru o analizã astãzi
„la modã”, din nefericire: testul covid.
Am urmat toþi paºii, telefon,
programare. ªi în dimineaþa respectivã
m-am prezentat la clinicã, am stat la
rând. Personalul medical a fost foarte
amabil ºi prompt, nimic de zis.
   Mã aºteptam la o procedurã rapidã,
însã peste rândul de persoane deja
programate a apãrut un grup de
bãrbaþi, de muncitori însoþiþi de ºeful
lor de echipã, în vederea aceluiaºi
test covid. Pe moment, normal, te
superi. Adicã, nu mai respectãm
rândul, programãrile? E o
nervozitate în aer, generalã, cãreia
cu greu i te poþi sustrage. Dar nu a
fãcut nimeni scandal.
   Ne-am aºteptat procedurile în
liniºte, la distanþa regulamentarã,
urmând ca peste câteva ore sã
primim rezultatele. În timpul
aºteptãrii normal cã te gândeºti dacã
nu cumva, Doamne fereºte... Dacã
nu cumva cei de lângã tine, Doamne
fereºte. ªi tot aºa. Un microclimat
de teamã (teamã de celãlalt, mica
panicã legatã de propria
vulnerabilitate).
   Dincolo de toate aceste chestiuni
de procedurã medicalã (în alte oraºe

Testul covid ca
semn de exod

un astfel de test costã aproape
dublu, la noi e sub 50 de euro) ceea
ce e cu adevãrat important e aspectul
uman ºi social. Vreau sã vã spun cã
toþi, dar absolut toþi cei aflaþi la rând
pentru testul covid în acea dimineaþã
voiau sã ia acest test, tradus, pentru
a pleca „afarã„ la muncã sau pentru
a se întoarce acolo. În Austria, în
Germania etc. Erau, fãrã exagerare,
40 de persoane, bãrbaþi ºi femei, toþi
în deplinãtatea forþelor de muncã.
   La un simplu calcul, vã imaginaþi
câþi severineni pleacã (dupã testul
covid) zilnic afarã? Sãptãmânal nu
mai vorbim. Lunar, deja e un veritabil
exod al forþei de muncã. Ar trebui
cineva din zona cercetãrii
sociologice sã facã un studiu, o
analizã a acestei situaþii de excepþie.
De tristã excepþie. Oameni tineri,
plecând la muncã afarã, în pofida
tututror restricþiilor ºi fricilor date de
covid. Pentru cã efectiv nu au încotro.
Pentru cã efectiv nu au de ales. Pentru
cã efectiv nu-ºi mai gãsesc aici,
acasã, sursele unui trai demn.
   Vi se pare cã trãim o stare de
normalitate? Eu zic cã este o situaþie la
antipodul normalitãþii. O situaþie care ar
trebui sã ne îngrijoreze pe toþi. Toþi aceºti
oameni aleg sã plece în strãinãtate, sã
presteze munci grele, chiar foarte grele,
la alþii, cu un statut social neclar acolo,
pentru cã propria lor þarã nu reuºeºte
sã le ofere o ºansã, aici.
   E o dramã socialã, a zilelor
noastre. ªi noi trecem nepãsãtori
mai departe ca ºi cum nu s-ar
întâmpla sub privirile noastre...
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Partidul Social Democrat a câºtigat
cele mai multe mandate în Consiliul Judeþean
Mehedinþi ºi în consiliile locale din judeþ.
   Astfel, cu cele 15 locuri de consilier judeþean
obþinute, PSD constituie o majoritate simplã
în Consiliul Judetean Mehedinþi.
   În urma centralizãrii datelor Biroului
Electoral Judeþean Mehedinþi, PSD a obþinut
45,56% din numãrul total al voturilor valabil
exprimate ºi va avea 15 mandate de
consilieri judeþeni.
   PNL a strâns 34,52% ºi va avea 11 mandate
de consilier judeþean, iar Pro România a avut

Consiliul Judeþean
Mehedinþi a câºtigat procesul
intentat de fostul prefect, fostul
candidat la funcþia de preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Cristinel Pavel, în luna februarie,
prin care ataca în contencios
administrativ Hotãrârea de
repartizare a cotei de 6% din
impozitul pe venitul estimat.
   Hotãrârea prin care Consiliul
Judeþean Mehedinþi a câºtigat
definitiv acest proces a fost publicatã
astãzi de Curtea de Apel Craiova.
Instanþa a decis sã respingã cererea
acestuia de acceptare a recursului
formulat la decizia Tribunalului
Mehedinþi, care ne dãduse câºtig de
cauzã, întrucât a fost formulat tardiv!
“Ce a fãcut în fapt acest individ? A
blocat nejustificat acordarea
acestor sume de cãtre Consiliul
Judeþean Mehedinþi primãriilor din
judeþ, în speranþa cã va avea el
beneficii electorale la alegerile pe
care tocmai le-a pierdut!
   Nu a fost singur! A beneficiat de
sprijinul direct al Finanþelor
Publice Mehedinþi care în loc sã
sprijine beneficiarii, i-a fãcut pe
plac iresponsabilului fost prefect,
fost  candidat , ºi a blocat
distribuirea banilor într-un mod
nejustificat ºi abuziv!
   Culmea, acum vrea sã se întoarcã
în funcþia de prefect sã facã,
probabil, acelaºi lucru, sã blocheze
administraþia! Este “premiul” pe care
îl va primi din partea Guvernului
dupã ce a pierdut alegerile!!!

PSD are cele mai multe mandate de consilier
în Mehedinþi, în urma alegerilor locale

5,5% ºi va avea 2 consilieri la fel ca ºi PMP,
care a obþinut 5,49% din voturi.
   Consiliul Judeþean Mehedinþi este format
din 30 consilieri judeþeni, la votul
consilierilor adãugându-se votul
preºedintelui Consiliului Judeþean.
   În privinþa mandatelor în consiliile
locale din judeþ, PSD a obþinut 350 locuri,
PNL - 257, Pro România - 47, PMP - 46,
ALDE - 15, USR - 11.
   Prezenþa la urne a fost de 53,37%, iar
numãrul total al voturilor valabil exprimate
a fost de 120.615.

PREFECTURA a pierdut definitiv procesul pe care
l-a intentat CONSILIULUI JUDEÞEAN

   Domnilor primari care aþi aºteptat
aceste sume aproape 10 luni pentru
investiþiile pe care le aveþi în derulare,
oameni buni, acest individ a vrut sã
fie preºedintele Consiliului Judeþean!
Din fericire nu i-a mers, pentru cã
nu poþi câºtiga încrederea
oamenilor prin mijloace mizerabile,
prin abuzuri repetate, prin
înºelãciune ºi chiar ºantaj!
   În urma deciziei de astãzi (n.r.
29.09.2020), cel mai probabil, zilele
urmãtoare, banii alocaþi de Consiliul
Judeþean Mehedinþi vor intra în

A fost depusã o nouã cerere de
finanþare pentru atragerea de fonduri
europene în vederea dotãrii Spitalului
Judeþean de Urgenþã cu echipamente
specializate pentru protecþia
personalului medical ºi transportul
izolat al pacienþilor, pentru achiziþia de
materiale/ echipamente pentru
asigurarea igienei ºi dezinfecþiei.
   Este o etapã importantã prin care

Proiect pentru dotarea Spitalului Judeþean de Urgenþã cu echipamente
ºi aparaturã în valoare de peste 46 milioane lei, fonduri europene

conturile primãriilor!
   Am avut dintotdeauna un respect
deosebit pentru Instituþia
Prefectului ºi pentru cei care au
ocupat funcþia de prefect de-a
lungul timpului, pentru cã au fãcut-
o cu responsabilitate ºi respect
pentru cetãþenii acestui judeþ! Acest
individ însã, a folosit-o pentru
propriile interese ºi, din pãcate, este
pe cale sã facã acelaºi lucru!”, a
transmis Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi.

dotãm unitatea medicalã cu cele
necesare luptei împotriva infecþiei
cu virusul Sars-CoV-2.
   Valoarea cererii de finanþare este
de 46.267.040 lei, în cadrul
proiectului “Consolidarea capacitãþii
de gestionare a crizei sanitare
COVID-19 la nivelul Spitalului
Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu
Severin”, finanþat prin Programul

Operaþional Infrastructurã Mare.
   “La fel cum am procedat în cazul
celorlalte spitale din judeþ, Consiliul
Judeþean Mehedinþi a oferit sprijin
managerial Spitalului Judeþean de
Urgenþã Drobeta Turnu Severin în
redactarea cererii de finanþare ºi vom
sprijini echipa în implementarea
activitãþilor proiectului.
   Încercãm ºi pe aceastã cale, la fel
cum am fãcut ºi pânã acum, sã
asigurãm condiþiile optime pentru
tratarea pacienþilor, pentru
prevenirea ºi combaterea
rãspândirii virusului!
   Sper ca cererea sã fie evaluatã în
perioada imediat urmãtoare ºi sã fie
aprobatã, astfel încât echipamentele
sã fie achiziþionate în cel mai scurt
timp! Sãnãtate multã tuturor!”, a
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.  Biroul de presã
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Astfel, Sfânta Liturghie a fost sãvârºitã de cãtre
Preacuviosul Pãrinte Augustin Dragomir, stareþul mânãstirii Jiana,
împreunã cu pãrintele Mihai Zorilã, vicar-eparhial al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei, având alãturi un ales sobor de preoþi ºi
diaconi. Din soborul de slujitori a fãcut parte ºi pãrintele Totoroanþã
Aurel, preot paroh la parohia Izvoare, protopopiatul Vânju-Mare,
pãrintele Costel Bãcan, preot paroh la parohia Gârla Mare I,
pãrintele Ispas Florin, preot paroh al parohiei Gârla Mare II ºi
pãrintele arhidiacon Bogdan Chirea, de la Catedrala Episcopalã
din Drobeta-Turnu Severin. Prin binecuvântarea Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei, Pãrintele
Stareþ Augustin Dragomir a rostit un cuvânt de învãþãturã la
biserica parohialã „Acoperãmântul Maicii Domnului” - Gârla Mare
II, Protopopiatul Vânju-Mare, cu ocazia hramului lãcaºului
parohial.

Rãspunsurile liturgice au fost date de o parte a membrilor
Grupului bizantin „Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana” al
Catedralei Episcopale din Drobeta-Turnu Severin.

În cuvântul de învãþãturã rostit de Preacuviosul Pãrinte Stareþ
Augustin la aceastã frumoasã sãrbãtoare închinatã Sfântului
Acoperãmânt al Maicii Domnului, a fost explicatã însemnãtatea
acestei zile; astfel, Preacuvioºia Sa a subliniat într-un mod cu
totul special, relaþia dintre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ºi
Fecioara Maria, mama Sa.

La final, pãrintele Florin Ispas a mulþumit întregului sobor de
slujitori pentru prezenþa în mijlocul credincioºilor, pentru rostirea
bogatului cuvânt de învãþãturã ºi tuturor enoriaºilor care s-au
implicat în realizarea ºi pregãtirea acestui hram.

 Marian Gherghinescu, Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Parohia mehedinþeanã
Gârla Mare II în veºmânt de

sãrbãtoare
Joi, 01 octombrie 2020, cu prilejul sãrbãtorii închinate

Sfântului Acoperãmânt al Maicii Domnului, parohia
mehedinþeanã Gârla Mare II din protopopiatul Vânju-Mare a

îmbrãcat veºmânt de sãrbãtoare, prãznuindu-ºi hramul.
Dupã ce Comitetul Naþional

pentru Situaþii de Urgenþã (CNSU) a
stabilit cã nu este permisã organizarea
de manifestãri religioase, asemenea celei
de la Iaºi, cu participarea celor care nu
au domiciliul sau reºedinþa în localitatea
respectivã, Daniel Ionaºcu subliniazã
faptul cã aceastã atitudine trãdeazã cel
puþin douã probleme majore: ipocrizia ºi
încãlcarea libertãþii religioase, dat fiind
faptul cã zilnic sute de mii de oameni se
înghesuie la metroul bucureºtean.

Mesajul integral al preºedintelui
executiv al PPU (social-liberal):

   „În timp ce închide ochii la sutele de
mii de oameni obligaþi sã se înghesuie
zilnic în metroul bucureºtean, autoritãþile
ameninþã cu sancþiuni grupurile de 20-
30 de credincioºi care îºi doresc sã
meargã cu autocarul în pelerinaj.
Aceastã atitudine trãdeazã cel puþin

douã probleme majore:
1. Ipocrizia – dacã le-ar pãsa real de
sãnãtatea oamenilor ar cautã soluþii

Daniel Ionaºcu: „Autoritãþile încalcã
grav libertatea religioasã!”

