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În ciuda numãrului de infectãri cu
covid-19 aflat în creºtere, traficul

Pandemia nu opreºte circulaþia
la frontierele României

în punctele de trecere a
frontierei române se
deruleazã cu fluenþã.
   Astfel, în ultimele 24 de ore
(10.11.2020-11.11.2020),
prin punctele de trecere a
frontierelor României,
poliþiºtii de frontierã au

efectuat formalitãþile de control la
aproximativ 44.700 de persoane,

cetãþeni români ºi strãini, cu peste
25.600 mijloace de transport
(dintre care 14.500 automarfare).
Au intrat în þarã aproximativ
21.600 de persoane cu 11.800
mijloace de transport, iar pe sensul
de ieºire s-au verificat documentele
la 23.100 de persoane cu 13.800

mijloace de transport. Cel mai
intens trafic pare sã fie la frontiera
cu Ungaria care, în cele 24 ore a
fost tranzitatã de aproximativ
20.400 de persoane ºi de 12.900
mijloace de transport (7.100
automarfare).
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Editorial                      de Sorin Vidan

   Instituind o falsã stare de urgenþã,
Guvernul a închis ºcolile, cu toate cã
ministrul Educaþiei, Monica Anisie,
a recunoscut cã rata de infectare cu
Covid-19 în ºcoli este de sub 1%.
   Printr-o scamatorie logicã bizarã,
acelaºi ministru a declarat cã închiderea
ºcolilor ar fi, de fapt, “o mãsurã de
solidaritate cu medicii din spitale”.
   Medicii ºi personalul din spitale au
ºi ei copii care TREBUIE sã meargã
la ºcoalã (oricum nu au cu cine sã îi
lase acasã cât timp ei muncesc).
   Rata de infectare “sub 1%”
dovedeºte ceea ce spun OMS ºi toþi
specialiºtii internaþionali - cã ºcolile
trebuie sã rãmânã deschise / cã nu
ºcolile sunt focare de infectare.
   Alãturi de colegii mei din
#PRO_ROMÂNIA, vom avea grijã
ca ºcolile sã rãmânã deschise,
personalul didactic ºi nedidactic va
fi testat, condiþiile de igienã ºi
protecþie implementate!
   #PRO_ROMÂNIA propune un
pachet de mãsuri pentru a
redeschide ºcolile în siguranþã:

Redeschideþi ºcolile!
NU distrugeþi viitorul copiilor noºtri!

   - Testare: Testarea sãptãmânalã
a tuturor profesorilor ºi a
personalului auxiliar din ºcoli.
 - Cabinete medicale:
Redeschiderea în toate ºcolile a
cabinetelor medicale pentru trierea,
testarea ºi supravegherea elevilor.
   - Condiþii de închidere: Închiderea
ºcolilor doar atunci când rata de
infectare este de peste 10% din
totalul elevilor ºi personalului.
   - Materii ºcolare: Reducerea, pe
perioada crizei medicale, a
numãrului de materii ºcolare
predate pentru a reduce timpul
petrecut în ºcoalã ºi pentru a
diminua numãrul de elevi din clase.
   În PROMISIUNEA NOASTRÃ de a
scoate þara din crizã, redeschiderea
ºcolilor este una dintre cele 5 mãsuri
pe care le aplicãm DIN PRIMA ZI!
Pe 6 decembrie, VOTAÞI

#PRO_ROMÂNIA!

E foarte uºor în vremurile de
azi sã-þi pierzi cumpãtul. De luni de
zile suntem supuºi unui adevãrat
bombardament mediatic legat de
covid, de consecinþele pandemiei.
De luni de zile trãim sub spectrul
fricii ºi al îngrijorãrii. Din pãcate
suntem încã departe de finalul
acestei poveºti îngrozitoare. Viaþa
noastrã, altãdatã zgomotoasã ºi
plinã de miez, s-a restrâns foarte
mult. Acasã, la serviciu, prin
magazine, ºi cam atât.
   Viaþa noastrã offline seamãnã tot
mai mult cu o goanã cu masca pe
faþã printre semenii noºtri care ºi
ei, la rândul lor, tot cu masca pe
faþã, tot cuprinºi de îngrijorare. E
limpede cã multã vreme de acum
încolo acesta va fi climatul social
în care vom trãi.
   Alegerile parlamentare, ºi tot
vacarmul politicianist care înainte
de covid ne înfierbânta, par acum
jocuri semi-ridicole, într-un
context cu adevãrat grav. Puteam
trãi foarte bine ºi fãrã alegerile din
6 decembrie. Cu banii daþi pentru
pregãtirea alegerilor puteam
face secþii de terapie intensivã,
de exemplu. Politica pare astãzi
o glumã proastã.  În loc de
tevatura alegerilor mai bine se
concentrau pe situaþia dramaticã
a ºcolii româneºti.

