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Luni, 2 noiembrie a.c., secretarul
de stat în Ministerul Economiei,
Energiei ºi Mediului de Afaceri, Iulian
Cristian Simu, a avut o întrevedere,
la Cairo, cu domnul general

Întrevedere la Cairo pentru intensificarea relaþiilor economice româno-egiptene

locotenent Abdel Moneem El-Terras,
preºedinte ºi director general al
Organizaþiei Arabe pentru
Industrializare (OAI). La întâlnire a
participat ºi E.S. Mihai ªtefan

Stuparu, ambasadorul României în
Egipt, precum ºi reprezentanþi ai unor
companii româneºti.

Dialogul s-a axat pe intensificarea
relaþiilor economice româno-egiptene
ºi capitalizarea pragmaticã a
oportunitãþilor de afaceri existente atât
în industria de apãrare ºi sectoarele
conexe (IT, comunicaþii, securitate
ciberneticã etc), cât ºi în alte domenii
de interes pentru ambele pãrþi
(agriculturã, industria prelucrãtoare,
construcþia de maºini-unelte etc).

Secretarul de stat Iulian Cristian
Simu a prezentat capacitãþile industriei
româneºti de apãrare ºi importanþa
strategicã a acestora în cadrul relaþiilor
economice bilaterale, având drept scop
cooperarea pentru exportul de tehnicã
militarã româneascã ºi pentru

asigurarea de asistenþã tehnicã în
Republica Arabã Egipt. De
asemenea, oficialul român a pledat
pentru dezvoltarea de parteneriate
între companiile româneºti ºi cele
egiptene care sã creeze premizele
necesare pentru accesarea pieþei
egiptene sau pentru a dezvolta
proiecte comune pe terþe pieþe.

Preºedintele AOI, Abdel Moneem
El-Terras, ºi-a exprimat, totodatã,
convingerea cã relaþiile bilaterale
dintre cele douã þãri vor continua
evoluþia pozitivã, inclusiv în plan
economic ºi comercial. Din partea
conducerii OAI a fost subliniatã
importanþa creºterii investiþiilor în
Egipt ºi pentru realizarea de transfer
tehnologic din România spre Egipt.
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Editorial                      de Sorin Vidan

Nu e de mirare cã mai existã
încã semeni de ai noºtri care cred
cã nu existã covid, sau, în cel mai
bun caz, cã avem de a face cu o
rãcealã niþel mai complicatã. Pe de
o parte e un fenomen de negare,
cunoscut în psihopatologie. Pe de
alta, normal, mulþi vãd peste tot
conspiraþii (nu cã nu ar fi, dar parcã
nici chiar aºa), vãd un sens malefic,
o „lucrãturã” chiar ºi acolo unde e
doar  gestul nenorocit al hazardului.

Din pãcate, din ce vedem la
televizor ºi din ce în ce mai des chiar
în jurul nostru, covid-ul e o realitate
infernalã care depãºeºte momentan
puterea noastrã de a stãpâni
lucrurile. Niciun alt flagel nu a egalat
în perfidie acest virus.

Cu toate acestea viaþa noastrã ca
oameni trebuie sã meargã mai departe.
Dar pentru a merge mai departe trebuie
sã privim cu luciditate lucrurile.

Promovãm garantarea
accesului la educaþie ºi dezvoltarea
unui sistem educaþional de calitate,
care sã genereze competenþe
corelate cu necesitãþile pieþei
muncii din secolul XXI.
   PRO România împãrtãºeºte valorile
fundamentale care stau la baza
sistemului de educaþie: încredere,
flexibilitate, diversitate, excelenþã, echitate,
transparenþã ºi stare de bine, aºa cum
sunt descrise de Academia Românã în
Strategia de dezvoltare a României.

Susþinem:
- Asigurarea resurselor necesare
unui sistem de învãþãmânt modern
ºi adaptat cerinþelor ºi aºteptãrilor
societãþii actuale;
- Investiþii coerente în educaþia
timpurie - este de dorit sã
construieºti pe o baza solidã în loc
sã repari permanent;
- Regândirea carierei didactice pentru
a atrage, a motiva ºi a reþine cei mai
buni absolvenþi în aceasta profesie -
formare iniþialã, selecþie, formare

#PRO_ROMÂNIA
#PRO_EDUCAÞIE
#PROmisiunea_ieºirii_din_crizã

Alina Teiº,
Deputat PRO România

Judeþul Mehedinþi

continuã ºi parcurs în carierã;
- Profesionalizarea managementului
instituþiilor de învãþãmânt;
- Descentralizarea sistemului de
învãþãmânt preuniversitar ºi
consolidarea autonomiei universitare,
inclusiv la nivel financiar - rolul central
TREBUIE sã aparþinã ºcolii;
- Susþinerea ºi profesionalizarea
serviciilor de orientare ºi consiliere
în carierã a elevilor ºi studenþilor;
- Dezvoltarea ºi diversificarea unor
rute profesionale complete în
parteneriat cu angajatorii - acoperirea
nivelelor de calificare medii (3, 4 ºi
5) ºi superioare (6, 7, 8);
- Susþinerea ºi racordarea
internaþionalã a sistemului românesc
de învãþãmânt superior, din
perspectiva competitivitãþii în
educaþie ºi cercetare ºtiinþificã, pentru
a rãspunde celor 3 provocãri majore:
Calitate - Angajabilitate - Dezvoltare.

Citeam zilele trecute mãrturia unui
bolnav de covid, postatã pe facebook.
Ce spune dumnealui: „Dragi prieteni.
Pentru cei care nu mai cred, vã spun
eu, virusul existã. Dacã ai noroc faci
forma uºoarã. Însã nu toþi avem acest
noroc, eu am simþit-o pe pielea mea.
Da, am fost pozitiv. Da, am fost internat
12 zile la Victor Babeº. A fost un
adevãrat coºmar, 12 zile de spitalizare,
plus 5 de izolare. Prietenii m-au
întrebat: “E chiar aºa naºpa? Chiar sunt
pline spitalele?”. Da! E “Naºpa” iar
spitalele sunt pline. Am fost 10 în
salon. Când se elibera un pat nu dura
5 minute ºi era ocupat cu alt pacient.
Am avut 4 zile grele, cu oxigen
suplimentar. 4 zile în care cu greu m-
am ridicat pe marginea patului.”

Dar omul respectiv a trecut peste
acest impas îngrozitor, s-a vindecat.
Dincolo de tonul sumbru al relatãrii
e ºi o micã razã de speranþã. E greu
pentru toþi. Pentru bãtrâni, cãci sunt
speriaþi ºi neputincioºi în multe
privinþe. E greu pentru cei mici, pentru
elevi, pentru pãrinþi. E foarte greu
pentru cadrele medicale. O vreme
vom trãi sub spectrul acestei
îngrozitoare ameninþãri. Dar am
convingerea cã pânã la urmã vom ieºi
din acest ev întunecat ºi vom regãsi
normalitatea pierdutã, bucuria de a
trãi normal, cum eram noi obiºnuiþi.
Vom regãsi bucuria de a ne îmbrãþiºa
ºi de a petrece împreunã.

Normalitatea pierdutã

“Vrei un job stabil, dar ºi un început de drum într-o carierã dinamicã?
În echipa Cora Drobeta, þi le oferim pe amândouã!
Avem nevoie de un casier pentru magazinul nostru.
Te aºteptãm sã faci parte din echipa cora Drobeta!
Ce îþi oferim: Un loc de muncã stabil ºi de încredere, contract pe perioadã
nedeterminatã, tichete de masã, abonament medical la o clinicã privatã, prime
variabile.
Formare la locul de muncã, colaborarea cu o echipã energicã ºi dinamicã.
Program flexibil (4-8h/zi), adaptat nevoilor tale (ca interval orar ºi zile/sãptãmânã),
înþelegere în realizarea programului de lucru.
Alãturã-te unei echipe centrate pe satisfacerea clienþilor!
Aºteptãm CV-ul tãu la adresa de e-mail recrutare@cora.ro sau la numãrul de
telefon 0374.189.400”.

ANUNÞ
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Preºedintele ales al
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu ºi consilierii

judeþeni au depus jurãmântul de
credinþã în cadrul unei ceremonii

solemne prezidatã de subprefectul
de Mehedinþi, Doina Dobre.

   La ºedinþa de constituire a
Consiliului Judeþean Mehedinþi a
participat Preasfinþitul Nicodim,

A trecut o lunã de la semnarea
contractului de execuþie a proiectului
de reabilitare pentru cei 21,350 km
cuprinºi între Malovãþ (DN 67) –
Bobaiþa – Bâlvãneºti – Godeanu -
Marga, iar lucrãrile de deruleazã într-
un ritm foarte bun.
   Din pãcate, intervenþiile în
carosabil genereazã restricþii în
trafic, astfel cã ºoferii trebuie sã

Restricþii în trafic! Se lucreazã intens
pe DJ 670, între Malovãþ ºi Marga

Preºedintele ales al Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu ºi consilierii judeþeni au depus jurãmântul de credinþã

Episcopul Severinului ºi Strehaiei
ºi primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu.
   “Un nou vot de încredere pentru
mine înseamnã recunoaºterea ºi
aprecierea pentru munca depusã în
ultimii patru ani, sigur, împreunã cu
consilierii judeþeni ºi colegii din
aparatul de specialitate al Consiliului
Judeþean Mehedinþi! Am demarat

investiþii de anvergurã ºi nu mã
feresc sã spun cã sunt cele mai
importante în ultimii 30 de ani, în
infrastructura rutierã ºi de sãnãtate
din judeþul Mehedinþi.
   Vreau sã cred cã în urma
jurãmântului depus, atât eu, cât ºi
consilierii judeþeni, am încheiat ºi
un parteneriat pentru judeþul
Mehedinþi pentru cã dincolo de
apartenenþa politicã la un partid sau
altul, trebuie sã respectãm decizia
mehedinþenilor ºi sã continuãm
proiectele pe care le-am început!
   În ultimii patru ani, la nivel de
comunicare, am deschis instituþia
Consiliului Judeþean mehedinþenilor.
Am þinut cont de solicitãrile
mehedinþenilor, am intervenit cu
investiþii acolo unde a fost nevoie ºi îmi
doresc sã avem ºi la nivelul Consiliului
Judeþean, o colaborare foarte bunã!
   Suntem pe drumul cel bun ºi
prioritatea acestui mandat este
dezvoltarea economicã, în interesul

locuitorilor judeþului Mehedinþi!
   Le mulþumesc încã o datã
mehedinþenilor pentru votul din 27
septembrie, celor care au votat echipa
PSD Mehedinþi ºi celor care ºi-au dat
votul pentru celelalte partide politice
care au intrat în Consiliul Judeþean!
Reprezentãm interesele tuturor
locuitorilor, iar acest lucru trebuie sã
ne ghideze activitatea de aici înainte!
   Îi felicit pe consilierii judeþeni
pentru noile mandate!
   Îi mulþumesc Preasfinþitului
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, pentru prezenþa la ceremonia
de învestire, pentru binecuvântare ºi
pentru cã pãstreazã în rugãciunile
Preasfinþiei Sale gândul bun pentru
locuitorii judeþului Mehedinþi!
   Îi mulþumesc, totodatã, doamnei
subprefect, Doina Dobre, pentru
învestirea mea ºi a consilierilor
judeþeni!”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu!

circule cu prudenþã, pe un singur
sens de mers, pe anumite porþiuni!
“Mã bazez pe înþelegere din acest
punct de vedere ºi sper ca ºoferii sã
ia toate mãsurile pentru siguranþa
traficului, mai ales pe timp de noapte!
   În aceastã perioadã se lucreazã la
platforma drumului, stratul de
formã+balast, inclusiv la casetele de pe
marginea drumului, de la km 0+700 pânã

la km 3+200, aproape de intersecþia DJ
670 cu localitatea Bârda”, a transmis

Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.

Timpul este de multe ori, cel mai
mare duºman al nostru, iar în lupta cu el
câºtigã ca întotdeauna, cel mai bun!
   PSD are soluþiile necesare ca sã câºtigãm
timp ºi le va pune în aplicare dupã data de 6
Decembrie, cu susþinerea fiecãruia dintre noi!
Angajamentul PSD pentru perioada urmãtoare:
-  42 de oraºe inteligente;
- 100 de oraºe competitive;
- Acces în maximum 2 ore la cel mai
apropiat aeroport;
- Acces în maximum 1 orã la cea mai
apropiatã autostradã.
În perioada 2020-2024 atragem fonduri europene

în valoare de 35 de miliarde de euro pentru
#dezvoltare, crearea de noi #locuri_de_muncã,  Biroul de presã

E timpul sã câºtige România
pentru #implementarea_proiectelor care sã
dezvolte, promoveze ºi sã valorifice resursele
pe care le avem!

