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Mariana Drãguþ, artista nãscutã la Prejna, plecatã
prea devreme sã cânte stelelor din ceruri, sã glãsuiascã
cu tril de argint printre îngeri, „amazoana” de pe calul
alb din genericul emisiunii „Tezaur Folcloric”, a
regretatei realizatoare Marioara Murãrescu, devenitã
ea cântec ºi dor, amintire, reprezintã inspiraþia, motivul,
Festivalului Naþional de Folclor „Mariana Drãguþ”.
   Dar oare ne amintim de Mariana Drãguþ ?  Sau rãmâne
doar legenda, legenda amazoanei, a vocii sale care ºopteºte
pe Cornetul ce strãjuieºte Prejna.  Laureata prestigiosului
“Festival Maria Tãnase”, membrã a Ansamblului
Profesionist “Danubius” cu o voce deosebitã, o artistã
apreciatã în care erau puse mari speranþe legate de

Festivalul Naþional de Folclor
“Mariana Drãguþ” - 2020 Tribunalul Mehedinþi a

validat mandatul de
preºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, obþinut
în urma alegerilor locale
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cântecul popular din Munþii Mehedinþiului.
   Despre ea, “amazoana” de pe genericul emisiunii “Tezaur
Folcloric” - Marioara Murãrescu, celebra realizatoare a
emisiunii, spunea. “povestea tristã o reprezintã faptul cã
interpreta care este în imaginile din generic a murit”.
   Se numea Mariana Drãguþ, una dintre laureatele
“Festivalului Maria Tanase”, o fatã care cânta foarte frumos,
dar care a avut o boalã necruþãtoare ºi a murit foarte tânãrã
„unii spuneau de ce-a pus amazoana aia în generic”? Ei,
dar eu am rãmas cu amazoana mea! La filmãri multe
interprete mergeau, conform obiceiurilor zonei, cãlare. ªi
Angelica Stoican, ºi fetele din grupul „Izverna“.
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Alina Teiº,
Deputat PRO România Judeþul Mehedinþi

Tocmai ce am vãzut niºte imagini cu politicieni mascaþi purtând
în braþe cutii. Par fericiþi, bucuria le joacã pe jumãtate din feþele
lor de politicieni obosiþi de grija þãrii. Le bãnuieºti, sub mãºti,
surâsurile satisfãcute ºi poþi ghici broboane de sudoare pe frunþi.
Au reuºit sã strângã mii de semnãturi pentru alegerile din 6
decembrie. Ca ºi cum asta - alegerile - ar fi fost marea provocare
a vremurilor noastre, grija noastrã cea dintâi ºi cea de pe urmã.
Ca ºi cum dacã nu am avea un alt parlament (deputaþi ºi senatori
strânºi uniþi în jurul partidelor lor care e de fapt unul ºi acelaºi)
nu am fi putut intra în 2021 ºi nici merge mai departe.

Sunt absolut convins cã dacã am fi îngheþat anul politic
ºi onorabila noastrã clasã politicã de gimnaziu ºi-ar fi
concentrat forþele într-un mare efort de conºtiinþã naþionalã,
ºi de economisire a banului public, ne-am fi putut aduna
asupra problemelor noastre cu adevãrat grave.

Una dintre acestea e ºcoala, situaþia dramaticã din învãþãmânt.
Au vrut cu orice preþ sã deschidã anul ºcolar, sã mimeze
normalitatea ca sã acopere anormalitatea alegerilor locale, ºi acum
nu mai ºtim cum sã închidem clase, ºcoli, licee. Nu mai ºtim ce
sã facem cu nevroza profesorilor, a pãrinþilor ºi a copiilor. Numai
ºcoalã nu mai este ºcoala de acum. Nu a fost zi în ultima perioadã
în care sã nu aparã un caz de covid prin ºcoli. Pãrinþii pur ºi
simplu au trãit ºi trãiesc într-o stare de stres extrem. Îmi imaginez
cã ºi cadrele didactice asemenea. Ce sã mai vorbim de copii?
Bieþii de ei, ce copilãrie e asta? Copilãrie cu botniþã, ca-n romanul
proletcultist al lui Zaharia Stancu, „Desculþ”.

Unii pãrinþi se plâng cã nu pot sta acasã cu copiii,
când aceºtia fac lecþiile online. Mulþi nu au tablete, net,
curent. Sau pur ºi simplu nu mai pot lua în serios ºcoala,
ºi pe bunã dreptate. E un faliment rãscolitor, uriaº, cu
consecinþe psihosociale grave. Ce au reuºit sã facã din
trinomul profesori-copii-pãrinþi în acest an va lãsa rãni
adânci în mentalitatea noilor generaþii.

Trãim o psihozã fãrã precedent. Cazurile apar ca ciupercile ºi
nicio salvare, de nicãieri. Bine cã ne preocupã alegerile
parlamentare, listele de candidaþi. O sã avem un nou parlament
tronând peste o Românie mutilatã de fricã, de boalã, de neputinþã...

Psihoza zilelor noastre

Proiectul de lege stabileºte
cadrul legal referitor la suplimentele

alimentare, comercializate ca
produse alimentare ºi prezentate ca

atare. Potrivit acestuia, la
producerea suplimentelor

alimentare pot fi utilizate numai
vitaminele ºi mineralele cuprinse

în legislaþia comunitarã.
   Ministerul Sãnãtãþii este autoritatea
competentã în domeniul suplimentelor
alimentare pe bazã de: a) vitamine, minerale;
b) amestecuri de vitamine ºi/sau minerale; c)
substanþe cu efect nutriþional sau fiziologic,
altele decât vitamine ºi minerale; d) amestecuri
de vitamine ºi/sau minerale cu substanþe cu
efect nutriþional sau fiziologic, altele decât
vitamine ºi minerale; e) amestecuri de vitamine
ºi/sau minerale cu extracte vegetale ºi/sau
animale; f) amestecuri de vitamine ºi/sau
minerale cu extracte vegetale ºi /sau animale,
cu substanþe cu efect nutriþional sau fiziologic,
cu plante ºi/sau produse ale stupului.
   “Dispoziþiile prezentei legi nu sunt
aplicabile medicamentelor definite în titlul
XVIII ‘Medicamentul’ din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sãnãtãþii
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare ºi nici suplimentelor alimentare pe
bazã de plante medicinale, aromatice ºi
produse ale stupului, reglementate prin
Legea nr. 491/2003, republicata, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare”,
prevede un alt amendament.
   Suplimentul alimentar contrafãcut este
definit ca fiind suplimentul alimentar pentru
care se prezintã în mod fals identitatea,
inclusiv ambalajul ºi etichetarea, denumirea
ºi compoziþia în ceea ce priveºte oricare din
componentele sale, inclusiv cantitatea
componentelor respective.
   Introducerea pe piaþã de cãtre producãtor,
importator sau persoana responsabilã cu
plasarea produsului pe piaþã în România a
suplimentelor alimentare se realizeazã pe
baza certificatului de notificare.

   Modificãrile privind calitatea
ºi/sau compoziþia suplimentelor
alimentare determinã anularea
certificatului de notificare.
   În etichetarea, prezentarea ºi în
comunicãrile comerciale referitoare
la suplimentele alimentare, adresate
consumatorilor ºi profesioniºtilor
din domeniul sãnãtãþii, este interzisã
atribuirea proprietãþilor de prevenire,

Editorial

de Sorin

Vidan

Camera Deputaþilor a adoptat un proiect de lege
referitor la suplimentele alimentare, comercializate

ca produse alimentare ºi prezentate ca atare

tratare sau vindecare a unei boli umane sau
referirea la asemenea proprietãþi. De asemenea,
este interzisã utilizarea afirmaþiilor directe sau
care sã sugereze faptul cã alimentaþia variatã ºi
echilibratã nu poate asigura cantitãþi adecvate
de substanþe nutritive.
   Ministerul Sãnãtãþii va afiºa pe site-ul sãu
oficial documentele necesare notificãrii
suplimentelor alimentare; lista plantelor
admise în suplimentele alimentare, preluatã
de la Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale; lista substanþelor cu efect nutriþional
sau fiziologic admise în suplimentele
alimentare; lista cu suplimentele alimentare
notificate deja la Ministerul Sãnãtãþii, prin
structurile de specialitate, respectiv Centrele
regionale de sãnãtate publicã, din anul 2007,
pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
   Constituie contravenþii urmãtoarele fapte:
etichetarea neconformã cu legislaþia în vigoare
a suplimentelor alimentare, încadrarea
suplimentelor alimentare în alta categorie de
produse alimentare sau dispozitive medicale,
cu scopul eludãrii dispoziþiilor prezentei legi,
comercializarea suplimentelor alimentare fãrã
certificat de notificare, nerespectarea
prevederilor legale referitoare la ingredientele
prevãzute de prezenta lege, precum ºi
publicitatea neconformã cu legislaþia în
vigoare a suplimentelor alimentare.
   Contravenþiile se sancþioneazã cu amenzi
cuprinse între 3.000 ºi 15.000 de lei, în funcþie
de categoria acesteia autoritatea competentã
în acest sens fiind ANPC.
   Fapta persoanei de a prepara sau fabrica
suplimente alimentare contrafãcute, precum ºi
aceea de a introduce pe piaþã, a oferi, vinde sau
distribui astfel de suplimente alimentare,
cunoscând cã acestea sunt contrafãcute,
constituie infracþiune ºi se pedepseºte potrivit
prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Camera Deputaþilor este decizionalã în
cazul acestui proiect de lege.
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Tribunalul Mehedinþi a
validat astãzi (n.r. 15 octombrie)
mandatul de preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi în
cazul domnului Aladin Georgescu,
candidatul Partidului Social
Democrat la alegerile locale din 27
septembrie.
     “Le mulþumesc încã o datã celor
care au ales la scrutinul electoral,
cu un numãr de 54.313 voturi din
cele 120.615 voturi valabil
exprimate, ca eu sã obþin un nou
mandat de preºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi. Acesta este cel
de-al doilea mandat pe care

Astfel, 80-85% dintre salariaþii þãrii vor fi
cuprinºi în aceastã mãsurã ºi vor avea câºtiguri nete
semnificativ mai mari! Este vorba în special de cei între
salariul minim ºi pragul salarial de 4.000 lei.

   “Contribuþiile sociale rãmân, deci nu e afectat bugetul
de pensii sau de sãnãtate ºi nici dreptul la pensie al
salariaþilor! O soluþie uºor de aplicat fiscal, cu un impact
bugetar de doar 0,2% din PIB. Se aplicã pe un singur
contract de muncã, astfel încât sã se previnã divizarea
artificialã a salariilor pe mai multe contracte. Este o
mãsurã de justiþie socialã, care ajutã marea masã a
salariaþilor - în special pe cei din economia privatã, cum
ar fi angajaþii din HORECA umiliþi de guvernarea liberalã,
dar ºi pe sutele de mii de români þinuþi de patroni în
zona salariului minim”, a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Potrivit unei informãri a Grupului de
Comunicare Strategicã, în judeþul Mehedinþi,
rata infectãrii cu virusul SARS-CoV-2 este
de 0,62%, aflându-ne între judeþele cu cele
mai puþine cazuri de infectare.
   “Sigur, pericolul nu a trecut! Trebuie sã fim
în continuare atenþi la respectarea regulilor
de igienã, sã purtãm mascã ºi sã pãstrãm
distanþa fizicã!
   Din informaþiile primite de la Spitalul
Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu Severin,
în aceastã dimineaþã (n.r. 16 octombrie),
Secþia de Terapie Intensivã avea trei paturi
libere destinate pacienþilor COVID-19.
Întrucât situaþia este dificilã în alte judeþe la
acest capitol, iar spitalele nu mai au locuri
pentru pacienþii aflaþi în stare gravã, s-a
autorizat transferul a doi pacienþi din
Bucureºti ºi Craiova, iar în acest moment,
aceºtia sunt trataþi de personalul Spitalului

Tribunalul Mehedinþi a validat
mandatul de preºedinte al

Consiliului Judeþean Mehedinþi,
obþinut în urma alegerilor locale

mehedinþenii mi-l încredinþeazã,
dupã ce în perioada 2014-2016,
am îndeplinit funcþia de
vicepreºedinte cu atribuþii de
preºedinte al Consiliului Judeþean.
Nu este doar succesul meu, este al
întregii echipe a Organizaþiei PSD
Mehedinþi, partid care a obþinut, de
asemenea, majoritatea voturilor
pentru Consiliul Judeþean la
alegerile locale din 27 septembrie.
   Tribunalul Mehedinþi a validat ºi
mandatele majoritãþii consilierilor
judeþeni”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

Judeþul Mehedinþi, printre judeþele cu cele mai mici
incidenþe COVID-19 la mia de locuitori

PSD propune impozit pe
venit ZERO la salariul minim,

prin creºterea deducerilor
personale, plafonul maxim
fiind salariul de 6.000 lei

 Biroul de presã

Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu Severin.
   Pe de altã parte, pacienþii confirmaþi cu
noul Coronavirus, internaþi în secþia de Boli
Infecþioase sunt în stare bunã, neavând
forme grave ale bolii!
   ªi situaþia cazurilor confirmate la nivelul
personalului medical din Spitalul Judeþean
de Urgenþã este sub control ºi nu s-a pus
niciun moment problema închiderii unitãþii
sau a secþiilor! Nu lãsaþi garda jos! Este
mai bine sã previi decât sã combaþi ºi în
mare mãsurã, sãnãtatea depinde de fiecare
dintre noi!
   Respectaþi regulile de prevenire a
rãspândirii virusului!
   Sãnãtate multã tuturor!
   Sã ne vedem cu bine!” a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
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Aºadar, manifestãrile
dedicate acestui hram au început din
seara zilei de marþi, 13 octombrie
2020, când a fost sãvârºitã slujba
Vecerniei unitã cu Litia, dupã care a
fost sãvârºitã slujba Privegherii în
cinstea Cuvioasei Parascheva, iar
dimineaþa zilei de prãznuire a început
prin slujba Acatistului, urmatã fiind
de Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie, sãvârºitã de Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, alãturi de
slujitorii sfintei mãnãstiri.