Frumuseþea vieþii offline
   Toatã povestea aceasta absurdã
cu ºcoala online e o struþocãmilã,
un simulacru obositor ºi aberant.
Obositor pentru copii ºi pentru
cadrele didactice. O sã înfloreascã
nevrozele ca florile primãvara.
Pentru cã s-a gestionat extrem de
prost situaþia încã de la început.
   Devine tot mai evident faptul cã
ºcoala online nu e ºcoalã, ci un fel
de experiment aiurea, în care copiii
se fac cã învaþã iar cadrele didactice
se chinuie sã fie cadre didactice.
De dragul a ce? Al ideii de ºcoalã?
Al ideii de educaþie? Asta e
educaþie? Ce facem cu o generaþie
întreagã de copii marcaþi profund
de sistemul rigid în care au fost
siliþi sã trãiascã ºi sã „înveþe„? Ce
vor învãþa ei?
   În loc de alegeri parlamentare
mai bine ar fi încercat sã
îmbunãtãþeascã viaþa din spitale. În
primul rând viaþa cadrelor
medicale, ºi aºa chinuite de un
climat de muncã anormal, dar ºi
viaþa bolnavilor. Mã aºteptam ca
prioritatea zero sã devinã
spitalele, ºi tot efortul bugetar sã
fie într-acolo îndreptat. Nu doar
spre cei afectaþi de covid, ci spre
toþi cei bolnavi, fie cã vorbim de
boli grave, fie cã vorbim de boli
mai uºoare.
   Din pãcate nici ºcoala, nici
sistemul medical nu par încã
prioritãþi naþionale. Va trebui sã ne
descurcãm cumva, mai mult pe
cont propriu, la nivel de familie ºi
de grup de prieteni.

Sã încercãm, împreunã, sã nu
ne lãsãm doborâþi de acest climat
toxic în care ne adâncesc ºtirile
ºi noianul de restricþii ºi însãºi
neclaritatea viitorului apropiat.
Vom regãsi  într-o bunã zi
frumuseþea vieþ ii  of fl ine ºi
bucuriile normalitãþii pierdute.

Alina Teiº,
Deputat PRO România

Judeþul Mehedinþi



campanie electoralãOBIECTIV mehedinþean 12 - 18.11.2020 pag. 3

Situaþia epidemiologicã a
limitat posibilitãþile desfãºurãrii
evenimentelor de început de
campanie electoralã ºi lansare a
candidaþilor, astfel cã întâlnirile cu
sute sau mii de simpatizanþi de
altãdatã au fost reduse la cel mult

În contextul epidemiologic
actual, eforturile Consiliului
Judeþean Mehedinþi ºi ale
preºedintelui Aladin Georgescu, se
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îndreaptã cãtre sistemul de sãnãtate!
Astãzi (n.r. 6 noiembrie) am dat startul
lucrãrilor de construire a unui nou
corp de clãdire în cadrul proiectului

„Extinderea ºi dotarea
Ambulatoriului de Specia-
litate Integrat din cadrul
Spitalului Judeþean de
Urgenþã Drobeta Turnu
Severin”, în valoare de 13
000 305 lei, din care 2,5
milioane lei este contribuþia
Consiliului Judeþean
Mehedinþi.
   Am stat de vorbã, la faþa
locului, cu reprezentanþii
constructorului ºi conducerea
Spitalului Judeþean de
Urgenþã Drobeta Turnu
Severin, am stabilit detalii
legate de circuite ºi acces al

ambulanþelor în perioada lucrãrilor ºi
am primit asigurãri cã noul corp de
clãdire va fi gata în termen de 11 luni,
conform proiectului asumat.