PSD propune:
- Întãrirea identitãþii naþionale prin
valorificarea tradiþiilor locale;
- Autoritãþile locale devin motorul atragerii
banilor europeni;
- Descentralizãm, simplificãm, transpa-
rentizãm ºi acordãm asistenþã profesionistã
în absorbþia fondurilor europene;
- Înfiinþãm Registrul Naþional al Investiþiilor
Publice - orice român va putea vedea în timp
real situaþia proiectelor din localitatea sa;
PNDL, CNI ºi ANL devin programe suport.
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a semnat un parteneriat
între Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi

Pe Lotul 1 al proiectului care vizeazã

Al doilea strat de asfalt între Rogova ºi Gruia

Aladin Georgescu: “Accesãm fonduri europene pentru modernizarea
sistemului de gestionare a deºeurilor în Mehedinþi”

Administraþia Fondului pentru
Mediu, o colaborare în interesul
atragerii de fonduri europene
pentru modernizarea sistemului
de gestionare a deºeurilor în
judeþul Mehedinþi.
   “Avem angajamente clare
asumate de România, la acest
capitol, în faþa Comisiei
Europene ºi ne dorim ca judeþul
Mehedinþi sã întreprindã toate
mãsurile necesare implemen-
tãrii unor instrumente pentru

modernizarea gestionãrii deºeurilor,
dar sã ºi punem în aplicare legislaþia
europeanã în domeniul protecþiei
mediului”, a declarat Aladin

Georgescu.
   Parteneriatul stabileºte obligaþiile
pãrþilor, în vederea obþinerii
f inanþãrii ºi implementãrii
proiectului „Sprijin pentru
pregãtirea Aplicaþiei de Finanþare ºi
a Documentaþiilor de Atribuire
pentru Proiectul – Extinderea ºi
Consolidarea Sistemului de
management integrat al deºeurilor
solide în judeþul Mehedinþi”.
Pentru acest proiect, în valoare de
16,5 milioane euro, ne propunem
sã accesãm Programul Operaþional
Infrastructura Mare 2014-2020,
Axa Prioritarã 3, sau Programul
Operaþional Dezvoltare Durabilã.

În mandatul actual,
senatorul Liviu Mazilu a iniþiat 109
proiecte legislative, alãturi de alþi
colegi parlamentari, unele sunt
supuse dezbaterii, altele sunt
trimise spre promulgare sau, între
timp, au devenit legi.
   Poate cel mai important act
normativ pentru mehedinþeni, la care
senatorul Liviu Mazilu a avut un rol
decisiv, este amendamentul adus la
Legea Pensiilor, datoritã cãruia,
cetãþenii din 21 de localitãþi ale
judeþului Mehedinþi, care se aflã la
maxim 20 de kilometri de Combinatul
de Apã Grea ºi au fost supuºi unei
poluãri constante timp de 30 de ani,
cu emanaþii de hidrogen sulfurat,
beneficiazã de reducerea vârstei de
pensionare, cu doi ani, fãrã penalizare,
pentru cei care au vechimea necesarã
în muncã. Acest amendament a fost
inclus în Legea Pensiilor ºi a devenit
operational ºi ajutã cetãþenii din

 Biroul de presã

modernizarea a 112 km drumuri
judeþene din Mehedinþi, între
localitãþile Gruia ºi Rogova, pe
DJ 562A, se aºterne al doilea
strat de asfalt.
   Constructorul a anunþat cã
s-a intervenit pe tronsoane,
astfel încât, în paralel, sã se
realizeze lucrãrile la podeþele
casetate din localitatea
Pãtulele. Pânã acum, s-a

turnat al doilea strat între Gruia ºi Pãtulele ºi între

Pãtulele ºi Cioroboreni, urmând sã continue cu
sectoarele pe care nu s-a intervenit pânã acum.
   S-au finalizat trotuare în toate localitãþile aflate
de-a lungul celor #26_kilometri, iar în perioada
urmãtoare vor începe lucrãrile la rigolele de
acostament betonate.
   “Monitorizez în continuare lucrãrile ºi îmi doresc
ca ele sã fie de calitate astfel încât, locuitorii
judeþului sã se bucure de condiþii de trafic foarte
bune, la finalizarea proiectului!”, a declarat Aladin
Georgescu, preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi.

Liviu Mazilu -  Senatorul care ajutã mehedinþenii
judeþul Mehedinþi, de a se pensiona
cu doi ani mai devreme.
   Senatorul Liviu Mazilu a susþinut
proiecte legislative, în decursul celor
patru ani de mandate din toate
domeniile, a urmãrit cu precãdere sã
rãspundã dolenþelor mehedinþenilor.
   Dintre iniþiativele legislative
devenite legi menþionãm:
- Propunere legislativã pentru
modificarea ºi completarea Legii
educaþiei naþionale nr.1/2011- A
devenit Legea nr. 185/20.08.2020
publicatã în M.O. nr. 762/20.08.202;
- Propunere legislativã pentru
recunoaºterea meritelor personalului
medical participant la acþiuni medicale
- A devenit Legea nr. 56/15.05.2020,
publicatã în M.O. nr. 402/15.05.2020;
- Propunere legislativã privind regimul
juridic al ansamblurilor ºi siturilor
istorice ºi arheologice care fac parte
din Lista patrimoniului mondial
UNESCO, ºi unele mãsuri privind

   Proiectul cuprinde derularea
unor activitãþi ºi achiziþia de
mijloace care vor ajuta la
dezvoltarea unui management
performant al deºeurilor în judeþul
Mehedinþi.
   Pe lângã achiziþia de pubele,
containere, compostoare, platforme
de colectare, se vor optimiza
activitãþile de sortare, compostare
ºi tratare mecano-biologicã ºi se va
realiza o staþie de digestie
anaerobã. Totodatã, se are în
vedere colectarea ºi valorificarea
deºeurilor provenite din
construcþii/demolãri ºi amenajarea
a 5 zone destinate deºeurilor inerte.

protejarea Cetãþilor dacice din munþii
Orãºtie - A devenit Legea nr. 23/
20.03.2020 publicatã în M.O. nr. 229/
20.03.202;
- Propunere legislativã pentru
modificarea ºi completarea Legii
educaþiei naþionale nr. 1/2011- A devenit
Legea nr. 260/24.12.2019 publicatã în
M.O. nr. 1051/30.12.2019:
- Propunere legislativã privind
modificarea ºi completarea Ordonanþei
de urgenþã nr. 59/2000 privind Statutul
personalului silvic - A devenit Legea
nr. 234/09.12.2019 publicatã în M.O.
nr. 1004/13.12.2019;
- Propunere legislativã pentru
modificarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice; - A
devenit Legea nr. 215/14.11.2019
publicatã în M.O. nr. 921/14.11.2019;
- Propunere legislativã pentru
modificarea Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sãnãtãþii - A
devenit Legea nr. 108/24.05.2019

publicatã în M.O. nr. 419/29.05.2019;
- Propunerea legislativã pentru
modificarea art.II din Legea nr. 231/
2018 pentru modificarea ºi
completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991 - A devenit Legea nr.116/
20.06.2019 publicatã în M.O. nr. 509/
24.06.2019;
- Propunere legislativã LEGE-CADRU
privind salarizarea personalului plãtit
din fonduri publice - A devenit Legea
nr. 153/28.06.2017 publicatã în M.O.
nr.492/28.06.2017.
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Sãnãtatea publicã este un
obiectiv strategic pentru partidul
nostru. Þinând cont de
avertismentul acestei pandemii este
vital sã construim repede un sistem
medical în stare sã ofere asistenþa
necesarã fiecãrui cetãþean român în
orice oraº sau sat din România.
   PMP a depus în acest sens, în
Parlament Legea privind organizarea
ºi funcþionarea Sistemului de
Sãnãtate, redactatã de unii dintre cei
mai buni specialiºti ai României în
managementul sãnãtãþii.
   Noua Lege a Sãnãtãþii se axeazã
pe 6 direcþii esenþiale: organizare,
finanþare, politica medicamentului,
asistenþã primarã, serviciile

PMP Mehedinþi considerã cã
doar principiul contributivitãþii
trebuie sã stea la baza sistemului
public de pensii. PMP a depus în
Parlament un proiect de lege pe tema
eliminãrii pensiilor speciale, însã nu
a obþinut sprijinul partidelor mari.
   PMP a susþinut ºi ideea unui
referendum pe aceastã temã fiind
singurul partid al cãrui lider - Eugen
Tomac a renunþat la pensia specialã
pentru parlamentari.
   “Nu dorim crearea unor
discrepanþe uriaºe în sistemul de
pensii. Nu este normal ca marea
masã a pensionarilor sã fie tratatã
cu dispreþ ºi sã aibã pensii sub 1.000
de lei, iar aproape 10.000 de
pensionari sã aibã sume imense (în
total cca. 114 milioane de lei) care
sã fie, în marea lor majoritate,
suportate de la Bugetul de Stat”-

Ramona Cupã, candidat PMP la Camera Deputaþilor:

“Avem nevoie de
o nouã lege a sãnãtãþii”

PMP Mehedinþi:
Pensiile speciale trebuie eliminate

Ramona Cupã, Preºedinte PMP Mehedinþi:
“Suntem singurul partid al cãrui lider, Eugen Tomac a renunþat

la pensia specialã instituitã de PSD pentru parlamentari”

precizeazã Ramona Cupã,
preºedintele PMP Mehedinþi.
   PMP se va lupta ºi în viitorul
legislativ pentru abrogarea
pensiilor speciale.
   “Obiectivul nostru rãmâne
eliminarea pensiilor speciale ºi
asigurarea unui sistem public de
pensii echitabil, întemeiat pe
principiul contributivitãþii. Pânã la
realizarea acestui obiectiv sperãm
ca pe 4 noiembrie Curtea
Constituþionalã sã dea undã verde
legii votate ºi de PMP la Camera
Deputaþilor prin care aºa numitele
pensii speciale, mai mari de 7.000
de lei, sã fie impozitate cu 85%”- a
mai precizat liderul PMP
Mehedinþi, Ramona Cupã.

Biroul de presã
PMP MEHEDINÞI

spitaliceºti  ºi  resursele
umane.
   Prin aceastã lege vrem sã
creºtem în general capacitatea
de producþie de medicamente
în România ºi, în special,
capacitatea de a produce
vaccinuri la Institutul
Cantacuzino.
   Prin aceastã lege vrem sã
asigurãm cu dotãrile necesare
toate comunitãþile locale din
România. Vom face toate
demersurile, astfel încât,
fiecare comunã sa aibã o
ambulanþã cu toate accesoriile
medicale, gata sã intervinã în
orice moment în slujba vieþii.
Echipamente medicale
moderne vor ajunge în toate

spitalele judeþene, municipale ºi
orãºeneºti, astfel încât ele sã fie
pregãtite pentru orice provocare de
ordin sanitar.
Stoparea exodului medicilor români

cãtre vestul Europei presupune
achiziþii masive de aparaturã
medicalã pe lângã consolidarea unui
sistem de remunerare corectã pentru
personalul medical, adaptat la
standarde europene.
   De asemenea vrem sã creºtem
finanþarea publicã ºi sã motivãm
finanþarea privatã pentru cercetarea
medicalã. Exemplul Laserului de la
Mãgurele, care poate fi folosit pentru
tratarea cancerului poate fi multiplicat
prin noi soluþii inovative în domeniul

medical.
PMP pentru
Mehedinþi!

Miºcãm
România!

7 Paºi pentru o Nouã Românie!
1. Suntem un popor creºtin, nu o populaþie fãrã
destin. De aici pornim!
2. Reprezentãm o naþiune de cetãþeni liberi, nu
robi taxaþi ºi sãrãciþi de stat.
3. Respectãm familia ºi protejãm inocenþa copiilor
noºtri investind în ºcoalã, culturã ºi spiritualitate.
4. Vrem o ”Patrie a dreptãþii”, nu corupþie ºi
fãrãdelege!
5. Susþinem antreprenorii ºi piaþa liberã, fãrã drept
de monopol.
6. Reformãm Sfatul þãrii: Maxim 300 de
parlamentari!
7. România este legãmântul viu între cei care au
fost, cei care sunt ºi cei care vor fi.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!
#MiºcãmRomânia
#PMP
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     * Batista de pe þambalul
scandalului cu sacii plini de voturi
peste care au nãvãlit progresiºtii lui
peºte a plesnit din toate încheieturile
ºi nu mai foloseºte la nimic. În ciuda
tuturor evidenþelor, mai… evidente
ca lumina zilei, madame Clocotilde
a fost instalatã fraudulos în fotoliul
de primar al Sectorului 1 din
Bucureºti. O ilegalitate, o
ruºine mai mare ca asta nu cred
cã s-a consemnat vreodatã în
România. În loc sã înfunde
puºcãriile patriei, vinovaþii
siniºtri pentru aceastã
inimaginabilã loviturã datã
climatului democratic
românesc ºi vieþii normale a
statului român  hãlãduiesc în
libertate, nederanjaþi de cineva.
   * La începutul acestei
sãptãmâni, au avut loc
festivitãþile de constituire a
consiliului local Drobeta Turnu
Severin ºi a Consiliului Judeþean
Mehedinþi, precum ºi de instalare a
primarului Severinului, Marius
Screciu, ca ºi a preºedintelui
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu. Tuturor – sincere
felicitãri ºi cât mai mult spor, cât mai
multã determinare pentru
propãºirea judeþului ºi oraºului
nostru.
   * Cu cât ne apropiem mai vârtos
de data alegerilor, cu atât numãrul
infectaþilor cu coronavirus sau al
decedaþilor din acelaºi motiv creºte.
Deºi, dacã intrãm în astfel de
socoteli, matematica începe sã aibã
alte legi. ªi alte efecte. Dupã unii,
important e cã mergem înainte.