Mãnãstirea Gura Motrului a îmbrãcat veºmânt de sãrbãtoare

   Rãspunsurile liturgice au fost date
de cãtre psalþi ai Catedralei Episcopale
din Drobeta Turnu-Severin.
   În cuvântul de învãþãturã rostit,
Ierarhul mehedinþean a tâlcuit
pericopa evanghelicã din aceastã
sfântã zi ºi a prezentat viaþa ºi
activitatea Sfintei Cuvioase
Parascheva de la Iaºi.
   La finalul Sfintei Liturghii, pãrintele
protosinghel Iacob Rusu, stareþul
mânãstirii Gura Motrului, a mulþumit
Preasfinþitului Pãrinte Episcop
Nicodim pentru binecuvântarea

adusã în aceastã zi de hram, dar ºi
tuturor celor prezenþi.
   Conform tradiþiei, Mãnãstirea Gura
Motrului a fost întemeiatã de Sfântul
Nicodim, la sfârºitul secolului al XIV-
lea. Cuviosul a ridicat aici un schit de
lemn, constând într-o micã bisericã ºi
câteva chilii, împrejmuite cu viþã de vie.
Mai târziu, la 13 ianuarie 1519, dupã
unele documente, logofãtul Harvat a
ridicat aici o bisericã mai mare ºi a
înzestrat mãnãstirea cu numeroase
moºii, înscriindu-se astfel pe lista
ctitorilor. Între anii 1642 ºi 1643,
domnitorul Matei Basarab a refãcut
mãnãstirea din temelie.
   De Mãnãstirea Gura Motrului se
leagã ºi numele marelui arhimandrit

Eufrosin Poteca, stareþul cinstitului
aºezãmânt. În timpul egumenatului
sãu, mãnãstirea a devenit un
adevãrat centru cultural al judeþului
Mehedinþi. A reuºit sã înfiinþeze
mai multe ºcoli în localitãþile
învecinate, care erau coordonate ºi
susþinute din fondurile Bisericii.
   Datoritã lui au plecat sã înveþe mai
departe nume mari ale culturii
româneºti, precum Radu Popescu,
tatãl filosofului C. Rãdulescu-Motru ºi
Costache Ionescu. În prezent, sfântul
aºezãmânt numãrã trei vieþuitori ºi este
condus de preacuviosul pãrinte
protosinghel Iacob Rusu.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Miercuri, 14 octombrie 2020, când Biserica Ortodoxã Românã
prãznuieºte pe Preacuvioasa Maicã Parascheva de la Iaºi,

mãnãstirea mehedinþeanã Gura Motrului ºi-a serbat hramul

Timp de trei zile, pompierii
mehedinþeni au desfãºurat o nouã
sesiune de pregãtire în domeniul
situaþiilor de urgenþã. Aceºtia au
exersat tehnicile de intervenþie
pentru salvarea persoanelor în caz
de inundaþii ºi viituri.
   Activitatea a presupus îmbunãtãþirea
capacitãþii de intervenþie, prin
perfecþionarea deprinderilor, fiind
desfãºurate antrenamente, pe Fluviul
Dunãrea, pentru a testa costumele
individuale de protecþie în caz de
inundaþii, achiziþionate în cadrul
proiectului transfrontalier România-

Pompierii mehedinþeni pregãtiþi pentru
a face faþã situaþiilor de urgenþã
generate de inundaþii ºi viituri

Serbia „Întãrirea capacitãþii autoritãþilor
române ºi sârbe de a reacþiona în caz
de inundaþii ºi cutremure”.
   Datoritã materialelor termice
impermeabile acestea oferã
salvatorului un plus de siguranþã
ºi confort, constituind un avantaj
în eficientizarea intervenþiei.
   Pompierii mehedinþeni se
pregãtesc continuu, pentru a face faþã
situaþiilor neprevãzute, scopul fiind
protejarea ºi salvarea semenilor, a
bunurilor acestora, dar ºi a mediului.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

Comitetul Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã Mehedinþi a
aprobat miercuri, 21 octombrie,
hotãrârea privind aprobarea Planului
de mãsuri a DSVSA Mehedinþi
pentru combaterea focarului de pestã
porcinã africanã de pe raza satului
Corzu, comuna Bâcleº.
   În data de 17.10.2020, Direcþia
Sanitarã Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Mehedinþi a
fost sesizatã de cãtre 3 proprietari
de exploataþii din satul Corzu despre
faptul cã au gãsit câteva animale
moarte. Imediat, DSVSA Mehedinþi
a efectuat ancheta epidemiologicã,

COMUNICAT DE PRESÃ
iar exploataþiile contaminate au fost
plasate sub supraveghere oficialã.
S-au prelevat probe de organe de
la porcii morþi din cele 3
gospodãrii, probele fiind trimise la
Laboratorul Sanitar Veterinar Dolj,
iar miercuri, 21.10.2020, a fost
confirmatã Pesta Porcinã Africanã
în cele trei exploataþii din satul
Corzu, în baza buletinelor de
analizã emise de LSVJ Dolj.
   DSVSA Mehedinþi a stabilit în jurul
focarului de pestã porcinã africanã din
satul Corzu zonele circulare de
protecþie ºi supraveghere de 3 ºi
respectiv 10 km.
   “La intrãrile ºi ieºirile din localitate
au fost instalate filtre sanitare, astfel
încât mijloacele de transport care se
deplaseazã prin sat sã fie dezinfectate.
Sunt prezenþi aici reprezentanþi de la
DSVSA Mehedinþi, Primãria Bâcleº
ºi IPJ Mehedinþi. Joi se va trece la
uciderea porcilor rãmaºi în viaþã din
cele trei exploataþii contaminate, sub
control oficial ºi într-un mod prin care
sã se evite orice risc de propagare a
virusului pestei porcine africane”, a
precizat prefectul Cristinel PAVEL:
   La intrarea în exploataþii se
amplaseazã dezinfectoare de picioare,
iar circulaþia persoanelor ºi a
vehiculelor înspre sau dinspre
exploataþii se va face doar cu avizul
DSVSA Mehedinþi.

CANCELARIA PREFECTULUI

Sub egida Uniunii Scriitorilor din
România a apãrut nr. 14 (109) al

revistei trimestriale de culturã,
educaþie ºi opinie “CALIGRAF”

condusã de prof. Victor Rusu, în
calitate de director.
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PMP si-a depus dosarele de
candidaturã pentru alegerea

Camerei Deputaþilor ºi a
Senatului României.

   “Propunem mehedinþenilor
oameni valoroºi, cu experienþã

Comunicat de presã PMP Mehedinti

PMP Mehedinþi a depus listele pentru alegerile parlamentare

politicã ºi profesionalã, fãrã probleme
de integritate”- a precizat Ramona
Cupã noul lider al PMP Mehedinþi.
   Pentru Camera Deputaþilor vor
candida din partea PMP: economistul

Voinþa popularã exprimatã prin
referendum nu mai trebuie ignoratã. Suntem
la a treia legislaturã în care Parlamentul are
465 de membri. Dupã mai bine de zece ani
de la referendumul din 2009 prin care
7.765.573 români au votat pentru reducerea
numãrului de parlamentari e timpul ca acest
vot sã fie în sfârºit respectat. Statul de drept
trebuie recuperat în România.
   Respectarea Constituþiei ºi a legilor este
obligatorie. Constituþia prevede cã
referendumul este modalitatea prin care
poporul îºi exprimã voinþa cu privire la
probleme de interes naþional. Poporul ºi-a
exprimat voinþa cu privire la numãrul de
parlamentari: 300, dar voinþa sa este dispreþuitã
de toatã clasa politicã, cu excepþia PMP.
   Suntem în continuare þara din UE cu cei
mai mulþi parlamentari raportat la numãrul
de locuitori. Avem 1 ales la 44.000 de
cetãþeni în timp ce Italia are 1 la 64.000
(iar din 2023 va avea 1 la 101.000!!!), Belgia
1 la 76.000, Franþa 1 la 112.000, Germania
1 la 117.000 ºi exemplele pot continua.
   Italia a avut de curând un referendum la
care au participat 70% din italieni, iar
marea lor majoritate s-au pronunþat în
favoarea scãderii numãrului de
parlamentari de la 630 la 400 în Camera
deputaþilor ºi de la 315 la 200 în Senatul

“Cerem partidelor sã explice de ce se opun scãderii numãrului de
parlamentari la 300, aºa cum au decis românii prin referendum?!”

Ion Cupã, medicul veterinar Irina
Oana Zoican,  biologul Ramona
Maria Cupã,  profesorul  Ion Tufiº,
inginerul   Dan Cãtãlin Vatamanu,
economistul Alexandru Sitaru.
   Pentru Senatul României PMP
Mehedinþi îi propune pe: inginerul

Gagea Florin, biologul Loredana
Georgiana Cioc, economistul
Stelescu Georgeta, economistul
Louis Moisescu.
   “Vrem sã-i reprezentãm aºa cum
se cuvine pe toþi mehedinþenii care
cred în valorile naþionale, în
dreapta credinþã, în proprietate, în
munca preþuitã corect, în libera
iniþiativã, în drepturi ºi libertãþi. Îi
aºteptãm alãturi de noi pe toþi
mehedinþenii care îºi doresc în
urma alegerilor din 6 decembrie un
guvern responsabil în stare sã
aducã siguranþã ºi bunãstare pentru
toþi”- precizeazã Ion Cupã, cel care
deschide lista PMP Mehedinþi
pentru Camera Deputaþilor.
#MiºcãmRomânia
#Educaþie
#Sãnãtate
#Credinþã

Biroul de presã PMP Mehedinþi

italian. În total o scãdere cu 345 a
numãrului de locuri în Parlament de la 945
la 600 într-o þarã cu peste 60 de milioane
de locuitori! Vot care va fi aplicat de la
urmãtorul scrutin electoral, indiferent cã
acesta va fi anticipat sau la termen.
   Noi, în România o þarã cu cca 21 milioane
de cetãþeni nu reuºim sã scãdem numãrul
parlamentarilor de la 465 la 300 dupã mai
bine zece ani de zile.
   PMP este singurul partid care susþine
reducerea numãrului de parlamentari la
300. PMP este singurul partid care respectã
referendumul din 2009 ºi luptã pentru un
Parlament redus la 300 de parlamentari.
   PMP a depus 2 proiecte de lege pentru
reducerea numãrului de parlamentari. De
2 ani, proiectul PMP a trecut de Senat ºi
stã pe ordinea de zi a Camerei Deputaþilor
la coada listei, în aºa fel încât nu ajunge
niciodatã în top pentru a putea fi dezbãtutã
ºi votatã. Niciun preºedinte de Camerã ºi
niciun partid nu au dorit sã dezbatã aceastã
lege. Este cea mai gravã sfidare pe care
clasa politicã o aduce societãþii româneºti.
   PMP cere clasei politice sã renunþe la a
se mai coaliza împotriva voinþei exprimate
de popor prin singura sa modalitate de a o
face: prin referendum.

 Salutare tuturor, dupã cum probabil ºtiþi, eu, omul
Radu Preda am fost umilit, dar pentru ultima oarã.

Sunt propus de cãtre PSD Dolj ca ºi Candidat la Camera
Deputaþilor pe locul 11, adicã prima rezervã. Pentru mine
este totuºi prea mult dupã o muncã politicã de 14 ani în
PSD. Acum drumurile noastre se despart, vã doresc succes
tuturor ºi vã mulþumesc pentru tot ce am trãit împreunã.

Munca mea politicã continuã într-o echipã micã, dar
care acum a deschis pentru mine o uºã mare. Voi fi
candidat pe locul 1 la Senatul României pe lista PMP Dolj.

Eu rãmân acelaºi om ºi îi aºtept lângã mine pe toþi cei
care vor sã continuãm împreunã!