Preºedintele executiv al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) din
România, Daniel Ionaºcu, criticã ferm decizia autoritãþilor de a îngrãdi

libertatea religioasã a românilor ºi solicitã mãsuri urgente pentru ca
pelerinajul de la Sfânta Parascheva sã se desfãºoare în condiþii responsabile

în vederea prevenirii rãspândirii virusului.

imediate ºi pentru a rezolva aglomeraþia
de la metrou!
2. Încãlcarea libertãþii religioase – cei
care interzic pelerinajele, considerã cã
religia este o „smintealã”, iar ritualul
creºtin doar un „moft”.
Amintesc cã, în lumea civilizatã, nimeni
nu a îndrãznit sã îngrãdeascã libertatea
religioasã la nivelul atins în România!
   Fãrã îndoialã, credincioºii trebuie sã fie
foarte prudenþi. Se pot stabili limite ferme
pentru numãrul cãlãtorilor dintr-un
autocar. Se poate impune un triaj medical,
înainte de cãlãtorie. În zece minute, o
minte luminatã poate stabili condiþii
responsabile în vederea prevenirii
rãspândirii virusului în rândul pelerinilor.
  Dacã existã bunãvoinþa se pot gãsi
soluþii incomparabil mai bune decât
interzicerea integralã a unui ritual
creºtin milenar, doar pentru cã unora
le lipseºte un minim respect democratic
pentru credinþa celorlalþi”.

Biroul de presã

Asociaþia Cultural – ªtiinþificã ”Pleiadis” din Iaºi, România în parteneriat cu ªcoala
Raionalã de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din Teleneºti, Republica Moldova

vã invitã sã participaþi la:
Concursul Internaþional “Jurnal de toamnã”

Concursul este structurat pe douã secþiuni:
Secþiunea I: Articole ºi creaþii literare
1.1. Articole (cadre didactice / adulþi,
elevi din categoria de vârstã 15-18
ani ºi studenþi)
- articole legate de simbolurile ºi
sãrbãtorile toamnei, toamna în
literaturã, date ºi statistici istorice,
geografice ºi astronomice, fenomene
meteorologice; planuri de lecþii;
expediþii de toamnã; proiecte didactice
1.2. Creaþii literare (cadre didactice /
adulþi, elevi din categoriile de vârstã: 7-
10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani ºi studenþi)
- poezii, eseuri, prozã scurtã ºi poveºti
pe tema concursului
Secþiunea a II-a: Creaþii artistico-
plastice
(cadre didactice / adulþi, preºcolari, elevi
de la toate categoriile de vârstã ºi
studenþi)
2.1. obiecte decorative ºi colaje: flori,
tapiserii, vitralii, machete...
2.2. desene, picturi ºi graficã
2.3. fotografii, colaje foto ºi graficã pe
calculator
Calendarul concursului:

Termenul limitã de trimitere a lucrãrilor
–31 octombrie 2020
Perioada de jurizare 6 – 15 noiembrie 2020
Publicarea tabelului de premiere –20
noiembrie 2020
Distribuirea coletelor poºtale cãtre
participanþi –2 – 15 decembrie 2020
Regulamentul concursului:
La concurs pot participa preºcolari, elevi,
studenþi, cadre didactice ºi orice alte
persoane interesate de activitate. Fiecare
participant se poate înscrie la concurs la
o singurã secþiune cu o singurã lucrare.
Mai multe detalii gãsiþi pe documentele
ataºate pe link-ul de mai jos.
Toate lucrãrile înscrise la concurs sunt
incluse într-un sistem de premiere pe
secþiuni ºi categorii de vârstã. Se vor
acorda diplome pentru locurile I, II,
III, menþiuni, trofee de excelenþã ºi
diplome de participare.
Lucrãrile se trimit însoþite de fiºa
de înscriere, în format electronic –
obligatoriu pânã la data de 31
octombrie 2020 la adresa de email:
asociatia.pleiadis@gmail.com
 Continuare în pag. 11
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Rezultatul politic obþinut
la recentele alegeri locale afirmã
PMP ca a treia forþã politicã a
þãrii din perspectiva mandatelor
de aleºi locali.

“PMP îºi propune ca aceastã
poziþie sã fie consolidatã la
urmãtoarele alegeri parlamentare.
Din aceastã perspectivã recenta
ªedinþã a Colegiului Naþional al
PMP a luat câteva decizii
importante. Consecvent demer-
surilor mele din ultimii ani voi
continua sã susþin ºi sã promovez
oameni noi în politicã, cu o pregãtire
ºi integritate ireproºabile.
   Voi coordona, în calitate de
Vicepreºedinte naþional al PMP,
activitatea politicã a organizaþiilor

PMP – A treia forþã politicã a României
din Mehedinþi ºi Dolj, organizaþii
care vor avea lideri noi”- a precizat
deputatul Ion Cupã, vicepreºedinte
naþional al PMP.
   Noul lider interimar al PMP
Mehedinþi este consilierul judeþean
Ramona Cupã, fost lider al PMP
Drobeta Turnu Severin.
   PMP îºi propune sã obþinã la
alegerile parlamentare un scor cu
doua cifre 10%+ prin care sã devinã
o voce puternicã în legislativ a celor
care apãrã identitatea naþionalã,
iniþiativa, munca ºi proprietatea
privatã, un partid popular în care
se regãsesc toþi cei care susþin ºi
promoveazã valorile populare
europene, valorile creºtin-
democrate ºi conservatoare.

Pânã pe 18 octombrie, copiii sunt
invitaþi sã creeze o aplicaþie, folosind
concepte ale energiei din surse
regenerabile. Pentru înscrierea în
concurs, este necesarã completarea
formularului  onl ine (ht tp: //
tiny.cc/r8hysz) ºi transmiterea
link-ului cu aplicaþia realizatã pe
platformã la adresa
office@progressfoundation.ro.
Ideile vor fi evaluate de un juriu format
din 7 persoane, specialiºti ai Fundaþiei
Progress ºi ai companiei CEZ Vânzare,
care vor analiza aspecte precum: temã ºi
complexitate; esteticã ºi creativitate;
logicã ºi funcþionalitãþi. Mai multe
informaþii despre cerinþe pot fi consultate
în Regulamentul concursului.

Calendarul concursului App
Inventor - Green TECH App:

- 18 octombrie, ora 23:59 - termen
limitã pentru înscrierea aplicaþiilor;
- 19 octombrie - 27 octombrie -
evaluarea aplicaþiilor;
- 28 octombr ie  - anunþarea
câºtigãtorilor.
   Premii pentru mixul perfect
între pasiunea pentru tehnologie
ºi naturã
Cele mai bune idei vor fi premiate cu:

Concurs CEZ Vânzare ºi Fundaþia Progress pentru copiii pasionaþi de tehnologie.
          Premii în valoare de 4500 lei

COMUNICAT DE PRESÃ
CEZ Vânzare ºi Fundaþia Progress lanseazã concursul App Inventor -

Green TECH App ºi premiazã cele mai bune idei care îmbinã
tehnologia cu responsabilitatea pentru mediu. Organizatorii îi

provoacã pe copiii cu vârste cuprinse între 10 ºi 14 ani sã dezvolte o
aplicaþie pe platforma MIT App Inventor, pe tema energiei verzi, ºi sã

descopere spiritul #CEZGreenGeneration, o generaþie atentã la viitor.

- Locul I, un laptop în valoare de
2500 lei;
- Locul al II-lea, o tabletã în valoare
de 1200 lei;
- Locul al III-lea, un kit robotic în
valoare de 800 lei.
   „Ne bucurãm sã iniþiem, alãturi de
partenerii noºtri, aceastã activitate
educativã pentru copii, menitã sã
încurajeze dezvoltarea abilitãþilor digitale,
a imaginaþiei ºi a responsabilitãþii pentru
mediul înconjurãtor. Este o modalitate
diferitã de învãþare ºi o dovadã în plus cã
tehnologia poate fi utilizatã cu folos de
noua generaþie”, a declarat Cornelia
Szabo – Director Executiv ºi Preºedinte
al Directoratului CEZ Vânzare.
   „Noi, la CODE Kids încurajãm copiii
sã dezvolte aplicaþii care sã-i ajute în
viaþa lor, dar ºi a comunitãþii. Am iniþiat
concursul GREEN TECH APP, prin
intermediul cãruia provocãm copiii de
10-14 ani sã dezvolte o aplicaþie în App
Inventor, care sã vinã cu o soluþie
eficientã pentru protejarea mediului.
Sperãm ca în viitor cât mai mulþi copii
sã fie mai aproape de noile tehnologii,
în sprijinul unui viitor sustenabil, bazat
pe energie verde, în care resursele sunt
protejate”. – Ovidiu Ana, manager de

proiect CODE Kids.
De 2 ani, decodãm

#energiaviitorului în
comunitãþile din Oltenia

   CEZ Vânzare colaboreazã din 2018
cu Fundaþia Progress pentru
dezvoltarea proiectului CODE Kids,
menit sã creeze o miºcare de coding
ºi STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) în care
copiii, tinerii ºi bibliotecarii din mediul
rural îºi dezvoltã compeþentele digitale
ºi se implicã în viaþa comunitãþii prin
rezolvarea unor teme digitale creative.
În 2019, voluntarii CEZ au susþinut
peste 20 de workshop-uri de

compentenþe non-tehnice (leadership,
public speaking ºi tehnici de vânzãri)
pentru 282 de copii din judeþele Argeº,
Vâlcea ºi Gorj. Mai mult, programul a
beneficiat de o inovaþie verde prin
instalarea a 60 de panouri fotovoltaice
la ªcoala Gimnazialã din Muºãteºti ºi
de laptop-uri pentru dotarea cluburilor.
   Companiile din cadrul Grupului
CEZ în România continuã sã
investeascã în proiecte care aduc
bunãstare, pe termen lung,
comunitãþilor ºi care vizeazã domenii
precum sãnãtate ºi wellbeing,
educaþie, mediu ºi dezvoltarea localã.

Direcþia Comunicare ºi Marketing
CEZ RomâniaDespre Grupul CEZ în România

Grupul CEZ în România este reprezentat prin 9 companii – Distribuþie Energie
Oltenia, CEZ România, CEZ Vânzare, CEZ Trade, Tomis Team, MW Invest,
Ovidiu Development, TMK Hydroenergy Power ºi CEZ ESCO România.
   Grupul CEZ este prezent pe piaþa româneascã încã din anul 2005, odatã cu
preluarea companiei de distribuþie a energiei electrice Electrica Oltenia SA.
   Dupã procesul de separare a activitãþilor (unbundling) încheiat cu succes
în anul 2017, Distribuþie Energie Oltenia (fostã CEZ Distribuþie) asigurã
alimentarea cu energie electricã a ºapte judeþe: Argeº, Dolj, Gorj,
Mehedinþi, Olt, Teleorman ºi Vâlcea.  continuare în pag. 7
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’

Jurnal de IZOLETÃ, 2020 (XXIX)

28 septembrie - A doua zi, dupã alegeri! Se numãrã voturile ca infestaþii
de cãtre Raed Arafat, prin spitale! Curios: printre buletinele de vot nu se
constatã viruºi de tipul Covid-19, doar viruºi... electorali, cã începurã sã
curgã reclamaþiile de fraudã pe la urne!
29 septembrie - Virusare mare de tip... electoral, cum ziceam, prin secþiile
de votare, curg reclamaþiile spre BEJ-uri ºi spre BEC cum curge nasul la
copiii rãciþi! Raed Arafat tace, niciun virus Covid-19 prin secþii. Cuminte,
Covid-ul, cred cã-i înspãimântat ºi el de câte “vaccinuri” anti-
contracandidaþi vede ºi aude prin buletinele de ºtiri, dar ºi dincolo de
astea, cã lumea vorbeºte de autocare care se plimbarã de la o secþie la
alta, încãrcate de... turiºti electorali! Vax, albina, nimeni nu vede, nimeni
nu aude, nimeni nu recunoaºte! Mucles, toþi!
30 septembrie - Nea Arafate, pãi, dacã se sperie Covid-ul de urne, cã
nu se semnalã niciun caz de infestare prin preajma lor, plus cã bãnuim
frica ce o luã împieliþatul de sistemul nostru de fraudare a alegerilor,
conform reclamaþiilor, n-o þinem, frate, tot într-o campanie ºi-o
electoralã, cã poate scãpãm de el? O idee, iar mata le ºtii cum sã le pui
prin ordonanþe, de sã se sperie ºi muma Covid-ului!
01 octombrie - Puºchea pe limbã, na, cã începurã infestãrile, aud la
radio, citesc în ziare ºi vãd la televizor! Muicã, zic cã iar vine prãpãdul
peste noi, parcã se rãzbunã Covid-ul pe noi, dupã câtã... carantinã îi
admnistrarãm pe perioada alegerilor, cã nu miºcã-n front! Bãi, miºunã
iar, blestematul, de zici cã s-a dat de tot ºi iremediabil cu furnizorii de
dezinfectanþi, de mãºti ºi de alte furnituri necesare contra lui! Bani la
greu, bugete reorientate, contracte fãrã licitaþie, ºi ce-o mai fi, acolo, la
vârf, numai bani sã iese!
02 octombrie - Na-þi-o frântã cã þi-am dres-o! Cãzu bolnav de Covid

* De-abia redeschise,
instituþiile de culturã - teatre,
cinematografe, sãli de spectacole
etc. - restaurantele, cafenelele  etc.,
au fost închise din nou, printr-un
ordin al autoritãþilor, ca urmare a
creºterii infectãrilor cu coronavirus.
Mãsura - stupidã, atâta vreme cât
aglomeraþia din staþiile de metrou
este deja cea din vremurile „bune”,
iar chibiþii, încet încet, regãsesc
potecile cãtre arenele sportive,
arãtând cã îi doare în... mascã de
toate dispoziþiile ºi recomandãrile
fãcute de noile... autoritãþi. Problema
care îi freacã acum la mentã pe unii
politiceni este cea a alegerilor
parlamentare. Pentru desfãºurarea
cãrora unii sunt de acord, alþii
dimpotrivã. Partizanii alegerilor
parlamentare desfãºurate în
decembrie  sunt iohanniºtii, care nu
mai au rãbdare sã ajungã în situaþia
de a cãlãri, la propriu, România.
Hãmesiþi rãu, bãieþii ãºtia! Eu am o
nedumerire, mai exact, un mare
semn de întrebare: cine sau ce le