Cãtre un þel nu tocmai clar. Care,
dupã alþii, ar fi echivalent cu o
epurare politicã masivã sau chiar cu
exterminarea unei anumite pãrþi a
electoratului român.
   * Mai toate domeniile de activitate
ºi majoritatea pârghiilor Statului
Român au fost lãsate de izbeliºte sau

la discreþia celor care macinã, steril,
vorbe ºi idei de doi lei, ziua ºi
noaptea, pe la televiziunile de ºtiri.
Aceeaºi gâlceavã fãrã niciun
Dumnezeu dintotdeauna. Punctele
nevralgice, ca totdeauna, Sãnãtatea
ºi Educaþia. Pe de o parte, criza de
spaþii, de paturi ºi aparaturã, pe de
altã parte criza profundã de sistem,
ce poate duce foarte uºor la
compromiterea actualului an de
învãþãmânt la absolut toate ciclurile.
E vorba în primul rând, de starea
psihologicã precarã a elevilor ºi
pãrinþilor, dar ºi a cadrelor didactice,
confruntate nu doar cu lipsa
instrumentarului didactic, dar ºi cu
problema schimbãrilor de
metodologie didacticã, impuse de
trecerea procesului de învãþãmânt pe

sistemul on-line. Aº putea spune  cã
prioritar este, sub toate aspectele,
sistemul de învãþãmânt, întrucât
importanþa lui este  deosebitã, atât
la nivel practic, cât ºi decizional.
   * A început ºi ediþia 2020/2021
a UEFA Champions League la
fotbal. Fãrã a spune cã e o
competiþie ºchioapã, fãrã public,
adicã fãrã sare ºi piper, ediþia din
acest an are mãcar meritul de a fi
oferit o serie de surprize în
condiþiile unor absenþe notabile în
efectivele principalelor pretendente
la câºtigarea marelui trofeu.
   * Cazul marelui Real Madrid,
care, chiar în meciul inaugural, a
zbârcit-o în faþa mult mai modestei
ªahtior Doneþk (scor 2-3). ªi nu e
singurul exemplu. Sunt apoi
detaºamente întregi de jucãtori
afectaþi de faimosul virus, în fruntea
lor, celebrul Cristiano Ronaldo,
care nu a fãcut parte din lotul lui
Juventus Torino pentru meciul cu
Barcelona de miercuri, 28
octombrie, fiind încã în carantinã.
   * Nu putem trece peste imaginea
absolut dezolantã a marilor arene

Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’  „Bonsoir, Mascã!”
fãcute sã fie umplute la refuz de fanii
echipelor – acum o imagine a
perfectei inutilitãþi urieºeºti. Privim
ºi la noi spectacolul acesta fascinant
ºi dureros al mãririi ºi decãderii
sportive. Pânã acum douã-trei
decenii, România, deºi o þarã aflatã
în prima treime a puterilor sportive
europene, nu se putea mândri cu o
infrastructurã sportivã pe mãsurã.
Iatã însã cã, pe mãsurã ce ramuri
întregi  cândva de succes din sportul
românesc trãiau drama decãderii, în
diverse colþuri ale patriei rãsãreau
adevãrate bijuterii de arene, numai
bune sã gãzduiascã succesele noii
ere a sportului naþional: stadioane
moderne – vreo cinci numai în
Bucureºti, apoi altele la Craiova,
Târgu Jiu, Cluj-Napoca etc., la care
se adaugã sãli de sport, bazine
olimpice etc. Marile succese, marile
victorii întârzie... Deocamdatã...
   * În vremea asta, Nea Rânjilã ne
dã speranþe cã vom primi vaccinuri
abia hãt încolo, la primãvarã, în cel
mai fericit caz. Pânã atunci, vorba
unui cunoscut personaj caragialean,
„Bonsoar, Mascã!”.

Ne-am cam sãturat de
LOTUS ºi alte societãþi locale
„maestre” în sifonarea banilor doar
de dragul de a þine „ocupaþi”
oameni de partid ºi de stat la... stat!
ªi n-am învãþat nimic de acum 25-
30 de ani, chiar dacã schimbarea
încã nu a venit decât în garã.
Pardon, EUROGARÃ...
   Acum vã prezentãm o altã
„afacere” localã: SPAET. Unde
sumele cresc ca loboda în lanul de
floarea soarelui. La umbrã, adicã...
astfel:
   La 31 decembrie 2016, la SPAET
(Serviciul Public  de Alimentare cu
Energie Termicã), cheltuielile de
bazã cu salariile de bazã erau în
sumã de 1.054.804 lei, vouchere
de vacanþã nu se acordau.
   La 31 decembrie 2017, la SPAET
(Serviciul Public  de Alimentare cu
Energie Termicã), cheltuielile de
bazã cu salariile de bazã erau în
sumã de 2.237.750,00, vouchere
de vacanþã nu se acordau.
   La 31 decembrie 2018, la SPAET

Încã o „GAURÃ NEAGRÃ” cu bani albi?
(Serviciul Public  de Alimentare cu
Energie Termicã), cheltuielile de
bazã cu salariile de bazã erau în
sumã de 3.779.352,00, valoarea
voucherelor de vacanþã totaliza
134.500,00 lei.
   La 31 decembrie 2019, la acelaºi
SPAET, cheltuielile cu salariile au
sãrit la 4.064.494,00, iar valoarea
voucherelor de vacanþã totaliza
137.650,01 lei.
   Deocamdatã nu comentãm nimic,
cã e campanie electoralã. Dar
strângem material. Vorba aia, o lunã
trece repede, patru ani mai dureazã.
Ca sã nu ziceþi cã ardem gazul de
pomanã pe fel ºi fel de coclauri
unde înfloresc termocentralele,
fotovoltaicele ºi alte posturi, alþi
oameni, alte salarii...
   Bine cã nu curge gaz pe Dunãre,
cã sãreau contrabandiºtii de þigãri
în aer ºi din fumul afacerilor nu se
vedea nici spaþiul Schengen.

Costicã Gepele
 (nea Gazu Lampant, pentru

prieteni)
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“Secretele cetãþilor
medievale de-a lungul Porþilor de
Fier” - un proiect major pe fonduri
europene derulat prin Programul
Interreg-IPA de Cooperare
Transfrontalierã România-Serbia,
a fãcut posibil ca Cetatea
Medievalã a Severinului sã fie
dotatã corespunzãtor prin
achiziþionarea de costume ºi
instrumente medievale, pe care le
vom utiliza în evenimentele ºi
acþiunile ce vor urma, acþiuni care
vor pune în valoare recentul
renovat obiectiv turistic medieval
din Drobeta Turnu Severin -
Cetatea Medievalã.
   Proiectul în curs de derulare, este
realizat ºi implementat de Primãria
Drobeta Turnu Severin în parteneriat
cu Primãria Kladovo din Serbia, þelul
final fiind acela de a promova ºi
dezvolta potenþialul turistic devenit
important din zona noastrã dunãreanã,

Expoziþie ineditã de costume ºi
instrumente medievale la Cetatea

Medievalã a Severinului

de-a lungul Porþilor de Fier.
   Datoritã pandemiei generatã de
virusul SarsCov2, implementarea a
fost oarecum îngreunatã, mai ales
datoritã faptului cã proiectul mai
prevedea organizarea de
evenimente cu caracter medieval,
lucru ce a devenit imposibil de
realizat în aceastã perioadã.
   Totuºi, anumite capitole ale
proiectului au fost implementate,
astfel cã frumoasele costume ºi
instrumentele medievale au fost
achiziþionate, iar acum ele pot fi
admirate în Cetatea Medievalã a
Severinului în toatã splendoarea
lor, bineînþeles cu respectarea
normelor în vederea limitãrii
rãspândirii virusului SarsCov2.
   Acest proiect mai prevede crearea
unui brand turistic pentru cetãþile
medievale de pe ambele maluri ale
Dunãrii, montarea de panouri
informative, echipamente
electronice pentru ghidarea
turiºtilor cãtre Cetatea Severinului,
dar ºi amplasarea de indicatoare
stradale pentru traseele turistice.
   Vã aºteptãm cu drag la Cetatea
Medivalã a Severinului (pavilion
expoziþional curtina interioarã) sã
admiraþi costumele medievale dar
ºi instrumentele muzicale ale
acelor vremuri, zilnic între orele
9.00 ºi 19.30, cu respectarea
condiþiilor de pandemie.

Birou Comunicare,
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi

Turism Cultural
Drobeta Turnu Severin

   Uniunea Naþionalã pentru
Dezvoltarea Învãþãmântulul Particular
Preuniversitar din România
(UNDIPPR) s-a înfiinþat în februarie
2000 ºi cuprinde majoritatea ºcolilor
particulare, din cele aproximativ 1523
unitãþi, autorizate ºi acreditate.
   UNDIPPR este membrã a
Asociaþiilor ªcolilor Independente
din Europa (ECNAIS).
   Preocuparea permanentã a fost
aceea de a sprijini învãþãmântul
particular pãstrând o legãturã
permanentã cu ARACIP.
   UNDIPPR a reuºit sã obþinã:
- Finanþarea învãþãmântului
particular acreditat;
- Realizarea ºi aprobarea noului
plan de învãþãmânt pentru ºcolile
postliceale sanitare;
- Prin activitãþi specifice  s-a înscris
în proiectul “România educatã”;
- Sprijinã activitãþile Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii, benefice
sistemului în general ºi pentru cel
particular ca parte integrantã a
învãþãmântului public.
   Azi, când þara este într-o situaþie
alarmantã privind starea de sãnãtate
a populaþiei din cauza
coronavirusului, Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii   este obligat sã respecte
mãsurile stabilite de Guvern ºi Centrul
Naþional   pentru Situaþii de Urgenþã
pentru a proteja populaþia ºcolarã.
   Nu împãrtãºim preocupãrile ºi
iniþiativele Asociaþiei ªcolilor
Particulare care nu este

Punctul de vedere al Uniunii Naþionale
pentru Dezvoltarea Învãþãmântului

Particular Preuniversitar din România
privind starea Învãþãmântului

reprezentativã pentru învãþãmântul
particular din România, având un
numãr redus de membri ºi
preponderent din rândul grãdiniþelor.
   Dacã chemãm toþi elevii la
ºcoalã, cine îþi asumã rãspunderea
dacã apar îmbolnãviri cu implicaþii
uneori destul de grave?!
   Am constatat multe situaþii în care
pãrinþii nu au dorit sã-ºi trimitã copiii
Ia ºcoalã, dacã sunt focare în ºcoalã.
   Considerãm cã alte interese îi
determinã pe colegii din Asociaþia
ªcolilor Particulare sã cearã
prezenþa elevilor la ºcoalã ºi nu toþi
membrii lor au aceeaºi pãrere.
   În concluzie, UNDIPPR, fiind
mult mai reprezentativã la nivel de
þarã pentru învãþãmântul românesc,
refuzã sã accepte aceste iniþiative
ºi, mai ales, ameninþãrile la adresa
Guvernului ºi MEC cu acþiuni în
instanþã pe aceastã temã care nu
are substanþã.

