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Administraþii PSD la
Gârla Mare, Salcia,

Braniºtea ºi Burila Mare

Un nou pãstor de suflete la Parohia
Cujmir I din protopopiatul Vânju-Mare

Preasfinþitul Pãrinte a fost întâmpinat cu
dragoste de cãtre credincioºii prezenþi, care i-au
mulþumit pentru purtarea de grijã de a le rândui un
nou pãstor de suflete.
   Ziua de sãrbãtoare a început cu sãvârºirea Utreniei Programul de

Guvernare al PSD
susþine familia
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În dimineaþa zilei de 27 octombrie 2020, când Biserica Ortodoxã Românã prãznuiºte pe Sfântul Dimitrie
Basarabov, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei s-a aflat în mijlocul

credincioºilor din parohia mehedinþeanã Cujmir I.
ºi a Sfintei Liturghii, la care au luat parte în numãr
mare enoriaºii parohiei, dar ºi din parohiile învecinate.
La ceremonia religioasã au slujit alãturi de
Preasfinþitul Pãrinte Episcop Nicodim preoþii de la
Centrul Eparhial: Pãrintele Olarean Adrian ºi Pãrintele
Marian Giginã;

Google a lansat la data de 15 martie
2020 un fond global de urgenþã dedicat
sãlii de ºtiri mici ºi mijlocii care
serveºte audienþei locale, România
aflându-se pe lista þãrilor eligibile.

Scopul programului este de a
sprijini financiar ºi de a încuraja
jurnalismul de calitate în timpul crizei
cauzate de virusul COVID-19.

Conducerea ziarului “Obiectiv
mehedinþean” a aplicat pentru proiectul
“Fondul de Ajutor pentru Situaþii de
Urgenþã în Jurnalism” ºi, dupã o
pertinentã verificare a solicitãrii
noastre, Google a considerat cã
îndeplinim condiþiile de eligibilitate.
Astfel am putut beneficia de oferta
programului lansat de Google.

   Mulþumim Google!

Mãsuri ale forþelor de ordine
pentru prevenirea rãspâdirii

COVID 19
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Unde e
bucuria de a trãi?

PMP: MIªCÃM
ROMÂNIA!
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Generaþii needucate
la rãscruce de COVID

Ungureanu, pe
podium ºi la seniori
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Editorial                      de Sorin Vidan

Cred cã nu e cazul sã discutãm ºi
astãzi despre temele terifiante ale zilei, unde
rata infectãrii cu sars cov 2 ºi situaþia criticã
din spitale joacã rolul central. Vom încerca
sã discutãm un subiect diferit, unul capabil
sã ne insufle puþinã speranþã sau cel puþin sã
ne abatã gândul de la tensiunile din prezent.
   Am fost zilele trecute, pentru prima datã, în
Eibenthal. Poate mulþi dintre dumneavoastrã
aþi fost deja ºi ºtiþi, dar pentru mine totul a
fost cu desãvârºire nou ºi neaºteptat.
   Am urcat cu maºina un drum foarte lung,
ºerpuitor, ºi deºi foarte îngust, un drum bine
întreþinut. Peisajul e de poveste: drumul
urcã pe versant, despicând în jos vãi adânci,
abrupte, dar oferind ºi panorame
spectaculoase asupra Dunãrii. ªi dupã ce
am mers destulã vreme am ajuns în sfârºit
undeva între dealuri unde este vatra nouã a
aºezãrii (se pare cã vechea vatrã era, la
începuturi, sus pe dealuri, abia mai târziu
oamenii s-au „tras” spre albia pârâului, pe
actualele locuri).
  Am trecut pe lângã ºcoala unde câþiva copii
bãteau mingea, offline. Pe lângã Biserica
catolicã, cu aerul ei sever ºi liniºtit. Sãtenii,
cei cu care am apucat sã schimbãm douã-
trei vorbe, oameni foarte cumsecade. O
aºezare îngrijitã, curatã, dar evident atinsã

Unde e bucuria de a trãi?

   Marþi, 27 octombrie 2020, am votat #PENTRU
Proiectul de lege care prevede cã operatorii economici
care susþin învãþãmântul #profesional_dual vor beneficia
de #scutire de la plata impozitului pe profitul reinvestit
în acest fel sau de #deducere a sumelor direcþionate cãtre
#burse pentru elevi.
Camera Deputaþilor este for decizional.
   Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
încurajarea operatorilor economici de a iniþia parteneriate
cu statul, în vederea #susþinerii_învãþãmântului
profesional-dual, prin scutirea acestora de la plata
impozitului pe profitul reinvestit în acest fel sau prin
deducerea sumelor direcþionate cãtre burse pentru elevi.
   “Microîntreprinderile care efectueazã sponsorizãri, potrivit
prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, pentru susþinerea entitãþilor nonprofit ºi a unitãþilor
de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în
Registrul entitãþilor/unitãþilor de cult pentru care se acordã
deduceri fiscale, precum ºi microîntreprinderile care acordã
burse elevilor ºcolarizaþi în învãþãmântul dual profesional,
potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor pânã la nivelul valorii reprezentând
20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat
pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective”,
prevede proiectul.

#PRO_ROMÂNIA
#PRO_EDUCAÞIE

de fenomenul depopulãrii, cu case
abandonate, destule.
   Am aflat de la un localnic câte ceva despre
cum pe la 1820 au venit cehii aici, la graniþele
imperiului austro-ungar, ºi s-au apucat de
minerit ºi de industria prelucrãrii lemnului,
reuºind sã constituie o comunitate aparte, o
insulã de limbã cehã ºi un cadru exemplar de
viaþã obºteascã. E uimitor cum au trãit oamenii
aceºtia atât de izolaþi, atât de departe de suflul
urban. Cum uluitoare e liniºtea ºi echilibrul
acestui loc cu adevãrat aparte. Sigur, marea
atracþie actualã a Eibenthalului este
restaurantul din centru aºezãrii. Este cunoscut
la nivelul întregii þãri pentru produsele sale
culinare de excepþie. Acestui restaurant i se
datoreazã de fapt ºi mica renaºtere de acum,
faptul cã Eibenthalul e din ce în ce mai mult
vizitat de turiºti. La coborâre ne-am întâlnit
cu maºini din Bucureºti ºi Caraº care urcau
în mod sigur atraºi de faima restaurantului ºi
de pitorescul aºezãrii.
   Într-un cuvânt: Eibenthalul este o perlã
mehedinþeanã, un loc cu adevãrat rar. O
comoarã de aºezare. În contextul actual, cu
graniþe închise, se presupune cã turismul
intern va exploda. Ceea ce ºi pentru noi ar
trebui sã fie o oportunitate extraordinarã. ªi
unul dintre marile noastre atuuri în politicile
de atractivitate turisticã îl reprezintã aceastã
micã aºezare suspendatã între culmi:
Eibenthal. Meritã sã mergeþi acolo, sã gustaþi
din liniºtea ºi farmecul retras al acestui loc.
Un loc în care, preþ de câteva ore, poþi lãsa
în urmã grijile ºi fricile de fiecare zi, ºi te
poþi bucura de frumuseþea naturii, a
oamenilor, a bucatelor.
   Avem cu toþii nevoie, mai ales în aceste zile,
de mici evadãri. Cãci atâtea luni de nevrozã
socialã ºi-au pus amprenta asuprã-ne. Nu ºtiu
când apare, dacã mai apare, vaccinul anticovid,
dar pânã atunci putem face destule lucruri mici,

ieºiri de o zi,
astfel încât sã
r e g ã s i m
bucuria de trãi
ºi încrederea.
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Zona de sud a judeþului
Mehedinþi a fost într-o continuã
dezvoltare în ultimii patru ani în ceea
ce priveºte creºterea nivelului de trai a
locuitorilor. Administraþiile conduse de
primari PSD au implementat proiecte
importante pentru comunitãþile lor,
acestea fiind completate de cele ale
Consiliului Judeþean!
   Oamenii au înþeles necesitatea
continuãrii acestor investiþii ºi au
dat votul lor de încredere primarilor
care au fãcut performanþã, iar astãzi,
mulþi dintre ei au depus jurãmântul
pentru noi mandate!
   La Gârla Mare, Salcia, Braniºtea ºi
Burila Mare, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a participat la ceremoniile
festive împreunã cu senatorul Liviu
Mazilu ºi secretarul de stat în cadrul
Ministerului Dezvoltãrii al Guvernului
PSD, Alin Chirilã.

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a susþinut în ultimii ani,
la nivel politic ºi administrativ, toate
proiectele pentru dezvoltarea oraºului

Administraþii PSD la Gârla Mare, Salcia, Braniºtea ºi Burila Mare

   “Îi asigur pe domnii primari, Dumitru
Baicu (Gârla Mare), Gelu Pantelimon
(Salcia), Ion Marin (Braniºtea) ºi

Jenicã Cicic (Burila Mare) de toatã
susþinerea în continuare! Le doresc
mult succes în mandatul pe care l-

au început atât domniilor lor, cât ºi
echipelor de consilieri!”, a transmis
Aladin Georgescu.

Administraþie PSD pentru Strehaia

Strehaia, demarate de primarul Ioan
Giura ºi echipa consilierilor locali, fie
cã a fost vorba despre modernizarea
strãzilor, a unitãþilor de învãþãmânt,
introducerea serviciilor publice de

utilitãþi ºi cel mai important,
reabilitarea ºi modernizarea
Spitalului Orãºenesc ºi a
Policlinicii din Strehaia.
  ”Sunt proiecte de o importanþã

deosebitã pe care le vor continua
primarul Ioan Giura ºi echipa
consilierilor locali care au depus astãzi
jurãmântul pentru urmãtorul mandat.
Le-am fost alãturi ºi îi asigur de toatã
susþinerea ºi în urmãtorii patru ani!
   Într-o majoritate covârºitoare,
Strehaia a ales la scrutinul din 27
septembrie, echipa PSD pentru
Primãrie, Consiliul Local ºi Consiliul
Judeþean. Împreunã, avem datoria sã
menþinem ritmul dezvoltãrii oraºului
din ultimii patru ani ºi o vom face!
Mult succes, Ioan Giura! Mult succes
consilierilor locali!”, a transmis Aladin
Georgescu la festivitatea de învestire
a primarului Ioan Giura.

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin

În câteva zile vor începe lucrãrile de extindere
a Ambulatorului din cadrul Spitalului Judeþean

de Urgenþã Drobeta Turnu Severin

Georgescu, a avut o întâlnire de lucru
cu reprezentantul firmelor asociate în

cadrul proiectului „Extinderea ºi
dotarea Ambulatoriului de
Specialitate Integrat din cadrul
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin” pentru a
discuta ultimele detalii legate de
demararea acestei investiþii.
   În acest moment echipele de
muncitori au organizat ºantierul, au
curãþat zona unde urmeazã sã se
construiascã noul corp de clãdire, iar
în câteva zile lucrãrile vor începe în forþã.

   Proiectul care se realizeazã pe
fonduri europene presupune
modernizarea Ambulatoriului
actual, construirea unui nou corp
de clãdire în vecinãtatea acestuia
compus din parter ºi etaj
(aproximativ 780 mp), realizarea de
alei, trotuare de circulaþie pietonalã,
precum ºi amenajãri peisagistice.
   Totodatã se vor înfiinþa mai multe
cabinete medicale ºi sãli de tratament.

 Continuare în pag. 4
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La nivel naþional sunt zeci de
mii de salariaþi din sistemul de
protecþie socialã, din Direcþiile de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului, care nu au primit salariile
din cauza Guvernului PNL,
iresponsabil, lipsit de interes pentru
problemele actuale ale þãrii, incapabil
sã îºi îndeplineascã atribuþiile
stabilite prin lege ºi depãºit de
situaþiile pe care le-a creat prin lipsa
mãsurilor potrivite luate la timp!

În ziua de 26 octombrie 2020,
în ziua prãznuirii Sfântului Mare
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei, s-
a aflat în mijlocul credincioºilor din
parohia mehedinþeanã Devesel. Vizita
chiriarhalã a fost prilejuitã de hirotonia
unui nou preot pentru comunitatea
localã, dar ºi de pensionarea preotului
Grecu Ion care a slujit la aceastã
parohie timp de 33 de ani.

Preasfinþitul Pãrinte a fost
întâmpinat cu dragoste de cãtre
credincioºii prezenþi, care i-au
mulþumit pentru purtarea de grijã de
a le rândui un nou pãstor de suflete.