Poate altãdatã...
garanteazã lor cã vor ajunge la
butoane ºi îºi vor putea astfel face
mendrele?! Pentru cã oamenii s-
au cam lãmurit de ce anume sunt
capabili, de ce anume  le poate
pielea. Sã le ofere ceva garanþii
(semi)clandestine niscaiva servicii
specializate în fraudarea
alegerilor?! Cãci doar am reuºit
sã ne convingem, recent, de
faptul cã în þãriºoara noastrã se
furã în draci la urne.
   * În ceea ce mã priveºte, eu am
spus-o repetat cã nu mã simt deloc
sau aproape deloc reprezentat de
ceea ce iese, de regulã, din urnele
de vot. Cine manipuleazã, cine
contorsioneazã datele inscripþionate
pe buletinele de vot, încât în urma
procesului electoral iese ceva scãpat
cu totul din sfera voinþei noastre? Ce
se poate întâmpla am putut vedea
recent la tembelizor, când o ceatã de
haidamaci, de hãitaºi electorali au
dat iama prin sacii cu buletine de
vot ºi cu procese verbale. Scenele
sunt de necomentat, dar se pare  cã

tendinþa tot mai evidentã este aceea
de a se pune surdinã peste toatã
aceastã murdarã afacere, care a pus
anatema asupra moralitãþii clasei
politice româneºti... Va curge multã
apã pe Dâmboviþa din ce în ce
mai sãracã în... apã pânã când
aceastã mizerie sã disparã din
memoria colectivã.
   * Despre ziua mondialã a
Educaþiei - anul acesta, NU.
Oamenii care diriguiesc domeniul,
dintr-un motiv sau altul, au avut alte
treburi. Poate la anul. Sau, mai
degrabã, la muþi ani...
   * Dar, dacã nu se petrec
evenimente, ni le creem noi. Fie cã

meritã, fie cã nu. Iatã pe marea
vedetã a politicii mehedinþene,
Cristinel Pavel care, dupã ce se fãcu
niþel de râs în alegerile locale, se
grãbi sã revinã cât mai repede la
funcþia de prefect interimar, cicã bun
la toate, care i se potriveºte, zic unii,
de minune. Deºi nici asta nu-i prea
sigur. Sigur, pentru nici douã luni,
dar la pensioarã conteazã. Unde mai
pui posibilitatea de a mai pune cuiva
vreo talpã, piedicã... decisivã. Sã fie
dumnealui sãnãtos! Cam la fel s-au
petrecut lucrurile cu unii ºefi de
deconcentrate, care ºi-au  pãrãsit
posturile destul de bãnoase pentru
o pâinicã mai caldã dupã alegeri.

ºi Donald Trump! Bãi, dacã ºi Casa Albã fu penetratã de Covid-ul
nãzdrãvan, înseamnã cã e groasã rãu! Dar sã vedem ºi partea bunã a
lucrurilor: secþiile noastre de votare din 27 septembrie nu au fost
penetrate, deci sunt mai tari ca, pardon, decât, Casa Albã! Abia aºtept
sã-l aud pe nea Arafat zicând ca mare mareºal ce este pe frontul anti-
Covid: Români, vã ordon, treceþi la urne!
03 octombrie - Miroase, nea Arafate, a vaccinare generalizatã, sã mor,
io, dacã nu! Se ambaleazã pe infectãri, pe numãr de morþi prin spitale, se
bagã groaza în populaþie, cicã din douã motive: unu, ca sã se amâne
alegerile din 6 decembrie, iar, doi, sã se declanºeze în ºcoli, la elevi ºi
profesori, plus personalul nedidactic, vaccinarea obligatorie! Cine refuzã,
aut, din sistem! Cu elevii, cum va fi, mã întreb, vor fi daþi afarã din ºcoalã,
dacã refuzã fie ei, fie pãrinþii, la minori, în numele lor?
04 octombrie - Hai, cã e duminicã, sã ne mai ºi distrãm un pic! Cicã
cinci papagali de la Grãdina zoologicã din Lincolnshire, Marea Britanie,
au fost separaþi pentru cã... se înjurau în faþa vizitatorilor! Fuseserã învãþaþi
sã vorbeascã, anterior, ºi îºi însuºiserã niºte înjurãturi scandalos de
“colorate”! Mãsura administraþiei Grãdinii a fost luatã pentru a-i proteja
pe copiii vizitatori, cã adulþii nu au avut nicio reclamaþie privindu-i pe cei
cinci rezidenþi! Ba chiar îi ascultau cu... plãcere! La noi, la televizor, se
înjurã unii de bieþilor papagali le-ar cãdea penele de ruºine, dar nimeni
nu-i separã! Pe televizaþi, cã doar televiziunile nu sunt Grãdini zoologice,
decât aºa, metaforic! Iar dacã mai punem la socotealã ºi câþi îi înjurã pe
alde ãºtia cu Covid-ul, cu amenzile, cu restricþiile, cu carantina, ne luãm
licenþã pe dicþionare de înjurãturi de tip nou, pandemic ºi fãrã frontiere!
Nea Raede, iatã o idee, din vânzãrile acestor dicþionare, luãm mãºti la
ãia care nu vor sã le poarte! De la firmele care trebuie, se ºtie!

  (GNews pt conf D.D.S.)
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Dupã un proces
consistent ºi amplu de documen-
tare, planificare ºi conceptualizare a
unei expoziþii care va povesti
publicului modul cum funcþiona
sistemul de alimentare cu apã a
oraºului Drobeta Turnu Severin, în
perioada în care actualul CASTEL
AL ARTELOR avea acest rol:
asigura alimentarea cu apã a
oraºului, iatã cã lucrurile încep sã
prindã contur urmând ca în
perioada urmãtoare expoziþia va fi
instalatã la etajul superior al
fostului CASTEL DE APÃ.
   Cu ajutorul unor cliºee
fotografice, reprezentãri grafice,
planuri, a unor elemente de arhivã
ºi al martorilor, se va recompune
vizual ºi senzorial (tehnici de
reconstituire/animare prin realitate
augmentatã/modelare 2D) ºi se vor
relaþiona secvenþial pãrþile care au
compus odinioarã mecanismul de
funcþionare a acestui turn de apã
(astãzi dispãrute). Expoziþia va
cuprinde ºi o colecþie de articole
de ºtiinþã populare, adaptate pentru
înþelegerea de cãtre orice tip de
vizitator, sintetizate ºi prezentate
pe un ecran tactil  de mari
dimensiuni. Create de specialiºti
în domeniile lor ºi de oameni
pasionaþi de ºtiinþa apei ºi a
furnizãrii ei publice, articolele cu
fotografii ºi videoclipuri explicã
ºi extind subiectul expoziþiei într-
un mod angajant.
   Tema expoziþiei „Oraºul ºi Apa” va
reprezenta procesul de transportare
ºi de furnizare a apei, tratamentul
apei (filtrare/ozonificare) ºi al
instalaþiilor (instrumente ºi maºini
hidraulice). Va fi vorba inclusiv
despre rolul apei în cultura localã,

Proiectul „ORAªUL ªI APA”
începe sã prindã contur

ca preambul al viitoarei expoziþii
legate de Dunãre ºi ca element de
relaþionare cu cea iniþialã, legatã de
memoria istoricã a Insulei Ada-
Kaleh. „Apa” devine practic
elementul comun care va lega în
timp inelele turnului, sub forma
unor expoziþii de bazã, mereu
actualizate, vãzute ca niºte spaþii de
expunere creativã a patrimoniului
istoric generat ºi garantat de castel.
Vom crea astfel pentru vizitatori noi
naraþiuni ca forme de angajare totalã
a acestora în procesul de vizitare a
întregului edificiu.
   Reamintim celor interesaþi faptul
cã acest tip de proiect este cel de-
al treilea câºtigat ºi implementat la
CASTELUL ARTELOR de cãtre
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural, proiecte co-
finanþate de A.F.N.C. (Administraþia
Fondului Cultural Naþional) ºi
Primãria Municipiului Drobeta
Turnu Severin, prin implicarea
necondiþionatã a primarului Marius
Screciu în vederea dezvoltãrii
turismului ºi punerii în valoare a
acestui reprezentativ obiectiv
turistic, devenit simbol al oraºului
Drobeta Turnu Severin.
   De asemenea, un al patrulea
astfel de proiect co-finanþat de
A.F.C.N. este în derulare ºi
implementare ºi la Cetatea
Medievalã a Severinului. Proiectul
“Octogon, 8 colþuri cu poveºti
digitale despre Cetatea
Severinului” va fi ºi el finalizat în
cursul acestui an. Vom reveni cu
detalii ºi cu amãnunte ºi în ceea
ce priveºte implementarea
acestui inedit proiect.
Responsabil comunicare proiect,

Ioan TÃTUCU

 urmare din pag. 5

CEZ Vânzare este principalul furnizor de energie electricã din sud-vestul
României, dar ºi furnizor de gaze naturale, cu un portofoliu de clienþi
casnici ºi industriali care depãºeste 1,3 milioane de clienþi.
   Grupul CEZ deþine în România ºi cel mai mare parc eolian pe uscat din
Europa, în zona Dobrogea, la Fântânele, Cogealac ºi Grãdina. Parcul
Eolian a însemnat o investiþie de 1,1 miliarde euro ºi conþine 240 de
turbine eoliene cu o putere totalã instalatã de 600 MW. Întreaga capacitate
a Parcurilor Eoliene CEZ a fost pusã în funcþiune la sfârºitul anului 2012.
   Totodatã, începând cu 2011, Grupul CEZ în România deþine în
portofoliul sãu sistemul hidroenergetic de lângã Reºiþa, judeþul Caraº-
Severin, format din 4 microhidrocentrale (Grebla, Crãinicel 1, Crãinicel
2 ºi Breazova) ºi amenajãrile hidro aferente de la Trei Ape, Gozna, Vãliug
ºi Secu. Grupul CEZ a investit în reabilitarea complexului de
hidrocentrale de la Reºiþa în scopul creºterii eficienþei, capacitatea de
producþie ridicându-se de la 18MW la circa 22 MW dupã finalizarea
procesului de modernizare.
   Începând cu 2018, CEZ ESCO România oferã soluþii de eficienþã
energeticã în sectorul privat. Compania oferã servicii complete, de la
consultanþã la proiectare, de la management de proiect, la implementarea
proiectelor energetice complexe (soluþii de încãlzire, de rãcire ºi/ sau
alimentare cu energie).

Despre Fundaþia Progress
Fundaþia Progress este o organizaþie neguvernamentalã care

piloteazã iniþiative locale în domeniul educaþiei/formãrii, (e-)
incluziunii ºi dezvoltãrii comunitare pe care le scaleazã apoi, la nivel
naþional, drept bune practici, inovatoare ºi de impact, folosind
bibliotecile publice ca hub-uri (puncte focale) de învãþare pe tot
parcursul vieþii ºi centre de inovaþie socialã pentru a ajunge la orice
grup social, în special la cele marginale.

Concurs CEZ Vânzare ºi...
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Alegerile locale au scos la ivealã
rãsturnãri de situaþii, meseriaºi de
circumstanþã, circari de profesie
aruncaþi pe trambulina gogoºeriei
electorale. Niºte ºacali liberali ºi
useriºti oportuniºti, ºcoliþi la cursuri
de ºantaj, cu „interesul lãsat fãrã pic
de jenã la vedere”, care în urma
votului s-au trezit în fruntea
„bucatelor”. Tot felul de inºi cu lozinci
de iubire supremã faþã de naþiune,
radiind dupã „ex-crementare”,
admirîndu-ºi opera, care într-un final
vor aduce tot întunericul din Occident.
Nicuºor Dan a promis cã va curge
lapte ºi miere la robinet ºi-n
caloriferele bucureºtenilor, dar cu
datoria Elcen, apa caldã va fi updatatã
cu apã rece, iar votanþii sãi vor
tremura sãnãtoºi. Capitalul german ºi
francez ºi-au împãrþit primãriile þãrii
noastre, ca pe un tort. Unul, cãruia îi
zice Dominic Fritz, fost ºef de cabinet
al fostului preºedinte german Horst
Kohler, un membru STASI, cu o aºa-
zisã activitate caritabilã în România,
a cîºtigat primãria Timiºoarei. La
Bucureºti au cîstigat oamenii lui
Macron. Clotilde Armand, primãriþa
de o noapte de acum patru ani a

Electoratul a devenit autoflagelar

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

cîºtigat Sectorul 1.
Pare cã electoratul a devenit

autoflagelar. Voteazã dezaxaþii-sexual,
pedofilii, corupþii, strãinii aciuaþi în
cuiburi româneºti, slujitorii marilor
vînduþi Occidentului. Explicaþia? Tot
mai mulþi români, aceiaºi care urãsc
naþionalismul ºi adepþii, s-au
îndrãgostit al naibii de minciunile
iohanniste, un virus care sufocã tot
ce-i românesc. În ideea de a pulveriza
P.S.D. ºi la parlamentare, dictatorul
KWI latrã ca un turbat cînd îºi
marcheazã teritoriul. Cam nimeni nu
s-a arãtat îngrijorat cã, timp de cinci
ani ºi cu o lunã înaintea alegerilor
locale, sub bocancii dictatorului
trosnea litera Constituþiei, cînd acesta
sufla în ciorba candidatului „sãu”,
concurent, în alt context, doar ca
P.S.D. sã piardã Primãria Capitalei.
Doar ca P.S.D. sã disparã. Bag de
seamã cã robotul nu ºtie cã într-o
democraþie realã, pluralismul politic
nu poate supravieþui fãrã social-
democraþi. Oriunde îºi aratã chipul
brãzdat de falsa îngrijorare pentru
naþiune, folosea placa stricatã: „staþi
acasã”, „spãlaþi-vã pe mîini”, altfel vã
papã covidul. Înaintea alegerilor,
cerea insistent ieºirea la vot. Deºi
dictatorul spera ca P.S.D. sã leºine
pe scenã, cu un Ciolacu colac
serviciilor, votul din 27 septembrie a
demonstrat cã acest declarat „inamic
public numãrul unu” a ieºit mai puþin
ºifonat faþã de europarlamentare
decît credea Vodã Sparanghel.