Vicepreºedinte UNDIPPR,
Prof. ION NÃNUÞI
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„Dacã votul nostru ar putea
schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai
lãsa sã votãm”. (Mark Twain)
   S-a mai încheiat un scrutin al
alegerilor. Deºi, iatã, o fac, nu mi-
am propus dinainte sã scriu despre
aceste alegeri. Motivul? Mi s-a
pãrut inutil - o pierdere de vreme
din moment ce zarurile pãreau
aruncate. Pe de altã parte, politica
este atât de murdarã ºi mânjeºte în
asemenea hal tot ce atinge încât de
o bunã bucatã de timp mi-e silã sã
mai scriu despre ea. Iar alegerile
înseamnã, în primul rând, politicã.
Nu noi hotãrâm cine sã urce pe
podium ºi cine nu
   De fapt, scrutinul electoral, acest
demers aºa zis democratic, nu mai
are nicio legãturã cu democraþia. Nu
reprezintã puterea poporului ºi nu
exprimã voinþa sa. De ce? Pentru
cã în aceste vremuri atât de tulburi
este o iluzie sã ne închipuim cã noi,
cetãþenii, suntem cei care hotãrãsc
cine sã urce pe podium ºi cine sã
rãmânã pe dinafarã. Numai naivii,
de care - har Domnului - nu ducem
lipsã, mai pot crede aºa ceva.
   În mod intenþionat, invocându-se
exigenþe democratice, procesul
alegerilor, în sine, a devenit extrem
de complicat. Mai ales în acea parte
care se aflã ascunsã sub falsa aurã a
corectitudinii. Aurã cu care, în mod
voit, este vopsit întregul proces,
profitându-se de iuþeala de mânã a
organizatorilor ºi de nebãgarea de
seamã a alegãtorilor.
   Ca cetãþeni instruiþi, aºa cum mare

„Alegeri” româneºti. Anul 2020
parte dintre noi ne considerãm, ar
trebui sã cunoaºtem cã drumul
voinþei noastre, voinþã exprimatã
prin buletinul de vot, este atât de
sinuos, trece prin atâtea mâini, este
pasibil de a fi deturnat de atâtea forþe
încât în final, ca mesager al propriei
decizii, votul devine inutil.
Orientarea votului, o meserie
bãnoasã
   În plus, nu trebuie sã uitãm
transformarea dirijatã a alegãtorului
român prin exercitarea permanentã,
dar mai ales în preajma alegerilor, a
unor presiuni de naturã extrem de
diversã menite, toate, sã-i orienteze
sensul votului spre partide,
formaþiuni politice sau persoane
dinainte stabilite de cei care-i plãtesc
pe promotorii acestor presiuni. Ar
putea fi ºi cazul Alianþei U.S.R.-
P.L.U.S. care a fost declaratã ca fiind
marele câºtigãtor în recentele
alegeri, cu toate cã: ”Alianþa U.S.R.-
P.L.U.S. este un partid nesemnificativ
la nivelul României, neavând mai
mult de câteva mii de membri,
posibil sã fie undeva în zona cifrei
de 5.000… Vorbim de un partid
care vrea sã guverneze o þarã pe care
nici nu o cunoaºte. U.S.R.-P.L.U.S.
nu are nici cel mai elementar feed-
back de la faþa locului, când vine
vorba despre hãlci imense din
aceastã þarã. Dar nu vã miraþi:
U.S.R.-P.L.U.S. nu a fost niciodatã
menirea de a fi reprezentativ pentru
poporul român: aceastã construcþie
a avut ca obiectiv coagularea unei
minoritãþi agresive, care sã fie
împinsã de la spate pentru a
conduce þara în ciuda majoritãþii
acestui popor”[1]
Fanatismul, acest val de urã…
  Printr-un efort concentrat,
exercitat asupra unor anumite
categorii de alegãtori, s-a reuºit
conglomerarea unui adevãrat
contigent de persoane care
acþioneazã în direcþia stabilitã ºi
voteazã ceea ce li se indicã, fãrã
nici urmã de discernãmânt. ”Este
vorba despre oameni fanatizaþi care
se comportã împotriva oricãrei
logici, iar fanatizarea lor este
consecinþa spaimelor de tot felul ºi
frustrãrii consecutive eºecurilor
personale repetate pânã la a deveni

cronice […]. Nu vorbim despre
sãraci ºi dezavantajaþi. Aceºtia s-
au mai bucurat de anumite
programe sociale, ci de debilitata
ºi alienata clasã de mijloc, care a
acumulat permanente frustrãri ºi
acum se îndreaptã cu orbirea
disperãrii cãtre cei puºi sã o
lichideze sistematic ºi definitiv,
precum ºi de profitorii acumulãrii
primitive de capital, gata sã îºi
trãdeze þara, întrucât este prea
slabã pentru a le apãra averile în
competiþia tot mai durã cu oligarhii
multinaþionali[2].
       Contribuþia tinerilor
   Ca mai toþi oamenii raþionali din
România, nu am o pãrere proastã
despre tinerii de azi. Tineri între
care îi regãsesc ºi pe copiii mei.
Din nefericire, juni debusolaþi,
lipsiþi de perspectiva zilei de mâine
ºi aflaþi la discreþia ºi mofturile
marilor corporaþii, sunt pe zi ce
trece tot mai mulþi. Iar la alegeri,
îndoctrinaþi cu iluzii deºarte, ei
reprezintã o importantã masã de
manevrã. ”Tineri spãlaþi pe creier
ºi depersonalizaþi, constituiþi în
adevãrate batalioane de asalt
organizate de multinaþionalele în
care îºi câºtigã subzistenþa, au fost
trimiºi, sub ameninþarea pierderii
statutului de „exploatat-asistat”, sã
ia cu asalt nu sediul Guvernului, ci
secþiile de votare”.[3]
    Cum sã nu te indignezi?
   Conform datelor oficiale, în acord
cu cele declarate de preºedinte ºi de
prim-ministru, alegerile din
septembrie 2020 au fost alegeri
corecte, s-au desfãºurat în condiþii
satisfãcãtoare iar rezultatul lor
ilustreazã voinþa cetãþenilor români.
Însã, domnilor guvernanþi,
organizarea alegerilor în condiþiile
excepþionale ale unei pandemii în
plinã ascensiune, îndemnul
insistent de a merge la vot pentru
cei pe care i-aþi þinut sãptãmâni
întregi închiºi în case, nu le-aþi dat
voie sã circule decât cu bilet de voie
ºi numai câteva ore pe zi, le-aþi
interzis sã-ºi asiste morþii la
înmormântare ºi copii la cununie, le-
aþi restricþionat dreptul la
frecventarea bisericii, le-aþi interzis
nu numai sãrutarea icoanelor sfinte

pentru ei, dar chiar ºi respiratul în
aer liber, pare nu numai o imensã
iresponsabilitate, o crimã cu
premeditare, ci ºi o adevãratã
batjocurã. Cum sã nu te indignezi?
Români i  nu mai  sunt  buni
conducãtori
   Mai mult, timp de decenii
cetãþeanului român i s-a inoculat ideea
criminalã cã aparþine unui popor
corupt, lipsit de demnitate naþionalã
ºi cã dacã vrea prosperitate,
corectitudine ºi respect, nu dintre
conaþionali ar trebui sã-ºi aleagã
reprezentanþii. I s-au prezentat nume
cu rezonanþã ”serioasã”, sugerând cã
persoana aparþine unor comuniuni
renumite prin seriozitate, ºi a fost
îndemnat sã voteze ”cinstea” care
coborâse pentru el direct din tãrâmul
corectitudinii eterne ºi nu hoþia
autohtonã. Exemplul cel mai edificator
(ºi nu singurul) este cel al Timiºoarei.
Aici, la un scor de necontestat, a fost
ales ca primar un cetãþean german:
Dominic Fritz. Cu aura corectitudinii
alegerilor în minte, ar trebui sã credem
cã noul primar al Timiºoarei, care nu
prea a avut timp sã fie ºi timiºorean
(s-a nãscut ºi a crescut în Germania,
a fãcut ceva studii prin SUA, Franþa ºi
Marea Britanie, timp de 10 ani a fost
membru al Partidului Verzilor din
Germania, Pânã anul trecut a fost ºeful
de cabinet al fostului preºedinte
german Kohler… ºi tot pânã anul
trecut vizitase o singurã datã
România) a fost ales de cetãþenii
marelui oraº numai dintr-o pornire
strict civicã. ªi cã, desigur,
timiºorenii au fost de-a dreptul ºi
brusc cuceriþi de el atunci când au
aflat cã este preocupat de muzicã,
citeºte ºi merge cu bicicleta. Ce le-
a spus el, efervescent, la festivitatea
de câºtigãtor? Le-a spus cã va fi
primarul tuturor timiºorenilor.
Superb, nu?
   Nu ne rãmâne decât sã privim cu
aceeaºi încredere ºi speranþã spre
apropiatul nou scrutin electoral.
Unul cu mizã mult mai mare.
   Cum va fi? Sã privim la ceea ce
se întâmplã peste ocean. Ca
întotdeauna, America ne dã un
exemplu.

[1] Mihai ªoimãnescu, Aºa se scrie istoria-
https://www.amosnews.ro/asa-se-scrie-istoria-
2020-09-29 
[2] Alex Stãnilã, Mic tratat de false alegeri,
https://www.qmagazine.ro/mic-tratat-de-false-
alegeri/
[3] idem

Teodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Coronavirusul nu este
peste tot la fel. În mod cert, atunci
când sunt alegeri de orice fel
coronavirusul nu mai este atât de
devastator, ci trebuie analizat în
detaliu, de la zonã la zonã, de la
cartier la cartier, de la stradã la
stradã, de la cãtun la cãtun. Este
clar cã alegerile parlamentare nu
au cum sã fie învinse de
pandemia de coronavirus.
Probabil cã aºa este peste tot
unde sunt alegeri. Aºa a fost ºi în
SUA, unde coronavirusul a trecut
pe repede înainte peste Donald
Trump. ªi totul a fost OK.

Alegerile au mers mai departe,
cu toate cã SUA a fost devastatã
din punctul de vedere al numãrului
de cazuri de coronavirus ºi mai
ales al numãrului de decese.
Cifrele au arãtat îngrozitor, raportat
la situaþia din aceastã primãvarã
sau la situaþia din varã. Chiar ºi
unul dintre candidaþi, Trump s-a
infectat cu COVID ºi nu a prea spus
dacã a scãpat sau nu de
coronavirus, atunci când a ieºit
din spital. Când te uiþi la Trump ºi
la cât poate sã mintã, atunci nu ai
cum sã nu faci paralela cu þara
noastrã ºi cã suntem ºi noi în rând
cu marile state când vine vorba de
mãscãrici politici.

 ªtefan Bãeºiu

COVID-ul se miºcã mai greu în România, datã fiind întârzierea istoricã
Nu ai cum sã nu vezi cã în perioada

campaniei electorale pentru alegerile
parlamentare situaþia pandemiei de
coronavirus este dezastruoasã. Nu ai
cum sã nu faci o corelaþie între cifrele
de la începutul pandemiei ºi cele de
acum. Este cu adevãrat o creºtere
spectaculoasã. Cu toate acestea nu
conteazã sutele de mii de morþi ºi
milioanele de infectãri sau chiar zecile
de milioane de infectãri. Sã þinem cont
de faptul cã de la o lunã la alta a crescut
numãrul de teste efectuate. ªi a
crescut evident ºi numãrul de cazuri
depistate. ªi în þara noastrã a fost la
fel. A crescut numãrul de teste
realizate în fiecare zi, a crescut
exponenþial ºi numãrul de cazuri
depistate. S-a trecut de o mie, de douã
mii, de cinci mii, de ºase mii. Nu mai
este mult pânã la ºapte mii de cazuri,
la opt mii sau zece mii de cazuri. Este
bine sã fie depistate toate cazurile de
infectare cu coronavirus ºi sã fie luate
mãsuri de izolare ºi carantinã. Astfel,
vor putea fi scoase din spaþiul public
persoanele infectate cu COVID ºi
împiedicatã infectarea cu coronavirus.

În þara noastrã încã nu este un nivel
crescut de testare, însã s-au fãcut paºi
în aceastã direcþie. Premierul Orban a
anunþat cã de la 35.000 – 36.000 de
mii de teste de coronavirus s-ar putea
ajunge la 50.000 de teste pe zi. Nu

cred cã numãrul de teste va creºte
pânã în data de 6 decembrie, însã
cu siguranþã cã vom vedea o
creºtere exponenþialã a numãrului de
testaþi ºi de infectaþi dupã data de 6
decembrie, atunci când politicienii

vor putea sã rãsufle uºuraþi, cã au
putut sã rãmânã cu ciolanul în
mânã sau cã vor avea siguranþa
imunitãþii ºi a puterii pentru
urmãtorii 4 ani. În 4 ani probabil
cã se va termina ºi cu pandemia de
coronavirus ºi totul va fi OK.