Ziua de sãrbãtoare a început cu

Schimb de generaþii în parohia Devesel Mehedinþi

sãvârºirea Utreniei ºi a Sfintei Liturghii,
la care au luat parte în numãr mare fiii
satului. La ceremonia religioasã au slujit
alãturi de Pãrintele Episcop, preoþi de

la Centrul Eparhial, Pãrintele Adrian
Olarean ºi Pãrintele Marian Giginã,
Pãrintele protoiereu al Protoieriei Vânju
Mare - Constantin Brumar, Pãrintele Ion

Grecu – cel  care a slujit cu timp ºi
fãrã timp aici 33 de ani ºi  fiul pãrintelui
Ion Grecu, Cristian Grecu – lucrãtor
în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei,
pãrintele arhidiacon Constantin Gama
de la Catedrala Episcopalã din Drobeta
Turnu Severin, precum ºi preoþi din
împrejurimi.Bunii creºtini s-au putut
ruga lui Dumnezeu, bucurându-se de
atmosfera duhovniceascã întreþinutã
de cântãrile bisericeºti executate cu
profesionalism de grupul psaltic de
la Catedrala Episcopalã din Drobeta
Turnu Severin.

În cadrul Sfintei Liturghii,
pãrintele diacon Marian Daniel
Pãdureanu a primit Taina Hirotoniei
întru preot pe seama bisericii cu
hramul “Sfântul Nicolae”. Actul de
instalare ca paroh a fost citit înaintea
credincioºilor de cãtre pãrintele
consilier eparhial Adrian Olarean.
Ierarhul mehedinþean i-a dãruit apoi
tânãrului preot, Sfânta Evanghelie,
o cruce ºi cheia bisericii, ca însemne
ale slujirii sale în aceastã parohie.

La finalul Sfintei Liturghii au luat
cuvântul pãrintele nou hirotonit,
pãrintele Ion Grecu – preotul
pensionar ce a slujit aici cu timp ºi
fãrã timp mai bine de trei decenii ºi
care a fost hirotesit la finalul
cuvântului sãu în rangul de iconom
stavrofor, ca semn al preþuirii ºi
recunoºtinþei lucrãrii preoþeºti în
aceastã parohie primind din mâinile
preasfinþitului Pãrinte Nicodim pe
lângã acest rang ºi distincþia „Crucea
Mehedinþeanã” pentru preoþi.

Pãrintele protoiereu Constantin
Brumar a subliniat în cuvântul sãu
importanþa slujirii preoþeºti precum
ºi greutatea îndeplinirii acesteia dat
fiind faptul cã lucrul cu omul este
foarte dificil pentru cã fiecare om are
particularitãþile sale.

Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a pus
la final, la inimile credincioºilor
prezenþi dar ºi a slujitorilor acestei
parohii împreunã cu familiile lor un
cuvânt de învãþãturã arãtând
sublimitatea preoþiei, arãtând cât de
important este sã avem preoþi în
biserici care sa mijloceascã între
credincioºi ºi Dumnezeu ºi care sã
dezlege pãcatele credincioºilor
încredinþaþi spre pãstorire.

 Pr.  Marian Alin Giginã Biroul de presã

Guvernul PNL nu plãteºte salariile angajaþilor din Sistemul e Protecþie Socialã

   În Mehedinþi, angajaþii DGASPC nu
au primit salariile pentru luna
septembrie, cu toate cã intrãm imediat
în luna noiembrie. Guvernul nu a
alocat fondurile pentru aceste
cheltuieli ale administraþiilor judeþene
deºi are obligaþia, prin lege, de a
trimite sumele în teritoriu.
   ªi pentru lunile anterioare,
Consiliul Judeþean a fãcut eforturi sã
achite aceste salarii ºi cheltuielile
aferente centrelor de asistenþã socialã,

dar din pãcate, nici bugetul judeþului
nu mai are fondurile necesare.
   În fapt, Consiliul Judeþean are
obligaþia de a achita 10%/an, din
aceste cheltuieli, iar din luna
ianuarie ºi pânã acum, noi am
asigurat 55%, în condiþiile în care
dupã aprobarea Legii Bugetului de
Stat, în Mehedinþi, Guvernul a trimis
doar 26% din bugetul necesar, adicã
fonduri pentru douã luni.
   Mai mult decât atât, Guvernul a
ignorat toate solicitãrile de alocare a
banilor, iar la cea mai recentã
rectificare bugetarã, Direcþiei
Generale pentru Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi nu i s-
a alocat niciun leu.
   „Înþeleg ºi regret situaþia oamenilor
care de sãptãmâni bune nu ºi-au
primit drepturile ºi i-am informat cu
fiecare ocazie cum stau lucrurile!
Situaþia de la nivelul DGASPC nu
este cauzatã de Consiliul Judeþean
Mehedinþi care din contrã, a alocat
o sumã mult mai mare faþã de cât
era obligat, ci de Guvernul României
care nu a repartizat fondurile
prevãzute de lege! Îi asigur pe
angajaþii DGASPC cã fac toate
demersurile legale astfel încât sã le
fie plãtite salariile ºi sã fie asigurate
fondurile necesare bunei funcþionãri
cu atât mai mult cu cât ne aflãm în
aceastã situaþie pandemicã!”, a
transmis preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.

 Urmare din pag. 3 Valoarea totalã a investiþiei este de
12.055.298,60 lei din care Consiliul Judeþean va acoperi cheltuielile
neeligibile în valoare de 1.600.000 lei.
   “Am convingerea cã lucrãrile vor decurge normal, iar anul viitor vom
recepþiona noua clãdire, astfel încât sã asigurãm un confort sporit atât pentru
#pacienþi, cât ºi pentru #medicii care îºi desfãºoarã activitatea în Ambulatoriu.
   Mehedinþenii meritã cele mai bune condiþii atunci când vine vorba de
sãnãtate”, a transmis preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

În câteva zile vor începe lucrãrile de extindere

 Biroul de presã
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REFORMÃ INSTITUÞIONALÃ
 300 parlamentari. PMP este
singurul partid care luptã pentru
reducerea numãrului de
parlamentari la 300 ºi care a depus
douã proiecte pentru ca voinþa
românilor sã devinã lege;
PMP propune ca Avocatul
Poporului sã fie ales direct de
români. Avocatul Poporului trebuie
sã reprezinte cetãþenii, nu interesele
unor grupuri de politicieni.
ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ ÎN
SLUJBA ROMÂNILOR
 PMP este singurul partid
parlamentar care a dorit în mod
sincer revenirea la alegerea
primarilor în 2 tururi de scrutin;
 Transparenþã  to ta lã  în
administraþia publicã. Publicãm
online toate contractele ºi facturile
instituþiilor publice. Doar aºa oprim
risipa banilor publici!
Digital izãm România . PMP
susþine depunerea ºi eliberarea
actelor electronic ºi extinderea la
nivelul f iecãrei primãrii a
proiectului de plãþi online a tuturor
taxelor ºi impozitelor, prin
programul www.ghiseul.ro;
Referendum pentru împrumuturi.
PMP propune organizarea de
referendumuri locale pentru orice
împrumut care depãºeºte 5% - 10%
din bugetul local ºi pe care primãriile
sau consiliile judeþene vor sã le
angajeze în numele comunitãþilor.
ELIMINAREA PENSIILOR
SPECIALE
Pensiile speciale sunt furt din
banul public! Continuãm lupta! PMP
are un proiect de lege pentru
eliminarea pensiilor speciale, cu
excepþia celor pentru veteranii, invalizii
de rãzboi ºi vãduvele acestora.

PMP: MIªCÃM ROMÂNIA!
EXTINDEREA REÞELEI DE GAZE
PMP susþine creºterea potenþialul de
consum al economiei româneºti
pentru gazele din Marea Neagrã;
Reþeau de gaze trebuie extinsã la
minimum 65% pentru gospodãriile
României. Susþinem relansarea
industriei petrochimice prin repornirea
celor 5 combinate petrochimice care
au aviz de mediu pentru funcþionare.
SIGURANÞÃ ªI ORDINE
PUBLICÃ
Poliþia trebuie sã fie de neatins
pentru clanuri. PMP propune o
lege specialã pentru destructurarea
reþelelor de crimã organizatã!
Creºtem finanþarea pentru MAI ºi
investiþiile pentru pregãtirea poliþiºtilor
ºi dotarea materialã a acestora;
Susþinem depolitizarea numirilor
la vârful MAI.
UNIREA REPUBLICII MOLDOVA
CU ROMÂNIA
PMP este singurul partid din
România care are, prin Statut, ca
obiectiv reîntregirea þãrii. Unirea
Republicii Moldova cu România
rãmâne obiectivul generaþiei noastre.
PACTUL PMP pentru SÃNÃTATE
Oprim furtul  din sãnãtate,
desfiinþãm baronii din sãnãtate!
Spitale noi ºi moderne. Construim
cu fonduri europene 5 spitale
regionale, în exerciþiul financiar 2021
– 2027, ºi dotãm cu echipamente
medicale moderne spitalele judeþene,
municipale ºi orãºeneºti. Înfiinþãm un
spital de rang european, cu cele mai
înalte dotãri ºi laboratoare de
cercetare - o atracþie profesionalã ºi
financiarã pentru medici;
Dotãm fiecare comunã cu o
ambulanþã;

Susþinem creºterea capacitãþii de
producþie de medicamente în
România ºi capacitãþii României de a
produce vaccinuri la Institutul
Cantacuzino.
EDUCAÞIE
Dezvoltãm un program naþional de
modernizare ºi construcþie pentru
creºe ºi grãdiniþe, conform noilor
cerinþe de distanþare fizicã, la
standarde europene, inclusiv cu surse
de energie verde;
Dotãm cu aparaturã digitalã
unitãþile ºcolare - laboratoare,
biblioteci, sãli de clasã.
Asigurãm internet gratuit în
fiecare ºcoalã ºi transport gratuit
pentru elevi. Reducerea abandonului
ºcolar trebuie sã devinã prioritate;
Program naþional de relansare
a ºcolilor de meserii, la standarde
europene ºi care sã permitã
pregãtirea tinerilor pentru cerinþele
actuale ale pieþei;
 Depolitizarea sistemului de
educaþie. Reintroducem incompatibili-
tãþile între funcþiile politice ºi cele de
conducere în universitãþi;
Susþinem creºterea alocãrilor din
PIB pentru cercetare, cu accent pe
cercetarea în sãnãtate. Promovarea de
programe internaþionale de cercetare
în cadrul Laserului de la Mãgurele, cu
stimularea cercetãtorilor români din
þarã ºi din afara graniþelor
ECONOMIE
Taxe reduse, mai multe locuri
de muncã. Reducem taxele pe
muncã, creºtem investiþiile pentru
relansarea industriei locale ºi
sprijinirea afacerilor locale, a
antreprenorilor români;
 Locur i  de  muncã. Exodul

românilor în strãinãtate trebuie
oprit printr-o ofertã de salarizare
similarã cu cea din UE;
AGRICULTURÃ
Atragem de fonduri europene
pentru sistemul naþional de irigaþii.
Furnizarea gratuitã a apei timp de
3 ani în zonele afectate de secetã;
Granturi pentru fermierii care îºi
construiesc sisteme de irigaþii
pentru propriile ferme agricole;
Construim centre regionale ºi
judeþene pentru legume, fructe ºi
alte produse româneºti în marile
bazine agricole;
Încurajãm dezvoltarea de mici
întreprinderi în mediul rural
pentru prelucrarea produselor
agricole româneºti.
RESPECT PENTRU MEDIU.
Oprim tãierile ilegale de pãduri ºi
depozitãrile ilegale de deºeuri
Pãdurile României nu sunt marfã de
export! Oprim tãierile ilegale ºi
iraþionale de pãduri ºi exportul ilegal
de lemn brut care au condus la
creºterea preþurilor pentru lemnul
folosit la încãlzire;
Finanþarea unui program naþional
de reîmpãdurire ºi stimularea
financiarã a proprietarilor de
terenuri pentru împãdurirea anualã
a unor suprafeþe echivalente a 1%
din totalul terenurilor pe care le
deþin.
Oprim depozitãrile ilegale de
deºeuri;
Reforme fiscale pentru eliminarea
subvenþiilor pentru combustibilii
fosili ºi stimularea producþiei de
energie regenerabilã din surse
alternative precum panouri
fotovoltaice, instalaþii eoliene,
procesarea gunoiului menajer.
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Pentru Partidul Social Democrat
susþinerea familiei, atât prin crearea cadrului
legislativ propice cât ºi prin implementarea
de mãsuri necesare, dintre care  susþinerea

financiarã ºi acordarea de stimulente
financiare,  sunt extrem de importante.