   Nu întâmplãtor, începem ºi
campania pentru alegerile
parlamentare din data de 6
decembrie 2020, iar la Spital, i-am
avut alãturi, pe candidaþii PSD
pentru Senat ºi Camera Deputaþilor.
   Împreunã, vreau sã dãm un
semnal ferm, cã dincolo de toate
nevoile judeþului, sistemul de
sãnãtate este prioritar! Împreunã cu
domniile lor, vom continua
proiectele Consiliului Judeþean
Mehedinþi! Sunt investiþi i
demarcate cu sprijinul Guvernului
PSD ºi se vor concretiza cu
susþinerea administraþiei PSD din
Mehedinþi ºi a parlamentarilor
PSD.,, a declarat Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi.

ALADIN
GEORGESCU:

“Nu ne dorim
aceste alegeri,

dar suntem
pregãtiþi

pentru ele!”

20 persoane.
   PSD Mehedinþi a lansat vineri
candidaþii pentru Senat ºi Camera
Deputaþilor prin intermediul unei

conferinþe de presã.
“Se închid ºcoli, instituþii, dar

Guvernul þine morþiº sã mergem
la vot pe 6 decembrie. Nu ne dorim
aceste alegeri, dar suntem
pregãtiþi pentru ele!
   PSD Mehedinþi are o echipã
echil ibratã, o echipã de
profesioniºti, bine ancoratã în
problemele judeþului ºi ale þãrii ºi
pregãtitã sã vinã cu soluþii concrete
ºi coerente pentru a avea cu toþii
siguranþa unui trai mai bun! 
   Am încredere cã fiecare dintre ei
va contribui la continuarea
proiectelor pentru dezvoltarea

judeþului Mehedinþi împreunã cu
viitorul Guvern PSD!”, a declarat
Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   Lista PSD Mehedinþi pentru
alegerile parlamentare:
   Senat
1. Liviu Mazilu (senator în funcþie)
2. Delia Rîmniceanu (jurnalist)
   Camera Deputaþilor
1. Alin Chirilã (secretar de stat,
Guvernul PSD)
2. Cornel Folescu (fost viceprimar
Drobeta Turnu Severin)
3. Ionuþ Sibinescu (senator în funcþie).

 Biroul de presã

DJ607, între Strehaia
(intersecþie cu DN 67A) - Grozeºti
- limitã judeþ Gorj, a fost asfaltat în
proporþie de 90%, în acest
moment fiind în derulare lucrãri de
consolidare pe porþiunea de 3 km,
neasfaltatã pânã în acest moment.
   Constructorul a anunþat cã 23
din cei 26,08 km au fost asfaltaþi,
pe cea mai mare lungime fiind
deja în derulare procesul de

Drumul de la Grozeºti,
asfaltat aproape în întregime

aºternere a celui de-al doilea
strat, cel de uzurã.
   În paralel, se fac accese la
proprietãþi ºi rigole în localitãþile
Cârceni ºi Grozeºti.
   Tronsonul DN 67A - Grozeºti -
limitã judeþ Gorj este lotul 5 al
proiectului prin care se
modernizeazã/reabiliteazã 112 km
drumuri judeþene în Mehedinþi.

 Continuare în pag. 4
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PSD se þine de cuvânt!
Pieþele rãmân deschise!

Deputaþii au decis cã pe durata stãrii
de alertã, pieþele agroalimentare în spaþii
închise, târgurile, bâlciurile, pieþele mixte
ºi volante, talciocurile îºi vor putea continua
activitatea, cu respectarea mãsurilor de
protecþie sanitarã. Legea, care conþine
amendamentul lui Marcel Ciolacu, a fost
votatã cu 173 de voturi „pentru”, unul
„împotrivã” ºi 93 de abþineri.

PNL ºi USR s-au abþinut la vot.
   “Este inadmisibil ca sute de mii de
producãtori sã rãmânã fãrã mijloacele
zilnice de subzistenþã. Mai mult de jumãtate
din producþia de legume ºi fructe româneºti
se vinde în pieþele agroalimentare ºi era
nevoie sã îndreptãm nedreptatea fãcutã de
PNL!”, a declarat Aladin Georgescu,
preºedintele PSD Mehedinþi.

Strat nou de asfalt între Punghina ºi Opriºor!