Deputat Ion Cupã:

 continuare în pag. 14
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’

*Dacã au vãzut ei ºi au vãzut
cã nucleul de interes al cetãþeanului
român nu mai este statistica
virusoidalã Covid, ci toate coþcãriile
legate de alegerile de la Moº Nicolae,
bãieþii care ne diriguiesc viaþa ºi vor
sã ne protejeze þinându-ne mereu în
prizã au bãgat, cum se spune, cãrbuni
în tenderul fãcãleþilor de statistici,
asfel cã, odatã cu fiecare zi care trece,
numãrul infectaþilior creºte aº zice
exponenþial. Au început sã se închidã,
iatã, nu doar terase, restaurante, teatre,
instituþii diverse, ci ºi localitãþi întregi,
oraºe mari, incluzând aici ºi
Bucureºtiul iubit, unde, se ºtie,
negura s-a risipit, nu de tot, o parte
din ce numeam noi negurã
refugiindu-se în tãrtãcuþele pãtrate ale
unora din tagma celor care au
pretenþia cã sunt Alpha ºi Omega în
aceastã þarã. Sunt pe dracu’, dar asta
e o altã poveste. Sunt anunþate
închideri de ºcoli, gradiniþe, oraºe de
prin diverse zone ale þarii. Iatã, chiar
în Severinul iubit ni se aduce la
cunoºtinþã cã, de la începutul acestei
sãptãmâni, s-a închis ªcoala
gimnazialã nr. 2 „Alice Voinescu”.
ªtirile, în astfel de cazuri, sunt însã
contradictorii, în funcþie, evident, de
sferele de interese, aºa cã preferabil
e sã vã informaþi direct de la sursã.
   *Problema cardinalã a momentului
este legatã de amânarea pentru luna
martie 2021 a alegerilor parlamentare,
programate  pentru 6 decembrie
2020. Opozantul cel mai încrâncenat
al amânãrii alegerilor parlamentare
pentru primãvara anului urmãtor este
preºedintele (vorba vine!) Klaus

Bãtaia de joc a unor cioflingari apatrizi
Iohannis, ce-i mai zice, dacã nu ºtiaþi,
Nea Rânjilã. Partizanii amânãrii
alegerilor provin, de regulã,  din
rândurile Opoziþiei, care aduc drept
argument protejarea copiilor, elevilor
de efectele coronavirusului.
Argumentul celorlalþi este cã nici la
primãvarã condiþiile nu vor fi mai
bune. Pãrerea mea este cã
argumentele pe care le agitã cele douã
tabere sunt doar pentru asigurarea
unei faþade convenabile cât de cât
pentru pretenþiile de onorabilitate ale
unui ochi independent. Altminteri,
totul este o mizerabilã politicã,
profund ipocritã, de partid.
   *Preocupãrile tuturor sunt legate de
asigurarea unor locuri cât mai
avantajoase pe listele de partid pentru
noul parlament. În timp ce PNL ºi PRO
ROMÂNIA se preocupã de racolãri de
nume cât mai grele, PSD a trecut la
schimbarea gãrzilor. Oameni grei, pânã
nu de mult, în partid, precum Ecaterina
Andronescu, Eugen Nicolicea, Marian
Opriºan sau ªerban Nicolae nu se mai
regãsesc pe lisele de candidati pentru
noul Parlament ºi, cel puþin
deocamdatã nu se aude mai nimic
despre eventualele lor noi opþiuni. E
de observat cã toþi acesti parlamentari
din aºa numita gardã veche erau dintre
cei al cãror cuvânt atârna greu în PSD.
Acesta sã fie conþinutul reformei în
PSD? UN PSD fãrã voce? Un PSD
lipsit de reacþie ºi fãrã prestanþã? Un
PSD dupã chipul ºi asemãnarea
molâului lider actual al formaþiunii,
Marcel Ciolacu? Ce s-a ales din fostul
mare partid al lui Iliescu ºi Nãstase?
Bãtaia de joc a unor cioflingari apatrizi?

 Urmare din pag.  1

Filmarea din genericul emisiunii
“Tezaur folcloric” s-a fãcut în zona
Balta, iar artista apare cãlare, aºa cum
este obiceiul în zona de munte a
judeþului, în special a satului Prejna.
   Mai avea multe de spus, mai avea
multe doruri de cântat, de ºoptit cu
glasul izvoarelor, al vântului, al ierbii
ºi al munþilor Mehedinþiului.
   Poate Dumnezeu a dorit ca ea sã
se alãture altor voci de aur, ºi acum
alãturi de aceºtia, plecaþi tot din
Munþii Mehedinþiului, colindã
cerurile ºi munþii.
   Muntenii spun cã trompeta lui
Gherghina încã se aude peste vãi ºi
cântec minunat o însoþeºte. Tot ei spun
cã în ºuierul vântului, în murmurul
izvoarelor, în glasul ierbii tot aceste
voci ºi sunete minunate se ivesc, ale
celor care le-au cântat toatã viaþa, ºi
acum le încântã în nemurire.
   Ediþia de anul acesta a Festivalului
Naþional de Folclor  “Mariana Drãguþ”
s-a desfãºurat pe vremuri de
pandemie, când  toatã lumea se
supune unor reguli speciale.
   Organizatorii Festivalului Naþional
de Folclor “Mariana Drãguþ” au fost
Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”.
   Ca de obicei, organizatorii au
realizat o manifestare artisticã
extraordinarã, conducerile celor
douã instituþii s-au implicat foarte
mult pentru acest eveniment. O
manifestare artistic supusã rigorilor
legilor speciale care funcþioneazã în
acest timp, în care pandemia
generatã de virusul SARS COV
încearcã aºa de greu umanitatea.
   Dupã foarte mulþi ani, Festivalul
Naþional de Folclor “Mariana Drãguþ”
a avut loc, din nou, în municipiul
reºedinþã de judeþ, la Palatul Culturii
“Teodor  Costescu”.
   Juriul Festivalului a fost compus
din: Emilia Mihãilescu, manager al
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”.
Doina Durdan,  ºefa Secþiei “Arte”
profesorul Liviu Nanciu, ºi Marian
Magheru, profesor, maestru dirijor al
Grupului Folcloric “Cetiniþa”.
   Marele Trofeu a fost câºtigat de
interpreta de muzicã popularã,  Sorina

Festivalul Naþional de Folclor
“Mariana Drãguþ” - 2020

Boboruþã, din Drobeta Turnu Severin.
   Premiul I, secþiunea soliºti
vocali a revenit Paulinei Scurtu,
premiul II Medanei Pîrjan, premiul
III a fost împãrþit de Alexandra
Savu ºi Oana Stroe.
   Au fost  acorda te douã
menþiuni: Mellora Ploºtinaru ºi
Beatrice Ciotârlã.
   A urmat un spectacol extraordinar
susþinut de soliºtii vocali ºi
instrumentiºti ai Ansamblului
Profesionist “Danubius” ºi de
dansatorii Ansamblului.
   ªi în acest an a avut loc o ediþie
foarte reuºitã a Festivalului Naþional
de Folclor “Mariana Drãguþ”.   Chiar
dacã temporar, din cauza restricþiilor
Festivalul a avut loc la Drobeta
Turnu Severin, managerul Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu”, Emilia
Mihãilescu, a fãcut toate eforturile
ca manifestarea artisticã sã aibe loc,
în onoarea celei ce a fost Mariana
Drãguþ, sã se desfãºoare în cele mai
bune condiþii, sã fie promovat
folclorul autentic ºi de bunã calitate.

Consiliul Judeþean Mehedinþi a
asigurat, ca de obicei, logistica
necesarã ºi finanþarea manifestãrii,
pentru cã indiferent dacã vorbim de
culturã, de folclor autentic ºi tradiþii
, de orice domeniu al vieþii sociale
sau culturale, nimic nu se poate
realize fãrã fonduri.
 Meritul Consiliului Judeþean
Mehedinþi, a preºedintelui Aladin
Georgescu este de necontestat,
mereu au sprijinit tot ceea ce þine
de culturã,  de patrimonial cultural
al judeþului Mehedinþi.  Dovada o
constituie chiar  Centrul Cultural
Nichita Stãnescu, subordonat
Consiliului Judeþean, care
reprezintã principalul ordonator de
credit, ºi activitatea extrem de
bogatã ºi laborioasã a instituþiei pe
tot teritoriul judeþului Mehedinþi,
care cuprinde manifestãri cultural
artistice, indiferent cã vorbim de
spectacole, festivaluri de muzicã
popularã sau de muzicã uºoarã, sau
dedicate poeziei , scriitorilor,
poeþilor,   artiºtilor plastici.

Gabriela Pogaci



culturãOBIECTIV mehedinþean 22 - 28.10.2020 pag. 7

Implementat în anul 2019, de
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi Turism
Cultural din Drobeta-Turnu Severin, cu
sprijinul AFCN ºi al Primãriei Drobeta-
Turnu Severin, proiectul „FotoKaleh.
Patrimoniul uitat din fotografii”, a
constat în reamenajarea unui spaþiu din
Castelul Artelor (Castelul de Apã) cu
o expoziþie interactivã ce combinã
tehnologiile multimedia de
reconstituire a uliþei principale din
insula dispãrutã, de procesare ºi
reconstituire tehnologicã ºi organicã
a unor mirosuri specifice insulei ºi
bazarului turcesc, combinate cu
elemente de decor proiectate de
reputatul studio de arhitecturã
Zeppelin. O parte din cele 1.200 de
fotografii cu viaþa insularilor, primite,
printr-o donaþie, în anul 2018, au fost
folosite într-un mod creativ în cadrul
expoziþiei, personajele din imagini
putând fi vãzute „în miºcare”, graþie
unei aplicaþii QR Code Reader. A fost
astfel reprodusã vizual, olfactiv ºi
auditiv, în Castelul Artelor din Drobeta-
Turnu Severin, uliþa principalã a insulei
Ada-Kaleh, locul unde se aflau Bazarul
ºi Geamia. Expoziþia a fost realizatã
dupã un concept al arhitectului
Constantin Goagea, iniþiatorul
platformei de comunicare ºi acþiune
„Zeppelin”, interesat de impactul noilor
tehnologii ºi de schimbãrile pe care

   ªcoala Gimnazialã nr. 3 din
oraºul Drobeta Turnu-Severin este
partenerã în cadrul unui proiect
european Erasmus+, alãturi de alte
cinci þãri europene, Bulgaria,
Serbia, Croaþia, Slovacia ºi Austria.
Proiectul, intitulat ”The castles on
the Danube – our linking heritage”
(Castelele de pe Dunãre –

moºtenirea noastrã comunã), îi
ajutã pe elevi sã afle mai multe

despre istoria
ºi semnificaþia
castelelor de
pe malurile
Dunãrii în
trecut, prezent
ºi viitor. Cu
acest proiect,
se introduce
ideea Europei

Unite, care a început în Evul Mediu,
examinând influenþa culturii
medievale ºi a stilului de viaþã
asupra tendinþelor ºi epocilor
viitoare. În oraºele ºi cetãþile
istorice situate astãzi de-a lungul
Dunãrii, descoperim o istorie
comunã a continuitãþii.
   Pe parcursul celor doi ani de
desfãºurare a activitãþilor, elevii din
toate cele 6 þãri partenere

Zilele ERASMUS+ sãrbãtorite la ªcoala
Gimnazialã nr. 3 Drobeta Turnu Severin

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“
de la Istambul apreciazã ºi elogiazã

expoziþia FotoKaleh din Castelul Artelor
Primãria Drobeta Turnu Severin face paºi importanþi în promovarea atracþiilor

turistice în Turcia cu sprijinul Institutelor Culturale Turc ºi Român. Expoziþia
interactivã „FotoKaleh. Patrimoniul uitat din fotografii“, incluzând fotografii ºi cãrþi

poºtale cu ºi despre Insula dispãrutã Ada-Kaleh, recompuse tehnologic ºi
relaþionate secvenþial, este prezentatã în mediul online de Romanian Cultural

Institute în Istanbul, la 50 de ani de când insula a fost acoperitã de apele Dunãrii,
odatã cu construirea Barajului Porþile de Fier I.

acestea le aduc în artã ºi în proiecte
culturale.
   Ada Kaleh („Insula Fortãreaþã”) a fost
o insulã pe Dunãre, la circa 3 km în
aval de Orºova. A fost locuitã încã din
Antichitate, dar prima atestare
documentarã este un raport al
Cavalerilor Teutoni din 22 februarie
1430, despre fortificaþiile bãnãþene,
care vorbeºte despre Insula Saan cu
216 oameni. De la 1430 devine
cunoscutã ca Ada Kaleh.
   Insula Ada Kaleh, sau Carolina, cum
a fost numitã pânã la 1788 de cãtre
austrieci, n-a aparþinut decât foarte
puþin Statului Român. În 1937, când
apare documentata Monografie a lui
Ahmed Ali, ea avea 680 de locuitori,
majoritatea turci. Datã fiind lupta pentru
insulã timp de sute de ani, a trecut
succesiv în posesia turcilor ºi
austriecilor, turcii cucerind-o pentru
prima datã în 1390, ºi tot ei pãrãsind-
o ultimii, dupã mai bine de o jumãtate
de mileniu. Din 1949, locuitorii insulei
intrã sub o politizare comunistã
accentuatã. Treptat, populaþia de
origine turcã este înlocuitã din funcþiile
de conducere de cãtre oameni devotaþi
regimului. Locuitorii de origine turcã
au vrut sã plece în Turcia, dar pentru a
obþine paºapoarte a fost necesar sã-ºi
doneze averea Statului Român.

organizeazã diferite evenimente
tematice. În acest sens, în ciuda
situaþiei mondiale, generate de
pandemie, ºcoala continuã sã-ºi
îndeplineascã misiunea educativã.
Pentru a celebra Erasmus Days
2020, elevii au avut posibilitate sã
realizeze fotografii ale castelelor
sau cetãþilor identificate în proiect,
pe parcursul unui an, în cele 4
anotimpuri. Cele mai bune
fotografii au fost selectate ºi reunite
într-o expoziþie vie, organizatã, în
paralel, în toate ºcolile partenere.
   Elevii ªcolii Gimnaziale nr. 3 din
Drobeta Turnu-Severin, coordonaþi
de doamnele profesor Pacioga
Elida, Ghilerdea Elena ºi Crãcea
Otilia, au organizat aceastã
“expoziþie vie” în cadrul ºcolii, dar
ºi în apropierea acesteia. Elevii au
prezentat comunitãþii  locale
fotografii care înfãþiºeazã câte un
castel situat în fiecare þarã
partenerã. Prin intermediul
imaginilor elevii din ºcoalã ºi
comunitatea localã au cãlãtorit
imaginar pe cursul Dunãrii ºi au
aflat despre importanþa acestui
fluviu pentru dezvoltarea ºi unitatea
Europei. Deºi sunt la mii de
kilometri unii de alþii, deºi îºi
ascund zâmbetele inocente în
spatele unor mãºti ºi pãstreazã
distanþa fizicã, aceºti copii ne-au
arãtat cã ”a fi împreunã” depinde
doar de noi. Felicitãri ºi îi aºteptãm
cu alte activitãþi la fel de interesante!