   În Parlamentul României ne-am luptat pentru
creºterea ºi dublarea alocaþiilor copiilor, pentru
susþinerea familiilor active cu copii, nu doar prin
vorbe ci prin identificarea de soluþii concrete ºi
aplicarea acestora tocmai ca familiile sã
beneficieze de sprijin real.
   Programul de Guvernare al PSD susþine
familia, susþine familiile cu copii!
   Partidul Social Democrat considerã cã
alocaþiile pentru copii trebuie dublate imediat!
   De asemenea, susþinem: reducerea
impozitului pentru familiile cu copii, acordarea
de  sprijin pentru creºterea copilului ºi
achiziþionarea pentru locuinþe; creºterea
stimulentului  de reinserþie pentru mamele care
revin mai repede la muncã, sprijin pentru elevii
care performeazã, ºi pentru cei care nu au
absenþe, precum ºi acordarea de vauchere pentru
creºe,  ºi pãrinþii care doresc sã munceascã
Stimulente financiare prevãzute în Programul
de Guvernare al partidului Social Democrat
pentru susþinerea familiei
   Din seria stimulentelor financiare prevãzute
în Programul de Guvernare al PSD amintim:
majorarea stimulentului reinserþiei în muncã,
ceea ce înseamnã cel puþin un salariu, ºi un
salariu ºi jumãtate,  salariu minim în primul an
de la naºtere ºi un salariu minim net în al doilea
an ºi acordarea acestuia  pe o perioadã de trei
ani în cazul naºterii celui de al treilea copil.

Programul de Guvernare al PSD susþine familia
Majorarea indemnizaþiei de
creºtere a copilului

Înseamnã acordarea a cel puþin a unui
salariul minim pe economie sau 100%
din media veniturilor pe ultimele 12 luni,
dar nu mai mult de 7 salarii minime.
Credite cu dobândã subvenþionatã de stat
   Pentru familiile cu copii, pentru achiziþia/
construcþia/renovarea unei case.
Reducerea datoriei cu fiecare copil nãscut.
Stimulente financiare pentru elevi
   Se acordã din fonduri UE pentru elevii
care nu au absenþe la cursuri
Primã pentru conturile de economii pt.

1.000 la primul copil, 2.000 pentru al
doilea, 4.000 începând cu al treilea. Se
acordã la împlinirea vârstei de 18 ani.
Bonificaþie la pensie pentru mame -
1% la 1 copil; 4% la doi copii; 10%
pentru cel puþin 3 copii.
Vauchere pentru creºã - Se acordã pânã la
intrarea copilului în grupa micã de la grãdiniþã
Sigur toate aceste mãsuri  conduc   la un punct
foarte important al Programului de Guvernare
al Partidului Social Democrat ºi anume o politicã
socialã  responsabilã!
   Acest lucru înseamnã - asigurarea unui raport
adecvat între echitate ºi eficienþã.
   Pentru noi, social democraþii, adepþi ai unei
economii sociale de piaþã,  acest raport trebuie
sã cunoasca o cu totul altã configuraþie decât
pânã  în prezent, cu precãdere  spre egalitatea de

ºanse a tuturor cetãþenilor de a se integra în
cerinþele pieþii ºi de a face faþã riscurilor.
   Acest lucru se realizeazã prin urmãrirea
satisfacerii la un nivel adecvat a nevoilor
fundamentale recunoscute, garantate:
alimentaþie,  instruire, sãnãtate, locuinþã precum
ºi  alte mãsuri de garantare a asigurãrii pentru
toþi cetãþenii, a unui nivel de trai decent, de a
crea un cadru al solidaritãþii pentru cei care au
nevoie de sprijin prin politici de susþinere, a
familiilor ºi de asistenþã socialã.
Liviu Lucian MAZILU, Senator PSD Mehedinþi

Pãrintele protoiereu al Protoieriei Vânju Mare,
Constantin Brumar, Pãrintele Gabriel Vrapcea

de la parohia Ciochiuþa, pedagogul ºi
duhovnicul pãrintelui Georgian
Smãrãndoiu, cel care a fost hirotonit preot
ºi instalat ca paroh la aceastã parohie,
pãrintele Ilie Balaci, preot paroh la parohia
Cujmir II ºi pãrintele arhidiacon Constantin
Gama de la Catedrala Episcopalã din
Drobeta-Turnu Severin, precum ºi preoþii
din învecinãtatea parohiei.
   Bunii creºtini s-au putut ruga lui
Dumnezeu, bucurându-se de atmosfera
duhovniceascã întreþinutã de cântãrile
bisericeºti executate cu profesionalism de
Grupul psaltic “Sfântul Nicodim de la
Tismana” al Catedralei Episcopale din
Drobeta-Turnu Severin.
   În cadrul Sfintei Liturghii, pãrintele
diacon Georgian Smãrãndoiu a primit Taina
Hirotoniei întru preot pe seama bisericii cu
hramul “Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavril”.
Actul de instalare ca paroh a fost citit
înaintea credincioºilor de cãtre pãrintele

 Urmare din pag. 1Un nou pãstor de suflete la Parohia Cujmir I...
protoiereu, Constantin Brumar. Ierarhul
mehedinþean i-a dãruit apoi tânãrului preot
Sfânta Evanghelie, o cruce ºi cheia bisericii, ca
însemne ale slujirii sale în aceastã parohie.
   La finalul Sfintei Liturghii au luat cuvântul
pãrintele nou hirotonit ºi pãrintele ªtefan Daia,
preotul pensionar ce a slujit aici cu timp ºi fãrã
timp mai bine de trei decenii ºi care a primit la
finalul cuvântului sãu în semn de preþuire ºi
consideraþie, distincþia „Crucea Mehedinþeanã”
pentru preoþi.

Pãrintele protoiereu Constantin Brumar a
subliniat în cuvântul sãu importanþa slujirii
preoþeºti precum ºi greutatea îndeplinirii
acesteia, dat fiind faptul cã lucrul cu omul
este foarte dificil pentru cã fiecare are
particularitãþile sale.
   Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a pus, la final,
la inimile credincioºilor prezenþi un cuvânt de
învãþãturã, explicând sublimitatea preoþiei ºi
prezentându-le amãnunte din viaþa ºi activitatea
Sfântului Dimitrie Basarabov.

Marian Gherghinescu,
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
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Aºa cum vã promiteam
revenim cu amãnunte legate de
implementarea proiectelor „ORAªUL
ªI APA” de la Castelul Artelor (fostul
Castel de Apã) ºi “OCTOGON. 8
colþuri cu poveºti digitale” de la
Cetatea Medievalã a Severinului.
   Proiectul “Oraºul ºi Apa” va fi
finalizat pânã la mijlocul lunii
noiembrie, astfel cã, la etajul 4 al
Castelului Artelor turiºtii, dar ºi
locuitorii autohtoni, vor avea ocazia
sã admire o expoziþie ineditã care
va povesti publicului vizitator
modul cum funcþiona sistemul de
alimentare cu apã a oraºului
Drobeta Turnu Severin, în perioada
în care actualul Castel avea acest
rol: asigura alimentarea cu apã a
oraºului nostru.
   De asemenea, cu ajutorul unor
cliºee fotografice, reprezentãri
grafice, planuri, ale unor elemente
de arhivã, se vor recompune
vizual ºi senzorial (tehnici de
reconstituire/animare prin realitate
augmentatã/modelare 2D) ºi se vor
relaþiona secvenþial pãrþile care au
compus în trecut mecanismul de
funcþionare a acestui turn de apã
(astãzi dispãrute).
   Cel de-al doilea proiect –
“OCTOGON. 8 colþuri cu poveºti
digitale” implementat la Cetatea
Medievalã a Severinului, a suferit ºi
el din cauza actualei pandemii, însã
dupã o rapidã ºi eficientã readaptare

Proiecte culturale implementate
în perioadã de pandemie

Proiectele culturale implementate de Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural ºi cofinanþate de AFCN (Administraþia Fondului

Cultural Naþional) în perioada acestui an greu încercat de pandemia
declanºatã de coronavirus (SarsCov2), se apropie de finalizare.

la modul de lucrul în online s-a
reuºit trecerea unor bariere în ceea
ce priveºte modul de implementare
ºi paºii ce au urmat, astfel cã în
aceastã perioadã au fost demarate
procesele prin care va fi achiziþionatã
aparatura necesarã pentru proiecþia
poveºtilor pe zidurile Cetãþii
Medievale a Severinului.
   Asta, bineînþeles, dupã ce cei 16
tineri selectaþi se apropie de
finalizare în procesele lor creative
prin care au fost instruiþi ,
bineînþeles în acelaºi mod online
de cãtre cei 2 specialiºti italieni de
la MeltingPro, una dintre cele mai
apreciate organizaþii din Europa în
dezvoltarea de conþinut digital
pentru muzee ºi obiective de
patrimoniu. Poveºtile ce vor fi
proiectate pe zidurile Cetãþii
Medievale a Severinului, au fost
deja concepute de cãtre aceºti
minunaþi tineri, urmând ca dupã
achiziþionarea echipamentelor
necesare sã urmeze ºi o interesantã,
dar ineditã, festivitate prin care se
va marca finalizarea acestor
proiecte.
   ªi aici, modalitatea de prezentare
a poveºtilor (în cazul proiectului
“OCTOGON”) dar ºi vernisarea
expoziþiei (în cazul proiectului
“ORAªUL ªI APA”), va fi una de
asemenea ineditã ºi cu un
accentuat iz de …pandemie.

   Vineri, 23 octombrie 2020, la
Pavilionul Multifuncþional al
Muzeului Regional “Porþile de Fier”
din Drobeta - Turnu Severin, a avut
loc vernisarea expoziþiei de picturã
tematicã, a tânãrului pictor
severinean, Robert Ecle.
   Intitulatã “Blooming”, expoziþia
va putea fi vizitatã în perioada 23
octombrie – 10 noiembrie.
   Cele 16 lucrãri din aceastã
minunatã expoziþie au apãrut din
nevoia autorului de a construi noi
spaþii, punând în contradicþie
ordinea: senzaþii,  percepþii,
reprezentãri. „Lucrãrile mele apar
întâi ca reprezentãri. Dacã aveþi
curajul de a vã abandona egoul,
veþi putea gãsi percepþiile, din care
rezultã accederea spre senzaþie.
Senzaþia ca...pre-gustare a
eternitãþii”, a precizat tânãrul pictor.