Continuarea proiectelor de
investiþii în judeþul Mehedinþi este un
obiectiv asumat de preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, iar

infrastructura rutierã este o prioritate
pentru ca locuitorii sã poatã circula
în condiþii de siguranþã!
   “Suntem în mãsurã sã anunþãm cã
lucrãrile se desfãºoarã conform
graficelor în cadrul proiectului care
vizeazã reabilitarea/modernizarea a 112
km drumuri judeþene în Mehedinþi.
   Pe DJ 563, între Punghina ºi
Drincea, s-a turnat de curând, un strat
nou de asfalt.
   Anterior, se aºternuse binderul ºi
stratul de uzurã între Opriºor ºi
Drincea, astfel cã lungimea de 16 km
prinsã în proiect, Intersecþia cu DN
56A - Punghina - Opriºor (Intersecþia
cu DJ 561 A), este proaspãt asfaltatã
în proporþie de 95%.

   Continuãm împreunã!”, a declarat marþi,
10 noiembrie 2020, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.

 Urmare din pag. 3

 Biroul de presã

 Locuitorii din aceastã zonã circulã pentru prima datã pe
asfalt, dupã ce Consiliul Judeþean Mehedinþi a atras
fonduri europene pentru modernizarea drumului.

Drumul de la Grozeºti...

Deciziile luate de agenþiile Moody´s ºi Fitch
de a nu modifica ratingurile României înainte de
alegerile parlamentare, cât ºi câºtigarea de cãtre
Joe Biden a funcþiei de preºedinte al Statelor Unite
au pãstrat cursul euro într-un culoar foarte îngust.
   Leul a câºtigat în prima ºedinþã din noiembrie
un ban în faþa euro, pânã la 4,8643 lei, dar în
perioada analizatã cursul s-a miºcat în culoarul
4,8657 - 4,8678 lei.
   Evoluþia a fost contrarã cu cea a altor monede din
regiune, care s-au apreciat în decurs de circa douã
sãptãmâni cu aproape 3,9% în cazul forintului
maghiar, respectiv cu 2,8% în cel al zlotului polonez.
   Miercuri, media monedei unice a fost stabilitã
la 4,8678 lei, într-o ºedinþã în care transferurile
s-au efectuat în culoarul 4,865 - 4,87 lei.
   Capacitatea de apreciere a monedei naþionale este
limitatã, investitorii fiind prudenþi înainte cu o lunã de
alegerile parlamente, pot schimba în mod dramatic
spectrul politic dar ºi cel economic, în condiþiile în
care România a intrat într-o „Micã Închidere”.
   Conform ultimului sondaj realizat în rândul membrilor

Leul priveºte temãtor cãtre alegerile din decembrie
CFA România, valoarea medie a anticipaþiilor pentru
orizontul de ºase luni este 4,9284 lei/euro. În cazul
valorii medie a anticipaþiilor pentru orizontul de 12 luni
aceasta a crescut la 4,9996 lei/euro.
   Analiºtii cred cã destinele economiei SUA vor
fi controlate de cãtre Rezerva Federalã
americanã, pânã la investirea celui de-al 46-lea
preºedinte la sfârºitul lunii ianuarie. Ei
anticipeazã cã piaþa va fi inundatã cu un nou val
de lichiditãþi, ceea ce ar putea face ca moneda
americanã sã scadã spre 1,25 dolari/euro.
   Euro s-a apreciat de la 1,1624 dolari la 1,1921
dolari, dar s-a retras la sfârºitul perioadei la
1,1767 – 1,1834 dolari. La noi, cursul monedei
americane a scãzut de la 4,1637 la 4,0987 lei
dar a urcat miercuri la 4,1316 lei.
   Moneda elveþianã s-a depreciat de la 1,067
pânã la 1,083 franci/euro, iar media a scãzut de
la 4,5582 la 4,4999 lei.
   Cursul lirei sterline a crescut miercuri la 5,4777
lei, minimul perioadei fiind de 5,3854 lei.
   Preþul gramului de aur a scãzut de la 252,9346

la 248,4532 lei, cel de la finalul intervalului fiind
stabilitã la 249,2887 lei. Evoluþia s-a datorat
majorãrii cererii de metal galben, pentru o scurtã
perioadã, ceea ce a fãcut ca uncia sã urce la
1.954 - 1.965 dolari, pentru ca miercuri sã
coboare la 1.871 - 1.884 dolari. Reamintim cã
gramul de aur a atins un record istoric de
260,8073 lei în data de 3 august.
   Dobânzile interbancare s-au stabilizat la
sfârºitul intervalului, în condiþiile reducerii cererii
de lei, atât cea comercialã cât ºi cea speculativã.
  Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei,
a stagnat la 2,07%. Indicele ROBOR la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare,
s-a oprit la 2,12% iar cel la 12 luni la 2,14%.
   Bitcoin a crescut vinerea trecutã la aproape 16.000
dolari, valoare care a fost atinsã ultima datã la
sfârºitul lui 2017, dupã care a coborât pe platformele
specializate spre 14.600 - 15.800 dolari.
Analiza cuprinde perioada 4 – 11 noiembrie.