prof. Elida Pacioga
prof. Otilia Ina Crãcea

 continuare în pag. 15
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Sasul navetist dispune ºi
abuzeazã de prerogativele
instituþiilor de forþã, specializate nu
numai în fraudarea alegerilor, ci în
tot ce miºcã în þara noastrã, motiv
pentru care, acest individ mult mai
slab educat decît normele Educaþiei
în vigoare, prin Intelligence Service,
nu va pierde niciodatã. La egoismul
ºi orgoliile sale, înfrîngerile par de
neconceput. Altfel, toþi ºefii
instituþiilor de forþã care se opun ar
zbura cu scaune cu tot. ªi vor zbura,
dacã P.S.D. nu va fi trimis la morgã.
Sã ne mai mirãm cã un greu al
bãsismului, Ioan Oltean a afirmat
într-un interviu cã D.N.A.-ul lui
Koveºi a avut, la ordinul cuiva de
sus, onor noului securism,
misiunea de a distruge clasa politicã
româneascã, oamenii politici cu
demnitate, capacitate intelectualã ºi
profesionalã, mediul de afaceri
românesc, intelectualitatea
autohtonã, patrioþii ºi adevãraþii
lideri? Oare de ce Ioan Oltean n-a
spus toate acestea cînd era de
plumb în P.D.L.? Pentru cã atunci
îi era cald pe frig ºi rãcoare pe
cãldura fotoliului. Scos pe tuºã ºi
cu dosar penal, conºtiinþa lui a
început sã împuieze, doar cã nu
recunoaºte cã ºi el a fost un

„Copiii de la grãdiniþã au un limbaj mult mai elevat”
decît claponul sãsesc

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

complice al tãvãlugului bãsist, un
slugoi cu ºtaif, ºi cã nu a fãcut
nimic concret pentru þarã ºi români.

Aºa au dispãrut oamenii valoroºi
din politicã, marii investitori români
de pe piaþa privatã, elita
intelectualitãþii, profesori universitari
ºi medici performanþi. Existã trei
categorii importante: clasa politicã,
oamenii de afaceri ºi intelectualii din
toate domeniile de activitate. Restul,
o masã de manevrã pe care dictatorii
o manipuleazã dupã bunul plac. Asta
explicã de ce, deºi îndreptãþiþi,
Ciolacu ºi pesediºtii fac ciocul mic,
iar cotcodãceala gãinilor liberale ºi
a claponului sãsesc din poiatã
botezatã „România lucrului bine
fãcut” sau „România educatã” a
spîrcuit cîteva mãrgele mici, urît
mirositoare, înghiþite rapid de masa
de naivi ºi adulatori îndobitociþi.
Peste toate, precum un „Zbor
deasupra unui cuib de cuci” pe
centurã, dupã alegerile locale,
organizaþia anti-româneascã
U.D.M.R. vrea sã urce din nou în
T.I.R.-ul guvernului, aliindu-se cu
P.N.L. „acolo unde se poate”.

Ca sã nu se facã de rîs, þãranul de
dupã blocuri a dus gloaba la tîrg
ºtiind cã dacã nu o cumpãrã nimeni
aici, va veni un strãin, un sas sau
un „fritz” s-o occidentalizeze,
crezînd cã iapa occidentalizatã va
fãta mai mulþi mînji de rasã strãinã,
care vor scoate þara din sãrãcie cu
tracþiunea liberal-iohannistã
retardatã. ªi atunci, „þãranul”
modern, cum sã nu tufleascã
ºtampila, fãrã sã gîndeascã, pe sigla
iluzioniºtilor ºi marilor
manipulatori? Aºa s-a întîmplat ºi
în cazul realegerii dictatorului.

„Securitatea” a depus eforturi
susþinute pentru ca dezinformarea,
corupþia ºi propaganda imbecilã sã
fie cartea de vizitã a clanului galben-
albastru, precum culorile actuale,
puse pe maºinile Poliþiei în locul
Tricolorului. Niºte panarame penibile
ºi escroci cu acte false. O
congregaþie de corbi de pradã, care
a luat în stãpînire România noastrã.
Aºa a fost dintotdeauna la alegeri,
de la locale la vîrf. Au fost scoºi saci
de voturi pe înnoptat din sedii, cu
acordul „bãieþilor deºtepþi” ai
instituþiilor de forþã, voturile
românilor de încredere fiind fraudate
„pe ºest”, „noaptea, ca hoþii”. Dupã
ce-ºi va încheia mandatul, dacã
securitatea îi va lua ºepcuþa
dictatorului Iohannis de pe cap ºi
nu-l va ascunde într-un cuibuºor al
clanurilor europene/euroatlantice,
cum au aciuat-o pe preapenala
Koveºi ºi pe mefistofelicul Coldea,
atunci dictatorul va cãdea precum
fostul preºedinte Emil
Constantinescu pe teren, la
demonstraþia de talent fotbalistic
„levantin”. Dacã tot a venit vorba,
pentru fostul Preºedinte Emil
Constantinescu s-au scurs bani de
la buget pentru o instituþie fantomã:
Institutul de Studii Avansate pentru
Cultura ºi Civilizaþia Levantului, al
cãrei ºef este. Ca sã vedeþi pe unde
se irosesc banii din buget.

Avem un preºedinte de toatã
ruºinea, numai dacã luãm în
considerare perlele sale lingviste din
lungul mandatului ºi discursurile
sale întocmite de consilieri pe budã
sau de stãpînii lui din afarã, ca apoi
sã le silabiseascã de pe prompter.
Toate acestea nu dovedesc altceva

decît un anume grad
de retard mintal al
individului bucuros
ºi fericit de confortul
material primit de la
stãpîni în schimbul
subjugãrii totale a
naþiunii române.
Doar trei exemple
din „fonoteca de aur
a dictatorului”:
„Sîntem oamenii de
pe Pãmînt care cu

toþii ne dorim un vaccin”. [...] „Am
ajuns, iatã, sã ne pregãtim pentru
ziua de luni când începe ºcoala ºi
marea majoritate, cum am spus, mii
ºi mii de ºcoli sunt pregãtite, copiii
sunt pregãtiþi, pãrinþii abia aºteaptã
sã înceapã ºcoala”; „Primarul este
ales sã conducã treburile în
comunitatea pe care o conduce”. [...]
„Copiii de la grãdiniþã au un
limbaj mult mai elevat”.

Poporul român n-are cum sã
mai miºte în front, cîtã vreme
serviciile secrete ºi clasa politica,
sînt patronii lor viageri, impuºi cu
forþa. În cei peste 30 de ani de
sclavagism „democratic”, raptul
serviciilor a fãcut ca din România
sã emigreze, fãrã rãzboi, milioane
de români care servesc acum alte
economii ale lumii. Tot din aceste
motive România a avut cei mai
imorali ambasadori - mai ales cei
americani -, care, contrar tuturor
prevederilor internaþionale ºi ale
Convenþiei de la Viena din 18
apri lie 1961, ºi-au permis
ingerinþe extrem de grave în
politica internã româneascã. Niºte
caricaturi  de ambasadori la
propriu ºi la figurat, care s-au
adresat românilor ca unor
maimuþe.

Graþie dictatorilor Bãsescu ºi
Iohannis, România a devenit o þarã
de mii de ori mai supravegheatã ºi
controlatã decît în perioada
preºedintelui Ceauºescu. O þarã
vîndutã securimii C.I.A., care,
pentru o ºapcã pusã pe scãfîrlia
dictatorului a obligat România sã
contribuie cu 2% din P.I.B. pentru
fier vechi american, sub formã de
armament, privînd pensionarii ºi
copiii din România de un trai uman.
Mai are cineva vreo îndoiala, cu
privire la statutul de colonie al
României, la vasalitatea faþã de U.E.
S.U.A., Germania, Franþa ºi
N.A.T.O.? ªi inteligentul
asimptomatic are neobrãzarea sã
afirme în strategia de apãrare
sporovãitã în C.S.A.T. cã inamicul
nr. 1 al României ar fi Federaþia
Rusã. Aºa o fi? Cã eu nu prea cred.
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Politicienii suferã de
nesimþire când vine vorba de
conservarea ciolanului. Este cazul
organizãrii alegerilor parla-
mentare din decembrie.
   În primãvara acestui an ºi înspre
Paºti autoritãþile ºi politicienii aflaþi
la putere, precum ºi ºeful statului
nu mai ºtiau cum sã ne transmitã
sã stãm închiºi în casã ºi sã ne
ferim de coronavirus. Ne feream
rãu de tot ºi lumea a cumpãrat tot
ce se putea din magazine. Hârtia
igienicã, drojdiea sau fãina albã
ajuseserã produse de contrabandã
ºi se fãcea foarte greu rost de ele.
   Apoi mai era nevoie ºi de
declaraþii  pentru a ieºi din
localitatea de domiciliu. Devenise
mai importantã declaraþia decât
purtarea mãºtii de protecþie ºi erai
verificat de la o stradã la alta dacã
ai documentul în regulã. Panica
se instalase în cotloanele minþii
alegãtorilor ºi aproape nimeni nu
mai dorea sã iasã din case.
Ulterior, lumea a început sã vadã
cã merge ºi aºa, iar autoritãþile au
slãbit din restricþii. S-a trecut de

Staþi acasã, dar ieºiþi la vot!
la starea de urgenþã la starea de
alertã. Erau 300 – 400 de cazuri pe
zi ºi credeam cã se apropie finalul
luptei cu pandemia de coronavirus.
A trecut ºi ºcoala. S-a lucrat online.
Nici vorbã de o mie de cazuri pe zi.
  Freza preºedintelui rezista ºi
guvernul chiar se autofelicita pentru
modul profesionist, se zice, în care a
gestionat criza sanitarã. Zi de zi,
ministrul Sãnãtãþii ieºea la televizor
ºi anunþa covizii ºi decesele de
coronavirus. Uite aºa au trecut
lunile, a trecut ºi vacanþa. Numãrul
de cazuri a continuat sã creascã,
deºi nimeni nu credea cã se va
ajunge la o mie de infectãri pe zi, la
douã mii, la trei mii, la peste 4.000.
Freza preºedintelui rezistã,
guvernanþii par niºte marionete
incapabile sã ia decizii. Singurul
crez este organizarea alegerilor
parlamentare care le vor permite sã
îºi continue aventura.
   Va depinde însã de cum vor arãta
rezultatele alegerilor din 6 decembrie
dacã liberalii se vor menþine sau nu la
putere. ªi pemepiºtii sunt acolo, umãr
la umãr cu PNL. Liderii PMP refuzã

însã sã admitã cã sunt
la putere ºi vor sã joace
ºi în barca opoziþiei. Se
vede cã sunt conduºi
de Traian Bãsescu. Nu
degeaba Bãsescu dã cu
tunul dupã Ludovic
Orban. Întotdeauna
partidele mici, balama,
au fãcut jocurile în
aceastã þarã, indiferent de cum s-au
numit sau cum au mimat jocul
democraþiei.
   E bine sã fii la putere ºi sã
beneficiezi de pe urma funcþiilor
primite ºi a ciolanului, dar public
sã faci un joc dublu ºi sã critici
puterea. Numai unul cu talentul
politic al lui Bãsescu poate face
asemenea manevre. Este în
continuare liderul de facto al PMP,
cu un preºedinte marionetã. Tomac
este acoperirea perfectã. A gândit
bine animalul politic Bãsescu rolul
ºi locul PMP pe Taraba politicã.
Este de fapt un partid cu doi lideri:
Bãsescu face jocul pentru opoziþie,
iar Tomac al preºedintelui PMP la
putere. Cine poate avea atâta talent
politic sã danseze ºi cu puterea ºi
sã latre ºi din opoziþie?
   Cert este cã întreaga clasã
politicã este un dans murdar în
momentul de faþã între putere ºi
opoziþie ºi þurca asta se va dansa
cu ochii pe sondaje. În funcþie de
cât de bine stau PNL, PSD, PMP,

ALDE se fac ºi declaraþiile cu
privire la alegeri. Liberalii insistã
pentru organizarea în decembrie a
scrutinului pentru parlamentare,
având în vedere cã încã nu s-au
prãbuºit în sondaje ºi mai sperã la
un numãr bun de mandate care sã
le asigure menþinerea la putere în
cadrul unei coaliþii cu PMP ºi care
o mai intra în parlament. PSD pare
cã joacã, de asemenea, la douã
capete ºi se pregãteºte de alegerile
din 6 decembrie, iar public declarã
cã e bine o amânare. Sunt declaraþii
cu efect electoral, pentru câºtigarea
de procente. Mai este ºi Pro
România condus de cãtre Victor
Ponta. Este partidul de buzunar
al fostului premier care are rolul
de a þine în viaþã un cadavru de
carierã politicã. Ponta pare
compromis pentru politicã ºi
aratã cã nu a evoluat deloc în
ultimii ani. Dacã nu intrã în
parlament cu partidul sãu atunci
greu se va putea recupera.