Expoziþie de picturã tematicã, a
tânãrului pictor severinean,

Robert Ecle intitulatã “Blooming”

   Robert Ecle este un pictor din
Drobeta Turnu Severin, care
urmeazã cursurile Facultãþii de Arte
ºi Design din Timiºoara. Artistul a
participat la numeroase expoziþii de
grup, dar ºi personale încã din
2017, precum ºi la ample activitãþi
de restaurare ºi workshopuri
dedicate tinerilor artiºti din þarã.
„Nimeni nu poate trãi aceste lucrãri
în lipsa curajului” spune Robert
Ecle, adãugând: „E nevoie de curaj
pentru a te abandona în faþa acestor
imagini, pentru cã trebuie sã laºi
în urmã tot ce ºti, tot ce crezi, tot
ce poþi considera abilitãþi
dobândite.”
   Expoziþia evocã memoria
fondatorului muzeului, Alexandru
Bãrãcilã, om de culturã local care
ºi-a pus amprenta asupra întregului
oraº.  Augustin Meteescu

 Continuare în pag. 10
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     Prin anii ’60 ai veacului scurs prin
clepsidrã rula la cinematograf - unde
se putea merge fãrã mascã - filmul
lui Kurt Hoffmann, „Das Spukscloß
im Spessart” (Fantomele din
Spessart). La ºase decenii depãrtare
de acele timpuri, sub ceaþa Covid-19,
fantomele lui Hoffmann bântuie Terra,
dar ºi „Ferma animalelor” din spaþiul
Carpato-Danubiano-Pontic. Nu cea a
lui Orwell, ci una globalistã, cu
dictatori de rasã: Marele Porc (scuze,
am vrut sã scriu Marele Alb),
Landrace, Duroc, Pietrain, Landrace
Belgian, Hampshire, Meishan,
Jianxing - Mangaliþã ºi Bazna mai
puþin sau deloc… ce mai, un melanj
divers de nici nu-þi vine sã crezi cã te
gãseºti pe coclauri mioritice.
   Înºelãtoria globalã a O.M.S.,
cunoscutã ºi isterizatã pe toate uliþele
planetei (mai puþin în oraºul nordic
Alert din Nunavut, Canada, sau la
Ushuaia, în Antarctica, fiindcã-i prea
frig, dar nici la Furnace Creek Ranch,
din Valea Morþii, în California - cã-i
prea cald sau în Suedia unde nu se
poartã masca), se hârjoneºte zglobie
pe malurile dâmboviþene sub
holograma Covid-19 ºi sub egida
Grupului de Comunicare Strategicã,
ale cãrui rapoarte zilnice sunt gonflate
de la o zi la alta mai tare decât balonul
fraþilor Montgolfier, construit înainte
de Revoluþia Francezã.
   Teleportaþi la început de an pandemic
în ferma carpatinã, câþiva dintre locatarii
„Hanului din Spessart” s-au pripãºit
în România. La vreo 17 ani dupã
plecarea americanilor de la Bechtel, un

Terra bântuitã de „Fantomele din Spessart”
escavator-fantomã, care lucra pe o
autostradã-fantomã, n-a avut altceva
de fãcut decât sã dezgroape schelete
vorbitoare ale Fantomelor din Spessart
instalate în trupurile-gazdã ale unor
personaje malefice: Strãinu Cercel,
Alexandru Rafila, Nelu Tãtaru, Virgil
Musta, Raed Arafat ºi alþii asemenea
lor, excelând în reziduuri cu pretenþii
de personalitãþi. Sub directa
coordonare a hangiului de la
Cotroceni, „fantomele” - toþi, români
unul ºi unul ca ºi hangiul de la
Cotroceni: Lucovid Orban, Eduard
Raul Hellvig, Csaba Ferenc Asztalos,
Clotilde Armand, Renate Weber,
George Maior, Kelemen Hunor, Raed
Arafat, Dominic Fritz… îºi fac de cap
cu mare artã, în sensul rãu, din pãcate.
Multor alþi argaþi asemenea lor li s-a
ordonat sã distrugã România, sã o
conducã „spre culmile de civilizaþie ºi
progres” ale Noii Ordini Mondiale, sã
promoveze fantezia demonicã a
„virusului ucigaº” ºi inabilitãþile
„talentului” robotic prezidenþial, citit de
pe prompter prin evacuarea de sunete
confuze printre maxilare crispate.
Declaraþiile „sclipitoare” de culoarea
vântului turbat, trucajele groteºti,
separeurile analfabetice din „PEPSI-
glas” ale sãlilor de clasã „cu
televizoare fãrã case electrificate”,
spitalele suprasaturate cu holograme
catastrofale, decorurile ºi agresivul
aer de isterie sunt atributele unui film
cu... fantome ºi, bineînþeles,
„amintirile din viitor” ale unor expiraþi
înainte de a se naºte.
   Nu ºtiu dacã e nevoie sã mai
precizez cã un lider major al
globalismului este Forumul Economic
Mondial de la Davos, fondat de Klaus
Schwab, în cadrul cãruia mult lãudatul
de cãtre românii naivi prinþ Charles a
declarat public: „Vor fi din ce în ce mai
multe pandemii, dacã nu facem „marea
resetare « acum »”. Anchetatorul care,
în 2013, a prezis o pandemie de
coronavirus în 2020, urmatã de
revolte, a declarat cã planul este
crearea unei serii de pandemii în

perioada 2020-2030[1]. Banca
Mondialã nu se fereºte sã
afirme cã Covid-19 este un
proiect care este planificat sã
continue pânã la sfârºitul lunii
martie 2025, consecinþele
pentru umanitate fiind
catastrofale. De asemenea,
Operaþiunea „Lockstep” a
Fundaþiei Rockefeller declarã
sfidãtor cã sub masca
pandemiei Covid 19 urmeazã
instalarea „Global
Governance” ºi „Internet
Governance”[2] finalizate prin
instaurarea statului-
închisoare![3].
   Despre personajul instalat
la conducerea Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii nu se
spune decât pe la colþuri cã este tot o
„fantomã”, un terorist implicat în
uciderea a mii de etiopieni[4], prin
prezenþa cãruia, O.M.S. poate fi
catalogatã organizaþie criminalã.
Conform „Scenariului viitorului”,
întreaga populaþie mondialã ar trebui
sã obþinã un ID digital care sã indice
cine a primit toate vaccinurile. Fãrã
vaccinãri multiple, accesul la ºcoli,
concerte, biserici, transport public
etc. va fi refuzat, sens în care poate fi
citatã declaraþia Dr. John Coleman,
Intelligent Office C.I.A.: „Cel puþin
patru miliarde de consumatori inutili
vor fi eliminaþi pânã în anul 2050 prin
intermediul rãzboaielor limitate ºi al
epidemiilor organizate de boli fatale
cu acþiune rapidã…”.
Papa Francisc - „Comisarul”
patogen al Noii Ordini Modiale
   Am lãsat la urmã actele
incalificabile ale papei-mãscãrici, în
totalã contradicþie cu preceptele
religioase creºtine, acte care ne
reamintesc vorbele lui Baiazid din
Scrisoarea a treia a lui Mihai
Eminescu: „Am jurat ca peste dânºii
sã trec falnic, fãrã pãs,/ Din pristolul
de la Roma sã dau calului ovãs...”.
Da ! Acolo s-a ajuns.
   La chemarea papei Francisc, pe 20
octombrie 2020 a avut loc la Roma o
mare Adunare „pentru Pace”, la care au
participat lideri religioºi creºtini,
musulmani, evrei, budiºti, hinduºi ºi
sikºi, din partera Bisericii Ortodoxe
Române fiind prezent I.P.S. Iosif,

Mitropolitul Europei Occidentale ºi
Meridionale, eveniment pe care
jurnalistul Adrian Pãtruºcã îl descrie cu
ironie amarã: „Fiecare invitat a aprins
câte un pãlimar de cearã, care semãna
mai mult a torþã olimpicã decât a
lumânare. A urmat o predicã a Papei ºi
semnarea de cãtre toþi participanþii (deci
ºi de I.P.S. Iosif) a „Apelului pentru
Pace” care susþine Noua Ordine
Mondialã. […] Acelaºi Francisc a
zguduit Biserica, dupã nici 24 de ore
de la adunarea pentru pace când a dat
publicitãþii mesajul sãu pentru
legalizarea uniunilor homosexuale”[5].
Uite-aºa, papa Francisc a fãcut din
Roma pristol pentru hergheliile Noii
Ordini Mondiale.
   ªi cum nu putea lipsi marte din post
- cum spune românul -, hangiul de
la Cotroceni a declarat: „Va trebui sã
iniþiem un referendum de modificare
a Constituþiei prin care sã corectãm
anomalii de care ne-am izbit în
pandemia de coronavirus care ne-au
limitat sau întârziat posibilitatea de
acþiune rapidã”. Pentru ce scop? Nu
cumva pentru acoperirea actelor
anti-constituþionale ale unui
hangiu-dictator, ale „Guvernului
meu” ºi ale fantomelor sorosist-
globaliste în vederea instaurãrii Noii
Dictaturi Mondiale?
   Da, Fantomele din Spessart bântuie
Terra! Cu sau fãrã mascã...

Aranjament grafic - I.M.

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

[1] Edward Morgan - https://www.stopworldcontrol.com/planned/ ºi https://prepareforchange.net/
author/edwardmorgan/
[2] https://www.youtube.com/embed/1JLBXfKDbbI?feature=oembed
[3] https://humansarefree.com/2020/09/rockefeller-foundation-pandemic-prison-state.html
[4] https://humansarefree.com/2020/08/who-director-says-the-world-cannot-go-back-new-
world-order.html
[5] https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/moment-istoric-papa-francisc-parteneriat-
civil-pentru-persoanele-de-acelasi-sex-sunt-copiii-domnului-si-au-dreptul-la-familie-1388466 
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Pandemia de coronavirus a avut
efecte devastatoare în multe
domenii de activitate. A afectat
economiile multor state, dacã nu pe
majoritatea acestora. Chinezii par sã
îºi revinã foarte rapid în urma crizei
sanitare, cu toate cã de la ei a pornit
totul. Poate cã este vorba de un nou
tip de rãzboi ºi aºa vor arãta
rãzboaiele de acum încolo. Un
rãzboi biologic ºi informaþional sau
informaþional. Poate cã am intrat
într-o erã pe care încã nu o înþelegem
ºi abia generaþiile viitoare vor
pricepe ce se întâmplã acum.

Suntem practic la multe capitole
la nivelul anilor când a izbucnit gripa
spaniolã. Pe dibuite, pe pipãite.
Credeam cã am evoluat tehnologic
foarte rapid ºi cã suntem departe, dar
lumea nu este chiar la nivelul la care
crede cã este. Suntem încã în zorii
unei dezvoltãri tehnologice care sã
ne aducã prosperitate ºi soluþii
pentru problemele pe care le avem.
Suntem însã departe de acele soluþii
miraculoase care sã ne arate cã am
reuºit ºi cã ne aflãm pe drumul cel
bun. Din contra, nu suntem capabili
sã ne apãrãm într-un timp rezonabil

 ªtefan Bãeºiu

Generaþii needucate la rãscruce de COVID
în faþa unui virus. Omenirea este departe
de soluþii din acest punct de vedere.
Adicã de medicamente sau de un vacin
sau alt tip de tratament care sã fie eficient.

Trãim mai bine ca în urmã cu o sutã
de ani, când a existat gripa spaniolã, însã
ca tratament ºi ca eficienþã în lupta cu
virusul suntem cam în acelaºi punct. Mai
avem mult pânã sã evoluãm ºi sã putem
spune cã am devenit cu adevãrat stãpânii
noºtri. Modul în care omenirea a evoluat
nu este cel mai bun posibil. În esenþã ne
confruntãm cu aceleaºi probleme de mii
de ani. O luptã pentru resurse, indiferent
de tipul acestora. Încã nu putem sã
spunem cã prin medicinã am rezolvat
toate problemele de sãnãtate.

Apoi suntem în pragul unei crize
energetice. Nu avem soluþii pentru a
renunþa într-un timp rezonabil la energia
clasicã ºi sã trecem la o energie
regenerabilã accesibilã la un preþ bun
pentru toatã lumea. Problema alimentãrii
cu energie nu este dezbãtutã de toatã
lumea, ci separat. Sub multe aspecte,
lumea e construitã greºit. Bogãþiile sunt
acumulate la un procent de doar 2% din
populaþia planetei. Dacã ar exista o
organizare corespunzãtoare ºi o
gestionare corectã a resurselor atunci este

posibil ca hrana sã fie suficientã pentru
toatã lumea. Este cert ºi cã suntem mult
prea mulþi pe planetã, dacã am ajuns
ca în luna august deja sã consumãm
resursele alocate în anul respectiv.
Trãim pe datorie din resursele din anul
urmãtor. O sã ajungem sã rãmânem cu
din ce în ce mai puþine perspective din
toate punctele de vedere.

Pare cã suntem la un moment de
rãscruce ºi nu existã soluþii viabile

pentru momentul actual. Este vorba de
soluþii pentru criza economicã, soluþii
pentru criza sanitarã generatã de
pandemia de coronavirus, de soluþii
în zona energeticã. Mai este de rezolvat
problema climaticã, a apei potabile, a
poluãrii, a gãsirii de alternative pentru
ca toatã lumea sã aibe apã ºi hranã.
Este nevoie de un nou mod de a vedea
ºi construi viitorul.