Orice articol „informativ” de ziar,
televiziune, dacã aplicã tehnicile
falsului, ale reducþiei, minimalizãrii-
amplificãrii informaþiei, deturneazã

adevãrul, adicã manipuleazã. Existã
trei tehnici de manipulare a spiritului
uman (gîndirea-voinþa-sentimentele),
aºa cum patru sînt legile logicii, cum
trei sînt principiile termodinamicii,
cum unul este principiul credinþei
creºtine, cum unul este principiul
moralei, cum unul este principiul
dreptului. Nu existã mai multe feluri
de credinþã creºtinã, de drept, de
moralã, ci mai multe modalitãþi de
aplicare ale lor, care, încãlcînd
premeditat Principiul, devin
pseudocredinþe creºtine,
pseudomorale, pseudodrept. Potrivit
manipulãrilor, care, probabil, vor
deveni, în curînd, ºtiinþã de licenþã ºi
masterat, ne vom aºtepta, într-un
viitor apropiat la un preºedinte al
României transsexual, un preºedinte
al S.U.A. bisexual, un preºedinte al
U.E. necrofil sau care nu va mai fi.
Cam aºa se vãd lucrurile din inima
satului românesc. Mai toate se vãd
altfel decît din vilele populate de
fantoºe politicianiste. Prin sat auzi
mai des înjurãturi cînd vine vorba de
guvernul Orban al trãdãrii naþionale
ºi alteþa sa, întru penalitate, KWI.
Chiar ºi ameþitã puþin, înþelepciunea
e un dar anume la þãranul român, aºa
cum sfinþenia e un har, sfîntul e plin
de înþelepciune, iar înþeleptul poate fi
sfînt. Dat fiind cã de la Apostoli, de la
Origene ºi de la Erasmus încoace
înþelepþii s-au cam rãrit, sã ne mai
bizuim mãcar cîteva decenii pe
înþelepciunea þãranului român. De la
Petre Þuþea e pauzã de înþelepþi, la noi.
Cu legea imbecilã intratã în vigoare
n-avem voie sã-i mai pomenim pe
Þuþea, Nae Ionescu, Eliade, Noica,
Vulcãnescu, Gafencu...

Potrivit antinaþionalismului, nu mai
e nevoie de gînditori, ci de corupþi,
penali, trãdãtori, deviaþi-sexual.
Lumea merge înainte spre degradare
completã. Poate ne spun analiºtii
acestui veac, unde ne va duce
îmbîrligãtura politico-economico-
financiaro-infracþionalã de sub
preºedinþia celui mai malefic robot
pus în fruntea naþiunii române. Aviz
amatorilor de Fritzi, cu instruire
B.N.D. în cel de-Al Patrulea Reich,
ajunºi Burgermaisteri în cetatea
bãnãþeanã „a Europei”. O fi vorba de
Fritz Al Doilea al României dupã

expirarea mandatului actual al
Robo-KWI?

Unde ne va duce inflaþia de acþiuni
contra naþionalismului, unde ne vor
duce televiziunile private antinaþionale
ºi anticreºtine? Unde ne vor duce
idioþii cu ºtaif, falºii specialiºti,
analiºtii, comentatorii, experþii, care
trimit în derizoriu dragostea pentru
neam, credinþã ºi þarã? Rãzboaiele cu
naþionalismul ºi cu Biserica Ortodoxã
Românã sînt mai productive decît
orice altceva în România dictaturii
iohanniste. Ce ne facem cu statisticile
îngrozitoare ºi mincinoase ale
televiziunilor de pe malurile
Dâmboviþei, plãtite generos de
„Guvernul meu” pentru propaganda
O.M.S.? Specialiºtii în covid afirmã
cã populaþia României a pierdut trei-
patru mii de suflete. Cît douã sate,
adicã. Pãi, dacã statisticile merg pe
aceastã pistã falsã, unde va mai fi
naþiunea românã peste cîþiva ani? Cît
a mai rãmas din ea, mincinoºilor? De
murit se moare de sãrãcie ºi de alte
boli care fac ravagii ºi goluri
ireparabile, cum goluri ireparabile au
lãsat decapitaþii din Samarcand,
ostaºii de la Termopile, filosofii greci,
soldaþii din atîtea rãzboaie. TV-urile
ºi ziarele invocã ºi evocã doar covid.
De remarcat cã datele Institutului
Naþional de Statisticã demonstreazã
cã în perioada covidului din acest an
s-au înregistrat mai puþine decese
decît în aceeaºi perioadã a lui 2019.

Natalitatea e de 2,5 ori mai mare
la þigani decît la români, fapt statistic
cu relevanþã asupra culturii
naþionale. În 2050 vom avea, poate,
15 milioane de cetãþeni, din care
ºase milioane de þigani, douã
milioane de maghiari º.a., dar cultura
româneascã se va bizui, sper ºi cred,
tot pe Eminescu, Sadoveanu, Noica,
Þuþea, Creangã, Arghezi… Istoria
nu e tot una cu linia evoluþionistã;
prima e impredictibilã, spre
deosebire de a doua. Trebuie sã-i
citim pe Origene, Suetonius, dar ºi
pe Rebecca Costa. Cã de statistici
nu ducem lipsã. Vã mulþumesc
tuturor celor care mã receptaþi, ceea
ce denotã cã folosiþi atent ºi corect
antenele etalonice ale adevãrului.
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Avem câteva probleme legate de
sistemul electoral în aceastã þarã ºi
ele s-au vãzut la alegerile locale. Au
fost diferenþe, uneori mari, între ce
s-a votat, s-a trecut în procesele
verbale, apoi în sistemul electronic.
Nu cred cã nu au existat alegeri în
þara noastrã în legãturã cu care sã
nu fi existat suspiciuni cu privire
la corectitudinea votului. Unii ar
spune cã s-ar fi furat pe rupte în
anumite localitãþi.

Furtul sau frauda se poate
produce în multe feluri. Este vorba
în esenþã de alterarea votului prin
diferite mijloace, precum: prezenþa la
urne. Prezenþa la urne nu are legãturã
numai cu dorinþa alegãtorului de
schimbare, cultura politicã ºi civicã
a cetãþeanului, tradiþia democraticã
de a alege ºi de a fi ales.

În multe din comunele din þarã,
prezenþa la urne mai este influenþatã
ºi de cãtre primar, mai ales dacã
acesta se bucurã de o susþinere largã
în rândul alegãtorilor. Primarul poate
sã influenþeze prin diferite pârghii
prezenþa la urne, dacã vin mai mulþi
sau mai puþini alegãtori sã voteze.
Se poate apoi jongla cu numãrul de

 ªtefan Bãeºiu

Fraude, lideri politici ºi alegeri democratice
voturi. Dacã spre searã partidele îºi dau
seama cã mai au nevoie de voturi,
atunci primarii se pot mobiliza ºi aduce
la vot cetãþeni. Dar Constituþia spune
cã votul nu este imperativ, deci nu
poate cineva fi obligat sã voteze.

Aºadar, se poate afirma cã vorbim de
o alterare a votului. Mai este ºi
problema celor care numãrã voturile ºi
care decid anularea sau nu a unor
buletine de vot. În mâna lor stã voinþa
liberã a cetãþeanului care crede cã votul
lui conteazã. Mai sunt voturi care se
pierd când trebuie încheiate procesele
verbale. ªi nu se poate afirma cu tãrie
cã toþi cei implicaþi în organizarea
scrutinului sunt competenþi sau au
venit în secþii sau în birouri doar pentru
a mai face rost de un ban.

Nu cred cã a existat vreodatã un
scrutin, oridecare ar fi fost acesta, care sã
nu fi ridicat anumite semne de întrebare.
Apoi alegerile mai sunt influenþate din afara
þãrii. Sunt statele puternice care au
anumite interese vizavi de anumiþi
candidaþi. ªi serviciile ajung sã facã ºi ele
jocuri în favoarea unuia sau a altuia dintre
candidaþi. Sigur cã anumite lucruri sunt
greu de demonstrat, dar anumite
chestiuni de geopoliticã pot sã transparã

ºi în starea democraþiei.
Dacã în ceea ce priveºte

organizarea corectã a alegerilor
în þara noastrã nimeni nu poate
bãga sutã la sutã mâna în foc,
sã zicem cã democraþia a fãcut
paºi în ultimii 30 de ani. Aºa
pare cã se vede de la distanþã.
Cu toate acestea sunt destule
grupuri de interese care par sã
controleze segmente din
societate. Este cazul serviciilor,
a lumii interlope, a unor
structuri netransparente cu o
agendã nepublicã.

Cert este cã doar prin alegeri libere
partidele sunt legitimate sã conducã.
Aºa este în democraþie. Mafia este
organizatã ºi în democraþiile vechi ºi
nu este România vreun exemplu. Dar
alte state au cunoscut un alt nivel de
dezvoltare ºi de trai pentru cetãþeni.
Democraþia nu este uºor de pãstrat
ºi este nevoie sã fie cultivatã. Dar în
acelaºi timp, este obligatoriu ca
politicienii care cer votul pentru a-ºi
legitima accederea la putere sã facã
ºi treabã în folosul cetãþeanului ºi sã
ia mãsurile necesare pentru creºterea
nivelului de trai ºi pentru servicii mai
bune oferite cetãþenilor pe toate
palierele. Avem nevoie de lideri
politici care sã facã din ce în ce mai
puþine concesii când vine vorba de
Binele Public ºi de interesul þãrii.
Avem nevoie de lideri care sã nu îºi
piardã niciodatã reperul, busola.

Aceasta este tot timpul þara,
România. Sunt politicieni care mai
uitã care este scopul pentru care
ajung la putere ºi ce au promis în
campania electoralã. Este ºi cazul
parlamentarilor care uitã cã trebuie
sã fie primii care fac legi drepte, care
ajutã þara sã progreseze ºi societatea
sã evolueze ºi democraþia sã se
permanentizeze.

Partidele au o mare responsabilitate
legat de viitorul þãrii. Aºa a fost construitã
democraþia româneascã în ultimii 30
de ani. Nu existã o tradiþie a unei
administraþii necorupte care executã
legile profesionist, fãrã intervenþia
politicului. Trebuie fãcutã diferenþa între
influenþa politicã denaturatã ºi politicile
publice. Politicienii nu trebuie sã uite
cine le achitã salariul. Nu pare greu, dar
drumul cãtre democraþie e plin de gropi.
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 continuare în numãrul urmãtor

Dupã momentul debutului, Maria
Tãnase a continuat sã fie programatã
aproape sãptãmânal la postul public
de radio, la fiecare emisiune fiind
acompaniatã de douã, trei ºi chiar
patru tarafuri, interpretând piese
muzicale folclorice din toate regiunile
þãrii. În acelaºi an, la 17 august,
artista susþine un recital la încheierea
cursurilor de varã ale Universitãþii
populare de la Vãlenii de Munte - la
jubileul de 30 de ani -, unde prestaþia
sa artisticã de excepþie îl determinã
pe istoricul Nicolae Iorga sã o
numeascã „Pasãrea mãiastrã”. În
acelaºi an, primeºte un contract cu
faimosul restaurant „Luxandra”,
unde searã de searã interpreteazã
melodii populare, cu diferite formaþii
de lãutari, inclusiv cu ansamblul
condus de violonistul ºi dirijorul
Petricã Moþoi.