 ªtefan Bãeºiu
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   Pe data de 17.11.2020 de la ora
17.00 a avut loc manifestarea de
culturã “Pe plaiuri mehedinþene”
în incinta sãlii de festivitãþi a
hotelului Severin.
   Organizatorii manifestaþiei au
fost Asociaþia pentru Civilizaþie
Ortodoxã –Filiala Drobeta.
   Sala a fost pavoazatã cu afiºe ale
evenimentului cultural al serii, alãturi
de ecranul de proiectare, masa
prezidiului ºi un fragment de atelier
al meºterului olar Marcel Tãnãsie din
Comuna ªiºeºti. Fragmentul de
atelier era compus: dintr-un stand cu
exponate de ceramicã specificã zonei
mehedinþului, precum ºi roata olarului
cu meºterul în activitate. Astfel, în
timpul prezentãrilor temelor anunþate,
meºterul Marcel a reuºit sã modeleze
din lut peste 15 elemente de olãrit,
de la ocarinã, la vase ºi cãniþe de
diferite modele.
   Manifestaþia a fost deschisã de
doamna Elvira Daniela Cãprioru,
preºedinta ASCIOR –Drobeta.
   Pe lângã elogierea momentului
inaugural, ca primã manifestaþie
cultural a fi l ialei Drobeta, a
subliniat prezenþa conducerii
ASCIOR- prin Preºedintele sãu
domnul Ing.  Nicolae Muºat ,
alãturi de  reprezentanþi din Buzãu,
Galaþi ºi Vâlcea.
   S-a dat cuvântul domnului Prof.
Mircea Borcoman, care a prezentat
nuanþat, dar ºi cu o realã emoþie,
recunoscutã de altfel de dânsu,
diferite aspecte ale istoriei
Severinului. S-a început cu luptele
din jurul oraºului, înainte de
retragerea trupelor române în
octombrie 1916. Prezentând citate din
cãrþi cu momente inedite ale luptelor,

Asociaþia Pãrinþilor Petre
Sergescu-DTS  pune oraºul
Drobeta Turnu Severin pe harta
Europe Code Week 2020.

Evenimentul Cãlãtor în paºi

de...Ozobot  https://www.meet-and-
code.org/ro/ro/event-show/4703
este organizat de cãtre Asociaþia
Pãrinþilor-DTS în parteneriat cu
Asociaþia Give It Back ºi se
adreseazã elevilor de 11-12 ani.
Evenimentul se va desfãºura online
pe platforma Meet and Code https:/
/www.meet-and-code.org/, folosind
Google Meet, sãmbãtã, 24
octombrie 2020, între 10.00-12.00.

Ieºind din sfera educaþiei formale,
20 de elevi de la ªcoala Gimnazialã
“Petre Sergescu” din Drobeta Turnu
Severin, vor pãtrunde pe un tãrâm
al imaginaþiei ºi al creativitãþii, în
lumea informaticii, educaþiei STEM,
roboticii ºi programãrii. Pe parcursul
celor 2 ore, elevii se vor împrieteni
cu roboþeii Ozobot, de la care vor
afla cum funcþioneazã ºi care e rolul
lor în educaþie, stârnind astfel
curiozitatea ºtiinþificã, tehnologicã,
gândirea analiticã ºi creativã. Cu
ajutorul jocurilor ºi sarcinilor variate
ºi distractive, elevii se vor familiariza
cu elementele introductive în
programare bazatã pe coduri de
culori, vor descoperi codurile OZO,
vor dezvolta algoritmi secvenþiali,
vor identifica ºi remedia erorile în
executia unui algoritm, vor crea
trasee turistice pentru Ozobot.
Activitãþile propuse vor pregãti elevii
mental pentru exerciþiile de codare,
vor încuraja experienþa practicã ºi le
va oferi ºansa sã experimenteze, sã
gândeascã logic, sã stabileascã
comenzi ºi sã vadã lucrurile imediat.
În cadrul atelierului , elevii vor
desfasura mai multe activitãþi: vor
afla regulile de programare pe hârtie,
vor crea coduri de culori Speed,
Direction, Cool Movies, vor crea un
traseu turistic. La finalul activitãþii,

Cãlãtor în paºi de ... Ozobot
cadrele didactice implicate vor
utiliza instrumentele digitale Kahoot
Mentimeter, Jamboard pentru a- i
încuraja pe elevi sã îºi dezvolte
abilitãþi digitale.

Evenimentul online este finanþat
cu ajutorul iniþiativei Meet and
Code (https://www.meet-and-
code.org/) susþinutã la nivel
european de compania de software
SAP. Meet and Code 2020 este
coordonatã de Haus des Stiftens
gGmbH ºi reþeaua TechSoup
Europe în 35 de þãri europene
precum România, Austria, Belgia,
Bosnia ºi Herþegovina, Bulgaria,
Croaþia, Republica Cehã, Cipru,
Danemarca, Estonia, Finlanda,
Franþa, Germania, Grecia, Ungaria,
Irlanda, Italia, Kazahstan, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta,
Olanda, Norvegia, Polonia,
Portugalia, Rusia, Serbia, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia, Elveþia,
Regatul Unit ºi Ucraina ºi susþine,
pentru al 4-lea an consecutiv,
evenimente de tehnologie ºi
programare aliniate cu misiunea
Europe Code Week . #meetandcode
#codeEU #SAP4Good”.

În România, iniþiativa Meet and Code
este coordonatã de Asociaþia Techsoup.
Din 2010, Asociaþia Techsoup (https:/
/www.asocia t iatechsoup. ro)
creeazã ºi oferã resurse IT ºi
experienþe de învãþare a tehnologiei
pentru organizaþii nonprofit, tineri
ºi profesori. Asociaþia Techsoup
este câºtigãtoare a premiului
Digital Skills for Education din
cadrul European Digital Skills
Awards în 2017, competiþie
organizatã de Comisia Europeanã”.

Scopul Meet and Code este de a
familiariza copiii ºi tinerii cu vârsta
între 8 ºi 24 de ani cu lumea
tehnologiei ºi a programãrii.
Participanþii la evenimente vor
învãþa cum funcþioneazã tehnologia
ºi vor afla impactul pe care aceasta
o are în viaþa noastrã de zi cu zi.
Prin explorarea unei game largi de
tehnologii, subiecte digitale ºi
programare creativã, participanþii
vor fi încurajaþi sã îºi dezvolte acele
abilitãþi digitale de care au nevoie
în lumea de astãzi.

            Prof. Oxana Vrãjitoru

“Pe plaiuri mehedinþene” 2020 -
sub egida ASCIOR - Drobeta

urmate de evocarea figurilor ilustre
ale oraºului precum Prof.Teodor
Costescu, Prof. Papiu Ilarion ºi alþii
ce au lãsat amprenta trecerii lor în
memoria oraºului prin contribuþiile
lor deosebite, materiale ºi de culturã.
   Domnului Prof. Marian Pele
Trãiloiu, i s-a dat cuvântul în
continuare. A fãcut o prezentare a
importanþei în epocã a Severinului
la începutul existenþei sale de
mijloc de sec XIX, al oraºului
Orºova ºi a insulei Ada-Kaleh.
   Pentru a da o culoare culturalã
deosebitã, maestrul folclorist Ion
Creþeanu (Tezaur uman viu-
UNESCO) a susþinut câteva cântece
din folclorul  autohton patriotic
acompaniindu-se cu cobza. Au fost
douãzeci de minute de folclor
authentic ce a încântat auditoriul.
   A urmat prezentarea domnului
Istoric, Arheolog Marian Neagoe,
despre descoperirile arheologice
marcante de la Schela Cladovei care
au schimbat viziunea europeanã
asupra culturii zonei din perioada
mezoliticului. Mãrturii materiale,
probe de necontestat constând în
unelte ºi inventar casnic alãturi de 105
schelete sunt mãrturie a existenþei
unei culture înfloritoare în aceastã
zonã. Descoperirile fãcute de
arheologul român Vasile Boroneanþ
alãturi de cel scoþian Cleave Bonsalle,
au datat mãrturiile în jurul anului
7300 Î.Hr. Fiind cele mai vechi
mãrturii europene de 9500 de ani de
civilizaþie europeanã. Sperãm sã
continue cercetãrile ºi sã fie încununat
cu un muzeu asemãnãtor cu cel de la
Lepenskie Vir, în Serbia pe malul
stâng al Dunãrii.

 continuare în pag. 11
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   Acest apel era scris pe o pancartã a
credincioºilor participanþi la pelerinajul de la
moaºtele Sfintei Cuvioasa Parascheva de la Iaºi
din 14 octombrie, anul acesta. M-a cutremurat,
aºa cum m-a cutremurat strigãtul tinerilor de la
Revoluþie, din Timiºoara: “Vom muri ºi vom fi
liberi!” Asemenea apeluri vizeazã substraturi
profunde ale conºtiinþei, ale mentalitãþii noastre
de creºtini ºi de români. În momentele de referinþã
ale vieþii, rãzbate la suprafaþã strigãtul disperat al
unei generaþii, al unor mase de oameni,
moºtenitoare ale unor tradiþii ºi credinþe strãvechi.
   Pelerinajul la moaºtele Sfintei Cuvioasei
Parascheva de la Iaºi ridicã o serie de probleme,
atât pentru autoritãþi, cât ºi pentru credincioºii de
rând. Vom încerca sã le analizãm, cu slabele
noastre puteri.
   Autoritãþile politice ºi administrative, care au
gestionat situaþia de la Iaºi au avut în vedere
evitarea unor aglomeraþii masive de oameni veniþi
din cele mai diverse zone ale þãrii, iar uneori ºi
din strãinãtate, care ar fi putut duce la o adevãratã
explozie a pandemiei. Nimeni nu contestã acest
lucru, iar cei ce au luat mãsuri privind organizarea
pelerinajului, cu siguranþã cã au fost oameni de
bunã credinþã. Au scãpat însã din vedere un lucru
esenþial: colaborarea cu autoritãþile religioase, cu
Mitropolia Moldovei, care ar fi avut un cuvânt
greu de spus ºi ar fi putut sã ajute la gãsirea unor
soluþii mult mai eficiente, care sã împace ºi legea
ºi  pelerinii. Din câte am înþeles din presã, nu a
existat nici un fel de colaborare în acest sens.
Mitropolia pur ºi simplu nu a fost bãgatã în
seamã. Pãcat! Poliþia, jandarmii ºi preoþii din
municipiul ºi din judeþul Iaºi ar fi putut gestiona
situaþia, ar fi putut organiza corespunzãtor
pelerinajul, astfel încât sã se pãstreze distanþa
corespunzãtoare între pelerini, sã se poarte

Nu ne furaþi sfinþii!
mascã, sã se facã dezinfectarea imediatã a raclei
dupã fiecare pelerin. Se putea prelungi programul
la mai multe zile. Se instalau staþii de amplificare
ºi video în mai multe locuri din apropierea
catedralei pentru transmiterea slujbei. Alte mãsuri
specifice puteau fi luate acolo, la faþa locului, de
oameni care aveau experienþa anualã a acestor
pelerinaje ºi ºtiau unde ºi cum trebuie sã
intervinã. Printr-o bunã colaborare a autoritãþilor
politice, administrative ºi bisericeºti se puteau
gãsi soluþii, care sã mulþumeascã pe toatã lumea.
   O bunã parte din vinã revine ºi pelerinilor. Nu
cred cã au fost pelerini adevãraþi cei care forþau
cordoanele organelor de ordine, cei care strigau
nu tocmai ortodox. În asemenea cazuri sunt
infiltrate adesea ºi grupuri de diversiune, care
urmãresc scopuri politice, discreditarea unor
partide, cãderea unor miniºtri ºi unor guverne etc.
Este pãcat ca o manifestare pur religioasã sã fie
transformatã într-o manifestare politicã! Scriu
aceste rânduri cu durere pentru creºtinii adevãraþi,
care au mers la Iaºi cu toatã sinceritatea unei
credinþe adevãrate sã se întâlneascã cu Sfânta lor,
cu Sfânta Moldovei. De sute de ani, din vremea
lui Vasile Lupu, aºa s-a pomenit, aºa s-a obiºnuit.
Toate generaþiile de creºtini de atunci încoace au
procedat aºa. Au aºteptat un an întreg, au înscris
pe rãbojul sufletului toate necazurile, toate nevoile
ºi aspiraþiile lor, ca sã i le destãinuie Sfintei de
ziua ei. Dacã nu ar fi simþit nici o binefacere, nici
o împlinire, nu s-ar mai fi dus în anii urmãtori,
dar au fost ºi sunt oameni, care au mers la Sfântã
zeci de ani la rând. Pelerinajul din 14 Octombrie
a devenit pentru mulþi o necesitate astringentã.
Aºa cum abia aºtepþi sã te întâlneºti cu cineva
drag, fie cã e pãrinte, fie copil, fie frate, sorã,
prieten etc. dupã mulþi-mulþi ani de despãrþire,
aºa simt aceºti oameni povara dorului de

“Sfântuliþa” lor. Lângã lacra ei cu
moaºte ºi-au plâns durerile, ºi-au
destãinuit secretele, ºi-au înãlþat
rugãciunile. Pe ea au rugat-o sã le
dea sãnãtate lor ºi celor dragi aflaþi
în suferinþã, sã îndepãrteze de la unii
patima beþiei, a fumatului, a
desfrâului ºi altele asemenea. Pe ea
au rugat-o sã le dea pace ºi liniºte în
casã, înþelegere între soþi, pãrinþi ºi
copii. Pe ea au rugat-o sã le
ocroteascã pe cei dragi plecaþi sã-ºi
câºtige o pâine printre strãini. Pe ea
au rugat-o sã mijloceascã la
Dumnezeu pentru sufletele celor
plecaþi în veºnicie nespovediþi,
neîmpãrtãºiþi ºi nepregãtiþi. Sfântuliþa
le-a fost mamã, sorã, prietenã.