Cu siguranþã cã peste ani de zile ne
vom aduce aminte de pandemia de
coronavirus cei care vor supravieþui ºi
vor trage concluziile. Sau poate cã nu
le vom trage ºi vom uita foarte repede
prin ce am trecut. Statele au alocat tot

timpul fonduri imense pentru industria
apãrãrii ºi armament decât pentru soluþii
pentru viitorul economic al statelor. Nici
nu cred cã mai este nevoie de
argumente în favoarea soluþiei primare
pentru toate problemele: Educaþia.
Investiþia în educaþie este primordialã
în momentul de faþã, chiar dacã nu are
rezultate imediate, dar pe termen mediu
ºi lung pot schimba decisiv în bine
viitorul. Indiferent cât de durã va fi

pandemia de coronavirus de acum
încolo, trebuie sã ne trimitem copiii ºi
nepoþii la ºcoalã. Nu existã viitor fãrã
educaþie, fãrã ca generaþiile întregi de
copii sã se perfecþioneze ºi sã înveþe cum
sã construiascã un alt fel de viitor decât
cel pe care noi credeam cã l-am construit
acum 50 sau 30 de ani. Vedem în ce
moment ne aflãm ºi seamãnã cu
marginea prãpastiei din toate punctele
de vedere. Numai prin educatie vom
înþelege provocãrile viitorului ºi lumea
prin care trecem acum. Nu abandonaþi
educarea copiilor pentru cã veþi
compromite viitorul.
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Trãind departe de satul natal,
când mã gândesc la locurile copilãrile,
mi se face un gol în stomac ºi o umbrã
de tristeþe se aºterne peste sufletul meu.
Pentru mine, Miorcaniul este colþul de
rai pe care l-am purtat în minte pe oriunde
m-am preumblat. Satul copilãriei rãmâne
dorul de libertate, de pãrinþii care m-au
iubit necondinþionat, de lipsa de griji care
sã-mi invadeze mintea. Toatã viaþa am
purtat pe tãlpi geografia uliþelor prãfuite
ale Miorcaniului. O jumãtate de secol am
umblat prin fel de fel de locuri, dar
rãdãcinile mi-au rãmas înfipte acolo, în
singurul loc care mi-a dat sens
cuvântului acasã.

Fiecare om trece prin momente de
însingurare, când întrebãri hâde, dar lucide,
îi strãpung mintea: Existã Dumnezeu?, Sunt
corecte credinþele mele? La omul raþional,
un întreg arsenal de întrebãri îi asalteazã
mintea, afectând pânã ºi cele mai adânci
colþuri ale încrederii de sine. Îndoiala de
sine ne poate tempera avântul ºi ne poate
zgudui suficient ca sã ne punã pe traiectoria
potrivitã.  Autorul

Liceul Tehnologic „Tudor
Vladimirescu” din comuna ªimian, judeþul
Mehedinþi, a câºtigat un nou proiect finanþat
prin fonduri europene. Este vorba despre
proiectul   ERASMUS+ “Mobilitate,
ca l i ta te ,  f lex ib i l i ta te  în  formarea
stagiarilor VET” , cu nr. 2019-1-RO01-
KA102-061595, cu un buget de  93.846
de euro. Finanþarea este asiguratã prin
programul Erasmus+, promovat de Agenþia
Naþionalã pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaþiei ºi Formãrii
Profesionale, Obiectivele specifice ale
acestui proiect sunt:
- 30 de participanþi cu un nivel de formare
profesionalã îmbunãtãþit ºi experienþã de
lucru dobânditã în companii europene,
certificate prin instrumente europene de
atestare a învãþãrii pe tot parcursul vieþii,
cu bune abilitãþi de comunicare într-o limbã
strãinã ºi de înþelegere interculturalã, care
la absolvire sã le asigure succesul
profesional ºi ºanse sporite de inserþie în
domeniul de calificare.
- 6 parteneriate transnaþionale durabile, din care
un parteneriat ECVET formalizat prin MoU, prin
care harta parteneriatului economic al ºcolii se
extinde prin adãugarea de 2 agenþi economici noi
pe domeniul turism ºi alimentaþie, dezvoltând
dimensiunea europeanã a educaþiei prin
valorificarea oportunitãþilor de formare prin
mobilitãþi.
- reducerea cu 20% a absenteismului ºi creºterea
ºanselor de succes în carierã prin menþinerea sub
10% a ratei de abandon ºcolar în rândul grupurilor
vulnerabile cãrora se adreseaza acest proiect.
   În perioada 28.09.2020-16.10.2020, 14 elevi  din
clasele a XI-a liceu ºi ºcoalã profesionalã, de la
Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu au participat
la activitãþi de formare profesionalã la locul de
muncã în companii de succes pe domeniul de
formare, în Portugalia. Din cei 6 participanþi din
clasa a XI-a, filiera tehnologicã, calificarea
profesionalã technician în industria alimentarã, 2
elevi au efectuat cele 90 de ore de instruire practicã
la brutãria Padaria da Atalaia ºi  4 elevi la
hipermarketul E. Leclerc, la departamentul de
panificaþie-patiserie, unde se produc diferite
sortimente de pâine ºi produse de panificaþie. 3
elevi din clasa a XI-a învãþãmânt profesional ºi
tehnic, calificara mecanic agricol au desfãºurat
orele de pregãtire practicã la Cooperativa Agricola
St. Isidro de Pegoes ºi 5 elevi din clasa a XI-a,
învãþãmânt profesional ºi tehnic, calificarea Ospãtar
(chelner), vânzãtor în unitãþi de alimentaþie, la
Traineira do Rio Soc. Unp. Lda. Urmeazã ca în anul

Formare profesionalã prin proiect Erasmus+, la
Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu”

GÂNDURI ADUNATE
    de Mihai Butnariu

2021 sã participe ºi ceilalþi 16 elevi la aceste stagii
de pregãtire practicã care se vor derula în Portugalia.
   În timpul liber, elevii au participat la programe
culturale, având posibilitatea sã cunoascã istoria ºi
cultura Portugaliei. Au vizitat obiective turistice din
oraºele Lisabona, Sintra, plajele din Cascais ºi
Setubal. Au vizitat Quinta da Regaleira, Cabo da
Roca, Boca do Inferno, Grãdina Zoologicã din
Lisabona, Crama Bacalhoa ºi multe altele.
   Elevii români au fost foarte apreciaþi ºi lãudaþi,
primind Certificate de recunoaºtere a experienþei ºi
a competenþelor ºi Certificate Europass Mobility. La
întoarcerea acasã, elevii ºi-au arãtat aprecierea
pentru Programul Erasmus+, care le-a oferit ºansa
de a se forma în domeniul lor de calificare pe piaþa
europeanã a muncii ºi recunoºtinþa pentru
organizaþiile de primire ºi organizaþia intermediarã
A.F.P.D.M din cadrul E.P.M din oraºul Montijo, care,
profesionist, au organizat mobilitatea lor în
Portugalia. prof. Vergicã LETINCA

 urmare din pag. 7

Astfel, cã la ambele se va apela la modalitatea
de comunicare prin canalele media ºi social
online, în special datoritã restricþiilor impuse
mediului cultural, restricþii prin care se
doreºte limitarea la maxim a pericolului
rãspândirii acestui inamic numit ”SarsCov2”!
  În perioada imediat premergãtoare finalizãrii
proiectelor, vã vom comunica ºi informa
despre modul în care dumneavoastrã ºi toþi
urmãritorii canalelor noastre de comunicare

Proiecte culturale implementate în...
social media online, vor putea asista online la
aceste interesante evenimente culturale.
   În final, nu pot sã nu reamintesc faptul cã
fãrã implicarea primarului municipiului,
domnul Marius Screciu, în vederea dezvoltãrii
turismului ºi punerii în valoare a obiectivelor
de patrimoniu istoric ºi cultural ale oraºului
nostru, (Castelul Artelor ºi Cetatea Medievalã),
aceste proiecte probabil cã n-ar fi existat.

Responsabil comunicare proiect,
Ioan TÃTUCU
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Nu ne furaþi sfinþii!(2)
 urmare din numãrul trecut

Acum, în vreme de grea încercare, când auzim zi de zi de
cifre imense de infectaþi, de spitalizaþi, de morþi, când vedem
cum sunt duºi cei morþi de covid cu maºina poliþiei pânã la
cimitir ºi nu mai au parte nici de o înmormântare
creºtineascã, acum nevoia de ocrotirea Sfintei este mai
puternicã decât oricând. Au rugat-o când a fost secetã, când
au fost epidemii de ciumã, de holerã, când au fost rãzboaie,
când au fost cutremure, cum sã n-o roage ºi acum? Se
duceau la Iaºi peste o sutã de mii, dar nu erau toþi cei care
o cinsteau ºi o venerau pe Sfântuliþã. Alãturi de aceºtia
erau ºi milioanele de creºtini ortodocºi, care participau în
ziua ei la slujbele ce se oficiau în cinstea ei în toate bisericile
ortodoxe, erau miile de familii, care aveau praznicul casei
de ziua Sfintei Parascheva, localitãþile care aveau nedei în
aceastã zi. Erau alãturi de aceºtia miile de femei ºi bãrbaþi,
care poartã numele Sfintei sau derivate ale numelui ei. Sfinþii
fac parte din ceata prietenilor lui Dumnezeu, dar fac parte
ºi din viaþa noastrã. Credinþa noastrã în Dumnezeu ºi-n
sfinþii Lui ne este reazim în viaþã,  ne dã încredere în viitor,
putere de a suporta mai uºor greutãþile ºi necazurile în viaþã.
Cu Dumnezeu ºi cu sfinþii Lui alãturi nu mai suntem singuri,
indiferent cât ar fi bolile de periculoase, vrãjmaºii de
puternici, necazurile de mari. Cele ce par cu neputinþã la
oameni sunt cu putinþã la Dumnezeu ºi la sfinþi.
   Conducãtorii noºtri, fie cã sunt români sau strãini, fie cã
sunt creºtini ortodocºi sau de alte confesiuni, trebuie sã
înþeleagã aceste aspecte. Ele fac parte din psihologia
poporului român, din sufletul lui. Nimeni nu are dreptul sã
intre încãlþat în sufletul unui popor. Cei ce fac legile,
ordonanþele ºi alte reglementãri legislative trebuie sã ia în
calcul aceste realitãþi spirituale ºi faptul cã oamenii sunt
oameni, ci nu roboþei ºi marionete.
   Lozinca “Nu ne furaþi sfinþii!” nu este numai a
pelerinilor de la Iaºi din zilele trecute, ci este strigãtul de
disperare al unui neam întreg, al poporului român, creºtin-
ortodox din tatã-n fiu.   Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Asociaþia Pãrinþilor Petre
Sergescu DTS a demarat proiectul online
“Cãlãtor în paºi de ...Ozobot”. 20 de elevi

cu vârste cuprinse între 11-12 ani  au
învãþat despre programare cu ajutorul
robotului Ozobot. Elevii au explorat idei
noi, s-au simþit extraordinar, au trãit o
experienþã minunatã. A fost un prim
contact cu programarea creat ivã,
distractivã ºi antrenantã. Ne dorim sã
implicãm cât mai mulþi copii. Considerãm
cã lumea a avansat din punct de vedere
tehnologic, iar tehnologia digitalã ne
permite sã implementãm cu uºurinþã
învãþarea online cu ajutorul internetului.
Ideea a pornit de la  posibilitatea  de a-i
învãþa pe  elevii noºtri despre programare,
de a dezvolta competenþe digitale într-un
mod distractiv ºi antrenant,  de a forma
abilitãþi de adaptare la noile tehnologii,
pentru a explora idei  noi, pentru a inova.
   „Lumea a avansat din punct de vedere
tehnologic ºi trebuie sã învãþãm despre
acest domeniu.”  Raul, 11 ani;

Cãlãtor în paºi de ...Ozobot
 “Tehnologia este viitorul, m-am simþit
minunat aflând mai multe despre aceasta
participând la acest proiect” Maria, 12 ani;

   “Tehnologia  ne învaþã lucruri frumoase.
La început n-am fost aºa încântatã, aveam
impresia cã voi avea de-a face cu niºte roboþi
uriaºi, dar apoi am fãcut cunoºtinþã cu un
roboþel mic ºi drãgãlaº. A fost o experienþã
minunatã.”- Andrada, 12 ani;
“Tehnologia este grea dar ºi amuzantã...

M-am bucurat extrem de mult sã aflu
despre OZOBOÞI ºi despre ce fac ei ºi
cred cã mã vor ajuta pe viitor aceste
informaþii”. Andrei, 12 ani.

Felicitãri, copii!

   Mulþumim #meetandcode #codeEU
#SAP4Good #AsociatiaTechsoup
“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 ºi susþine, pentru al 4-lea
an consecutiv, evenimente de
tehnologie ºi programare aliniate cu
misiunea Europe Code Week.