 Radu Georgescu
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Dragi mehedinþeni,
   PMP Mehedinþi intrã în campania
pentru alegerile parlamentare cu
obiectivul clar de a vã reprezenta în
legislativ pe toþi cei care credeþi în
valorile ºi tradiþiile româneºti, în
identitatea naþionalã a neamului
nostru, în familie, în proprietate, în
munca preþuitã corect, în demnitatea
fiecãrui român.
   Cu dreaptã credinþã venim în faþa
dumneavoastrã ºi vã spunem cã
rolul nostru în Parlament este acela
de a fi vocea oamenilor de  bunã
credinþã, care pânã acum nu a fost
nici auzitã, nici ascultatã.
   Vã propunem drept candidaþi
oameni oneºti, cu o profesie clarã,
cu rezultate în activitatea lor, fãrã
probleme de integritate.
   Vã propunem oameni cu fricã de
Dumnezeu, legaþi pentru totdeauna
de judeþul Mehedinþi, de
comunitãþile locale de aici. Oameni
care vor merge în Parlament cu
sprijinul dumneavoastrã pentru
proiecte concrete care vor veni în
sprijinul fiecãruia dintre voi.
   Astfel, eu vã cer încrederea pentru
a reuºi sã finalizez Codul de Mediu,
un pachet unitar de legi prin care sã
apãrãm mai bine pãdurile noastre,
calitatea aerului pe care-l respirãm ºi
a apei pe care o bem, ariile naturale
protejate din judeþ. Colegul meu,
Florin Gagea care candideazã la
Senat este specialist în probleme de
transporturi ºi trafic rutier ºi are

   1. Domnule vicepreºedinte Ion
Cupã, deschideþi lista PMP Mehedinþi
pentru Camera Deputaþilor. Cum veþi
aborda  campania în aceste condiþii
speciale generate de criza sanitarã?
   PMP are o listã reprezentativã atât
pentru Camera Deputaþilor cât ºi
pentru Senat. Florin Gagea, un
inginer cu multã experienþã în
domeniul transporturilor deschide lista
noastrã pentru Senatul României. Pe
listã se regãsesc economiºti, ingineri,
biologi, oameni cu o profesie clarã ºi
fãrã probleme de integritate. PMP
Mehedinþi propune patru doamne
candidat pe listele sale, ceea ce este
o premierã pentru judeþ. Vom
respecta cu stricteþe toate condiþiile
prevãzute de lege dar vom face o
campanie activã ºi fizic ºi în mediul
online. Nu trebuie sã abandonãm
democraþia ºi competiþia politicã liberã
chiar ºi în aceste condiþii vitrege.Toate
naþiunile puternice au organizat ºi vor
organiza alegeri. Absenþa democraþiei
e mai periculoasã decât orice virus!
   2. Aþi fost un parlamentar activ în
actuala legislaturã, aþi condus Comisia
pentru Mediu ºi Echilibru Ecologic a

proiecte pentru îmbunãtãþirea acestui
sector. Colegele mele Ramona Cupã,
Irina Zoican, Georgeta Stelescu ºi
Loredana Cioc vor sã promoveze legi
pentru un sistem sanitar mai bun în
toate localitãþile rurale din Mehedinþi.
Colegii mei Louis Moisescu ºi
Alexandru Sitaru au proiecte de legi
pentru încurajarea sportului/suport
logistic ºi financiar competitiv ºi un
proces de selecþie eficient în toate
ºcolile din Mehedinþi ºi din întreaga
þarã. Ion Tufiº este preocupat de o
reformã a educaþiei prin care sã oferim
acces la învãþãturã ºi la ºcoli de meserii
tuturor copiilor ºi tinerilor, indiferent
de mediul social din care provin.
   Noi, toþi candidaþii PMP Mehedinþi
vrem sã susþinem în Parlament ca
întregul judeþ Mehedinþi, dãruit de
Dumnezeu cu atâtea minunãþii
naturale, sã fie declarat Zonã de
Interes Turistic Naþional ºi, astfel, sã
putem atrage mai repede ºi mai mulþi
bani europeni pentru dezvoltare ºi
creare de locuri de muncã. Sã
valorificãm mai bine toate atuurile pe
care le avem în judeþ ºi hãrnicia
tuturor producãtorilor locali.
   Pentru astfel de lucruri vã cerem
votul pe 6 decembrie!Pentru cã
Vrem sã MiºcãmRomânia
#PentruMehedinþi!
   Cu încredere în dreapta judecatã
a fiecãrui mehedinþean