În încheiere, a fost prezentat Ing. Stancu-ªtefan
Rãchitan care a susþinut lucrarea – Provocarea
paleocreºtinã de la Gura-Vãii –Mehedinþi.
Susþinutã cu imagini ºi explicaþii bazate pe
istoriografia veche de la Nicolae Densuºeanu,
la legendele greceºti ºi cele locale, care au fost
generate de realitãþile acelor vremuri pe locurile
de la Porþile de Fier. Au fost evocate realitãþile
structurilor megalitice Moºul, Babele, Piatra
Ogrãnicului ºi cel mai important, Dealul lui Sân
Petru cu a lui “piramidã” în trei trepte ºi platoul
acesteia cu trei cruci. Prima cruce dateazã de la
sfârºitul sec XVIII, a doua din 1943 închinatã
jertfei eroilor din al doilea rãzboi mondial,
ridicatã prin subscripþie publicã de cetãþenii din
cinci sate vecine. Cea de-a treia cruce este -
Monumentul Centenar-, ridicat în noiembrie
2018, pentru cinstirea eroilor români ce s-au
jertfit în Primul Rãzboi Mondial ºi omagierea
înfãptuitorilor Marii Uniri de la 1 decembrie
1918. ªi acest Monument ca ºi celelalte s-au
fãcut dupã obiceiul locului prin subscripþie
publicã. De amintit cã din 1917 s-a reluat
pomenirea eroilor adormiþi de ziua Moºilor de
varã din ajunul sãrbãtorii de Rusalii (coborârea
Sfântului Duh). De asemenea la mijloc de
noiembrie din 2018 se prãznuieºte dezvelirea
Monumentului Centenar dedicat eroilor români
ºi Marii Uniri.
  Manifestarea s-a încheiat cu alte interpretãri
magistrale ale folcloristului Ion Creþan.

Au fost împãrþite diplome ºi medalii celor
care au evoluat. Ing. Stancu-ªtefan Rãchitan

“Pe plaiuri mehedinþene”
2020 - sub egida

ASCIOR - Drobeta
 Urmare din pag. 10

continuare în numãrul urmãtor

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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COMUNICAT DE PRESÃ
APIA a dat startul plãþilor în

avans pentru Campania 2020

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã vineri, 16
octombrie 2020, începând cu ora 00:01, a
autorizat la platã în cadrul Campaniei de plãþi
în avans pentru anul 2020 un numãr de 30.005
fermieri, cu o sumã totalã de 135.403.738,82
euro, din care:
- 109.511.851,78 euro din Fondul European
de Garantare Agricolã (FEGA);
- 21.553.665,47 euro din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR);
- 4.338.221,57 euro cofinanþare de la Bugetul
Naþional.
   Nivelul plãþilor în avans este de pânã la 70% în
cazul plãþilor directe, iar plãþile se fac în lei,
utilizând cel mai recent curs de schimb stabilit de
Banca Centralã Europeanã la data de 30 septembrie
2020 ºi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, respectiv 4,8725 lei pentru 1 euro.

În cazul sprijinului acordat în cadrul
dezvoltãrii rurale nivelul avansului este de pânã
la 85%, la cursul de schimb stabilit de Banca
Centralã Europeanã la data de 31 decembrie
2019, respectiv 4,7830 lei pentru 1 euro.
   Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã asigurã pe aceastã cale fermierii cã
depune toate eforturile pentru a acorda la timp
subvenþiile, tot personalul fiind mobilizat atât
la nivelul centrelor judeþene, cât ºi la nivelul
aparatului central.

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin a semnat în data de 29.07.2019 contractul
de finanþare pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii ºi a serviciilor comune de
intervenþie în cazul situaþiilor de urgenþã în zona de graniþã Drobeta Turnu Severin –
Kladovo.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Primãria Kladovo (Serbia) prin
Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalierã România-Serbia, Axa
prioritarã 2: Protecþia mediului ºi managementul riscului, având obiectivul
specific: Protecþia mediului ºi folosirea sustenabiliã a resurselor naturale.

Valoarea totalã a proiectului este de: 714 288.96 euro.
Obiectivul principal al proiectului este: întãrirea capacitãþii de pregãtire ºi de

intervenþie în cazul situaþiilor de urgenþã pentru primãriile Drobeta Turnu Severin ºi
Kladovo cât ºi luarea de mãsuri pentru conºtientizarea populaþiei cu privire la
schimbãrile climatice ºi combaterea riscurilor.

Proiectul are urmãtoarele 2 obiective specifice:
Obiectivul specific 1: Dotarea celor douã municipii cu echipamente adecvate de

intervenþie;
Obiectivul specific 2: Creºterea conºtientizãrii populaþiei din cele douã oraºe cu

privire la schimbãrile climatice din zona transfrontalierã;
Achiziþia de echipamente a fost finalizatã, prin semnarea contractului cu nr. 11269/

27.04.2020, cu furnizorul SC MABO Vision SRL.
Au fost achiziþionate în cadrul acestui contract urmãtoarele echipamente:
 Un autogreder, un microbuz, un motostivuitor, un miniexcavator, o maºinã de

tãiat asfaltul, un compactor cilindric, douã motopompe pentru ape murdare, o nacelã
cu ridicare tip foarfecã, un generator de curent, douã diguri mobile anti-inundaþii,
douã ciocane pneumatice. Dealtfel, Primãria Kladovo va achiziþiona echipamente
pentru situaþii de urgenþã.

Toate echipamentele au fost livrate ºi recepþionate.
În perioada urmãtoare urmeazã sã fie organizate seminariile de creºtere a

conºtientizãrii populaþiei cu privire la situaþiile de urgenþã în zona de graniþã.
Data publicãrii: 22.10.2020

Cooperare dincolo de frontiere.
Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalierã Romania-Serbia este
finanat de Uniunea Europeanã prin Instrumentul de Asistenþã pentru Preaderare
(IPA II) ºi cofinanþat de statele partenere în program

Creºterea cererii de lei din piaþa
monetarã s-a reflectat în majorarea indicilor
ROBOR, dupã circa trei sãptãmâni de stabilitate,
iar valoarea lor a depãºit Indicele de referinþã
pentru creditele consumatorilor (IRCC) care a
fost calculat pentru trimestrul al doilea la 2,17%.

Bãncile îºi pregãtesc rezervele de lei pentru
perioada de la sfârºitul sãptãmânii când
companiile îºi achitã taxele ºi impozitele la
bugetul de stat. Pe de altã parte, cererea s-a
majorat în condiþiile în care se doreºte
transformarea leilor în valutã.

În urmã cu doar câteva sãptãmâni indicele
ROBOR la trei luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, a scãzut pânã la 1,96%, cea mai redusã
valoare începând cu 13 noiembrie 2017.
Miercuri acesta a crescut de la 2,15 la 2,16%.

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la

Cresc ratele la credite
calcularea ratelor la creditele ipotecare, stagna
în urmã cu o lunã la 2,03%, un nivel apropiat
de cel atins în 10 noiembrie 2017, însã acum el
a crescut de la 2,15 la 2,18%. Indicele la 12
luni a urcat de la 2,15 la 2,17%.

Perspectiva unui acord între democraþi ºi
republicani pentru demararea unui al doilea plan
de relansare a economiei americane, a redus
cererea de dolari ºi aversiunea faþã de risc.

În perioada analizatã, BNR a continuat sã
intervinã aproape zilnic în piaþa valutarã pentru a
þine cursul euro sub pragul de 4,8750 lei. Media a
fluctuat între 4,8736 ºi 4,8746 lei, cea de miercuri
fiind stabilitã la 4,8737 lei, când tranzacþiile se
realizau în culoarul 4,872 – 4,878 lei.

În prima parte a intervalului euro s-a aflat sub
presiune ºi a atins un minim de 1,1654 dolari,
urmare a celui de al doilea val al pandemiei si
a lipsei unui acord comercial post-Brexit.

Perspectiva unui acord între democraþi ºi
republicani pentru demararea unui al doilea plan
de relansare a economiei americane a apreciat
moneda unicã la finalul perioadei la 1,1822 –
1,1869 dolari.

Cursul „bancnotei verzi” a scãzut de la 4,1622
la 4,1135 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat pânã la 1,07 –
1,073 franci/euro, iar media ei a urcat de la
4,5387 la 4,5503 lei. Cea de la finalul perioadei
a fost stabilitã la 4,5487 lei.

Cursul lirei sterline scãzut de la 5,3977 la
5,3552 lei, iar la sfârºitul intervalului a fost
stabilit la 5,3709 lei.

Preþul gramului de aur a fluctuat între
253,0441 ºi 255,3024 lei, cel de miercuri fiind
stabilit de BNR la 253,6485 lei, când uncia
fluctua între 1.915 ºi 1.922 dolari.

Deprecierea monedei americane a permis
bitcoin sã depãºeascã pe platformele specializate,
la sfârºitul perioadei, pragul de 12.000 dolari, cu
un vârf de aproape 12.300 dolari.

Analiza cuprinde perioada 14  – 21 octombrie.
 Radu Georgescu

 Biroul de comunicare
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Se îmbunãtãþeºte situaþia profesionalã, încã de la
începutul sãptãmânii. Lucrurile decurg mai uºor
decât pânã acum sau beneficiezi de susþinerea
aºteptatã. În orice caz, fii atent la oportunitãþile
profesionale care se ivesc ºi pãstreazã-þi optimismul.
Din punct de vedere financiar, fii prudent în aceastã
sãptãmânã, mai ales marþi, când totul pare sã scape
de sub control. Fie apar cheltuieli neprevãzute, fie e
vorba despre erori de calcul sau chiar pierderi de
bani. Aºadar, fii atent la acest aspect ºi fii flexibil,
pentru a te putea adapta rapid la orice schimbare de
ritm. Totodatã, existã ºi posibilitatea unor rezolvãri
sau clarificãri, spre finalul sãptãmânii, când accesezi
niºte informaþii preþioase sau înþelegi mai bine cauza
unei situaþii financiare încurcate.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna aduce multe discuþii clarificatoare, dar
ºi surprize ºi decizii neaºteptate din partea
partenerului de viaþã sau a unor colaboratori.
Probabil cã e de lãmurit o situaþie financiarã sau
conflictele care pot apãrea au drept cauzã o pierdere
sau o poziþie dezavantajoasã în care simþi cã te afli.
Din punct de vedere afectiv, sãptãmâna aceasta
beneficiezi de mai multã armonie, precum ºi de o
viziune mai clarã ºi mai sãnãtoasã în ce priveºte
anumite proiecte creative. Existã potenþial major de
evoluþie ºi expansiune, prin învãþarea a ceva nou,
prin cunoaºtere aprofundatã într-o anumitã directivã,
dar ºi prin relaþii cu strãinãtatea.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