În România, iniþiativa Meet and Code
este coordonatã de Asociaþia Techsoup.
Din 2010, Asociaþia Techsoup (https://
www.asociatiatechsoup.ro) creeazã ºi
oferã resurse IT ºi experienþe de
învãþare a tehnologiei pentru
organizaþii  nonprofit,  t ineri 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”.

Prof. Vrãjitoru Oxana
Prof. Epuran Valentina
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Agenþia de Plãþi  ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã a final izat
plata tuturor sumelor cuvenite
pent ru  renta  v iage rã  agr i co lã
aferentã anului 2019.
   Suma tota lã  plã t i tã este de
46.750.000 de lei ,  cu sursã de
finanþare de la bugetul naþional,
pentru un numãr de 37.532 rentieri.
   Reamintim cã viza anualã a
carnetelor de rentier pentru anul 2019
a fost obþinutã de cãtre rentieri exclusiv
prin mijloace electronice (teleco-
municaþii), urmare a restricþiilor
impuse/condiþiilor specifice din acest
an, cauzate de pandemia COVID 19.
   Precizãm cã în perioada
urmãtoare, dar nu mai târziu de 30

În contextul situaþiei
epidemiologice determinate de
rãspândirea alarmantã a coronavirusului
SARS-CoV-2, fapt ce a determinat
autoritãþile sã dispunã unele mãsuri
printre care sistarea temporarã a
cursurilor ºi efectuarea acestora în
mediul on-line, ITM Mehedinþi aduce
la cunoºtinþa angajaþilor ºi angajatorilor
din judeþul Mehedinþi prevederile Legii
nr. 19/2020, în vigoare.
   Potrivit prevederilor acestui act
normativ, se acordã zile libere unuia dintre
pãrinþi pentru supravegherea copiilor, în
situaþia închiderii temporare a unitãþilor
de învãþãmânt unde aceºtia sunt înscriºi,
ca urmare a condiþiilor meteorologice
nefavorabile sau a altor situaþii extreme
decretate astfel de cãtre autoritãþile
competente cu atribuþii în domeniu.
Deasemea OUG 147/2020 prevede
unele mãsuri pentru pãrinþi în situaþia
limitãrii sau suspendãrii activitãþilor
didactice care presupun prezenþa
efectivã a copiilor în unitãþile de
învãþãmânt ºi în unitãþile de educaþie

   Zilnic, poliþiºtii mehedinþeni în
colaborare cu reprezentanþii
celorlalte structuri acþioneazã pentru
prevenirea ºi combaterea infectãrii
cu noul corona virus.
   Sunt vizate locurile aglomerate,
pieþele, târgurile, cafenele ºi
restaurantele. Pentru verificarea

Mãsuri ale forþelor de ordine pentru
prevenirea rãspâdirii COVID 19

 Biroul de comunicare

COMUNICAT DE PRESÃ
Privind plãþile rentei viagere aferentã anului 2019

noiembrie 2020, vor fi autorizaþi la
platã ºi moºtenitorii care au solicitat
plata rentei viagere agricole cuvenitã
rentierului pentru anul 2019, pânã
la data decesului acestuia, conform
documentelor depuse pânã la data
de 15 octombrie 2020, în condiþiile
legislatiei specifice.
   În cazul în care sumele virate de
APIA cãtre rentieri, sunt returnate în
contul agenþiei din diverse motive,
APIA poate relua plata acestora în
termen de 3 ani de la data-limitã
anualã de platã (30 noiembrie al
fiecãruia an), inclusiv în caz de deces
al rentierului, cãtre moºtenitorii
legali ai acestora având la bazã
documentele justificative aferente.

Comunicat de presã
timpurie antepreºcolarã, unde aceºtia
sunt înscriºi, ca urmare a rezultatului
anchetei epidemiologice determinate de
rãspândirea  coronavirusului SARS-
CoV-2, efectuatã de direcþia de sãnãtate
publicã judeþeanã ºi având în vedere
hotãrârile comitetului judeþean pentru
situaþii de urgenþã.
 Condiþiile de acordare a zilelor libere
se aplicã pãrinþilor care îndeplinesc
cumulativ urmãtoarele condiþii:
 - au copii cu vârsta de pânã la 12 ani
sau au copii cu dizabilitãþi cu vârsta de
pânã la 26 de ani, înscriºi în cadrul unei
unitãþi de învãþãmânt sau de educaþie
timpurie antepreºcolarã;
- la rândul sãu, celãlalt pãrinte nu poate
beneficia de zile libere.
   Astfel, ITM Mehedinþi face
recomandarea angajaþilor ºi
angajatorilor sã facã toate demersurile
necesare pentru acordarea acestor
drepturi conferite de lege.

Inspector Sef Nicea Mergeani
Compartiment C.R.P.

Mãdãlina Aurora Gîrlea
 Biroul de presã

al IPJ Mehedinþi

 Poliþiºtii de la transporturi au
desfãºurat o acþiune în trenurile de
cãlãtori ºi staþiile de cale feratã,
pentru limitarea efectelor pandemiei
SARS COV-2 ºi creºterea siguranþei
cãlãtorilor. Echipele de control au
fost prezente în trenurile de cãlãtori
ºi au acþionat pentru pãstrarea
mãsurilor de siguranþã sanitarã în
rândul cãlãtorilor.
   Este important ca pasagerii sã evite
aglomeraþia ºi sã nu aleagã pentru

destinaþia lor doar trenurile de la orele
de vârf. Dacã vor face rezervãri din
timp, se pot suplimenta în mod
operativ trenurile, înainte de plecare.
   Purtarea mãºtii de protecþie în
trenuri este obligatorie pe toatã
durata cãlãtoriei, precum ºi în
zonele de aºteptare a trenurilor -
staþii de cale feratã, peroane, sãli
de aºteptare.

***

respectãrii normelor de protecþie
sanitarã, poliþiºtii mehedinþeni
vor acþiona atât în în uniformã,
cât ºi în civil.
   Reamintim tuturor sã pãstreze
distanþarea fizicã, sã poarte mascã
de protecþie ºi sã nu se expunã la
riscuri
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Persistã tensiunile în zona profesionalã, e nevoie în
continuare sã faci mult efort pentru a susþine toate
responsabilitãþile pe care þi le asumi, însã fii atent sã nu
depãºeºti limita permisã de energia ºi resursele de care
dispui. Existã ºanse de reconciliere în relaþia de cuplu ºi
în relaþiile parteneriale. În aceastã sãptãmânã, poþi reveni
la sentimente mai bune, poþi relua discuþii vechi de pe
o poziþie mai înþeleaptã, poþi renegocia termenii un
contract pe un ton mai detaºat ºi astfel poþi obþine
mai uºor ce-þi doreºti. În zona finanþelor, existã în
continuare predispoziþie cãtre rãsturnãri de situaþie ºi
se poate activa teama de pierdere, însã existã ºi ºanse
de câºtig din surse neaºteptate sau în circumstanþe pe
care nu le-ai luat în calcul, spre finalul sãptãmânii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

O sãptãmânã importantã pentru tine, având în vedere
cã pe 31 octombrie se va forma aspectul de Lunã plinã
în semnul Taurului, ceea ce înseamnã cã primeºti
rãspunsuri, ai revelaþii, vezi lucruri pe care nu le-ai vãzut,
înþelegi ce e nevoie sã eliberezi, la ce e nevoie sã renunþi
pe linia relaþiilor din viaþa ta. E un moment de “aha”
care poate veni ºi cu teama de desprindere, însã acum
vezi care sunt paºii sãnãtoºi de fãcut. Pentru unii Tauri,
sãptãmâna aduce discuþii la locul de muncã, schimbãri,
reveniri asupra unor decizii, rãzgândiri. Se reconfigureazã
echipa, strategia de lucru ºi se pot armoniza niºte relaþii
cu subalternii. ªi în ce priveºte sãnãtatea, e posibil sã
descoperi niºte metode ºi remedii mai eficiente prin
care sã-þi ameliorezi niºte simptome sau sã te echilibrezi
din punct de vedere energetic.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna începe cu multã inspiraþie, creativitate,
idei frumoase, mai ales dacã lucrezi într-un domeniu
creativ sau faci o muncã spiritualã. Ascultã-þi intuiþia ºi
dã curs ideilor noi care îþi vin, chiar dacã încã nu ai o
strategie bine pusã la punct. E posibil, de asemenea, sã
revii la niºte idei mai vechi, sã îþi aminteºti de un proiect
pe care nu l-ai dus la bun sfârºit ºi sã te ocupi acum pe
îndelete de el. Pentru unii Gemeni, sãptãmâna aduce ºi
experienþe romantice deosebite, dar ºi nevoia de a se dedica
unor hobby-uri ºi activitãþi de divertisment. Atenþie la
segmentul sãnãtãþii, mai ales spre finalul sãptãmânii, când
te poþi resimþi în urma unor imprudente sau a suprasolicitãrii.
Poþi simþi emoþii intense, poþi înþelege cauzele mai profunde
ale unor situaþii complicate din sfera muncii sau îþi dai
seama cã e nevoie sã schimbi unele obiceiuri toxice,
inclusive legate de gânduri, convingeri ºi abordare.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Pentru tine, este începutul unei perioade în care simþi
nevoia sã te raportezi diferit la grupuri, prieteni, anturaj.
E timpul sã spui adevãrul tãu ºi sã-l susþii, chiar dacã
asta deranjeazã. ªi e timpul sã-þi alegi cu mai multã
prezenþã ºi autenticitate oamenii cu care investeºti
resurse sau cu care te aliezi pentru anumite proiecte.
La mijlocul sãptãmânii, sunt multe eforturi direcþionate
cãtre zona carierei, probabil cã eºti pus în situaþia de a
lua decizii sau intri în competiþie cu cineva pentru un
loc, o poziþie sau o opinie. E important sã fii combativ,
dar fãrã a fi agresiv. În zona cãminului se poate reinstala
armonia, mai ales acolo unde au existat disensiuni ºi
e un moment bun pentru a face unele modificãri/
reparaþii în casã sau în relaþiile cu familia.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