Al dumneavoastrã,
ION CUPÃ, candidat PMP
pentru Camera Deputaþilor

Scrisoare cãtre mehedinþeni “În Parlament e nevoie de oameni
care au proiecte pentru România”
Interviu cu Ion CUPÃ,

Vicepreºedinte
naþional PMP:

Camerei Deputaþilor, aþi reprezentat
Parlamentul Romaniei la Adunarea
parlamentarã NATO. Ce bãtãlii trebuie
duse mai departe în plan legislativ
pentru o politicã de mediu competitivã
în România?
   Am fost iniþiator ºi coiniþiator la 39
de proiecte legislative dintre care 13
au devenit legi. Am încercat sã-mi fac
doar datoria în misiunile încredinþate
de Parlamentul României rezultat în
urma votului cetãþenilor. Faptul cã am
reuºit sã adoptãm o serie de legi prin
care am limitat defriºãrile ilegale,
exportul de buºteni, prin care am
protejat ariile naturale, prin care am
pus stavilã unor activitãþi cu grad mare
de poluare, prin care am creat instituþii
eficiente pentru protecþia mediului este
un pas important înainte. Sunt însã
multe lucruri de fãcut în plan legislativ
pentru a evita proceduri de
infringement pe mediu, pentru a
ne alinia definitiv la politicile
europene în materie.
   Cred cu tãrie cã România are
nevoie de un Cod de Mediu cât mai
repede pentru ca toate activitãþile cu
incidenþã la mediu sã fie reglementate
în mod  unitar. Am lansat în Parlament
aceastã idee a Codului de Mediu ºi
vreau sã duc acest proiect la bun
sfârsit alãturi de toþi cei interesaþi:
mediu universitar, companii, onguri,
experþi etc.

Comandat de PMP Mehedinti,
Executat de SC PROFIN SRL; Cod

Mandatar Financiar 11200012
 continuare în pag. 14
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’

Victoria Noi Ordinii Mondiale este
aproape de desãvârºire în aceastã fazã de început!
Mai trebuie sã câºtige alegerile Joe Biden, în
America, pentru ca neomarxiºtii sã capete vitezã
ºi mai mare, apoi, lumea va fi dirijatã de ceea ce
se întâmplã în America. Ce va face China,
fãuritoarea acelui virus în laboratoarele ei, care
virus constituie argumentul suprem în
schimbarea Vechii Ordini?China va duce o viaþã
paralelã, complice cu America cea Nouã,
bidenianã, cu acele forþe care urmãresc
împuþinarea populaþiei ºi controlul celei
rãmase prin mijloace de teroare, de totalitarism
absolut, dar modern, adicã în care societatea
se va constitui dincolo de valorile vehiculate
pânã acum, de religii, de moralã, de cutume
ºi identitate naþionalã. Va fi o planetã uniformã,
comandatã online, cu cetãþeni care nu-ºi vor
mai pune problema libertãþii ori a adevãrului
reflectat de raþiune ºi de realitate, va fi un adevãr
confecþionat în laboratoare, o realitate
artificialã, contrafãcutã, care va imita niºte
valori inventate, ce se pot schimba în funcþie
de interese sau de amuzament, pur ºi simplu!
   Puterile lumii nu se vor mai mãsura între
ele pentru cã nu vor mai fi mai multe puteri, ci
doar una singurã, compusã din forþe unite, pe
care nici nu le-am bãnuit pânã acum, o putere
absolutã, care se va revendica dintr-un spaþiu
ºi timp supra-omenesc, o “divinitate” ocultã,
o contra-divinitate, de fapt, care nu se comparã
nici mãcar cu ea înseºi pentru cã ea nu crede
în comparaþii, ci doar în siguranþa scenariului
ei, iar asta nu este credinþã, este o certitudine
universalã exclusiv proprie, dacã admitem cã
universul este ea ºi numai ea, “noua
divinitate”! Universul este Noua Ordine
Mondialã, cosmosul este necunoaºterea
noastrã, ignoranþa în care vom fi lãsaþi fãrã
regrete, fãrã scrupule, fãrã milã!
   Mai existã soluþie de ieºire, de finalitate a
acestei Noi Ordini? Mai mult: ce poate urma
acestei Noi Ordini? O altã Ordine? ªi cum va
arãta ea? Oare, acea Nouã Ordine care o va
schimba pe aceasta, nu ar trebui sã fie
reinstaurarea lumii în rosturile ei, deja
construite de-a lungul unor milenii, adicã
aceastã lume, a noastrã, pe care vor marii
jongleori, acum, s-o schimbe?
   De fapt, schimbarea a început, lumea este în
stare de ºoc, þinutã þintuitã în pasivitate de
teroarea Covid, de acest virus care se
rãspândeºte cu o vitezã ºi o eficienþã dincolo
de orice logicã ºi medicalã, ºi moralã! Gãselniþa
numitã Covid cu care s-a îngenunchiat
omenirea în vederea schimbãrii care sã asigure
o supremaþie totalitarã a unui grup nevãzut,
risipit ºi insinuat prin economia mondialã, prin