    Tãcerea ºi rãbdarea sunt de aur, în aceastã
sãptãmânã, mai ales în ce priveºte relaþiile de la
locul de muncã. Indiferent ce observi în jurul tãu,
indiferent ce jocuri de culise sesizezi, e bine sã stai
deoparte ºi sã te abþii de la judecãþi ºi concluzii
pripite. De asemenea, evitã sã-þi faci iluzii
profesionale, pentru moment e de preferat sã pãstrezi
o stare de echilibru ºi stabilitate, în loc sã faci cine
ºtie ce schimbãri nefundamentate. Sãnãtatea meritã
o atenþie deosebitã în aceastã sãptãmânã, e timpul
sã te ocupi de tine, sã te îngrijeºti mai mult ºi poate
sã schimbi niºte obiceiuri nesãnãtoase. În ce priveºte
mediul familial, existã susþinere, ascultare ºi chiar
ºanse de remediere a unor situaþii tensionate de
cauzã materialã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile cu anturajul, cu prietenii ºi chiar cu
persoana iubitã nu sunt ceea ce par. Multe lucruri
ies la suprafaþã ºi schimbã percepþia ta despre
anumiþi oameni. Pot apãrea situaþii care implicã
gelozia, invidia sau intenþiile ascunse.
Recomandarea Astrocafe.ro este sã fii cât se poate
de rezervat în ce priveºte deciziile de schimbare,
dar în acelaºi timp sã observi cu atenþie ºi luciditate
ce se întâmplã. Stai departe de planurile ºi discuþiile
care nu te onoreazã. În relaþiile parteneriale, poþi
ameliora situaþii tensionate, ºtii sã-þi negociezi poziþia
ºi sã extragi avantaje din întâlnirile ºi discuþiile la
care participi. Totuºi, nu e momentul sã iei decizii
cu impact pe termen lung, pentru cã e posibil sã nu
vezi foarte clar anumite detalii semnificative.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna aceasta îþi poate aduce benefici
materiale, în urma creativitãþii ºi inspiraþiei pe care le
manifeºti în muncã ºi afacerile tale. Însã, existã ºi tendinþa
de a înregistra pagube, din cauza iluziilor sau a deciziilor
insuficient cântãrite în ce priveºte investiþiile ºi
cheltuielile. Aºadar, e nevoie de prudenþã ºi cumpãtare
în toate demersurile financiare. E mai mult un moment
de acumulare ºi de pãstrare, decât de risipire. De
asemenea, e necesar sã te concentrezi doar pe propriile
resurse ºi sã te bazezi doar pe tine. În ce priveºte cariera
ºi relaþiile cu ºefii sau cu o persoanã autoritarã din familie,
se pot naºte tensiuni, pot reveni teme mai vechi în
discuþie, pot apãrea situaþii neprevãzute sau schimbãri
neaºteptate. Cu cât eºti mai rezervat ºi discret, dar ºi
detaºat de emoþiile pe care le percepi la cei din jur, cu
atât mai uºor vei gestiona toate aceste situaþii.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Mercur retrograd în Scorpion, în zona comunicãrii,
ºi aspectele sale tensionate, atrag atenþia asupra
neînþelegerilor care pot fi la ordinea zilei, mai ales dacã
eºti indiscret sau te implici prea mult în probleme care
nu te privesc. Aºadar fii atent ce, cui ºi cât spui, dar mai
ales stai departe de discuþii cu iz de intrigã sau bârfã.
Chiar dacã te tenteazã sã cercetezi anumite adevãruri, sã
iscodeºti, sã judeci sau sã dai sentinþe, nu e cel mai bun
moment pentru asta. Cu cât eºti mai discret, cu atât mai
bine. În altã ordine de idei, pot apãrea situaþii neprevãzute
legate de acte, cãlãtorii, demersuri juridice sau relaþii cu
strãinãtatea. Nimic nu e bãtut în cuie în aceste privinþe ºi
e nevoie sã fii pregãtit pentru orice, inclusiv pentru a
rezolva scãpãri din trecut. Venus infuzeazã în continuare
semnul Fecioarei cu energie susþinãtoare, iar asta se
simte mai ales în ce priveºte încrederea în tine, dar ºi în
cadrul relaþiei afective.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Soarele se aflã pe ultima sutã de metri în Balanþã,
urmând ca pe 23 octombrie sã se mute în Scorpion.
Începând cu aceastã datã, segmentul financiar devine
prioritar ºi va fi nevoie de niºte reconfigurãri serioase în
ce priveºte modul de administrare a resurselor materiale.
Probabil cã te gândeºti deja la niºte restricþii sau niºte
mãsuri care sã-þi asigure un soi de stabilitate ºi confort.
Nu e exclus sã-þi aminteºti de câteva idei mai vechi pe
care le-ai putea valorifica în urmãtoarea perioadã,
eventual de niºte studii pe care ai putea sã le reiei pentru
a-þi creºte ºansele, sau de niºte bani pe care îi ai de
recuperat. Se înþelege cã nu e momentul pentru investiþii
semnificative sau pentru decizii pe termen lung legate
de o afacere sau o relaþie a cãrei mizã este profitul
financiar. În ce priveºte starea fizicã, dar ºi emoþionalã, ar
fi bine sã-þi conservi cât poþi energia ºi sã te îngrijeºti
mai mult, chiar dacã în aceastã perioadã pare cã alte
persoane sunt prioritare ºi nu tu.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Mercur se afla în continuare în Scorpion, în miºcare
retrogradã, iar de pe 23 octombrie i se alãturã ºi Soarele.
Devine tot mai clar cã e un moment important pentru
tine, în sensul auto-evaluãrii, al contorizãrii nevoilor
personale ºi al unui bilanþ în ce priveºte deciziile,
comportamentul ºi viaþa ta. Cel mai important om din
viaþa ta eºti tu, iar în urmãtoarele sãptãmâni ar fi bine sã-
þi acorzi cu prioritate atenþie, mai ales cã cei din jur sunt
destul de imprevizibili ºi chiar absenþi  Veºtile bune ºi
susþinerea vin de la ºi prin prieteni. E posibil sã vinã
veºti interesante, sã primeºti îndrumare folositoare sau
chiar sã cunoºti oameni care joacã un rol benefic în
viaþa ta. Evitã totuºi sã-þi faci iluzii sau sã construieºti
cuiva vreun piedestal.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

 E posibil ca punctul nevralgic în aceastã sãptãmânã sã
fie legat de zona finanþelor. Fie ai sentimentul de
insuficienþã, fie sunt blocate anumite demersuri/afaceri ºi
situaþia devine frustrantã ºi constrângãtoare, în condiþiile
în care ai ºi cheltuieli destule de fãcut acum. În acest context,
e esenþial sã nu reacþionezi, ci sã rãspunzi cu cât mai multã
prezenþã de spirit ºi luciditate oricãrei situaþii. Se pare cã
ce te ajutã cel mai mult acum este versatilitatea. Cu cât eºti
mai adaptabil ºi mai dispus sã-þi susþii cauza ori de câte
ori contextul o cere, cu atât mai multe beneficii pentru tine.
Mai ales cã acum ai trecere în faþa superiorilor ierarhici ºi
în general în relaþiile cu oamenii care te pot susþine. Din 23
octombrie, odatã cu intrarea Soarelui în Scorpion, începe
o perioadã ceva mai staticã, în care eºti invitat sã acorzi
mai multã atenþie lumii interioare decât celei exterioare. Îþi
este testatã smerenia. E o perioadã bunã de folosit pentru
vindecare emoþionalã ºi evoluþie spiritualã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

În aceastã sãptãmânã, se pare cã îþi sunt testate ambiþia,
perseverenþa ºi rezistenþa, mai ales în plan profesional, unde
s-ar putea sã fie nevoie de mult efort ºi multã energie investitã,
pentru a pãstra un loc, o poziþie, o funcþie. Ai nevoie de
multã diplomaþie ºi discreþie, e important sã te concentrezi
asupra scopurilor tale fãrã sã te laºi distras de zgomotul
exterior sau de tot felul de informaþii distorsionate care circulã
pe lângã tine. Din 23 octombrie, relaþiile cu anturajul, cu
grupurile sau cu prietenii sunt puse sub lupã. Multe vor ieºi
la ivealã ºi vor fi destul de inconfortabile. Multe faþade cad,
iar oamenii se vor arãta aºa cum sunt, cu vulnerabilitãþile,
fricile ºi inhibiþiile lor, iar tu va trebui sã jonglezi cu toate
acestea ºi sã decizi unde te implici ºi unde nu, care e terenul
tãu ºi care nu. În aceastã sãptãmânã sunt avantajaþi
Capricornii care-ºi vãd de evoluþia lor, care învaþã ceva util,
lucreazã cu ei ºi cu mintea lor, cerceteazã, evolueazã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Tu eºti susþinut de o persoanã din umbrã, în mod
anonim, sau pur ºi simplu din plan divin. Chiar de simþi
tot mai mult cã anumite situaþii nu depind de tine ºi e un
sentiment apãsãtor de limitare, totuºi simþi în anumite
momente acest sprijin divin care apare când e nevoie ºi
te ajutã sã-þi pãstrezi încrederea. În continuare e destul
de multã agitaþie în plan profesional ºi în mediul afacerilor.
Se schimbã directivele de la o zi la alta, planurile nu stau
în picioare, apar mereu elemente neprevãzute. Aºadar, e
o provocare pentru tine, mai ales la nivel de flexibilitate
ºi rãbdare. Tot ce poþi face acum este sã te concentrezi
pe latura ta creativã ºi pe inteligenþa ta, pentru a folosi
orice situaþie cum poþi mai bine. Finalul sãptãmânii poate
aduce experienþe ºi ipostaze benefice în acest sens.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Poþi visa în voie, cu ochii deschiºi, aºa cum îþi place þie,
dar fãrã sã-þi creezi aºteptãri prea mari de la cei din jur.
Rãmâi prezent, concentrat la ce îþi doreºti ºi ce poþi crea cu
imaginaþia, pentru cã aceasta e bagheta ta magicã acum.
Fii atent la gândurile tale, la emoþiile pe care le creeazã ele
ºi încearcã sã rãmâi într-o zonã luminoasã ºi pozitivã în ce
priveºte percepþia ºi convingerile pe care le tot reciclezi în
minte. Schimbã punctele de vedere care te þin pe loc sau
te intoxicã. Foloseºte acest context energetic pentru a cãuta
rãspunsuri, pentru a evolua spiritual ºi a înþelege mai bine
anumite legi ale vieþii ºi universului. Pânã miercuri, poþi
lucra la îmbunãtãþirea situaþiei financiare. E posibil sã ai
niºte idei bune de expansiune, care vor fi apreciate ºi de
alþii. În a doua parte a sãptãmânii, interacþiunile cu prietenii
ºi relaþiile sociale sunt de mare folos. E timpul sã te
concentrezi pe un proiect de grup sau sã accesezi grupuri
din care te inspiri.

(22 - 28 octombrie 2020)

Autor: AstroCafe.ro
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I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de Comuna Braniºtea, cu sediul în

sat Braniºtea, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la ABA Jiu/SGA
Mehedinþi, aviz de gospodãrire a apelor pentru “Construire pod peste râul
Drincea II în localitatea Braniºtea”, comuna Braniºtea, judeþul Mehedinþi.

Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor nr.
107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 21.10.2020.

Primar,

Vã informãm cã Penitenciarul
Drobeta Turnu-Severin scoate la
concurs, din sursã externã, în vederea
încadrãrii ca poliþist de penitenciare,
3 posturi de ofiþer în cadrul sectorului
reintegrare socialã:
- ofiþer (psiholog) – 1
- ofiþer (asistent social) – 2
   De asemenea, pânã la data de
26.10.2020, inclusiv, ora 16:00,
candidaþii pot depune dosarele de
înscriere pentru cele 9 posturi de agent
scoase la concurs, din sursã externã,
în cadrul sectorului economico-
administrativ, respectiv:

     În perioada 16 - 18.10.2020
Hotelul Piatra Mare din Poiana
Braºov a fost locaþia perfectã în
implementarea noilor reguli de
protecþie împotriva Covid 19 ºi
Finala Campionatului Naþional de
juniori, U21, s-a desfãºurat în
condiþii foarte bune.
   Sportivii CSM Drobeta Turnu
Severin au urcat pe podium dupã
cum urmeazã:

Finala Campionatului Naþional de juniori, U21

Loc I
- VLADU ANA MARIA - 44 kg
Loc III
- MITAR REBEKA - 52 kg
- ARGINT DIANA - 52 kg
- TOPALÃ VLAD - 100 kg

Urmeazã Cupa României, competiþie
destinatã seniorilor de unde aºteptãm
o comportare bunã a sportivilor noºtri.
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

28.901 acþiuni de control ºi
amenzi în valoare de 3.753.600
de lei aplicate de inspectorii de

muncã de la data intrãrii în
vigoare a Legii nr. 55/2020

   Inspecþia Muncii, prin
inspectoratele teritoriale de muncã,
a desfãºurat, în sãptãmâna 12–17
octombrie 2020, acþiuni de control
în urma cãrora s-au aplicat amenzi
în valoare de 2.638.600 de lei, din
care 2.407.100 de lei pentru
nerespectarea prevederilor legale în
domeniul relaþiilor de muncã ºi al
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã. Au
fost depistate 126 de persoane care
desfãºurau muncã nedeclaratã, au
fost aplicate 1.723 de avertismente
ºi au fost dispuse 3.791 de mãsuri
de remediere a neconformitãþilor
constatate.
   Rezultatele detaliate ale acþiunilor
de control sunt disponibile pe site-
ul Inspecþiei Muncii:
https://www.inspectiamuncii.ro/
documents/66402/29517464/
RAPORTARE+RM+si+SSM++12-
17+oct.2020.pdf/ab91c2cd-6fa8-
42d3-8573-c676a54abd73
   Acþiunile de control efectuate de
inspectorii de muncã, în
conformitate cu prevederile Legii
nr. 55/2020, în scopul prevenirii ºi
combaterii efectelor pandemiei de
COVID-19, centralizate pentru
perioada 12–17 octombrie 2020,
au avut ca rezultat aplicarea a 858
de sancþiuni contravenþionale, din
care amenzi în valoare totalã de
231.500 lei. Din 1.753 de

angajatori controlaþi, au fost
sancþionaþi 617 ºi s-au dispus
1.031 de mãsuri de remediere a
neconformitãþilor.
   “Odatã cu intrarea în vigoare, la
20 mai 2020, a Legii nr. 55/2020
privind unele mãsuri pentru
prevenirea ºi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, Inspecþia
Muncii a fost nominalizatã, alãturi
de alte instituþii ale statului, ca
autoritate învestitã cu
responsabilitãþi suplimentare în
ceea ce priveºte punerea în aplicare
a prevederilor acestei legi. În
scopul ducerii la îndeplinire a
acestor atribuþii, conducerea
Inspecþiei Muncii a implementat,
ca mãsurã imediatã, adaptarea
programului de lucru astfel încât
activitatea de control sã fie
continuã. Se fac controale de zi, de
noapte ºi în zilele de sfârºit de
sãptãmânã. Efortul inspectorilor de
muncã este remarcabil, cu atât mai
mult cu cât, în ciuda resurselor
materiale ºi umane reduse, a
riscurilor asumate la care se expun,
aceºtia îºi îndeplinesc, cu
responsabilitate, atribuþiile ce le-au
fost conferite prin Legea nr. 55/
2020” declarã Dantes Nicolae
Bratu, inspector general de stat.
   Rezultatele detaliate ale acþiunilor
de control privind respectarea
prevederilor Legii nr. 55/2020 sunt
disponibile pe site-ul Inspecþiei
Muncii:
https://www.inspectiamuncii.ro/
documents/66402/29517464/
Raportare+Legea+55+Sapt.12-
17.10.2020.pdf/37fa476d-1fc7-
4d1a-b4a2-63ff101d7da9

Serviciul Comunicare

- agent responsabil economic - 1
- agent instalator - 1
- agent gospodar - 1
- agent bucãtar - 1
- agent conducãtor autor - 2
- agent magaziner - 1
- agent fochist - 1
- agent electrician - 1
   Condiþiile necesar a fi îndeplinite
de cãtre candidaþi, probele de
concurs, tematica ºi bibliografia
aferente pot fi consultate pe site-ul
web al 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
adresaconcurs-severin@anp.gov.ro.