ªi fiindcã am ajuns la subiectul
colaborãrilor cu restaurante celebre,
sã amintim cã în anii ’30-’40, ea cânta,
pe onorarii uneori colosale, în
cârciumi celebre, precum „Café 
Wilson”, „Capºa”, „Luther”, „Parcul
ARO”, „Continental”, „Hanul lui
Manuc”, „Neptun” - locul preferat al
unor celebritãþi ale lumii literare
precum Liviu Rebreanu, Ion
Minulescu, Camil Petrescu, Ion Pillat,
care o ascultau cu o nepreþuitã
bucurie. Însã ºi în viaþa extra-
artistiticã, Maria Tãnase frecventa
astfel de locuri, mai ales „Capºa”,
unde se întâlnea cu prietenii ºi
unde gusta din bucatele preferate -
mâncãruri una ºi una -, ºi unde
gusta cu plãcere din vinul de calitate
al casei. ªi tot în 1938 este angajatã
la Teatrul „Alhambra”, condus de
Nicolae Vlãdoianu, iar în
septembrie lanseazã, în spectacolul
„Constelaþia Alhambrei”, cântecele
de mare succes „Mi-am pus
busuioc în pãr” ºi „Habar n-ai tu”,
compuse de Ion Vasilescu, care la
scurtã vreme aveau sã fie imprimate
la „Columbia”. Tot în spectacolele
de revistã ale Tetrului Alhambra,
Maria Tãnase interpreteazã melodii
din repertoriul francez, spaniol, sau
negro spirituals.

Harry Brauner a gãsit un diamant
neºlefuit, Tãnase o dã afarã!

La 17 ani se bagã cu simbrie la
„Bufet de 7 lei”, unde Sandu Eliad,
regizor la Teatrul Evreiesc
„Baraºeum”, prinde drag de ea. Un

Maria Tãnase - „Pasãrea Mãiastrã a muzicii româneºti” (2)

deceniu de iubire. Eliad o scoate din
mahala ºi-o duce-n lumea bunã a
Bucureºtilor. I-o prezintã lui Harry
Brauner, ºmecher mare, tip cu ºtaif,
etnomuzicolog. Maria Tãnase îi cântã
acestuia natural, normal, ca la ea-n
Cãrãmidari. Omul e lãsat mascã.
Trimite vorbã lui Titi Brãiloiu,
directorul Arhivelor de Folclor. Îi zice
cã a gãsit un diamant neºlefuit. E
povãþuitã sã meargã sã culeagã
cântece din satele româneºti. De la
Braºov furã, în 1929, „Cine iubeºte ºi
lasã”, viitorul sãu portstindard. În mai
1934, merge la Teatrul „Cãrãbuº”,
patronat de nemuritorul Constantin
Tãnase. Acesta îi schimbã numele în
Elise Lamé, apoi în Mary Atanasiu ºi
o obligã sã se costumeze sexy. Refuzã.
„Fato, nu merg doi Tãnase pe afiº”, îi
aruncã patriarhul locului. „Coane
Costicã, om vedea!”, scoate ea
baioneta. Peste doi ani, primea 2.000
de lei pe searã pentru a cânta, douã
ore, la un restaurant vis-a-vis de
”Cãrãbuº”. Maria Tãnase a înregistrat
melodii din 1934 pânã în 1963.

Imprimã „Mansarda”, romanþã de
Nello Manzatti, la casa de discuri „Lifa
Record”. Apoi trage ºi „Nuntã
þigãneascã”, întâiul album. În vara lui
1937 e în studio, la „Columbia”. Pune
pe vinil “Cine iubeºte ºi lasã”, ”M-am
jurat de mii de ori”. Titi Brãiloiu îi aduce
taraf de oacheºi, oamenii lui Costicã
Vraciu, din Gorj. Pe 28 februarie 1938
se ferchezuieºte, deºi e doar debutul
radiofonic. Merge la emisiunea „Ora
satului”, cu taraful lui Neluþu Matache
din Argeº. Doi violoniºti, un
contrabasist, un þambalist ºi un cobzar.
Cântã atât de bine, încât, de atunci pânã
în ziua de azi, Radio România îi
programeazã, sãptãmânal, melodii!!!
Miezul de an o gãseºte la ”Luxandra”,
stabiliment de lux, cu oamenii lui
Petricã Moþoi. Nu uitã de unde a
plecat, deºi merge braþ la braþ cu
succesul. Iubeºte sã cânte la crâºmã.
Azi e la „Scãricica”, mâine o vezi la
„Neptun”, la „Parcul Aro”, sâmbãtã e
la „Wilson”, apoi la „Continental”.
Duminica o apucã la „Prispa-naltã”, din
Piaþa Obor. La spectacolele de la sate
le zice fãrã microfon. Pentru cã e
zãpuºealã, storci apã din cãmeºoaiele
orchestrei. Îºi suflecã mânecile ºi le
spalã. La Bucureºti, la cumpãna dintre
ani, leagã...14 restaurante, pentru a-i
mulþumi pe toþi. La îngemãnarea nopþii

cu zorile e la „Capºa”, deºi
afarã troieneºte. „Dupã o
noapte fosforescentã,
gãseºte clientela cam
deterioratã, în cãmãºi ºi
fãrã cravatã”. Refuzã sã
cânte, cerând þinuta de
rigoare: „Toatã lumea la
punct, hainã ºi cravatã!”,
zice, apoi dã drumul la tril,
îºi amintea impresarul ei,
Gaby Michailescu.

Spectacolele Mariei
Tãnase erau adevãrate zile
de sãrbãtoare în satele ºi
oraºele României, pe
acolo pe unde trecea

Pe 17 august 1938 cântã
la încheierea cursurilor de
varã ale Universitãþii populare de la
Vãlenii de Munte, unde marele
Nicolae Iorga o boteazã „Pasãrea
mãiastrã”. Toamna o gãseºte la
Teatrul „Alhambra”, al lui Nicolae
Vlãdoianu. Pe 16 aprilie 1939
pleacã la Expoziþia Universalã de la
New York. Cântã alãturi de orchestra
lui Grigoraº Dinicu, iar Fãnicã Luca
rupe în douã al sãu nai. Se
cunoaºte bine cu George Enescu
ºi mai mult decât bine cu
Constantin Brâncuºi... S-au iubit
puternic, s-au despãrþit „cu
invective din partea neichii
Costache”. Între astru ºi vârful de
munte sã tot fi fost vreo 36 de ani...
Brâncuºi o certa mereu: o dojenea:
„Nu-þi mai irosi vocea de aur prin
cârciumi!”, dar o ºi elogia: „Când
te ascult cum le zici, Mãrie, aº fi în
stare sã dãltuiesc pentru fiecare
cântec de-al nostru o Pasãre
Mãiastrã!... Am colindat toatã
lumea, mã cunoaºte tot pãmântul
prin ce m-am priceput sã fac, dar
când aud cântecele noastre, mã
apucã un dor de þarã, de oltenii tãi
ºi-ai mei, de apa tânguitoare a
Jiului, de satul meu” (Constantin
Brâncuºi cãtre Maria Tãnase).

La întoarcerea în þarã
debuteazã în cinematografie,
chiar dacã nu are un rol. „Se
aprind fãcliile” este o adaptare
dupã nuvela omonimã a lui
Nicolae Porsenna, cu George
Vraca ori Emil Botta. Maria
Tãnase cântã, este filmatã, dar nu
apare pe pelicula din 1939. Abia
în 1942, N. Porsenna adaugã

secvenþa respectivã. Debutul
„adevãrat” va avea loc în 1957, în
„Ciulinii Bãrãganului”, întâia
peliculã ºi pentru... Florin Piersic.
Spre sfârºitul lui 1940, Garda de Fier
îi interzice sã mai aparã public. Din
ordinul Ministerului Propagandei se
produce un gest incalificabil: toate
discurile de patefon existente cu
Maria Tãnase în arhiva
Radiodifuziunii, precum ºi matriþele
acestora de la casa de discuri
„Columbia” sunt distruse, sub
pretextul cã melodiile distorsionau
folclorul românesc autentic! În
realitate, era vorba despre cercul de
prieteni al artistei, cu Harry Brauner,
cu Sandu Eliad... Ultimul concert
dinaintea cenzurii e pe 20 octombrie
1940, la Teatrul Municipal „Maior
Gheorghe Pastia” din Focºani. E
condamnatã, câteva luni, la arest la
domiciliu. E atât de supãratã, încât
pãrãseºte apartamentul somptuos,
pentru a se muta în mahalaua
Cãrãmidarilor, cea a copilãriei.
Apropiaþii spun cã nici mãcar nu iese
din casã spre a-ºi cumpãra pâine.
Dar vremurile se schimbã ºi din
ziarul „Timpul”, numãrul 1356 din
16 februarie 1941, aflãm cã Maria
Tãnase e, din nou, în programul
radiofonic. „Pasãrea mãiastrã”
primise aprobarea sã cânte.

Pleacã în Turcia, în turneu. La
revenire, adunã crema teatrului ºi
muzicii din Bucureºti cu care merge
în faþa rãniþilor de rãzboi.

„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).

Redacþia Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Aceastã mãsurã vine în sprijinul
studenþilor, în contextul actual al situaþiei
epidemiologice, pentru a se putea
implementa ºi asigura mãsurile de
distanþare fizicã în spaþiile de cazare
existente ºi în spaþiile de servire a mesei.
 Sumele atribuite fiecãrei universitãþi în
anul universitar 2020-2021 pentru
subvenþionarea cheltuielilor pentru
cãmine - cantine se alocã proporþional
cu numãrul de unitãþi de subvenþie
(studenþi echivalenþi unitari), în baza unei
metodologii propuse de cãtre Consiliul
Naþional pentru Finanþarea
Învãþãmântului Superior.
   Reamintim faptul cã de aceastã
subvenþie beneficiazã ºi studenþii care
încheie, conform legislaþiei în vigoare,
contracte de închiriere.
   Menþionãm cã Guvernul României a
decis alocarea din fonduri europene a
sumei de 10 milioane de euro pentru
universitãþi, în vederea achiziþiei de
dezinfectanþi, echipamente sanitare de
protecþie, inclusiv pentru zona de
cãmine-cantine.

BIROUL DE COMUNICARE

Subvenþiile pentru
studenþi au fost majorate

Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Monica Anisie, a decis creºterea

subvenþiei pentru cãmine-cantine cu 10%.

 urmare din pagina 4
Lucrãrile premiate vor fi publicate în
volumul cu ISBN al evenimentului.
Vom confirma primirea lucrãrilor!
Opþional: se poate semna ºi acordul de
parteneriat.
Detalii privind desfãºurarea concursului
le gãsiþi pe urmãtorul link:
https://drive.google.com/file/d/
1KjU1CTRDGKmFnumrQBlMyte6GHOOMhD5/
view
(Executaþi: click pe link - se deschide o
pagina nouã cu documentele ataºate - apãsaþi
pe sãgeta din colþ sus (download) pentru
descãrcarea zip-ului.)

Vã aºteptãm cu drag!
Contact:  Asociaþia Cultural – ªtiinþificã
”Pleiadis”
Tel: 0040 753 024 580 - Preºedinte Dorin
Elena – Daniela
(Numãrul de telefon este valabil ºi pe
Viber sau WhatsApp.)
E-mail: asociatia.pleiadis@gmail.com
Youtube – Asociaþia Pleiadis:
https://www.youtube.com/channel/
UC4ODwIyslvLk0SaBdCCnLEw
Facebook: https://www.facebook.com/
AsociatiaPleiadis/

Concursul Internaþional
“Jurnal de toamnã”
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Pãrintele Stelicã Zoican era
preot la Balta, satul sãu de origine. Într-
o searã, venind de la oraº, a aflat cã a
decedat moº Ghiþã, bucãtarul satului.
Era om vestit nu numai în Balta, ci în
ºapte sate. Era un privilegiu sã-l poþi
angaja pe moº Ghiþã bucãtar la o nuntã,
un botez, la o înmormântare. Gãtea
excelent ºi ºtia întotdeauna sã se
adapteze situaþiei, sã facã glume, sã-i
facã pe toþi sã se simtã bine. Moº Ghiþã
se pricepea sã facã masaj ºi sã prepare
multe leacuri din tot felul de buruieni
numai de el ºtiute. În tinereþe fusese
aghiotantul mareºalului Averescu.
Povestea întotdeauna cum îi fãcea bãi
la picioare ºi masaje mareºalului, dar
mai ales soþiei acestuia, atât pe pulpe,
cât ºi pe armi, pânã sus. Nu mai prididea
doamna mareºal sã-l laude, fiindcã-i lua
durerile din picioare cu mâna! Pãrintele
s-a dus imediat sã-i facã slujba de
ieºirea sufletului. Se înserase. Curtea
mortului era plinã de lume. Veniserã la
priveghi. ªedeau în picioare, pe
trunchiuri de lemne, pe scaune, fiecare
pe unde gãsea. Camerele erau ticsite de
lume. Unii povesteau tot felul de
întâmplãri cu rãposatul din vremea când
fusese copil pânã la bãtrâneþe. Toþi
ascultau ºi aºteptau momentele prielnice
sã izbucneascã în râs. Câteva sticle de
þuicã alergau din mânã în mânã. Când
se goleau unele, altele erau repede
aduse ºi le luau locul celor dintâi. Moº
Ghiþã fusese om gospodar ºi avea pruni
mulþi. Niciodatã nu se goliserã butoaiele
lui. Avea þuicã veche, de mulþi ani. Din
cauza ei, unii moþãiau pe scaune, bine
aghesmuiþi, unii povesteau, unii râdeau
când trebuia sau când nu trebuia. Mai
erau unele care îl cântau din când în
când, împlinind vorba veche: “Sãraca
þuica, cum plânge pe muica!”
   Pãrintele a intrat în curte. La colþul
casei se aranjase bucãtãria. Acolo era
mare ºi tare Daica Ioana Maga, un
zdrahon de muiere. Era muncitoare,
curajoasã, gata oricând sã vinã în ajutor.
Gãtea bine ºi era chematã ºi ea la nunþi,
chiar dacã nu era aºa de vestitã ca moº
Ghiþã. Ie plãceau glumele, atât sã le
asculte, cât ºi sã le spunã ºi sã
înveseleascã lumea. Când l-a vãzut pe
pãrintele Stelicã, l-a strigat:
“- Pãrinte, dupã ce terminaþi slujba, vã
rog sã veniþi pânã la mine!” “- Bine, daicã
Ioanã!” i-a spus pãrintele ºi a intrat în