Mai este o lunã de zile pânã la
data alegerilor ºi politicienii vor
trebui sã execute un dans pe sârmã
legat de comunicarea cazurilor de
COVID 19. Nu ai cum sã nu vezi cã
situaþia este devastatoare pentru
sistemul naþional de sãnãtate ºi
spitalele vor ceda în câteva zile sau
sãptãmâni. Politicienii ºtiu acest
lucru, dar ne spun cã în România
coronavirusul nu se comportã ca
în alte þãri. La noi merge mai încet.
Probabil cã nu are autostrãzi ºi
drumuri expres. Cu trenul e ºi mai

nasol cã media de vitezã este de 50
de kilometri la orã, cum spun
statisticile. Nici cu avionul nu se
mai circulã aºa de des. În plus,
COVID-ul românesc este îngrozit
când vede ce condiþii sunt în

spitalele din þarã.
E plin de bacterii ºi de infecþii

nosocomiale. ªi covizii se sperie de
cum aratã anumite saloane din
spitalele din þarã. Unele încã aratã
ca în anii 1980 ºi 1990. Orice motiv
invocat de politicieni în campania
electoralã este bun pentru ca
alegerile sã nu fie amânate pânã în
primãvarã. Mai ales pentru cei care
sunt la putere este vital ca alegerile
sã fie organizate pe 6 decembrie.
Cine ºtie cum vor arãta sondajele în
martie 2021, atunci când vom marca
un an de pandemie de coronavirus
ºi nu se ºtie câþi morþi vom vedea
pe la televizor. Aºadar, totul pentru
alegeri, totul pentru victorie. Apoi,
scapã cine poate de COVID. Numai
cã unii vor fi în parlament.

 urmare din pagina 1

 Biroul de presã

În acest sens, partea egipteanã a propus iniþierea unui proiect de revitalizare
a tractorului românesc U650 folosind cele mai noi tehnologii, pentru a
satisface necesitãþile pieþelor africane.

Discuþiile au continuat la nivel individual într-un format aprofundat între
reprezentaþii companiilor româneºti ºi reprezentanþii cu putere de decizie ai
OAI din domeniile de interes prezentate anterior.

Informaþii de background:
OAI este o companie de stat care a fost înfiinþatã în 1975 ºi a fost formatã

iniþial din reprezentanþi ai R.A. Egipt, Arabiei Saudite, Uniunii Emiratelor
Arabe ºi Qatar-ului, pentru a coordona ºi controla dezvoltarea colectivã a
industriei arabe de apãrare. Începând din 1993, Egiptul este singurul stat
membru al acestei organizaþii. OAI deþine în portofoliu 12 fabrici ºi are
aproximativ 16.000 de angajaþi, din care 1.250 sunt ingineri. OAI este una
dintre cele mai mari companii din Egipt, cu interese de afaceri atât în sectorul
industriei de apãrare, cât ºi în cel al transportului civil.

Republica Arabã Egipt reprezintã unul dintre principalii parteneri
comerciali ai României în zona Africii. În primele 9 luni ale anului 2020,
schimburile comerciale româno–egiptene au totalizat 452,58 milioane USD,
din care exporturile României au reprezentat 364,17 milioane USD ºi
importurile 88,41 milioane USD.

Întrevedere la Cairo pentru intensificarea
relaþiilor economice româno-egiptene
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Preºedintele PRO România,
Victor Ponta, a prezentat duminicã,
1 noiembrie, primele douã mãsuri
din planul pentru ieºirea din crizã:
venitul minim de crizã pentru
persoane fizice ºi sprijinul
economic de crizã pentru companii.
   „Cred cã este important sã le
spunem oamenilor ce câºtigã ei dupã
6 decembrie, ce câºtigã politicienii
ºtim. Mi-am propus sã venim cu
douã mãsuri foarte clare, foarte
simple, care se aplicã pe tot anul
2021 ºi care merg þintit cãtre oamenii
care au nevoie de sprijin ºi cãtre
firmele care au nevoie de susþinere.
Aceste douã mãsuri vor fi condiþiile
PRO România pentru a vota în noul
Parlament un guvern”, a declarat
preºedintele PRO România.
   Una dintre cele douã mãsuri este
intitulatã venitul minim garantat ºi
presupune asigurarea, pentru fiecare
român, a cel puþin 2000 lei lunar ºi
1500 lei/membru de familie.
   „Oamenii cu venituri mici trebuie
sã ºtie cã existã programe concrete,
foarte clare, foarte simple, care sã-i
ajute sã treacã peste anul 2021.
Propunem asigurarea unui venit
minim de crizã, care sã asigure
fiecãrui român cel puþin 2000 lei
lunar ºi 1500 lei/membru de familie.
Acest venit minim se calculeazã ca
diferenþã dintre venitul realizat ºi
nivelul garantat menþionat ºi se
acoperã în proporþie de 50% prin
bani ºi 50% prin tichete valorice”, a
explicat liderul PRO România.
   Cea de a doua mãsurã prezentatã
de preºedintele PRO România este

În Franþa, miercuri, 4 noiembrie,
curent, la fiecare 30 de secunde murea sau se
interna câte un om de SARS COVID-19,
anunþau agenþiile de ºtiri! Alarmant! ªocant!
Terifiant! Da, aºa este, suntem de acord cu
aceste epitete, dar dincolo de ele, este laºitatea
noastrã generalizatã, via guvernele propriilor
þãri, care înseamnã cã nu se cautã niciun
vinovat pentru aceastã situaþie dezastruoasã,
cu repercusiuni asupra speciei umane pe
planetã! Nimeni nu cârteºte în legãturã cu
cauzele acestui flagel, nimeni cu lanseazã,
oficial, acuze ori, mai mult, ipoteze de lucru
ºi strategii privind depistarea clarã a originii
acestui degenerator al omenirii ºi tragerea la
rãspundere a celor vinovaþi! Toatã lumea, mai
ales cea... bunã se mulþumeºte sã constate
decese ori infestãri, sã comenteze statistici
“oficiale” privind evoluþia infectãrilor, a
internãrilor, a spitalizãrilor etc, dar nimeni nu
abordeazã frontal originea prãpãdului, iar cei
care, totuºi, mai îndrãznesc, sunt catalogaþi
repede de cãtre oficinele guvernamentale drept
obstrucþioniºti ori adepþi ai “teoriei
conspiraþiei”, care teorie, nu-i aºa, este o
utopie, o formã de exprimare a unei frustrãri
personale sau de grup de persoane cuprinse
de psihoza teoriilor ilogice, ca sã fim eleganþi!
   Se moare cu o vitezã care depãºeºte cu
mult viteza de propagare la o asemenea
scarã, planetarã, adicã, a acestui virus! Cum
se explicã aceastã rãspândire fulgerãtoare
a acestui virus în condiþiile în care
virusologi de prestigiu afirmã cã aºa ceva
este greu de explicat ºtiinþific, adicã,
imposibil! ªi, totuºi, virusul se propagã
ºi face victime! Explicaþie logicã la aºa
fenomen? Ori este o minciunã sfruntatã
aceastã rãspândire, ori este vorba despre o
rãspândire controlatã, efectuatã cu mijloace
aviatice ori satelitare, sã spunem, care
asigurã împrãºtierea bine coordonatã, pe
suprafeþe ºi în concentraþii bine stabilite,
funcþie de interese pe care doar putem, la
fel, doar intui. Dar asta poate fi subiectul
altei discuþii.
   Revenind: cum poate o întreagã omenire
sã constate o molimã ºi sã nu se întrebe
energic ºi riguros asupra cauzelor ei, asupra
focarului iniþial, asupra originii ei, ºi sã caute
sã cearã explicaþii! Cum se poate explica o
rãspândire de o asemenea forþã ºi la o aºa
scarã teritorialã, iar oficialii guvernelor mai
marilor sau mai micilor puteri, sã bage capul
în nisip ºi sã ne inunde ecranele
televizoarelor, undele radiourilor ºi paginile
ziarelor, online sau letrice, cu statistici
privind mortalitatea, nesuflând, însã, vreo
vorbã verticalã, decisivã, privind vinovaþii
apariþiei ºi rãspândirii ei în lumea întreagã?
Complicitate? Da, dacã aºa abordãm
lucrurile, da, este o complicitate generalã la
un scenariu tip genocid mondial! Vreþi sã
nu credem aºa ceva? Dovediþi cã sunteþi
guvernanþi, ºi cereþi socotealã!

Victor Ponta a prezentat primele douã
mãsuri vitale ºi urgente din planul de

þarã pentru ieºirea din crizã
denumitã sprijinul
economic de crizã ºi se
adreseazã IMM-urilor,
firmelor cu capital privat
ºi capital românesc.
   ”Noi venim cu trei
mãsuri foarte concrete ºi
clare pe care orice
întreprinzãtor în aceastã
þarã le poate simþi. În
primul rând, ºi aici este
vorba despre HORECA ºi
producãtorii din industria
alimentarã, cota de TVA

redusã de la 9 % la 5% - este un
sprijin concret. Aceºti 4% reprezintã,
de fapt, nu doar niºte bani, ci ºi un
sprijin, psihologic dacã vreþi, pentru
sectoarele cele mai afectate de
aceastã crizã. A doua facilitate este
eliminarea pentru 2021 a
impozitului pe profit specific,
impozitul pentru microîntreprinderi,
taxele ºi impozitele datorate pentru
activele corporale neutilizate din
cauza restricþiilor ºi interdicþiilor
administrative. Al treilea lucru,
extrem de important, este sã
acoperim minimum 50% pentru
chiriile aflate în platã pe perioada
nefuncþionãrii din cauza restricþiilor.
Nu este normal sã lãsãm firmele
mici sã lupte în procese cu
proprietarii care le spun ”nu ne
intereseazã cã v-au închis, plãtiþi-ne
chiria!”. Este o bãtãlie inegalã ºi
trebuie sã intervenim sã salvãm
aceste firme”, a explicat preºedintele
PRO România.
   Victor Ponta susþine cã existã o
singurã condiþie esenþialã pentru
toate aceste firme ca sã beneficieze
de sprijin, ºi anume sã pãstreze în
cursul anului 2021 acelaºi numãr
de persoane angajate.

”Propunerea noastrã, ca partid,
este ca oamenii ºi firmele sã nu
fie abandonate în 2021, sã
acþionãm de la 1 ianuarie sã
facem sisteme extrem de simple
ºi extrem de uºor de aplicat în
practicã. ªi dacã facem asta, din
2021 putem sã construim”, a
concluzionat Victor Ponta.

Comunicare PRO România

Guverne impotente!
   ONU, UNESCO, NATO, alte entitãþi care
se bat cu pumnul în piept cã aparã
umanitatea, cuceririle omenirii în planul
cunoaºterii, al ºtiinþelor ºi artelor tac mâlc,
ºi-au fãcut culcuº moale prin birouri bine
capitonate, ºi tac sporind complicitatea
guvernelor laºe ºi impotente, pline de
figuranþi, de corupþi, de piþipoance ºi
ipochimeni care “se bat” sã obþinã drepturi
pentru dãrâmarea bisericilor, pentru oficierea
eutanasiei, pentru adopþii în familii care
jignesc familiile tradiþionale etc etc etc.
   Omenirea traverseazã nu doar o crizã moralã,
nu doar o crizã economicã, ci ºi una
existenþialã: se cautã cu lumânarea aprinsã
schimbarea condiþiei umane, decimarea
civilizaþiei fãurite, renunþarea la valorile care
au întemeiat lumea ºi trecerea la o ordine
rãsturnatã, pe care religiile, toate, au
condamnat-o, au alungat-o din atenþie, anume
cultura rãului, a discordiei, a insuficienþei, a
ignoranþei ºi a violenþei la toate nivelele ºi
nivelurile. ªi nu doar religiile.
   Laºi, sãraci, dezbinaþi, ignoranþi,
împuþinaþi, dezorientaþi, fãrã valori absolute,
ci doar induse informatic - cum, altfel, decât
online! - terorizaþi cu amenzi, cu puºcãria,
cu moartea pândind de dupã colþul spitalului,
cu certificate de deces contrafãcute spre a
corespunde directivelor zilei, cu categorii
sociale cumpãrate la nivel de conºtiinþã ºi
de condiþie profesionalã spre a se alinia
ordonanþelor ce se prãvãlesc peste noi
terifiant, cu o presã care nu mai vede dincolo
de vârful pandemiei ºi de viramentele din
bani publici în conturile ei, altceva, nici în
stânga, nici în dreapta, iatã, pe scurt,
imaginea viitorului care ni se pregãteºte!
   Unii sperã cã vom scãpa curând de Covid!
Nici gând, în opinia noastrã! Cu aºa
guvernanþi laºi, impotenþi, aserviþi,
NICIODATÃ! Instaurarea noii guvernãri, cu
acoperire mondialã face paºi uriaºi spre
victoria finalã, aºa cã, vom dispãrea ca
civilizaþie cu speranþa în suflete, în schimbul
unei alte civilizaþii, care se va ridica pe
ruinele celei acum existente. Consolarea
ar fi cã astfel de imperii precum cel care se
pregãteºte spre a guverna total ºi totalitar,
oricât de bine pregãtite, de bine finanþate,
de bine organizate au fost, nu au rezistat,
s-au prãbuºit, asta din simpla ºi omeneasca
raþiune a Rãului care întotdeauna este învins
de Bine (happy end, vã amintiþi, dragi
hollywood-ieni, amatori de scenarii?), mai
devreme sau mai târziu, ºi din cea a
condiþiei divine, care nu poate permite
perpetuarea a ceva ce îi contravine sieºi ca
ºi Spirit creator, dar ºi din condiþia
remanenþei universale, care, la fel, spune
cã dupã ploaie, vine vreme bunã!
   Pânã atunci, laºitatea guvernelor, oricât de
mari sau de mici, rãmâne ca o patã imensã
pe obrazul lor ºi al civilizaþiei noastre
multimilenare... C. OVIDIU
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      În aceastã vreme, când situaþia
este încordatã la hotarele Moldovei,
când teama ºi speranþa se luptã în
sufletul fiecãrui locuitor al acestei
þãri, când mai mulþi ochi ca oricând
se îndreaptã spre Apus cu nãdejde,
iar Unirea pare mai aproape, am
reluat o mai veche rugãciune, pe
care am alcãtuit-o cu câþiva ani în
urmã, socotindu-o potrivitã pentru
timpul pe care-l traversãm:
   “Doamne, Îþi mulþumim! Îþi
mulþumim, fiindcã ai auzit plânsul
copiilor nevinovaþi ºi al orfanilor ºi
Te-ai îndurat. Îþi mulþumim, fiindcã ai
auzit plânsul mamelor îndoliate,
blestemele vãduvelor ºi Te-ai îndurat.
Îþi mulþumim, cã ai auzit scrâºnetul
bãrbaþilor încãtuºaþi, ai înþeles dorul
de libertate al robilor ºi Te-ai
îndurat. Îþi mulþumim, cã ai auzit
plânsul bãtrânilor ºi nu i-ai lãsat sã
li se stingã pâlpâirea de speranþã.
Ai auzit rugãciunile apelor, al
munþilor ºi ale câmpiilor, ale vitelor
ºi ale pãsãrilor. Ai auzit rugãciunile
poporului Tãu cel greu încercat, cel
sfârtecat ºi de atâtea ori rãstignit. Ai
auzit rugãciunea lui ªtefan, clopotul
Putnei ºi al Voroneþului, al Cãprianei
ºi al Argeºului, al sufletului însuºi
chemându-Te pe Tine sã le faci
dreptate ºi Te-ai îndurat. Ai auzit
doina ciobanilor, naiul lui Zamfir,
taragotul lui Fãrcaº, versul lui Vieru
ºi n-ai putut sã stai nepãsãtor. Ne-ai
pus la încercare credinþa, dar nu ne-
ai lãsat sã ne pierdem speranþa. Ne-