Precizãm cã activitãþile specifice
concursului se vor derula cu
respectarea normelor impuse de
actualul context epidemiologic.
 Subinspector de poliþie penitenciarã

Alina Larisa BOCEA
Purtãtor de cuvânt/ Responsabil cu

difuzarea informaþiilor de interes public

Anunþ

     Comunicat de presã

 urmare din pag. 5

“Cerem partidelor
sã explice de ce

”Cerem fiecãrui partid politic care
are reprezentanþi în Parlament sã
explice de ce se opune punerii în
aplicare a referendumului. Cerem
ca aceste explicaþii sã fie date
înaintea alegerilor din 6 decembrie”
- precizeazã deputatul Ion Cupã.
   PMP nu va renunþa la bãtãlia sa
pentru respectarea democraþiei în
litera ºi spiritul ei. Românii au votat
pentru reducerea parlamentului la
300 de parlamentari. PMP va  lupta
în continuare pentru ca votul
românilor sã devinã LEGE!
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Antrenatã de severineanul
Flavius Stoican, Viitorul Pandurii
n-a reuºit sã profite de numeroasele
probleme de lot cu care s-a
confruntat adversara ASU
Politehnica Timiºoara ºi a pierdut
partida din etapa a 8-a a Ligii a 2-
a, scor 0-1, pe teren propriu.
Unicul gol al jocului de la Târgu
Jiu a fost marcat în minutul 49 de
Alin Manea, pe contraatac. Stoican
a pus eºecul pe lipsa de luciditate
la finalizare a elevilor sãi ºi pe
desele întreruperi ale jocului. ”Sunt
trist, fiindcã veneam dupã un joc
bun cu Petrolul, care îmi dãdea
speranþe. Pãcat cã nu am reuºit sã
fructificãm ocaziile pe care ni le-
am creat. Am fost echipa care a
controlat jocul, am avut
oportuniþãþi, dar luciditatea din faþa
porþii ne-a fãcut sã nu câºtigãm!
Pãcat cã am pierdut. Am luat gol
dintr-o fazã care nu anunþa nimic.
Nu vreau sã dau vina pe arbitraj,

Legitimatã la CSM Drobeta
Turnu Severin, Cristina Ungureanu
a cucerit medalia de argint la
Campionatul Naþional Individual de
Lupte pentru Juniori, de la Bacãu.
Eleva pregãtitã de Elena Nicoleta
Bogasieru a luptat în limitele
categoriei 57 de kg ºi a ajuns pânã
în finalã, unde a fost învinsã de
Andreea Ana, de la CSA Steaua

Posesor al licenþei UEFA B,
severineanul Dan Ignat ºi-a
început cariera de antrenor, în
Grecia, la doar 34 de ani! Fostul
fundaº de la FC Drobeta ºi Gaz
Metan Severin a preluat banca
tehnicã a echipei de Liga 3 FC
Pallixouriakos 1950 ºi a debutat cu
victorie la noul sãu club. În prima
etapã din Gamma Ethniki, seria a
9-a, echipa antrenatã de
severineanul Ignat a dispus cu
scorul de 3-1, pe teren propriu, de
FC Tsilivi. În urmã cu un an, Ignat
evoluase chiar la FC Tsilivi, pe
postul de fundaº. “S-a ivit
oportunitatea de a prelua banca
tehnicã a unei echipe din Grecia ºi

Liga 2, etapa a 8-a
Viitorul Pandurii Tg. Jiu - ASU Politehnica 0-1
CSM Reºiþa - Pandurii Târgu Jiu 1-2
Universitatea Cluj - Concordia Chiajna 1-1
Ripensia Timiºoara - Metaloglobus Bucureºti  0-2
Csikszereda Miercurea Ciuc - Unirea Slobozia 0-1
Dunãrea Cãlãraºi - Gloria Buzãu 0-2
Farul Constanþa - Turris Turnu Mãgurele 0-2
FC Maramureº Recea - Petrolul Ploieºti 1-2
CSM Slatina - Aerostar Bacãu 2-1
Rapid Bucureºti - CS Mioveni a fost reprogramat
FCU Craiova a stat

Flavius Stoican, trist!
dar aº vrea ca arbitrii sã aibã
mai mare personalitate ºi sã
nu permitã jucãtorilor sã îi
ia la miºto, prin trageri de
timp fãrã sã fie avertizaþi,
fiindcã ritmul jocului e lent
în aceste condiþii”, a
declarat Stoican.
   Deºi echipa bãnãþeanã a
avut pe banca de rezerve nu

mai puþin de ºase jucãtori nãscuþi
în anii 2003 ºi 2004, dupã ce nouã
componenþi ai lotului au fost
depistaþi cu SARS-CoV-2, Stoican
a dat de înþeles cã ASU Politehnica
n-avea motive sã se plângã de
absenþele de la nivelul lotului,
fiindcã antrenorul Benga a avut la
dispoziþie numeroºi jucãtori
valoroºi, care pot face diferenþa pe
teren. ”ªi nouã ne-au lipsit Paraschiv
ºi Cioiu, care sunt în izolare. Nu au
probleme, sunt doar asimptomatici.
Dacã mã uit pe primul lor 11, cu
excepþia lui Scutaru, au fost aceeaºi
jucãtori care au jucat ºi în celelalte
partide (n.r. – doar cinci jucãtori
folosiþi cu Viitorul Pandurii au fost
titulari ºi în precedentul joc al
Politehnicii, cu FK Csikszereda). Au
jucãtori care au evoluat în Liga 1,
jucãtori valoroºi, ca Alex Munteanu,
Mera sau Ivanovici, jucãtori care fac
diferenþa în momentele cheie. Eu am
o echipã de jucãtori tineri, cãrora

trebuie sã le ridic
moralul”, a conchis
Stoican. Dupã
eºecul cu ASU
Politehnica, Viitorul
Pandurii Târgu Jiu a
rãmas cu 7 puncte în
clasament ºi a cãzut
pe locul 16 în Liga
2.  Etapa viitoare,
echipa lui Stoican va
juca la Gloria Buzãu.

Argint pentru Ungureanu

 Mircea  Oglindoiu

Dan Ignat a debutat în antrenorat
nu am ezitat. Sunt antrenor-
jucãtor la FC Pallixouriakos,
dar, fiind uºor accidentat, nu
am putut sã ºi joc în prima
etapã. Am stat doar pe bancã.
Echipa e din Lixouri, o
localitate micã  din Kefalonia.
Stadionul are 1.500 de locuri,
dar, la fel ca în România,
spectatorii nu au voie în
tribune. Ne-au încurajat însã
din spatele gardurilor. Nu ºtiu
dacã putem promova, dar ne-

am propus o clasare cât mai bunã.
Lotul e format doar din jucãtori greci.
Sper sã putem aduce un atacant
strãin bun la echipã”, a declarat Dan
Ignat, pentru sãptãmânalul Obiectiv
Mehedinþean. Ca jucãtor, Ignat a
evoluat la GP Craiova, Minerul
Moldova Nouã, CS Severnav, FC
Drobeta, Farul Constanþa, Viitorul
Constanþa, CF Brãila, FC Olt
Slatina, Gaz Metan Severin, Dacia
Unirea Brãila, Al Ramtha
(Iordania), Al Sohar (Oman), FC
Shillong Lajong (India), Al That
Ras Karak (Iordania), Al Mashayat
(Iordania), Vllaznia Shkoder
(Albania) ºi FC Tsilivi (Grecia).

Bucureºti. “Au fost 7 sportive la
categoria 57 kg, iar Cristina
Ungureanu s-a clasat pe locul
secund. Sunt foarte mulþumitã de
rezultat, þinând cont de situaþia
actualã. Cristina a fost singura
sportivã a clubului severinean care
a participat la Naþionalele de
Juniori de la Bacãu”, a declarat
Bogasieru.

 urmare din pagina 7
A avut loc expropierea tuturor locuitorilor pentru a fi strãmutaþi în insula
ªimian, proiect care nu va fi niciodatã finalizat. Cei mai mulþi au ajuns în
cele din urmã în Dobrogea ºi în Turcia.
   Vã mai informãm cã, legat de acest subiect, Monografia insulei ADA
KALEH, scrisã de Ahmed Ali în 1937, a fost reeditatã într-o ediþie
anastaticã de cãtre Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural Drobeta
Turnu Severin ºi poate fi achiziþionatã de la magazinul nostru de suveniruri
din incinta Cetãþii Medievale a Severinului ori de la Castelul Artelor.

Ioan N. TÃTUCU, Responsabil comunicare
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural

Institutul Cultural Român ...
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Mã nepoate, sã dusã al lu Zbanghiu
pãnã la Craiova sã ia neºte sandale, cã cicã a
vãzut el nu ºtiu ce reducere la malu ãla de acolo
ºi zisã cã el e prevãzãtor, sã pregãteºte pentru
vara viitoare, cã o sã fie arºiþã. Cã el le ºtie pe
astea, pune frunzele de ceapã sã vadã în ce luni
plouã, dã cu maºina peste tine dacã-i trece mâþa
neagrã calea, de astea.
   E, cum ziceam, sã dusã al lu Zbanghiu în
Bãnie, da nerodu nu ºtia cã acolo trebe sã porþi
masca pe faþã în tot oraºu’. Aºa cã sã opri al
meu în centrul Craiovei, parcã unde gãsi ºi plecã
sã sã plimbe, aºa, pin Centru Vechi, gurã cascã.
Bine, sã sã plimbe e mult spus, cã abia fãcu trei
paºi ºi fu oprit de poliþiºtii locali. Pac, 3 milioane
de lei amendã, cã nu poartã mascã. Degeaba sã
rugã al lu Zbanghiu, mai sã sã punã pe jos, cã
el veni sã-ºi ia sandale, sã uitau ãia la el ca la
un smintit. Pãi acuma, pe bune, cine sã-l creadã
pe nerod, cã fãcu drum special sa-ºi ia sandale,
în pragu iernii?! N-avu ce sã facã, scoasã banii,
plãti amendã ºi plecã supãrat spre maºinã, sã

sã ducã la mall. Bine, ar fi vrut sã dea ºi el o
turã pin Centru Vechi, sã mãnânce o
prãjiturã, dar nu-i mai ardea. Când ajunsã
unde parcasã maºina, ia-o de unde nu-i. Sã
uitã peste tot, zisã cã nu-ºi mai aminteºte
unde a parcat, degeaba. Ia maºina de unde
nu-i. Îl vãzu unu cã sã uita ca curca-n crãci
ºi-i spusã cã abia plecasã hingherii de
maºini cu ea, cã nu avea parcarea plãtitã.
   Mã fraþilor, sã pusã al lu Zbanghiu pe un
chirãit, de-l auzii ºi nerodu de Sucã, ãsta ºi
mai nerod, îºi cãuta papuci pin bazar, pi la
Dunãrea. Mã fraþilor, di la peste o sutã de
kilometri îl auzii, ce mai. Sã dusã sã-ºi ridice
maºina, mai plãti ºi acolo trei milioane ºi
jumate, sã urcã ºi veni înapoi la Severin. ªi
fãrã bani ºi fãrã sandale. Acuma stã cuminte,
aºteaptã sã-i vinã amenda pin poºtã, cã taxa
de ridicare o plãti, da acuma o sã-i vinã acasã
ºi amenda di la poliþia localã.
   Ce sã-i faci, nu mai ai ce sã-i faci. Aºa
fãcut ºi nea Virgil Popescu, nu ºtia cum sã-

l umileascã pe nea Cârjan, cã dacã tot
cherdu primãria, a doua oarã, zisã cã
poate sã cheardã ºi locu în parlament.
Aºa cã-l pusã pe locu 2 la Senat, chiar
dacã nu vru, cã oricum nu intrã, da mai
pierde o datã. Ca sã sã adune la pierderi ºi
sã nu sã plângã, dacã nu i sã mai fac voile.
Cã aºa sã face politica, io te ajut, da dacã nu
reuºeºti, mãcar îþi vezi de drumu tãu, ori stai
la locul potrivit. Cã dacã le vrei pe toate, nu
þi sã dau întotdeauna.

Mã nepoate, da sã vezi matale cum unii
sã duc iar în Parlament, încã 4 ani, numai
bine sã iasã ºi cu o pensie frumoasã, cã
meritã di la toþi primarii câte ceva. Noroc  cã
intrã ºi nea Chirilã cap de listã la deputaþi,
di la PSD, deºi omu era mai de folos pe
executiv, pe ceva, sã punã umãru, da cum
pesedeii sunt în opoziþie, nu sã ºtie ce mai
primea, aºa cã e foarte bunã ºi rãsplata asta.

Bine, mã fraþilor, da nea Sibinescu rãmasã
mai la coadã, probabel sã salveze aparenþele,

 nea Mãrin

Sucã, al lu Zbanghiu ºi Bãnia, nea Cârjan pierzãtoru’ de serviciu ºi
nea Sibinescu de la  coada listei

probabil s-o fi plictisit de Bucureºti, nu sã ºtie
exact. Cert e cã nu mai avu loc printre primii,
probabel din lipsã de spaþii libere. O fi acumulat
omu destulã experienþã, o mai vrea ºi altceva. Cât
despre nenea candidatu’ cu vaporaºele, altã datã,
cã vine epidemia asta ceva de speriat.

Mã fraþilor, vin sãrbãtorile de iarnã, dovadã cã
începu îmbrobodirea Severinului. Da începu cu
o boacãnã, cã îmbroboditorii fãcurã un scurt
electric de lãsarã fãrã corent jumate din reºedinþa
judeþului. Dacã dura mai mult pana, unii zisãrã
cã negociazã sã sa mute  la ªimian. Trec la
negocieri directe, cã tot sunt de actualitate
negocierile prin consilii.

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