Ultimul salut
În perioada 21 - 26 septembrie 2020, Inspectoratul Teritorial

de Muncã Mehedinþi, sub îndrumarea Inspecþiei Muncii, a desfãºurat
la nivelul judeþului Campania naþionalã pentru identificarea cazurilor
de muncã nedeclaratã ºi respectarea normelor de securitate ºi sãnãtate
în muncã, la angajatorii care îºi desfãºoarã activitatea în urmãtoarele
domenii de activitate: fabricarea produselor de brutãrie ºi a produselor
fãinoase ºi întreþinerea ºi repararea autovehiculelor.
   Au fost efectuate 10 acþiuni de control comune la 10 angajatori,
care s-au concretizat astfel:
- În domeniul relaþiilor de muncã a fost depistat un angajator care
folosea o persoanã fãrã forme legale de muncã ºi alþi doi angajatori care
nu au respectat obligaþiile prevãzute în art. 119 din Codul Muncii în
sensul întocmirii documentului de evidenþã a timpului de lucru, fiind în
imposibilitatea de a-l prezenta inspectorului de muncã. Au fost dispuse
un numãr de 3 mãsuri cu termene de realizare a deficienþelor constatate
ºi au fost sancþionaþi 3 angajatori, fiind aplicate 3 sancþiuni
contravenþionale în cuantum de 23.000 lei.
- În domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã au fost dispuse 6
mãsuri cu termene de realizare, acestea constând în lipsa instruire
ssm, lipsa efectuãrii instructajului periodic ssm, neutilizarea
echipamentului individual de protecþie ºi lipsa ISCIR. Au fost aplicate
2 sancþiuni contravenþionale în cuantum de 18.000 lei.
   Motivarea campaniei are la bazã intensificarea acþiunilor de
control în vederea diminuãrii muncii nedeclarate ce constituie un
fenomen extrem de nociv, datoritã consecinþelor sociale ºi economice
pe care le produce. În domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã,
controalele efectuate în ultimii ani au evidenþiat faptul cã lucrãtorii
din domeniile þintã ale campaniei sunt expuºi la o gamã largã de
riscuri de accidentare ºi îmbolnãvire la locul de muncã.
   Dintre obiectivele campaniei amintim:
- Identificarea ºi combaterea muncii nedeclarate ºi luarea mãsurilor
ce se impun pentru determinarea respectãrii de cãtre angajatorii care
desfãºoarã activitãþi în domeniul fabricãrii produselor de brutãrie ºi
a produselor fãinoase ºi întreþinerea ºi repararea autovehiculelor, a
prevederilor legale în domeniul relaþiilor de muncã;
- Identificarea angajatorilor care utilizeazã nelegal munca copiilor ºi a tinerilor;
- Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de
muncã pentru persoanele depistate fãrã forme legale de angajare, de
a le înregistra în Revisal ºi de a le transmite la inspectoratul teritorial
de muncã în a cãrui razã teritorialã îºi are angajatorul sediul social;
- Luarea mãsurilor specifice pentru diminuarea rãspândirii COVID-19.

Inspector ºef Nicea Mergeani
Consilier CCRP Mãdãlina Gîrlea

Comunicat de presã
casã.   Abia a putut sã pãtrundã printre
atâta lume. Mortul era aºezat pe o masã,
lângã fereastrã. Pãrintele a fãcut slujba,
apoi s-a retras, dupã ce a mai schimbat
câteva cuvinte cu cei de faþã. S-a dus la
daica Ioana. Aceasta i-a zis încet,
conspirativ: “- Pãrinte, îi vãzuºi pe ãºtia
toþi? Sã vezi dumneata cum îi scot eu
din casã pe toþi acum! Dumneata sã nu
te sperii, rãmâi aici ºi lasã-mã pe mine!”
Daica Ioana s-a apropiat de colþul casei
ºi a apucat cu mâna de o aþã, care se
pierdea undeva, la fereastra de la etajul
casei. A izbit cu aþa de câteva ori.
Deodatã s-au auzit în camera unde era
mortul, la etaj, rãcnete, þipete. Lumea a
nãvãlit îngrozitã pe uºã, pe scarã. Nici
dacã ar fi ars casa n-ar fi ieºit atât de
repede. Se cãlcau unii pe alþii, se
îmbrânceau, nu mai conta care pe care
împinge. Unii n-au mai aºteptat sã
coboare pe scarã, ci au sãrit direct din
tinda casei în curte, rostogolindu-se ca
dovlecii. Cred cã ºi sufletul mortului,
dacã mai zãbovea prin apropierea
trupului, s-a prãpãdit de râs, vãzând
bulibãºeala din casa lui.
   Daica Ioana a fãcut pe naiva ºi
neºtiutoarea, întrebând în dreapta ºi în
stânga ce s-a întâmplat. Pânã la urmã
i-au spus cã mortul a ridicat o mânã de
pe piept ºi i-a salutat pe toþi cei aflaþi la
priveghi, parcã ºi-ar fi luat rãmas bun.
“- Nu se poate, oameni buni! Cred cã vi
se pãru dumneavoastrã! Cine a murit, a
murit ºi mort rãmâne, nu se mai scoalã sã
salute pe cineva!” zicea daica Ioana. “- Uite,
mã duc ºi eu sã vãd comedia asta!” Daica
Ioana a intrat în casa rãmasã goalã ºi s-a
dus direct la mort. I-a rupt aþa de la mânã
ºi s-a întors. Din tindã a grãit tare, sigurã
pe sine. “- E mort de tot, oameni buni, nu
mai miºcã!” S-a dus apoi la oalele ei,
abia stãpânindu-ºi râsul. “ - Vã spusei,
pãrinte, cã-i scot grãmadã?”
   A trecut înmormântarea ºi peste
câteva zile a început sã umble vorba
prin sat cã daica Ioana pusese la cale
ultimul salut al lui taica Ghiþã. Îi legase
aþa de mânã, când îl puseserã în
sicriu. Mâna era înþepenitã. Când
trãgea de aþã, mâna se ridica de pe
piept; când slãbea aþa, mâna revenea
pe pieptul mortului.
   Au trecut mulþi ani de atunci, dar
ºi azi îºi amintesc bãltenii de
ultimul salut al lui moº Ghiþã!

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

Berbecii încep sãptãmâna cu gândul la bani, fac
calcule, cautã ºi gãsesc soluþii bune în aceastã
privinþã. Muncesc mult Berbecii în aceastã
sãptãmânã, dar cu folos. Joi ºi vineri, sã fie adaptabili
ºi creativi, pentru ca unele situaþii în materie de
finanþe se pot schimba brusc, iar informaþii noi care
ies la suprafaþã pot schimba cursul unor investiþii
sau planuri financiare, însã se pot redresa. Tot în aceste
zile, sã fie precauþi cu privire la informaþiile pe care
le primesc sau la promisiunile care li se fac, nu toate
sunt reale sau benefice pentru ei. Spre finalul
sãptãmânii, atenþia se îndreaptã spre casã ºi familie,
e bine sã fie mai rezervaþi, atenþi la nevoile celor din
jur, pregãtiþi sã sprijine pe cei care au nevoie.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna începe cu Luna în semnul lor natal, iar la
mijlocul sãptãmânii se formeazã un aspect provocator
între Mercur (Scorpion) ºi Uranus (Taur), aºadar e o
sãptãmânã importantã pentru Tauri. Au de luat decizii,
de cântãrit niºte parteneriate ºi relaþii. Tind sã fie radicali
ºi sã abordeze toate situaþiile în mod exacerbat,
emoþional, sau par sã fie prea concentraþi pe propriile
interese ºi pe ceea ce pot câºtiga/pierde. Discuþiile despre
bani, negocierile, demersurile de a vinde sau cumpãra,
sunt la loc de cinste. Sunt convingãtori, reuºesc sã facã
slalom printre obstacole ºi sã fie flexibili, totuºi sã fie
atenþi cã le pot scãpa detalii importante din vedere sau
se pot lãsa prea uºor fermecaþi de unele persoane. În a
doua parte a sãptãmânii, întâlnirile cu oameni în prezenþa
cãrora se simt confortabil, sunt de bun augur. Sã caute
sã facã doar ceea ce le aduce pace ºi încredere.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Gemenii pornesc mai greu motoarele în aceastã
sãptãmânã, mai ales dacã au avut un weekend plin.
Au dispozi þ i i  schimbãtoare,  sunt destul  de
capricioºi ºi au nevoie de liniºte ºi discreþie. Luna
se va afla în Gemeni, aºa cã sunt zile bune pentru
a se remonta ºi a crea, pentru a fi atenþi la ceea
ce-ºi doresc ºi a obþine acele lucruri. Sã fie atenþi
însã la calitatea informaþiilor pe care le transmit,
mai ales în mediul profesional ºi, de asemenea,
cum interpreteazã veºtile care ajung la ei. E posibil
ca nu tot ceea ce se vehiculeazã sã fie real, aºa cã
o dozã de rezervã nu stricã. În a doua parte a
sãptãmânii, e rost de cheltuieli ºi investiþii pentru
casã, familie, confort ºi siguranþã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Racii ar fi bine sã se foloseascã de relaþii, cunoºtinþe
ºi de farmecul pe care acum îl au în comunicare.
Abilitãþile de negociere se pot dezvolta ºi pot fi folosite
în toate demersurile lor, atât profesionale cât ºi
personale. Sãptãmâna aceasta scoate în evidenþã lucruri
care nu le-au fost la îndemânã sau pe care nu le-au
vãzut pânã acum, apropo de relaþii. Surprizele se þin
lanþ mai ales joi ºi vineri, când ºi deciziile vor fi la fel
de surprinzãtoare ºi destul de radicale. Totuºi, unele
situaþii care par la început nefavorabile, se pot întoarce
în beneficiul Racilor. Existã ºanse sã primeascã veºti
bune ºi sã fie luaþi în calcul în discuþii despre proiecte
mari. Odihna ºi relaxarea sunt absolut necesare. În a
doua parte a sãptãmânii, sã fie atenþi la nevoile lor ºi
la ceea ce simt, sã aibã grijã de ei ºi de ceilalþi.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

         Leii pot lua decizii bune în aceastã
sãptãmânã, mai ales în materie de finanþe. Chiar dacã
au parte ºi de surprize de tot felul sau schimbãri pe
nepusã masã în carierã, reuºesc sã le gestioneze bine.
Îºi modificã stilul de lucru, modul de a comunica ºi
negocia, sau vãd pur ºi simplu câteva soluþii care le
cresc eficienþa ºi profitul  Circulã multe informaþii în
anturaj, se spun multe, se promit multe, dar sã nu ia
de bun chiar totul. Sã fie rezervaþi ºi cu promisiunile
pe care le fac, dar ºi cu încrederea pe care le-o acordã
celorlalþi. Spre finalul sãptãmânii, ar fi bine sã se
ocupe de echilibrul lor emoþional ºi sã consume cât
mai puþin energie în exterior.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