Rugã pentru Basarabia
ai pus la încercare tãria, dar firea n-ai
lãsat sã ne-o nimiceascã, fiindcã mari
ºi nepãtrunse sunt planurile Tale
pentru neamul acesta românesc.
La râul Prutului am stat ºi am plâns,
când ne-am adus aminte de altãdatã,
de casa ºi de masa noastrã, de bucuria
de a fi-mpreunã; când ne-am adus
aminte cum ne-au rãpit la miez de
noapte, sfârtecându-ne casa, inima ºi
viaþa. La râul Prutului am ºezut ºi am
plâns, când ne-am adus aminte de
morþii noºtri ºtiuþi ºi neºtiuþi, de eroii
noºtri fãrã cruce, de blestemele ºi de
rugãciunile noastre numai de Tine
ºtiute. La apele Prutului am ºezut, ne-
am adunat ca puii sub aripile mamei
lor. Am avut credinþa cã nu ne vei
pãrãsi, am avut tãria sã sperãm, am
avut puterea sã rãbdãm. Doamne, Îþi
mulþumim pentru tot ºi pentru toate!
Dacã Þi-ai întors faþa cãtre poporul
acesta românesc, ascultã-i ruga
pânã la capãt ºi dã-i, Doamne,
bucuria deplinã. Un semn aºteaptã
de la Tine ºi ca Marea Roºie cea în
douã despicatã de Moise se va
aduna ºi armatele lui faraon
neputincioase vor fi întru
nimicnicirea lor.
   Aratã-Þi, Doamne, mila Ta, aratã-
Þi puterea ºi dreptatea. Aratã cã Tu
eºti Dumnezeul cel adevãrat ºi nici
un domn nu este mai mare decât
Tine. Aceasta ne e credinþa, aceasta
ne e speranþa, aceasta ne e iubirea,
aici, acum ºi în vecii vecilor, amin.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Evoluþia leului din octombrie a
fost controlatã constant de banca
centralã prin intervenþii punctuale, care
nu au lãsat ca media euro sã depãºeascã
recordul de 4,8750 lei, chiar dacã BCE
a calculat la începutul perioadei o cotaþie-
record de 4,8768 lei.

Comparativ cu sfârºitul lui septembrie
media euro a crescut cu mai puþin de
jumãtate de ban, vinerea trecutã media
fiind stabilitã la 4,8743 lei.

Decizia Fitch de a confirma ratingul
pe termen lung în valutã strãinã al
României la „BBB-”, cu perspectivã
negativã, dupã ce Moody´s anunþase,
la rândul ei, cã pãstreazã nota acordatã
în aprilie, a avut darul de a reduce
cererea de valutã.

Odatã înlãturat spectrul trecerii la
categoria „gunoi” (junk), cotaþiile euro
au coborât la începutul sãptãmânii pe
pieþele asiatice pânã la 4,856 lei iar
media a scãzut la 4,8643 lei, minimul
ultimei luni ºi jumãtate.

Miercuri, alegerile prezidenþiale din
Statele Unite nu au influenþat evoluþia
cursului euro, care a fost stabilit la 4,8672
lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile se
realizau în culoarul 4,863 – 4,871 lei.

Plasamentele în moneda americanã,
consideratã de investitori drept un
„refugiu”, s-au majorat, având drept
cauze incertitudinea rezultatelor
alegerilor prezidenþiale din SUA dar ºi
reintrarea în carantinã a marilor
economii din zona euro.

Atrage atenþia prognoza oferitã de
americanii de la Goldman Sachs care nu
au inclus moneda unicã pe lista valutelor
majore care se vor aprecia, dupã alegerile
prezidenþiale, în raport cu dolarul.
Prognoza se bazeazã pe scãderea PIB-ului
zonei euro care se va amplifica dupã noile
mãsuri de carantinare impuse de
majoritatea statelor din zonã ºi care ar

 Radu Georgescu

Început pozitiv de noiembrie
putea pune BCE în situaþia de a duce
dobânzile ºi mai adânc în zona negativã.

Euro a scãzut de la 1,1861 dolari, la
începutul perioadei, pânã la 1,1605 dolari,
la finalul ei, ceea ce a fãcut ca media sã
fluctueze între 4,1525 ºi 4,1781 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat la 1,066
– 1,070 franci/euro, iar cursul a crescut
în ultima ºedinþã din octombrie la 4,5595
lei, mai mult cu peste 5,5 bani faþã de
finalul lui septembrie. Miercuri, cursul a
fost stabilit la 4,5582 lei.

Lira sterlinã a crescut luna trecutã cu
peste 7 bani, dar reintrarea în carantinã,
pentru timp de o lunã a Regatului Unit,
a provocat deprecierea monedei
britanice, cursul ei coborând la sfârºitul
intervalului cu 5,4071 lei.

Preþul gramului de aur a urcat de la
251,2556 la 254,0386 lei, miercuri el fiind
stabilit la 252,9346 lei, în timp ce uncia
s-a miºcat între 1.880 ºi 1.910 dolari.

Piaþa monetarã anticipa decizia
agenþiei Fitch de a nu modifica ratingul
României astfel cã dobânzile
interbancare s-au stabilizat, fiind
înregistratã chiar o uºoarã scãdere.

La sfârºitul perioadei, indicele ROBOR
la trei luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a scãzut de la 2,12 la
2,11%. Indicele ROBOR la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, stagna la 2,16% iar cel la 12
luni a coborât de la 2,16 la 2,15%.

Bitcoin a depãºit pe platformele
specializate pragul de 14.000 dolari,
valoare care nu a mai fost atinsã din
ianuarie 2018, dupã care a alunecat pânã
la 13.300 – 13.500 dolari.

Analiza cuprinde perioada 29
octombrie – 4 noiembrie.

Pe 14
octombrie
s-au
împlinit
5 ani de
când
Virgiliu
Tãtaru
ne

priveºte dintre stele.
Dumnezeu sã-l odihneascã.
   Uitarea este nedreaptã
pentru câte adevãruri a
scos la luminã ºi pentru
munca neobositã de scriitor.

Manuela Hagiopol {Monica
Basica} ºi Florin Basica
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Euro Insol, lichidator judiciar al R.A.A.N. organizeazã în data de 26.11.2020, ora 1200, la sediul R.A.A.N. din str. Nicolae
Iorga nr. 1, Drobeta Turnu Severin, judeþul Mehedinþi, licitaþie publicã, competitivã, cu strigare, cu preþ în urcare, având
ca obiect valorificarea unui numãr de 327 de bunuri reprezentând maºini, echipamente ºi instalaþii din cadrul Termocentralei
Romag Termo Halânga la preþul total de 45.742.018 Euro (exclusiv T.V.A.)
Bunurile ce fac obiectul licitaþiei se vând individual. Lista detaliatã a activelor ce cuprinde denumirea bunului, producãtorul,
modelul, principalele caracteristici tehnice poate fi consultatã pe site-ul Euro Insol www.euroinsol.eu, pe site-ul R.A.A.N.
www.raan.ro sau poate fi comunicatã ofertanþilor în urma unei solicitãri formulate pe adresa de e-mail: office@raan.ro.

Participarea la licitaþie este condiþionatã de achiziþionarea caietelului de sarcini.
Caietul de sarcini privind condiþiile de participare la licitaþie poate fi achiziþionat de la sediul  RAAN din str. Nicolae Iorga
nr. 1, Drobeta Turnu Severin, judeþul Mehedinþi dupã plata sumei de 1.500 lei, exclusiv TVA în contul de lichidare al
R.A.A.N., respectiv RO86UGBI0000552006027RON deschis la Garanti Bank.

Persoanele interesate pot formula eventuale oferte de cumpãrare cu privire la terenuri, clãdiri împreunã cu maºini,
echipamente ºi instalaþii aferente Termocentralei Romag Termo Halânga din cadrul Sucursalei Romag Termo care pot
forma un întreg activ. Ofertele se transmit lichidatorului judiciar Euro Insol pe adresa de e-mail: office@euroinsol.eu sau
office@raan.ro.
Prezentarea Termocentralei Romag Termo Halânga poate fi consultatã pe site-ul Euro Insol www.euroinsol.eu, pe site-ul
R.A.A.N. www.raan.ro sau poate fi comunicatã ofertanþilor în urma unei solicitãri formulate pe adresa de e-mail:
office@raan.ro.

Termocentrala Romag Termo Halânga este echipatã cu 9 cazane energetice din care: 6 cazane energetice de 420 t/h cu
funcþionare pe cãrbune lignit ºi cu suport de pãcura, 1 cazan de 420 t/h cu funcþionare pe pacurã ºi 2 cazane de 105 t/h cu
funcþionare pe combustibil lichid.

Aburul energetic era produs de cazanele de 420 t/h ºi prelucrat cu ajutorul a 6 turbogeneratoare, din care: 4 turbogeneratoare
de 50 MW, 1 turbogenerator de 25 MW ºi 1 turbogenerator de 22 MW, producând energia electricã în cogenerare
destinatã consumului propriu tehnologic al CET Halânga, consumului tehnologic al Sucursalei ROMAG PROD (Fabrica
de apã grea), iar surplusul era livrat în SEN prin intermediul staþiei de 110 kV, pe piaþa de energie.
Din prizele industriale ale turbinelor se extrãgea abur industrial de 16 ata ºi 40 ata, iar din priza de 1,2 ata se extrãgea
aburul destinat preparãrii apei fierbinþi în instalaþia de boilere de bazã, pentru termoficare urbanã.

Termocentrala Romag Termo Halânga este amplasatã la 5 km. Nord - Est de Municipiul  Drobeta Turnu Severin, pe
drumul naþional DN67 ºi cuprinde: Centrala Electricã de Termoficare, Canalul de gardã, Depozitul de zgurã ºi cenuºã.
Termocentrala este racordatã în reþeaua de 110kV a SEN în zona de S-V prin intermediul Staþiei electrice de 110kV.

Centrala Electricã de Termoficare este situatã în partea de Sud - Vest a localitãþii Halânga, terenul aferent având o
suprafaþã totalã de  79,3794 Ha.
Canalul de gardã este situat în localitatea Halânga, partea de Nord - Vest a centralei termo – electrice, terenul aferent
având o suprafaþã totalã de 4,4843 Ha.
Depozitul de zgurã ºi cenuºã este situat în localitatea Halânga, pe valea Pârâului Trestelnic în partea de Nord - Vest a
centralei termo - electrice, terenul aferent având o suprafaþã totalã de 135,2851 Ha.