În primele zile ale sãptãmânii, poþi beneficia
de unele favoruri sau câºtiguri care vin uºor ºi în
mod neaºteptat la tine. Însã, existã ºi confuzie în ce
priveºte sectorul finanþelor, aºa cã e bine sã te
organizezi cât poþi de bine cu plãþile, pentru a nu
scãpa ceva din vedere. La mijlocul sãptãmânii, se
pare cã te ocupi de studii, de aprofundarea unor
cunoºtinþe sau de planuri de cãlãtorie care au tot fost
tergiversate. E posibil cã unii Lei sã fie nevoiþi sã
apeleze la mijloace mai agresive pentru a obþine un
rãspuns, un document, o semnãtura. Leii care se ocupã
de lucrãri scrise, de comunicare în mediul online sau
alte activitãþi care implicã folosirea cuvântului într-
un mod cât mai diplomatic, se bucurã de succes.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Mercur, guvernatorul Fecioarei, aflat în continuare în
mers retrograd, se întoarce în Balanþã în aceastã sãptãmânã
ºi activeazã casa banilor ºi a resurselor de orice fel.
Fecioarele sunt invitate sã-ºi revizuiascã atitudinea faþã
de bani, sã-ºi reevalueze prioritãþile. Unii nativi au de
lucru la imaginea de sine ºi perioada aceasta îi ajutã sã
o îmbunãtãþeascã, dacã sunt angajaþi sã lucreze cu ei ºi
sã conºtientizeze cã anumite puncte de vedere nu mai
sunt funcþionale pentru ei. Venus va activa ºi ea zona
banilor din 28 octombrie, aducând ºansa, noroc ºi
ameliorarea unor situaþii dificile în materie de siguranþã
ºi stabilitate materialã. Luna plinã în Taur, de pe 31
octombrie, te provoacã sã renunþi la niºte planuri sau
idei care nu mai sunt folositoare ºi te sprijinã sã înþelegi
ceva, sã realizezi cauzele unor contexte de viaþã. De
asemenea, pot ieºi niºte adevãruri inconfortabile la ivealã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Veºti bune pentru tine. Începând cu 28 octombrie,
Venus se va afla în semnul Balanþei, adicã în domiciliu,
ceea ce înseamnã impostaze benefice pentru tine,
farmec personal sporit, optimism ºi capacitatea de a
aborda totul cu mai multã bucurie ºi seninãtate. Relaþiile
tale se îmbunãtãþesc, iar abordarea ta este una
romanticã, idealistã. Mercur, în mersul sau retrograd,
face cale-ntoarsã în Balanþã, cã ºi când ar fi lãsat ceva
neterminat, incomplet, nerezolvat. Aºa cã, nu ar fi rãu
sã vezi ce anume poþi repara, schimba, revizui, în ce
priveºte decizii/idei de acum câteva sãptãmâni. Luna
plinã în Taur, care are loc pe 31 octombrie, aduce multã
conºtienþã în ce priveºte banii ºi resursele. Poþi înþelege
brusc ce ai de fãcut într-o situaþie care implicã investiþii
ºi cheltuieli, ori ce e nevoie sã alegi în ce priveºte o
afacere sau un proiect care poate aduce venituri
suplimentare.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Pentru tine, este o sãptãmânã importantã, întrucât
Luna plinã pe axa Taur-Scorpion (axa relaþiilor ºi a
parteneriatelor) poate aduce conºtientizãri preþioase,
decizii avantajoase ºi îndrãzneþe, eliberarea de o
presiune sau un ataºament relaþional.Pentru unii
Scorpioni, aceastã sãptãmânã poate aduce nevoia de
izolare, de a þine secrete anumite informaþii ºi chiar
de a evita anumite discuþii clarificatoare. Scorpionii
au nevoie sã se retragã puþin, sã proceseze, sã se
echilibreze, pentru a înþelege tot ce au trãit în ultimele
sãptãmâni în ce priveºte relaþiile cu anturajul cât ºi
anumite evenimente legate de proiecte în care s-au
implicat. Alþi Scorpioni pot trãi iubiri platonice sau
secrete, ori pot nutri sentimente neimpãrtãºite.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna începe cu o dispoziþie meditativã ºi cu
atenþia îndreptatã cãtre familie ºi cãmin, unde cineva e
posibil sã aibã nevoie de sprijinul tãu, însã, se încing
spiritele, iar tu eºti în formã maximã, pus pe treabã ºi pe
fapte mari. Atenþie la tendinþele egocentrice ºi prea
invazive, ai putea fi acuzat de nepãsare sau duritate în
manifestare. Latura aventuroasã e stimulatã, însã ºi aici
e necesar sã pãstrezi anumite limite, mai ales pe teritoriul
amoros. Relaþiile sociale se activeazã, ai deschidere cãtre
noi oameni ºi relaþii, de altfel poþi primi invitaþii
interesante, eventual sã participi într-un proiect împreunã
cu alþii. Luna plinã de la finalul sãptãmânii poate aduce
multã tensiune nervoasã, emoþii intense ºi paradoxale,
sentimentul cã poþi pierde ceva sau necesitatea
imperioasã de a te desprinde de un loc de muncã sau de
o persoanã cu care lucrezi. Atenþie ºi la sãnãtate, e posibil
ca organismul sã dea semne de obosealã sau sã aparã
simptome de tot felul. Zona gâtului e sensibilã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna începe cu destul de multã confuzie în
zona comunicãrii ºi e necesar sã abordezi mai degrabã
subiecte creative, care sunt axate mai mult pe latura
emoþionalã, implicã empatie, inspiraþie ºi compasiune.
Latura raþionalã este umbritã, aºa cã ar trebui evitate
deciziile sau promisiunile pe termen lung. Joi ºi vineri
sunt zile dedicate în special casei ºi familiei, prin atenþia
pe care e necesar sã o acorzi fie unor reparaþii, fie unor
rezolvãri care nu mai pot fi amânate. Ai destulã
determinare, dar evitã agresivitatea în relaþiile cu cei
apropiaþi. În zona carierei se poate îndulci atmosfera
ºi, din 28 octombrie, chiar poþi beneficia de o
oportunitate frumoasã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Încã de la începutul sãptãmânii, poþi simþi cã ceva
pluteºte în aer, ceva se coace în ce priveºte axa cãmin-
carierã. Unele schimbãri neaºteptate probabil cã nu vor
putea fi evitate, fie în plan personal, fie în plan profesional.
Ceva e nevoie sã plece, pentru a crea spaþiu pentru ceva
nou. Pentru Vãrsãtorii implicaþi în demersuri care se
referã la studii, cercetare, relaþii cu strãinãtatea, evoluþie
ºi emancipare, începe o perioadã beneficã. Ei au ocazia
nu doar sã se perfecþioneze într-o anumitã disciplinã ºi
direcþie, dar pot chiar sã-ºi optimizeze gândirea ºi
convingerile astfel încât sã abordeze mai optimist tot ce
vãd ºi percep în viaþã ºi în jurul lor. Unii Vãrsãtori pot
relua planuri legate de cãlãtorii în strãinãtate, alþii reiau
învãþarea unei limbi strãine sau studiul unor culturi.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna începe cu Luna în semnul tãu, ceea ce
înseamnã cã e necesar sã te concentrezi mai mult pe
tine, pe nevoile ºi sentimentele tale. Sunt zile bune
pentru a te îngriji ºi pentru a-þi stabili niºte intenþii
pentru urmãtoarea perioadã. Te poþi ocupa de
demersuri financiare, ai toatã energia ºi determinarea
pentru a tranºa niºte chestiuni tãrãgãnate mult timp.
Unii nativi au ºansa unui sprijin/noroc financiar
nesperat sau pot apela la suportul unui partener, fie
el de cuplu sau de afaceri. Finalul sãptãmânii este
marcat de Luna plinã în Taur, iar pentru tine este un
moment edificator, un moment de revelare a unor
adevãruri, o înþelegere bruscã a unor situaþii cu care
te-ai confruntat în trecut ºi pe care nu le-ai înþeles la
timpul lor.

(29 octombrie 4 noiembrie 2020)

Autor: AstroCafe.ro
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Acum o lunã, euro atingea maximul istoric de 4,8750 lei.
De atunci, intervenþiile repetate ale BNR au þinut media sub acest
prag, însã cotaþiile calculate de BCE au reflectat mai bine starea
din piaþã, în 19 octombrie fiind înregistrat recordul de 4,8768 lei.

Vinerea trecutã, agenþia Moody’s a decis sã publice nota
României dupã alegerile parlamentare, care se vor desfãºura în
decembrie. Ratingul este condiþionat, în prezent, de nivelul
majorãrii pensiilor. O creºtere de 40%, aºa cum a votat PSD, ar
arunca titlurile de stat româneºti la „gunoi” (junk), situaþie în care
leul se va deprecia, dobânzile (ratele la credite) vor creºte iar
recesiunea economicã ar exploda ceea ce ar impune un nou acord
cu FMI, implicit majorãri de taxe ºi impozite, inclusiv TVA.
   În acest moment, nota acordatã datoriei guvernamentale
este aa3/A-3 pentru datoria pe termen lung ºi scurt în valutã
ºi în monedã localã, cu perspectiva de þarã negativã.

Cursul euro a fluctuat între 4,8730 ºi 4,8746 lei, influenþat de
nivelul aversiunii faþã de risc dar ºi de vânzãrile punctuale ale
bãncii centrale. Miercuri, media a fost stabilitã la 4,8746 lei într-o
ºedinþã în care tranzacþiile se realizau între 4,873 ºi 4,877 lei.
   La sfârºitul acestei sãptãmâni este aºteptatã decizia Fitch,
care ar putea fi una asemãnãtoare cu cea a Moody’s. Într-o
astfel de situaþie presiunea pe cursul de schimb se va reduce.
   Perspectivele pentru leu rãmân negative, aºa cum o aratã
sondajul realizat în septembrie în rândul membrilor CFA
România. Conform acestuia valoarea medie a anticipaþiilor pentru
orizontul de ºase luni este 4,9284 lei/euro, în creºtere de la
4,8886 lei/euro la sondajul realizat în august. În cazul valorii
medie a anticipaþiilor pentru orizontul de 12 luni aceasta a crescut
de la 4,9777 lei, în august, la 4,9996 lei/euro.
   Posibilitatea reintrãrii în carantinã (lockdown) a mai multor
þãri din zona euro, precum Franþa, Germania sau Italia, mãsuri
care ar putea impune BCE sã îºi majoreze programul sãu de
rãscumpãrare a activelor, au pus presiune pe moneda unicã
care s-a depreciat miercuri la 1,1733 – 1,1784 dolari faþã de
1,1869 dolari, la începutul perioadei.

Aceastã evoluþie a fãc ut ca media dolarului american sã urce de
la 4,1135 lei, debutul intervalului, la 4,1525 lei, la finalul lui.
   Moneda elveþianã s-a apreciat de la 1,075 pânã la 1,069
franci/euro, iar cursul ei a crescut de la 4,5376 la 4,5538 lei.

Media lirei sterline a fluctuat între 5,3552 ºi 5,3917 lei, cea de
miercuri fiind stabilitã la 5,3881 lei.
   Preþul gramului de aur a coborât de la 253,9661 lei, la
începutul perioadei, la 252,0199 lei, pentru ca la finalul ei
sã urce la 253,0990 lei. Evoluþia s-a datorat evoluþiei unciei
pe pieþele specializate, care a fluctuat în jurul pragului de
1.900 dolari, dar ºi a miºcãrilor monedei americane.
   Reducerea cererii de lei, odatã trecutã perioada în care
companiile achitã taxele ºi impozitele la bugetul de stat, a
stabilizat nivelul dobânzilor interbancare. Indicele ROBOR la trei
luni, în funcþie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat la sfârºitul perioadei la 2,16%. Indicele
ROBOR la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare,
s-a oprit la 2,18% iar cel la 12 luni a scãzut de la 2,18 la 2,17%.
Bitcoin a urcat pe platformele specializate pânã aproape de 13.500
dolari, valoare aproape dublã faþã de cotaþiile de la începutul anului.
Analiza cuprinde perioada 21 – 28 octombrie.

Analiºtii financiari anticipeazã
deprecierea leului

 Radu Georgescu

Anunþ public
SC MEHEDINÞI GAZ SA, titular al proiectului “Extindere reþea de gaze naturale

medie presiune ºi branºamente individuale”, propus a fi amplasat în judeþul Mehedinþi,
intravilan localitatea Drobeta Turnu Severin, Tronson 1: între str. Gheorghe Anghel ºi
str. Victor Gomoiu (pe str. C.A. Rosetti) ºi Tronson 2: între str. C.A. Rosetti ºi imobil
cu Nr. Cadastral 65793 (str. Gheorghe Anghel nr. 131), anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul “Extindere reþea de gaze naturale medie presiune ºi branºamente individuale”,
situat în judeþul Mehedinþi, intravilan localitatea Drobeta Turnu Severin, Tronson 1:
între str. Gheorghe Anghel ºi str. Victor Gomoiu (pe str. C.A. Rosetti) ºi Tronson 2: între
str. C.A. Rosetti ºi imobil cu Nr. Cadastral 65793 (str. Gheorghe Anghel nr. 131).
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul autoritãþii Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din mun. Drobeta
Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de luni pânã vineri între orele
8,00-16,00 ºi la urmãtoarea adresã de internet www.apmmh.anpm.ro
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet
a autoritãþii competente pentru protecþia mediului.

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

   S.C. INVOKER TRANSIT S.R.L., titular al proiectului „DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII DE COMUNICATII ÎN BANDA LARGÃ DE MARE VITEZÃ
ÎN JUDETUL MEHEDINÞI” anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat
în judeþul Mehedinþi, comuna Burila Mare, sat Crivina.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de luni pânã joi între orele 800-1630, vinerea
între orele 800-1400 ºi la urmãtoarea adresã de internet: www.apmmh.anpm.ro.
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de zece zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a APM Mehedinþi.

INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de S.C. MOTRULENI MINERAL GROUP

S.R.L. cu sediul social în Strehaia, sat Menþi, nr. 96, judeþul Mehedinþi, ce
intenþioneazã sã solicite Administraþiei Bazinale de Apã Jiu, aviz de gospodãrire
a apelor pentru realizarea proiectului – “Lucrãri de explorare în perimetrul
Comanda – Motruleni, judeþul Mehedinþi”.
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 28.10.2020 la ABA Jiu ºi SGA Mehedinþi.