   Sãptãmâna începe cu rãspunsuri, veºti, studii ºi
cercetare sau demersuri pentru organizarea unei
cãlãtorii îndepãrtate. Fecioarele pot rezolva chestiuni
administrative cu care îºi bat capul de ceva vreme
sau pot accesa informaþii utile cu mai multã uºurinþã
decât pânã acum. Joi ºi vineri au loc discuþii cu
ºefii, ºedinþe, negocieri în privinþa unor proiecte.
Sã fie atenþi ce ºi cât vorbesc, pentru cã e posibil sã
fie greºit înþeleºi sau sã fie taxaþi din cauza
indiscreþiei. Sã se aºtepte la tot felul de dezvãluiri,
descoperiri ale unor interese ascunse sau pur ºi
simplu la înþelegeri mai profunde ale cauzelor unor
situaþii în care se aflã. În a doua parte a sãptãmânii,
e bine sã se dedice activitãþilor sociale ºi relaþiilor
cu prietenii, în mãsura în care toate acestea
reprezintã destindere ºi nu obligaþie.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Balanþele se pot bucura de beneficii financiare
ºi favoruri, încã din prima zi a sãptãmânii. Acestea fie
vin prin partenerul de viaþã, fie prin alte persoane cu
care colaboreazã. Joi ºi vineri, existã deschidere mare
cãtre evoluþie, cercetare, învãþare ºi rafinare intelectualã
sau spiritualã. Totuºi, sã fie atenþi ce informaþii
asimileazã ºi pe cine crediteazã, pentru cã nimic nu e
ceea ce pare. De asemenea, veºtile primite au caracter
temporar, deci sã nu ia decizii definitive pe seama lor.
Sfârºitul sãptãmânii este dedicatã unor strategii
profesionale ºi e bine ca acestea sã fie gândite astfel
încât sã nu depãºeascã nici resursele disponibile, nici
competeneþele de care dispun.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Scorpionii pot fi luaþi pe nepregãtite în aceastã
sãptãmânã, de niºte rãzgândiri, schimbãri de poziþie
sau retragere a unor promisiuni din partea unui
colaborator, partener sau asociat. E nevoie sã fie
fexibili, sã se poatã adapta din mers, ºi sã cearã
sfatul sau sprijinul unui prieten atunci când simt
nevoia. Sunt mulþi oameni în preajmã, gata sã le
vinã în ajutor Scorpionilor, ceea ce le dã încredere
ºi optimism. Joi ºi vineri se pot ocupa de plãþi,
taxe, impozite sau împãrþeli diverse. Pot beneficia
ºi de niºte favoruri sau uºi deschise când se aºteaptã
mai puþin. Totuºi, sã pãstreze o oarecare rezervã în
privinþa celor care se aratã foarte generoºi acum,
pentru cã e posibil sã fie niºte interese ascunse la
mijloc. Finalul de sãptãmânã este numai bun pentru
o cãlãtorie sau pentru împãrtãºiri intime, destãinuiri
sau preocupãri spirituale.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãgetãtorii încep sãptãmâna cu multã muncã,
multe responsabilitãþi ºi tot felul de situaþii
neprevãzute care necesitã rezolvãri rapide ºi îi solicitã
atât fizic cât ºi psihic. Din punct de vedere financiar,
e nevoie de mari eforturi pentru a se menþine într-o
poziþie stabilã ºi de o mare deschidere pentru a-ºi da
seama ce schimbãri sunt necesare în punctul în care
se aflã. Pentru cã, da, le e clar cã nu mai pot continua
pe aceeaºi linie ºi cã e timpul sã se reorienteze sau
sã facã niºte schimbãri semnificative în planul
afacerilor ºi al administrãrii resurselor. Spre finalul
sãptãmânii, e bine sã fie precauþi în privinþa banilor
cheltuiþi ºi sã accepte sprijinul cuiva din familie.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Capricornii pot realiza progrese semnificative,
prin muncã, asumare ºi o bunã organizare în tot ce
fac. Sunt determinaþi, eficienþi ºi foarte ambiþioºi,
chiar dacã întâmpinã tot felul de piedici sau amânãri.
Veºtile bune ºi sprijinul vin de la persoane din
strãinãtate sau de la instituþii ale statului, iar
deschiderea ºi viziunea se datoreazã descoperirii de
noi percepþii ºi posibilitãþi, prin studiu sau prin
revelaþii de tot felul. În zona muncii e mult freamãt,
sunt multe zvonuri ºi multã vorbã. Sã fie însã atenþi
ºi sã selecteze doar ce le trebuie din tot noianul de
informaþii ºi vorbe, în felul acesta fãcând economie
de energie dar ºi de resurse. Mai ales cã nu tot ce
aud e ºi adevãrat.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna începe cu preocupãri care þin de
cãmin, locuinþã, activitãþi domestice sau grija
pentru cineva din familie. Sunt preocupaþi de
securitatea lor materialã ºi emoþionalã, aºa cã vor
fi destul de rezervaþi ºi liniºtiþi. De joi au chef de
vorbã, de socializare, de fãcut declaraþii ºi
împãrtãºiri. Totuºi, sã fie atenþi ce ºi mai ales cât
spun, pentru cã sunt predispuºi la gafe, neglijenþe
ºi indiscreþii care îi pot costa. Surprizele acestei
sãptãmâni nu-i ocolesc nici pe Vãrsãtori, în cazul
lor vizând zona carierei ºi a familiei. Aºadar, sã se
aºtepte la neaºteptat, dar sã aiba încredere cã vor
gãsi soluþii bune din mers ºi se vor adapta.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Peºtii încep sãptãmâna cu inspiraþie, idei,
comunicare eficienþã. E bine sã fie atenþi la
scopurile lor ºi sã nu-ºi disipeze energia în mai
multe direcþii deodatã, mai ales joi, când cei din
jur fac multã gãlãgie în preajma lor. Dacã îi inspirã
sã studieze ceva, sã creeze ceva sau sã se ocupe
mai pe îndelete de un hobby, sã o facã fãrã sã stea
pe gânduri. E o sãptãmânã bunã pentru schimbãri
de perspectivã, mai ales cã apar elemente noi,
rãsturnãri de situaþie ºi veºti neaºteptate, deci va
fi nevoie sã-ºi tot schimbe unghiul din care
privesc. Sfârºitul sãptãmânii aduce apropiere de
persoana iubitã ºi de copii, nevoia de tandreþe ºi
de a fi acceptaþi ºi înþeleºi.

(8 - 14 octombrie 2020)

Autor: AstroCafe.ro
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În vederea încadrãrii ca
poliþist de penitenciare, Penitenciarul
Drobeta Turnu-Severin scoate la
concurs, din sursã externã, 9 posturi
de agent în cadrul sectorului
e c o n o m i c o - a dm i n i s t r a t i v,
respectiv: 1 post agent responsabil
economic, 1 post agent instalator, 1
post agent gospodar, 1 post agent
bucãtar, 2 posturi agent conducãtor
autor, 1 agent magaziner, 1 agent
fochist, 1 agent electrician.

La concurs nu pot participa
persoanele care au calitatea de poliþist
de penitenciare.
   Depunerea dosarului de candidat
se va efectua la sediul Penitenciarului
Drobeta Turnu-Severin pânã la data
de 26.10.2020, inclusiv, ora 16:00.
   În perioada de înscriere, candidaþii
îºi pot depune dosarele în intervalul
orar 08:00-16:00, în zilele de luni,
miercuri ºi vineri, respectiv în
intervalul orar10:00-18:00, în zilele
de marþi ºi joi.
   Candidaþii care îndeplinesc
condiþiile de participare la concurs vor
susþine testarea psihologicã, conform
programãrilor stabilite de cãtre
Serviciul Psihologia Personalului din
cadrul Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor.
   Prima probã de concurs/examen se
va desfãºuranu mai devreme de data
de 19.11.2020.
   Proba scrisã din cadrul concursului
de ocupare a posturilor de agent

ANUNÞ
(responsabil economic), agent
(bucãtar), agent (conducãtor auto),
constã în redactarea unei lucrãri.
   Modalitatea de susþinere a probei
scrise din cadrul concursului de
ocupare a posturilor de agent
(magaziner), agent (gospodar), agent
(fochist), agent (electrician), agent
(instalator), se stabileºte de cãtre
comisia de concurs.
   Informaþii suplimentare privitor la
condiþiile generale ºi specifice de
ocupare a posturilor, prezentarea
generalã a posturilor, centrele de
concurs, componenþa dosarului de
candidat, susþinerea testãrii
psihologice, bibliografia ºi tematica
concursului, normele ºi baremele
specifice privind organizarea,
desfãºurarea ºi evaluarea probelor cu
caracter eliminatoriu pot fi consultate
pe pagina web a unitãþii (http://
anp.gov.ro/penitenciarul-drobeta-
turnu-severin/despre-noi/organizare/
cariera/concursuri-in-derulare/), pot fi
solicitate telefonic de la structura de
resurse umane a Penitenciarului
Drobeta Turnu-Severin, la nr. 0252
317-749/0252 317-750, interior 106/
162 precum ºi prin e-mail la adresa 
concurs-severin@anp.gov.ro.
Subinspector de poliþie penitenciarã

Alina-Larisa BOCEA
Purtãtor de cuvânt/Responsabil

cu difuzarea informaþiilor de
interes public Penitenciarul

Drobeta Turnu-Severin

Anunþ de vânzare a bunurilor de natura
mijloacelor auto

   EURO INSOL, lichidator judiciar al Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare (RAAN) anunþã scoaterea la vânzare prin procedura
licitaþiei publice cu strigare a bunurilor de natura mijloacelor auto în
data de 15.10.2020. Licitaþiile publice cu strigare se vor organiza pentru
fiecare reper în parte în funcþie de ofertele depuse. Lista cu bunurile
scoase la vânzare, data ºi ora la care vor avea loc licitaþiile precum ºi
preþurile acestora poate fi consultatã atât pe site-ul RAAN – www.raan.ro
cât ºi pe site-ul Euro Insol– www.euroinsol.eu.
   Caietele de sarcini pentru fiecare licitaþie în parte se pot achiziþiona de
la sediul Regiei Autonome pentru Activitãþi Nucleare, din Drobeta Turnu
Severin, str. Nicolae Iorga nr. 1 la preþul de 150 lei + TVA ºi se vor achita
în contul RO86 UGBI0000552006027RON, deschis la Garanti Bank S.A.
– Agenþia Drobeta Turnu Severin.
   Bunurile  puse în vânzare pot fi vizionate cu o programare prealabilã dupã
cumpãrarea caietului de sarcini. Detalii suplimentare la tel: 0758/27.95.21

ROMÂNIA
JUDEÞUL MEHEDINÞI
PRIMÃRIA COMUNEI SVINIÞA
Nr. 3810/05.10.2020

A N U N Þ

COMUNA SVINIÞA cu sediul în localitatea Sviniþa, strada Pavel
Petrovici, nr. 26, judeþul Mehedinþi, CUI: 4550996, telefon ºi fax:
0252368407, organizeazã licitaþia publicã pentru:

- Lemn de diferite specii pe picior în volum brut 898 mc ºi
volum net 874 mc
- Lemn de diferite specii pe picior în volum brut 539 mc ºi
volum net 525 mc
- Preselecþia agenþilor economici va avea loc la sediul Primãriei

din comuna Sviniþa în data de 26.10.2020 la ora 11.00.
- Licitaþia va avea loc în data de 28.10.2020 la sediul Primãriei din
comuna Sviniþa la ora 11.00, oferta fiind fãcutã prin licitaþie.
   Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei din comuna
Sviniþa, strada Pavel Petrovici, nr. 26, judeþul Mehedinþi între orele 800

- 1600, la telefon 0252368407 sau email primariasvinita@yahoo.com
PRIMAR, Curici Nicolaie

Pentru a veni în sprijinul
fermierilor care doresc sã acceseze
Mãsura 21 – Sprijin temporar cu
caracter excepþional acordat
fermierilor ºi IMM-urilor care au fost
afectaþi în mod deosebit de criza
COVID-19 ºi pentru a oferi mai multã
claritate în ceea ce priveºte categoriile
de beneficiari eligibili, Agenþia de plãþi
ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) face urmãtoarele precizãri:
   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:
a) beneficiarii care au îndeplinit
calitatea de fermier activ ºi au încasat
plãþi directe conform dovezilor
verificabile aferente Cererii unice de
platã din Campania 2019;
b) beneficiarii care au solicitat plãþi
directe pentru prima datã în anul 2020
ºi îndeplinesc prevederile OMADR

COMUNICAT DE PRESÃ
Clarificãri cu privire la aplicarea

prevederilor Mãsurii 21
nr. 619/2015, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
   Articolul 9 privind “Fermierul activ”
din Regulamentul (UE) nr. 1307 si
legislaþia naþionalã menþioneazã ºi
impun verificãri pentru respectarea
condiþiei de fermier activ doar pentru
plãþi directe: “Fermierul care în anul
anterior de platã ar fi avut dreptul la
plãþi directe, calculate potrivit
prevederilor art. 12 din Regulamentul
delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei
din 11 martie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013
al Parlamentului European ºi al
Consiliului de stabilire a unor norme
privind plãþile directe acordate
fermierilor prin scheme de sprijin în
cadrul politicii agricole comune ºi de
modificare a anexei X la regulamentul
menþionat, denumit în continuare
Regulamentul nr. 639/2014, plãþi care
nu ar fi depãºit cuantumul de 5.000
euro, ºi care desfãºoarã cel puþin o
activitate agricolã minimã în cadrul
exploataþiei sale, definitã potrivit
prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) ºi
e), este fermier activ ºi poate beneficia
de plãþi directe”.
   Prin urmare un fermier doar cu
ANT, nu se supune verificãrilor
specifice pentru “fermierul activ”, dar
în mod obligatoriu trebuie sã
desfãºoare activitate agricolã pentru
a putea beneficia de ajutoarele
excepþionale acordate fermierilor
afectaþi de criza COVID-19.