Cele mai importante secþii ale CET Halânga sunt Secþia Exploatare Cazane, Secþia Exploatare Turbine, Secþia Exploatare
Combustibil, Secþia Exploatare Chimicã, Secþia Exploatare Electricã, Secþia CFU, Laboratorul PRAM AMC, Atelier de
Reparaþii Cazane, Atelier de Reparaþii Turbine, Atelier de Reparaþii Electrice, Atelier de Reparaþii Gospodãria de combustibil
solid, Atelier Prelucrãri Mecanice.
Priza de apã ºi staþia de pompare sunt amplasate într-o construcþie de tipul captare de mal, având 10 linii de captare .
Activul este amplasat la km 935+200 pe Dunãre.
Staþia de tratare apã industrialã Halânga este amplasatã în dreptul CET Halânga, km5 DN67, la cota absolutã 80-82 m si
realizeazã tratarea preliminarã a apei brute pompate de la Staþia de captare prizã Dunãre ºi livrarea apei tratate pentru
cele douã Sucursale din cadrul RAAN.

Persoanele interesate pot obþine informaþii suplimentare la telefoanele: 021/3354509 0723.613.516 ºi 0758.279.521.

Anunþ privind vânzarea prin licitaþie publicã,
competitivã, cu strigare, cu preþ în urcare, a

unor echipamente, maºini ºi instalaþii din
cadrul Termocentralei ROMAG TERMO

Halânga, proprietatea Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare R.A.(R.A.A.N.)
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce în preajmã o
mulþime de persoane apropiate, care au nevoie de
sprijinul tãu moral. Cu unii nu te-ai mai vãzut
demult ºi acum este momentul regãsirilor, al
poveºtilor spuse la un pahar de vorbã ºi al
destãinuirilor serioase. Ascultã-i pe ceilalþi, dar
vorbeºte puþin despre tine ºi slãbiciunile tale. Existã
ºi profitori în preajma ta, care abia aºteaptã sã faci
sau sã zici ceva care þi-ar dãuna pe termen lung. A
doua parte a sãptãmânii aduce energii favorabile
desfãºurãrii treburilor domestice. Relaþionarea cu
cei dragi este de bun augur. Fii deschis la propunerile
membrilor familiei ºi respectã divergenþele de
opinie. Ele de fapt ajutã la progres.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Cheltuieli majore la începutul sãptãmânii, dar îþi
cresc veniturile într-un anumit fel. Poate fi vorba
despre primirea salariului, a unui bonus substanþial
sau primeºti favoruri ºi cadouri deosebite. Fii prudent
pe 5 noiembrie, deoarece existã riscul sã pierzi bani,
bunuri sau sã aparã neregului în documentele
financiare. Sunt momente bune pentru a-þi revizui
planurile de investiþii, mai ales acelea comune cu
alþii. În a doua parte a sãptãmânii, se întrezãresc
cãlãtorii pe distanþe scurte, activitãþi intelectuale ºi
dialoguri ample cu persoanele din anturajul apropiat.
Vorbã multã sãrãcia omului, deci ar fi bine sã-þi dozezi
vorbele ºi gesturile. Acordã atenþie ºi membrilor
familiei sau îndatoririlor domestice.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

La începutul sãptãmânii ai multã energie, chef de
a te implica în mai multe acþiuni simultante, dar mai
ales de a te implica în treburile altora. De aceea unii
s-ar putea supãra cã intervii neinvitat în viaþa lor.
Ocupã-te numai de tine ºi lasã-i în pace pe ceilalþi!
Oferã-þi sprijinul numai la cerere expresã. A doua parte
a sãptãmânii evidenþiazã situaþia financiarã în care te
afli. Sunt posibile cheltuieli majore, creºterea
veniturilor din activitatea prestatã la un serviciu, dar
ºi cadouri interesante. Evitã cheltuielile nefondate!
Multe dialoguri cu apropiaþii ºi cãlãtorii pe distanþe
scurte. Vorbeºte la obiect ºi evitã divagaþiile. O
excursie în naturã ar fi binevenitã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Este o sãptãmânã în care ar fi bine sã ai ceva mai
multã grijã de sãnãtatea ta. Implicã-te numai în
activitãþi uºoare ºi la nevoie cere sprijinul cuiva de
încredere pentru a duce la bun sfârºit ceea ce nu
suportã amânare. Chiar dacã unele afecþiuni par cã
se accentueazã, ai încredere în tine ºi îngrijeºte-te
cum ºtii ºi simþi tu mai bine. Evitã sã te tot laºi pe
mâna altora pentru îmbunãtãþirea stãrii tale generale.
Este rost de câºtiguri financiare din activitatea
profesionalã desfãºuratã la un loc de muncã. Dar,
hibele sunt multe ºi mãrunte ascunse în culisele
profesionale. O discuþie de tainã cu cineva de
încredere de la serviciu îþi poate aduce lãmuriri
suplimentare.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

O sãptãmânã controversatã vizavi de relaþiile
cu prietenii ºi susþinãtorii din segmentul profesional.
Cumva ar fi nevoie sã-þi remodelezi unele concepþii
ºi planuri de viaþã, pentru cã acum sunt mulþi cei
care, mai mult sau mai puþin discret, îþi reproºeazã
rigiditate mentalã, conservatorism nefondat sau
ancorare în relaþii ºi situaþii perimate. Priveºte atent
la propria ta viaþã ºi depune eforturi pentru a o
îmbunãtãþi. Energiile intervalului 5 - 6 noiembrie
activeazã afecþiunile mai vechi ºi mai noi. Ai nevoie
de odihnã ºi detaºare de cotidianul tumultuos. În
weekend te vei simþi mai bine, strãlucind din nou în
mediul ambiant.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna debuteazã în forþã cu multe aspecte
profesionale. În mod special se vor evidenþia
dialogurile cu ºefii ºi reuniunile oficiale. Fii pregãtit
cât poþi tu de bine, pentru cã sunt ºanse sã oferi
explicaþii vizavi de felul în care îþi îndeplineºti sarcinile
de lucru. Pe de altã parte, va apãrea tentaþia sã te
sfãtuieºti cu prietenii vizavi de planurile tale personale.
Cel mai bine ar fi sã vorbeºti numai cu propria ta
persoanã ºi sã eviþi discuþiile prea detaliate. Se
contureazã neplãceri legate de sãnãtatea segmentelor
sistemului circulator. Retrage-te din forfota cotidianã
ºi bucurã-þi sufletul cu lecturi deosebite ºi conversaþii
uºoare cu cei dragi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

 Sunt zile interesante pentru relaþiile cu strãinãtatea.
Au succes demersurile privitoare la o cãlãtorie
îndepãrtatã, pentru studii sau pentru a lucra în þãri
strãine. Totuºi evitã ziua de 6 noiembrie pentru
decizii ferme sau pentru asumarea unor
responsabilitãþi deosebite. Sunt momente favorabile
ºi pentru activitãþi culturale, studii sau pentru
întocmirea unui plan de îmbunãtãþire a bagajului
informaþional. Segmentul profesional se va evidenþia
în a doua parte a sãptãmânii, mai ales relaþiile cu
ºefii ºi persoanele oficiale din diverse instituþii.
Existã aspecte bizare în ceea ce priveºte susþinerea
ta profesionalã ºi imaginea publicã, de aceea fii
precaut. Prietenii îþi sunt alãturi cu sfaturi ºi poveºti
interesante.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce câºtiguri
financiare dintr-o colaborare, de la ºi prin alþii sau
pur ºi simplu, fãcând ordine prin hârtii, descoperi
o micã avere uitatã într-un plic. Alcãtuieºte o listã
de prioritãþi ºi evitã cheltuielile nefondate. Primeazã
facturile, taxele ºi nevoile celor dragi. Implicarea în
activitãþi intelectuale sau demersuri privitoare la
cãlãtorii sau studii te oboseºte mult. Acceptã
sprijinul cuiva de încredere pentru a duce lucrurile
la bun sfârºit. La sfârºitul sãptãmânii este rost de
reuniuni interesante, atât în familie, cât ºi în mediul
socio-profesional în care activezi. Controleazã-þi
stãrile ºi vorbele! Unii îþi vâneazã fiecare miºcare
atunci când eºti în mijlocul celorlalþi.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Relaþiile parteneriale necesitã atenþie ºi eforturi
palpabile pentru a pune la punct discuþiile sau
activitãþile comune restante. Sunt ºanse sã fii obiectiv
în orice tip de parteneriat ºi de a rezolva lucrurile în
favoarea ta. Totuºi, þine cont de sugestiile celorlalþi,
pentru cã sunt de bun augur. A doua parte a
sãptãmânii evidenþiazã chestiuni financiare, de tipul
cheltuieli comune cu alþii, dezbateri pe tema
moºtenirilor sau partajelor personale ºi
profesionale. Prudenþã, toleranþã ºi rãbdare!
Gândirea este umbritã, astfel cã fereºte-te sã vorbeºti
prea mult. Sunt momente bune ºi pentru trasarea
unor planuri de investiþii, de cãlãtorii, dar ºi de
studii. Activitãþile culturale te ajutã sã visezi frumos
cu ochii deschiºi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna debuteazã cu multe sarcini de lucru la
serviciu, însã vei fi încântat. Cum eºti o fire extrem
de muncitoare te vei pune rapid pe treabã. Ar fi bine
sã alcãtuieºti o listã de prioritãþi ºi sã nu te pierzi în
amãnunte neimportante. Existã riscul sã oboseºti ºi
chiar sã aparã neplãceri serioase pe segmentul
sãnãtãþii. Ai încredere cã vei rezolva totul la timp ºi
foarte bine. Pe 6 noiembrie apar chestiuni
parteneriale, probabil semnarea unui contract,
rediscutarea unora vechi sau plãnuirea unor activitãþi
comune cu alþii. Verificã atent orice detaliu ºi abia
apoi decide în consecinþã. Se vor evidenþia ºi cheltuieli
comune cu alþii. Evitã acumularea datoriilor ºi
satisfacerea mofturilor celor dragi.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

 Rãscolirile sentimentale deschid sãptãmâna, fie cã
este vorba despre persoana iubitã, fie despre copii.
Sunt momente importante, ale cãror efecte le vei simþi
pe termen lung. Þine cont de ceea ce îþi spun cei dragi
ºi depune eforturi sã le fii alãturi necondiþionat. Cei
dragi chiar au nevoie de sprijinul tãu moral în
chestiunile lor personale, vor mai multã atenþie ºi
afecþiune din partea ta ºi nu în ultimul rând, îþi vor
propune sã te implici alãturi de ei în activitãþi recreative.
Posibile neplãceri financiare, pentru cã acum îþi doreºti
mai mult decât îþi permite bugetul. A doua parte a
sãptãmânii aduce în atenþie probleme vechi de sãnãtate,
însã ºi multã activitate la serviciu.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

La începutul sãptãmânii ai succes în treburile
gospodãreºti ºi în dialogurile cu membrii familiei.
Este rost de reuniuni familiale, de vizitare a locurilor
natale sau de a sta la poveºti împreunã cu prietenii,
cunoºtinþele, vecinii din copilãrie. Evitã sã te aluneci
în emoþii mari ºi detaºeazã-te de trecut! Priveºte viaþa
ca pe o experienþã, ca pe un film, pe parcursul cãruia
poþi lua, din când în când, premii fabuloase. În zilele
de 5 ºi 6 noiembrie intervin chestiuni amoroase ºi
legate de copii. Prudenþã, rãbdare ºi încredere! Sunt
momente bune pentru discuþii lãmuritoare ºi pentru
activitãþi recreative comune. Sãnãtatea este
vulnerabilã, bine fiind sã te îngrijeºti corepsunzãtor.
Mult de lucru ºi acasã, ºi la serviciu.

(5 - 11 noiembrie 2020)

Autor: AstroCafe.ro

Horoscop
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INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de Petre Rozalian

Mihai cu domiciliul în municipiul Orºova, Bld.
Porþile de Fier, nr. 66, scara B, ap. 9, judeþul
Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la
Administraþia Bazinalã de Apã Banat, aviz de
amplasament/aviz de gospodãrire a apelor pentru
realizarea proiectului “Consolidare mal ºi
amplasare ponton”, Municipiul Orºova, str. Valea
Cernei, nr. 9, CF nr. 53640, 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
amplasament/avizului de gospodãrire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã
observaþii, sugestii ºi reclamaþii se pot adresa
solicitantului dupã data de 02.11.2020.

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a

acordului de mediu

SC SERVICE VÃRÃNIC COM SRL, anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Înfiinþare agropensiune turisticã Vãrãnic în
comuna Brezniþa Ocol, jud. Mehedinþi”,
propus a fi amplasat în comuna Brezniþa Ocol,
judeþul Mehedinþi.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul autoritãþii competente pentru protecþia
mediului APM Mehedinþi ºi la sediul titularului în zilele
de luni pânã vineri între orele 8.00 - 16.00.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul autoritãþii competente pentru protecþia
mediului APM Mehedinþi.

INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de Primãria

Oraºului Strehaia, cu sediul în Strehaia, strada
Republicii, nr. 124, judeþul Mehedinþi, ce
intenþioneazã sã solicite la ABA Jiu, aviz de
gospodãrire a apelor pentru Refacere pod peste
pârâul Huºniþa (Hurduceºti), oraº Strehaia,
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 29.10.2020.

COMUNICAT DE PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru

Agriculturã (APIA) informeazã cã, în perioada 16 -
27.10.2020, au fost autorizaþi la platã în cadrul
Campaniei de plãþi în avans pentru anul 2020, un
numãr de 618.279 fermieri, reprezentând un
procent de74% din numãrul total al fermierilor.
   Suma totalã autorizatã la platã este în valoare de
958.294.278,33euro, astfel:
- 729.621.987,43 euro din Fondul European de
Garantare Agricolã (FEGA);
- 190.714.573,34 euro din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR);
- 37.957.717,56 euro cofinanþare de la
Bugetul Naþional (BN1).
   Reamintim cã, în conformitate cu Regulamentul
de punere în aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei
din 16 aprilie 2020, pânã la data de 30 noiembrie
2020, se pot efectua plãþi în avans de pânã la 70
% în cazul plãþilor directe enumerate în Anexa I  Biroul de comunicare

Stadiul plãþilor în avans aferente Campaniei 2020
la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului
European ºi al Consiliului, ºi de pânã la 85 % în cazul
sprijinului acordat în cadrul mãsurilor de dezvoltare
ruralã menþionat la articolul 67 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
   Plãþile se efectueazã la cursurile de schimb valutar
stabilite de cãtre Banca Centralã Europeanã, astfel:
- 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de cãtre Banca
Centralã Europeanã în data de 30.09.2020 ºi
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria C, nr. 323/03/01.10.2020, pentru plãþile
finanþate din FEGA (Fondul European de
Garantare Agricolã);
- 4,7830 lei pentru un euro, stabilit de cãtre Banca
Centralã Europeanã în data de 31.12.2019 ºi
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria C, nr. 001/2/03.1.2020, pentru plãþile
finanþate din FEADR (Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Ruralã).
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Penultima clasatã în Liga 2, Aerostar
Bacãu, a provocat primul semieºec pe teren
propriu al liderului FCU Craiova, care, în
precedentele patru jocuri disputate pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin, trecuse de
Ripensia Timiºoara (4-1), Dunãrea Cãlãraºi (2-
1), CSM Slatina (2-1) ºi Rapid Bucureºti (5-0).
   Prin remiza albã de marþi seara, oltenii au ratat,
astfel, posibilitatea sã se despindã la patru puncte
de urmãritoarele Metaloglobus Bucureºti ºi ASU
Politehnica Timiºoara. Echipa antrenatã de Dan
Vasilicã se consoleazã totuºi cu faptul cã a rãmas
singura din Liga 2 neînvinsã dupã 10 etape ºi cã
are în continuare cel mai bun atac din campionat,
cu 22 de goluri înscrise. Marþi seara a bifat, însã,
prima partidã din actuala stagiune în care nu a
marcat, deºi a întâlnit o echipã modestã, aflatã în
subsolul clasamentului. ”Nu facem calcule la ce
distanþã ne ducem faþã de contracandidate, ne
intereseazã doar jocul ºi rezultatul. Din pãcate,
ne-a ieºit doar jocul cu Aerostar! Puteam sã

FCU Craiova, la primul pas greºit pe “Municipal”
scoatem însã mai mult”, a
încercat sã ascundã supãrarea,
la finalul partidei, antrenorul-
interimar Vasilicã.
   Mijlocaºul Marian Stoenac a
spus ºi el cã jucãtorii echipei
oltene nu au subestimat
adversarii, de care îi
despãrþeau nu mai puþin de 17
puncte. “Nu am intrat relaxaþi
pe teren. Chiar am vorbit
înainte de meci sã nu luãm
adversarul de sus ºi chiar nu
am fãcut-o. Ne-a lipsit ºansa.
Ocazii au fost ºi am dominat
jocul din primul pânã în
ultimul minut”, a declarat

Stoenac. Acesta pare sã fi trecut rapid peste
ºemieºecul cu Aerostar ºi e deja cu gândul la
derby-ul din etapa viitoare, de la Timiºoara, cu
ASU Politehnica. ”Ne aºteaptã un meci împotriva
unei contracandidate la promovare ºi trebuie sã
mergem sã luãm cele trei puncte. Va fi un joc
foarte dificil, nu ca cel cu Aerostar, deoarece
Timiºoara joacã un fotbal destul de bun.
Politehnica are o echipã bunã, cu jucãtori cu
experienþã”, a conchis Stoenac. Partida ASU
Politehnica Timiºoara - FCU Craiova se joacã
sâmbãtã, cu începere de la ora 12:00, ºi va fi
transmisã în direct de postul TV Digi Sport.

Aerostar Bacãu va juca etapa viitoare la
Petrolul, dupã ce a obþinut la malul Dunãrii primul
punct în deplasare. Anterior, pierduse partidele
de la Farul Constanþa (0-1), Ripensia Timiºoara
(0-2), Dunãrea Cãlãraºi (2-3) ºi CSM Slatina (1-
2). Dupã egalul de marþi seara, Aerostar a rãmas
tot pe penultimul loc în Liga 2, dar punctul cu
liderul FCU Craiova este unul de moral pentru
echipa moldavã, dupã cum a declarat ºi team-
managerul Gabriel Voicu. ”Am oferit o surprizã
plãcutã. Am demonstrat cã atâta timp cât suntem
uniþi, punem suflet pe teren ºi ne respectãm
meseria, putem obþine
rezultate bune. Felicit pe
antrenorul Daniel
Munteanu cã a avut
curajul sã joace pe postul
de fundaº central cu un
junior nãscut în anul
2002 (n.r – Cornel Ardei),
mai ales cã întâlneam, din
punctul meu de vedere,
cea mai bunã echipã din
Liga 2. Acest punct nu ne
salveazã de la
retrogradare, dar ne dã
încredere cã putem
construi o echipã în jurul

 Mircea  Oglindoiu

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

acestor jucãtori tineri. E un punct de moral pentru
noi. Am avut poate ºi ºansã, dar ºi noi am avut
ghinion în alte meciuri, cum a fost cel cu
Universitatea Cluj, din prima etapã, când am avut
o barã în minutul 90 ºi puteam lua un punct.
Astãzi, Dumnezeu a fost cu noi. Urmeazã alte douã
partide în care întâlnim echipe cu pretenþii de
promovare (n.r - Petrolul ºi Rapid) ºi poate  aceste
meciuri ne motiveazã suplimentar. E foarte
important sã acumulãm puncte pânã în iarnã”, a
declarat Voicu.
   Pe lângã meciul FCU Craiova - Aerostar Bacãu
(0-0), în etapa a 10-a, s-au mai jucat Ripensia
Timiºoara - Turris Oltul Turnu Mãgurele (4-2),
Dunãrea Cãlãraºi - Metaloglobus Bucureºti (1-
0), Viitorul Pandurii Târgu Jiu - Unirea Slobozia
(3-1), CSM Slatina - Gloria Buzãu (0-2), FC
Maramureº Recea - ASU Politehnica Timiºoara
(3-3) ºi Farul Constanþa - CS Mioveni (1-1).
Partidele CSM Reºiþa - Concordia Chiajna, FK
Csikszereda Miercurea Ciuc - Pandurii Târgu Jiu
ºi Rapid Bucureºti - Universitatea Cluj nu s-au
disputat, din cauza cazurilor de covid apãrute în
rândul jucãtorilor ºi au fost reprogramate pentru
data de 11 noiembrie.
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Mã fraþilor, nu mai terminãm cu
pandemia asta, e mai rãu decât
credeam la început ºi nimeni nu ºtie
când se mai încheie. Îºi dau toþi cu
pãrerea, dar nimeni nu face mai
nimica. Ne-am obiºnuit ºi cu rãul
ãsta, pe principiul trãieºte cine
reuºeºte ºi poate pe noi ne sare
rândul ºi de data asta. Deloc sãnãtos,
da aºa e românul, l-a obiºnuit istoria
cu greutãþile. Aºa ºi cu nerodu de
Sucã, zisã cã sã duce sã sã cate de
Covidu ãsta, da pãnã la urmã sã urcã
în podu’ casei, cicã sã nu-l gãseascã.
Zisã cã dacã vine pandemia ºi-l catã,
sã zicã Veta cã nu-i acasã, cã e plecat
la mare. ªi vine acasã vara viitoare.
Cã ete, nu l-a ocolit covidu ãsta nici
pe nea ministru’ Popescu, îl luã aºa
pe nepusã masã, taman când sã
pregãtea omu sã mai facã o plimbare
ºi pin Israel, mai punea omu neºte
afaceri deoparte, cã nu or fi suficiente.

 nea Mãrin

Sucã ºi covidu’, nea Virgil ºi pandemia,
supãrarea lu nea Drãghiea ºi nervii lu’ nea Bontea

Mai vindea o maºinã, ceva. Da aºa,
sã plictiseºte pe Facebook nea Virgil,
mai asigurã poporu’ cã sã simte bine,
cã totul e în grafic ºi þara merge înainte.
Bine, zisã cã pusã umãru’ ºi la
asigurarea combustibilului pentru
încãlzirea Severinului, nici nu exista
îndoialã, mai ales cã-i mulþumi public
ºi nea Screciu, primau’ Severinului.
Aºa sã face cã între timp îl pusãrã ºi
pe nea Sãceanu ºef la Romgaz
Mehedinþi, ca sã nu mai depindã de
politic. Aºa cã toate lucrurile merg
strunã la Mehedinþi, da mai ales la
Severin. Pentru ei ºi ai lor, vorba lu
Marghioala lu Fleaºcã, supãratã cã
nu i-au mãrit pensia ºi pe fiu-sãu l-a
trimis patronu’ în ºomaj, cã nu mai
are comenzi ca înainte. Cicã poate la
anu’ sã mai întremeazã situaþia ºi îl
recheamã, da el nu-ºi fãcea speranþe,
aºa cã plecã pin Danemarca.

Pãi  da, nea Virgilicã,  ministru
priceput la toate,
s-a dat peste cap
de trei ori ºi a
fãcut rost de
combustibil. Da,
da nea Duicu s-a
nãcãjit, cã a rãmas
cu marfa în stoc.
Ar fi putut s-o dea
la Orºova, dacã
nea Mariusicã
Stoica, primaru’,
ar fi fãcut o
centralã termicã.
Da ºi iarna asta
orºovenii vor cãra
lemnele cu cârca,
la sobele din
apartamente, aºa
cã oraºul va fi plin
de fum, ca sã vadã
sârbii probabel de

unde le vine poluarea.
Mã nepoate, da supãrare mare pe

nea deputatu Bontea, cã nu mai fu pus
pe lista de parlamentari di la

Mehedinþi, sã mai prindã vreun loc,
ceva. Adevãrul e cã ‘mnealui a ºi
contat pentru mehedinþeni, a stat cot
la cot cu ei, s-a zbãtut, s-a
întrebuinþat, le-a apãrat interesele,
pãcat de un aºa bãiat sã nu sã mai
regãseascã pe liste. Zise al lu

Zbanghiu cã, dacã nea Bontea vrea,
sã pun amândoi în faþa sediului de
partid ºi protsteazã în liniºte pãnã vine
zãpada. Aduce nea Vlad ºi sãniuþa cu
cai, ºi dupã aia face ºi pe moº
Crãciun, cã sã pricepe la poveºti de
adormit copiii. Aia e, lasã nea Bontea,
ai vãzut ºi matale cum e cu toate ale
parlamentarilor, acuma mai stai ºi
matale o turã, cã nu o fi foc. Sau o fi,
mai ºtii?!

Mã fraþilor, da ce mai face nea
Drãghiea, ce mai face mustãcioara
‘mnealui, cã sã culcã seara victorios
ºi ieºi zdrobit a doua zi dupã alegeri,
de nici acuma nu i-a trecut supãrarea.
Pã nu, stã la gura sobei ºi deapãnã
amintiri, da ar putea sã mai stea pi la
umbra lu nea Gherghe, poate-l ia la
‘mnealui la restaurant, la Timiºoara.
La o fripturã, doar nu vã gândeaþi la
vreun masterchef, ceva, cã nu sã riscã
nea Gherghe aºa uºor. Nu, ‘mnealui
merge la sigur, aºa a mers ºi în
campania di la locale ºi a ieºit primu’
din coadã, dintre cei trei candidaþi cu
ºanse. Deh, aºa-i la tenis, ca-n viaþã.

Aºa cã, pãnã data viitoare, sã fiiþi
iubiþi ºi optimiºti!