ADMINISTRATOR, GHIZDAVU GHEORGHE
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   Deºi l-a înlocuit pe antrenorul
italian Nicolo Napoli cu preparatorul
fizic gorjean Dan Vasilicã, FCU
Craiova continuã parcursul fãrã
greºealã în Liga 2. În etapa a 9-a,
echipa din Bãnie s-a impus cu
scorul de 1-0 pe terenul
contracandidatei Petrolul Ploieºti ºi
a rãmas pe primul loc al
clasamentului, iar jocul “alb-
albaºtrilor” l-a convins pe patronul
Adrian Mititelu sã-i dea în
continuare credit preparatorului fizic
Vasilicã. Acesta deþine ºi licenþa
UEFA A, iar ca antrenor principal a
mai pregãtit Internaþional Bãleºti ºi
Gloria Bistriþa, în Liga 3. “Dacã
înainte de meciul cu Petrolul poate
cã încã nu eram hotãrât sutã la sutã,
dupã jocul de la Ploieºti am luat
decizia finalã: Dan Vasilicã va
rãmâne antrenorul echipei pânã în
iarnã. Vreau sã aduc un antrenor
strãin, care a mai antrenat prin
România, dar, din discuþiile avute,
acesta nu vrea sã preia acum echipa,
ci în pauzã competiþionalã din iarnã.

   Dupã ce a devenit, la Bacãu, vicecampioanã
naþionalã de juniori, componenta CSM Drobeta
Turnu Severin, Cristina Ungureanu, a cucerit
medalia de bronz la Campionatul Naþional de Lupte
pentru Seniori, desfãºurat la Reºiþa. “E un rezultat
foarte bun, þinând cont de faptul cã sportiva noastrã
Cristina Ungureanu e încã junioarã. A concurat la
57 kg ºi s-a clasat pe locul al treilea. Va lupta pentru
medalie ºi la Naþionalele de Tineret U23, de la
Bucureºti”, a declarat antrenoarea secþiei de lupte
a clubului severinean, Nicoleta Bogasieru. CSM
Drobeta a avut în concurs o singurã sportivã, dupã
ce, în ultimul an, restul componentelor au plecat la
alte cluburi, o datã cu încheierea junioratului. Toate
sportivele transferate de la clubul severinean s-au
regãsit pe podiumul de premiere, la Naþionalele de
seniori de la Reºiþa. Astfel, Valentina Ungureanu
(62 kg) ºi Larisa Niþu (72 kg) au cucerit argintul, la
categoriile respective de greutate, pentru CSM

FCU Craiova, de neoprit
Mi-a spus cã are nevoie sã cunoascã
toþi jucãtorii ºi sã studieze foarte
bine toate aspectele. Vrea sã se
înhame la o muncã fãrã sã fie tras
apoi la rãspundere ºi sã dea vina pe
cel care a pregãtit echipa înaintea lui.
Cã a fost antrenatã de Napoli, sau
cã echipa a fost fãcutã de Tricã. Aºa
cã îl vom pãstra pe Dan Vasilicã
pânã în iarnã, indiferent care vor fi
pânã atunci rezultatele din teren. El
este un om care cunoaºte foarte bine
lotul ºi ºtie toate metehnele
jucãtorilor. Este unul dintre cei mai
vechi de la club. El este autorul moral
al acestei echipe. Antrenamentele sale
fizice sunt atât de bune ºi le dã la
jucãtori tonusul, dar ºi posibilitatea
ca ei sã îºi etaleze ºi mai bine
valoarea pe teren. Un jucãtor care este
pregãtit foarte bine fizic poate sã facã
mult mai bine pe teren decât de un
fotbalist care nu este pregãtit fizic”, a
spus Adrian Mititelu.
   Etapa viitoare, FCU Craiova va juca,
pe Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, cu Aerostar Bãcau.

Meciul este programat marþi, 3
noiembrie, cu începere de la ora
17:00 ºi va fi televizat de Digi Sport.
Echipa craioveanã s-a calificat ºi în
ºaisprezecimile de finalã ale Cupei
României, dupã ce a eliminat CS
Filiaºi, scor 4-0, în turul 4 al
competiþiei. Mititelu vrea sã joace pe
Stadionul Ion Oblemenco din Craiova
urmãtorul meci din 16-imi, dar sperã
sã revinã în Craiova ºi pentru
meciurile din retur, din campionat.
“Am promisiunea celor douã partide
care au câºtigat majoritatea în

Consiliul Local Craiova cã din
noiembrie sau decembrie vor
schimba acea hotãrâre prin care
cealaltã echipã din oraº a obþinut
exclusivitate pe stadion (nr. – echipa
de Liga 1 CS Universitatea Craiova)
ºi vom juca pe Oblemenco. Noi
suntem 99% încrezãtori cã în retur
vom juca acolo. Din 2018 suntem în
pribegie, mereu suntem pe drumuri.
Am jucat la Severin ºi la Târgu-Jiu ºi
am simþit lipsa suporterilor””, a
conchis Mititelu.

Liga 2, etapa a 9-a
Pandurii Târgu Jiu – Ripensia Timiºoara 1-2
ASU Politehnica Timiºoara – CSM Reºiþa 1-0
Unirea Slobozia – Dunãrea Cãlãraºi       2-2
Metaloglobus Bucureºti – FK Csikszereda 2-1
Turris Turnu Mãgurele – CSM Reºiþa       4-1
Aerostar Bacãu – FC Maramureº Recea    2-3
Concordia Chiajna – Farul Constanþa       1-2
CS Mioveni – Universitatea Cluj       0-1
Petrolul Ploieºti – FCU Craiova       0-1
Gloria Buzãu – Viitorul Pandurii Târgu Jiu
(4 noiembrie)
Rapid Bucureºti a stat

Clasament
1. FCU Craiova – 20 puncte (8 jocuri)
2. Metaloglobus – 19 puncte (9 jocuri)
3. Universitatea Cluj - 17 puncte (9 jocuri)
4. Politehnica Timiºoara – 17 puncte ( 8 jocuri)
5. Turnu Mãgurele – 15 puncte ( 9 jocuri)
6. Unirea Slobozia – 14 puncte ( 9 jocuri)
7. Petrolul Ploieºti – 13 puncte ( 8 jocuri)
8. Dunãrea Cãlãraºi – 13 puncte ( 7 jocuri)
9. Rapid Bucureºti – 13 puncte ( 7 jocuri)
10. Farul Constanþa – 13 puncte ( 8 jocuri)
11. CS Mioveni – 10 puncte ( 8 jocuri)
12. Concordia Chiajna – 9 puncte ( 9 jocuri)
13. Gloria Buzãu – 9 puncte ( 7 jocuri)
14. Ripesnia Timiºoara – 9 puncte ( 8 jocuri)
15. CSM Reºiþa – 8 puncte ( 8 jocuri)
16. FK Csikszereda – 7 puncte (7 jocuri)
17. Viitorul Târgu Jiu – 7 puncte (6 jocuri)
18. FC Recea – 7 puncte (8 jocuri)
19. CSM Slatina – 6 puncte ( 7 jocuri)
20. Aerostar Bacãu – 4 puncte ( 8 jocuri)
21. Pandurii Tg. Jiu – 3 puncte (8 jocuri)

Ungureanu, pe podium ºi la seniori

Timiºoara, la fel ca Mihaela Bãrbulescu (57kg) –
pentru CSM Craiova. Tot la clubul din Bãnie a ajuns
ºi severineanca Denisa Breazu, medaliatã cu bronz,
la Campionatul Naþional de Seniori, de la Reºiþa, în
limitele categoriei 53 kg. Transferatã de CSA Steaua
Bucureºti, severineanca Roxana Capezan a
devenit vicecampioanã naþionalã la 68 kg, în timp
ce mehedinþeanca Suzana ªeicariu a urcat pe
ultima treaptã a podiumului, la 55 kg. Fostã
componentã a CSM Drobeta Turnu Severin,
ªeicariu a mai avut un motiv de bucurie, fiind
cerutã în cãsãtorie de logodnicul sãu Alexandru
Dumitru, chiar în momentul în care primea
medalia de bronz, de la organizatori.

 Mircea  Oglindoiu
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Mã nepoate, mã mehedinþeanu’ meu cetitor
de Obiectiv, fãcu al lu’ Zbanghiu zaibãru. Acuma
pãnã dã iarba în primãvarã nu îl mai vedem, stã sã
pãzeascã damigenele, nu care cumva sã sã apropie
vreun duºman de ele.Bine, el stã prea puþin treaz,
da mai clipeºte din când în când, sã bage neºte
zacuscã fãcutã de Veta vara asta.
   Între timp, nerodu de Sucã îºi luã belete la
Bala, zisã cã el sã duce la staþiune, cã nu mai
suportã încã un rând de alegeri, cã e prea obosit
ºi tracasat. Zisã cã vru sã ia la Herculane, da sã
deterã înaintea lui ultimele douã sute douã zeci
ºi patru de belete. Cã atâtea erau ºi membrii de
partid erau mai mulþi ºi mai rãmasãrã ºi alþii pe
dinafarã, aºa cã Sucã sã mulþumi ºi cu Bala. Cã
oricum el e obiºnuit cu armata fãcutã la Vînju-
Mare, aºa cã mai rãu de atâta nu sã poate.
   Mã fraþilor, cum mã plimbam pin centru
Severinului, când sã ies dintr-o bancã, mai sã
dea nea Gherghe peste mine, sã sã prãvale.
Acuma, omu era îngândurat, pesemne nu ºtie
ce sã facã cu atâta acumulare în conturi, da io

Sucã ºi Zbanghiu cu bilet la Bala, nea Virgil ºi tanti Stela viitori
parlamentari ºi umbra lu’ nea Gherghe pin Severin

 nea Mãrin

mã duceam sã vãd dacã a mai crescut
rata, aºa cã nu prea sã intersectarã
enteresele ºi pãnã la urmã fiecare îºi vãzu
de ale lui. Mã nepoate, da omu era cam
abãtut, aºa îmi pãru, cã vrusei sã-l întreb
dacã sã simte bine, dacã vrea un paar
cu apã. I-o fi cãzut alegerile direct în
suflet, i-o fi scãzut apetitu la blonde, nu
sã ºtie ce ºi cum, da om vedea.
   Între timp e campanie electoralã iarã,
sã frãmântã toþi, care încotro, sã pusã
tanti Stela în fruntea listei di la PNL, nu
care cumva sã cheardã fotoliu de
senator, cu toate cele pe lângã. Bine, de
când îºi dorea ‘mneaei un loc mai cãlduþ
e cale lungã, dar a venit ºi momentul
mult aºteptat. Sã pusã ºi nea Virgil pe
liste, da la Camera Deputaþilor, sã fie
sigur ºi sã nu-l doarã capul. Bine, pe
‘mnealui oricum nu-l doare, cã e obiºnuit cu
cifre, cu adunãri, cu promisiuni, cu tot ce trebuie.
   Una peste aºta, gata, jocurile s-au fãcut ºi cam

ºtim cine va reprezenta judeþul Mehedinþi
în Parlamentul României. Au fost multe ºi
interesante negocieri. Cel
mai interesant dintre
SUCCESURI este apariþia
pe un loc eligibil a lui
Folescu Cornel, viitor
parlamentar mehedinþean
ºi, în acelaºi timp, o
palmã datã unui lider
social democrat. Se ºtie!
   Pãnã la alegeri, trebe sã
sã mai întâmple neºte
lucruri ºi pin oraº, aºa cã pe lângã alte
asfaltãri, ar trebui fãcut ceva ºi pe Vilacrois,
o strãduþã de câþiva zeci de metri, care face
legãtura între strãzi asfaltate. Cã e pãcat de
limuzinele care circulã sau parcheazã pe
artera asta, se pare importantã, nu de alta.
Se vor supãra ei crescãtorii de animale, da
parcã nu stau bine animalele lângã
frumuseþuri de viluþe.

   Oricum, dupã alegeri sã vezi ce lapte ºi miere
curge pe televiziunile locale, sã vezi ce de votanþi
sã regãsesc pentru cei care ºi-au preluat
foncþiile, sã vezi laude ºi pupãturi pin mãºti,
numai-numai. Bine, pentru cei care nu sã prind

prea repede, merge ºi treba asta, iar unii s-ar
putea sã obþinã ºi ce-ºi doresc, dupã atâtea
scame luate de pe umerele unora ºi altora.
   Mã fraþilor, între timp ne îmbolnãvim pe capete
ºi nici viitorul nu sunã prea bine, din punct de
vedere sanitar, aºa cã aveþi grijã ce faceþi.
   Iar pãnã data viitoare, sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