 Biroul de comunicare
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ACS Atletic Drobeta, singura echipã de
seniori din Mehedinþi care activeazã la nivel
naþional, ºi-a aflat adversarele pentru noul sezon
din Liga a 2-a la fotbal feminin. Nu se ºtie însã
data la care va începe campionatul, totul depinzând
de evoluþia epidemiologicã a virusului SARS-CoV-
2. De altfel, sezonul ar fi trebuit sã înceapã încã de
luna trecutã. În speranþa cã se va putea juca în
aceastã toamnã fãrã teste Covid, echipa
severineanã se pregãteºte de duelurile, din Seria
B, cu CS Luceafãrul Filiaºi, Universitatea Olimpia
2 Cluj, Olimpic Star Cluj, CSM Târgu Mureº, ACS
United Bihor, Ladies Târgu Mureº ºi ASU
Politehnica Timiºoara. Din Seria A fac parte CSS
Târgoviºte, Vulpiþele Galbene Roman, Vasas

Severinencele ºi-au
aflat adversarele

Femina 2 Odorheiu Secuiesc, Atletic Onix
Râmnicu Sãrat, CN Nicu Gane Fãlticeni, Navobi
Iaºi, Dream Team Bucureºti, FK Csikszereda
Miercurea Ciuc ºi AFC Mãgura Bacãu. Primele 2
clasate din fiecare serie promoveazã în Liga 1,
iar ultimele 2 retrogradeazã în Liga 3. Actuala ediþie
din eºalonul terþ e formatã din douã serii, repartizate
astfel: FCM Târgoviºte, CS Colþea Braºov, SCM
Dunãrea Giurgiu, ACS Zimbrul Tulcea, CSM
Paºcani, AFC Universitatea 2 Galaþi, ACS Activ

Slobozia ºi AFC Progresul Bucureºti în Seria A, ACS
Atletic Olimpia Gherla, ACS Baia Mare 2, ACS
Viitorul Arad, ACS  Juventus Timiºoara, CS Sporting
Craiova ºi ACS Mãgura Cisnãdie în Seria B.
   Având un lot format din foarte multe junioare, echipa
severineanã ºi-a propus o clasare la mijlocul
clasamentului. “Momentan, nu ºtim când va începe
campionatul. Existã o variantã sã înceapã luna viitoare
ºi sã putem juca mãcar 4 etape în acest an. Þinând
cont cã avem un lot foarte tânãr, obiectivul nostru îl
reprezintã evitarea retrogradãrii. Sunt echipe bune în
serie, dar sperãm sã ne clasãm pe locurile 4-5”, a
declarat Daniel Ispas, antrenorul echipei severinene.

Pas greºit, la Recea
Liga 2, Etapa a 6-a

Rapid Bucureºti - Concordia Chiajna 4-2
Farul Constanþa - Metaloglobus Bucureºti 1-2
Viitorul Pandurii Tg.Jiu - Petrolul Ploieºti 1-1
CSM Reºiþa - Unirea Slobozia 1-3
Ripensia Timiºoara - Gloria Buzãu 2-1
FK Csikszereda - ASU Politehnica Timiºoara 2-0
Dunãrea Cãlãraºi - Aerostar Bacãu 3-2
FC Recea - FCU Craiova 3-3
Universitatea Cluj - Pandurii Târgu Jiu 2-0
CS Mioveni - Turris Turnu Mãgurele 0-0
CSM Slatina a stat

Clasament
1. FCU Craiova 6   4    2   0 16 - 9 14
2. Rapid 6   4 1   1 14 - 7 13
3. Dunãrea Cãlãraºi 6   4 0   1 9 - 4 12
4. ASU Politehnica 6   3 2   1 5 - 3 11
5. Petrolul Ploieºti 6   3 1   2 13 - 5 10
6. Universitatea Cluj 6   3 1   2 7 - 4 10
7. Turris Tr. Mãgurele 6   2 3   1 11 - 6  9
8. Metaloglobus B. 5   2 3   0 6 - 4  9
9. Concordia Chiajna 6   2 2   2 13 - 108
10. FK Csikszereda 5   2 1   2 7 - 6 7
11. Farul Constanþa 5   2 1   2 7 - 7 7
12. Unirea Slobozia 5   2 1   2 6 - 6 7
13. CS Mioveni 6   1 4   1 2 - 2 7
14. Viitorul Târgu Jiu 5   2 1   2 10 - 127
15. CSM Reºiþa 5   2 1   2 2 - 7 7
16. Gloria Buzãu 6   1 3   2 6 - 7 6
17. RipensiaTimiºoara 5  2 0   3 5 - 12 6
18. FC Recea 6   1 1   4 8 - 14 4
19. CSM Slatina 5   1 0   4 4 - 8  3
20. Aerostar Bacãu 6   1 0   5 5 -10 3
21. Pandurii Târgu Jiu  5   0 0   5 2 - 15 0

    Menþinerea unui nivel scãzut al ieºirilor
de capital speculativ din pieþele de la
marginea zonei euro a permis monedelor
sã se aprecieze faþã de cea unicã.

Cursul euro a coborât miercuri de la 4,8742
la 4,8729 lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile
se realizau în culoarul 4,872 – 4,877 lei.

Marþi, BCE a anunþat o medie a euro de
4,8760 lei, care reprezintã un nou record,
valoare care semnalizeazã menþinerea
unei evoluþii descendente a leului, care
nu mai poate face faþã diverºilor factori,
atât interni cât ºi externi.

Anunþul fãcut marþi de preºedintele Donald
Trump conform cãruia a decis întreruperea
negocierilor cu democraþii privind noul
program de stimulare a economiei SUA pânã
dupã alegerile prezidenþiale a crescut cererea
de monedã americanã, ea apreciindu-se
miercuri la 1,1725 – 1,1768 dolari/euro,
în condiþiile în care este consideratã un
refugiu în perioadele de incertitudini
economice sau politice.

Media dolarului american a urcat de la
4,1366 la 4,1438 lei.

Moneda elveþianã fluctua între 1,077 ºi
1,08 franci/euro iar cursul ei a scãzut de la
4,5234 la 4,5163 lei.

Lira sterlinã se deprecia la 1,0953 –
1,0996 euro iar cursul ei a coborât de la
5,3722 la 5,3407 lei, evoluþie provocatã de
lipsa, în continuare, a unui acord comercial
post-Brexit între UE ºi Marea Britanie.

Uncia de aur a revenit miercuri sub
pragul de 1.900 dolari ºi fluctua între
1.882 ºi 1.897 dolari, ceea ce a fãcut ca
preþul gramului de aur sã coboare de la
254,5129 la 251,7433 lei.

Reducerea lichiditãþii din piaþa monetarã a
menþinut marþi nivelul dobânzilor interbancare
peste pragul de 2%, dupã ce în urmã cu circa
douã sãptãmâni ele coborâserã la valori
comparabile cu cele din noiembrie 2017.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat la 2,10%, în timp
ce indicele ROBOR la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a
oprit la 2,11%, în timp ce indicele la 12 luni
a coborât de la 2,13 la 2,12%.

Bitcoin fluctua pe platformele specializate
într-un culoar foarte îngust, 10.570 – 10.640
dolari, dupã creºterea de luni la 10.800 dolari.
Sunt folosite date ºi informaþii disponibile
pânã la ora 14:00 .

Marþi, BCE a
stabilit o cotaþie de

4,8760 lei/euro

FCU Craiova a remizat, scor 3-3, în deplasarea de la
Maramureº Recea, în etapa a 6-a din Liga a 2-a.
Claudiu Bãlan a deschis scorul pentru olteni, din
penalty, în minutul 26, Marius Coman (‘45) a egalat,
dupã care gazdele au preluat conducerea prin reuºita
lui Arsene Luboya (49). Marian Anghelina (‘58) ºi
Valentin Munteanu (‘66) au readus Craiova în avantaj,
dar Recea a egalat din nou, prin Romario Rus (‘69).
Dupã acest rezultat, echipa antrenatã de Nicolo
Napoli a rãmas pe primul loc, dar mai are doar un
punct avans faþã de Rapid Bucureºti, care a câºtigat
cu scorul de 4-2 partida cu Concordia Chiajna.
   Sâmbãtã, de la ora 20:45, FCU Craiova va întâlni
chiar contracandidata în lupta pentru promovarea în
Liga 1, Rapid Bucureºti, pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin. Partida va fi transmisã, în
direct, de posturile TV Digi Sport ºi TelekomSport.
   “A fost un meci cu rãsturnãri de scor, la Recea.
Am avut avantaj de douã ori, dar nu am profitat.
Au fost ºi ei în avantaj. Pânã la urmã, este un
rezultat bun. Sâmbãtã, aºteaptã un joc foarte dificil.
Rapid e o echipã bunã”, a declarat antrenorul
Nicolo Napoli.  Radu Georgescu Mircea  Oglindoiu
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Mã fraþilor, sã liniºtirã
lucrurile fro sãptãmânã, pãnã trecurã
emoþiile campaniei di la locale, iarã
acuma începu sã sã simtã miºcarea
pentru parlamentare. Pã da,
nu sã cherde timpu’, numai
unii taie în continuare frunze
la câini. Ete, nea Pavel reveni
la prefecturã. Cã trebuia ºi
‘mnealui sã fie pe undeva, nu
sã cade dupã aºa rezultate
bune sã laºi omu’ pe
dinafarã. Bine, nea Virgil
Popescu cherdu pe toate
fronturile, ºi cu nea Pavel, ºi
cu nea Cîrjan, cu toþi, ce mai
încoace ºi încolo. Acuma ar
putea nea Truºcã sã-i cam
sape locu’, cã sã pricepe,
începuse cu nea Aladin ºi a
obosit, din a treia încercare.
   Bine, nea Cupã renunþã ºi
‘mnealui dupã atâta campanie, nea
Koler sã mai întoarce la politicã peste
patru ani, pãnã atuncea sã ocupã de
bucãtãrie, de vase, de alte alea, iarã
în rest nea Drãghiea o sã stea tupilat,
cã la cât a împroºcat cu campanie, în
stânga ºi în dreapta, e plin pãnã peste
ochi ºi îi e cam ruºine sã sã mai

Sucã ºi fuga lu’ nea Gherghe preamãritul,
nea Popescu pierzãtoru’ de serviciu ºi rãsplata lu’ nea Drãghiea

arate prea curând. Deh, dupã faptã
vine ºi rãsplata.
   Cât despre nea Gherghe,
preamãritul, simþi cã i se clatinã

pãmântul de sub picioare când vãzu
rezultatele, sã fãcu mai pãmântiu
decât era, sã dusã rupând cauciucurile
la maºinã, aºa de repede o luã la
sãnãtoasa, sã iasã mai repede de
indicatoru’ cu ieºirea din oraº. Ce
mai, iera sã sarã peste sensu giratoriu
cu dedicaþie. Pãi, stimabile, cam cât

credeai matale cã puteai sã mai
prosteºti severinenii, cã în afarã de
primul mandat, în care þi-au venit
neºte mulþi bani via Stãniºoarã-Udrea
ºi trebuia sã-i cheltuieºti cumva, ºi
nu ne referim la fifty-fifty, ai cam tãiat
aeru în douã ºi magazinele di la Viena
non-stop. Aºa cã, la revedere ºi ai
grijã la restaurantul din Timiºoara, cã
s-a terminat muºtarul. Dacã ai un loc
în plus, ai putea matale sã îl iei ºi pe
nea Marius, ca ospãtar, dacã chierde
mandatu’ de primar. Nu i-ar sta rãu
‘mnealui sã serveascã ciorbele.
    Aia e, mã fraþilor, trebe sã ºtiþi sã
mai ºi cherdeþi, nu doar sã cîºtigaþi,
poate mai reveniþi cu picioarele pe
pãmânt ºi nu mai pãcãliþi oamenii.
Cã ete, dete pandemia asta peste noi
ºi nici cã v-a pãsat de asta, aþi umblat
pin blocuri, pin cartiere, aþi promis ºi
aþi tot promis, da mai bine vã
preocupaþi de lucruri actuale. Cã ete,
sã blocheazã ºi terapia intensivã di la

Severin, e cam la limitã, sã vezi dacã
sã mãreºte numãrul de cazuri grave,
atuncea o sã fie o problemã.
   Astea sunt problemele actuale, alea
cu proiecte aiuristice, în care unii nici
nu credeau, dar le prezentau, nu mai
merg decât la grãdiniþã.
   Mã nepoate, da luã nea Popescu di
la Orºova o bãtaie di la nea Mariusicã,
de-i mearsãrã fulgii, sã vezi acuma
cum îºi carã bagajele, uºor-uºor, unul
câte unul. Vorba lu’ al lu’ Zbanghiu,
începe sã ne placã de ãsta micu-
papion ºi cu ochelari, dacã mai face
ºi treabã serioasã, are toate ºansele
sã mai stea. ªi sã-ºi mai schimbe
încã o datã maºina, cã în 2-3 ani nu
îl mai încape. Pã da, cã aºa-s cam
toþi, la al doilea mandat abia îºi mai
încap în piele. Aia e, mã fraþilor, unii
mai decât alþii ºi toþi deopotrivã.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, aveþi grijã
de voi, sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!

 nea Mãrin

Comunicat de presã
Ministrul Economiei, Energiei ºi Mediului

de Afaceri Virgil Popescu se aflã într-o
vizitã oficialã în Statele Unite ale Americii
Bucureºti, 7 octombrie - Ministrul Economiei, Energiei ºi Mediului

de Afaceri Virgil Popescu se aflã în aceste zile într-o vizitã oficialã în
Statele Unite ale Americii, prilej cu care va avea o întâlnire cu Secretarul
pentru Energie al SUA, Dan Brouillette, ºi cu alþi înalþi oficiali americani. 
   “Îmi doresc ca în urma acestei vizite sã dezvoltãm parteneriatul strategic
dintre România ºi SUA pe dimensiunea energeticã ºi sã punem bazele
unei cooperãri în acest domeniu. Statele Unite ale Americii sunt deja un
investitor puternic în economia româneascã, iar sectorul energetic, de
importanþã strategicã pentru România atât din perspectivã economicã,
cât ºi din perspectiva securitãþii energertice, este un domeniu în care mi-
aº dori sã vãd o prezenþã americanã mult mai pronunþatã în România. Îmi
doresc sã fructificãm cât mai multe oportunitãþi pentru dezvoltarea þãrii
noastre”, a declarat Virgil Popescu.
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