Trump, Biden, China ºi coronavirusul

* Pe mãsurã ce ne apropiem de Moº Nicolae,
vreau sã zic de data fatidicã a alegerilor parlamentare,
se înmulþesc „zilele negre” (cã alte comparaþii ziariºtii
lui peºte prãjit de pe Dâmboviþa nu mai gãsesc!)
generate de statisticile din ce în ce mai alarmante ale
victimelor coronavirusului. Parcã în ciuda lui nea
Rânjilã, cãruia, de i-ai flutura prin faþa ochilor chiar ºi
un vagon dezafectat de metrou, tot ar þine-o gaia maþu’
cã de vinã pentru aceastã situaþie ar fi tot pesedeul,
care ar trebui scos cu orice preþ din viaþa politicã a
României. Dar, ne întrebãm, de ce am scoate, cu eforturi
deosebite, din viaþa Þãrii un ditamai partid politic ºi nu
i-am da mai degrabã lui un ºut bine simþit, desigur cât
se poate de democratic, ºi, dacã vreþi, uºor metaforic,
ca sã nu se afirme cã am fi bãieþi rãi, spre a-l îndepãrta
cât mai mult posibil de cuibul cu tendinþe totalitariste
ºi belferiste cunoscut ºi sub denumirea profund
semnificativã de Cotroceaua Mov?!
   * De când i-a intrat în reflex sã iasã, precum cucul,
la orã fixã, spre a se adresa naþiunii inerte sau, dupã
caz, inepte, nea Rânjilã pare sã se afle într-o fazã de
îngroºare a mandibulei, în fine, a ansamblului facial
numit generic bot. Sã fie de vinã noua sa iniþiativã
despre care se vorbeºte tot mai des, privind portul a
douã, trei, patru sau mai multe mãºti suprapuse în
ideea sporirii eficienþei în lupta cu coronavirusul? Nu
ºtiu, întreb ºi eu.
   * “Zilele negre” înmulþindu-se, s-au înmulþit ºi
ºedinþele de guvern, din care noi, prostimea, deh,
trebuie sã înþelegem cã autoritãþile lucreazã de zor
pentru rezolvarea problemelor, a nevoilor þãrii.
Lucreazã, desigur, în maniera deja consacratã, „Mircea,
fã-te cã lucrezi!”. La una dintre aceste ºedinþe, anunþatã
ca pe o mare furtunã politicã, a „descins” (citez din
presa... timpului) direct în capul mesei ºedinþei
respective, ca naºu’, cã miniºtrii lui Dumnezeu nu-s
capabili a fi în stare, dacã poci sã zic aºa, sã ia vreo
deciziune de capul lor, dacã nu este maitre acolo sã le
desfacã þestele! Iar din puþul gândirii marelui puþã-
drãguþã au ieºit numai ºi numai perle de gândire
administrativã. Cea mai teribilã dintre ele, care deja i-
a ridicat lumea în cap, este legatã de închiderea pieþelor
ºi a târgurilor. Asta în ultima perioadã a anului, când
toatã lumea îºi face provizii ºi când pieþele unde þãranul
român doreºte sã culeagã roadele muncii sale de peste
an sunt, iatã, pe cale sã devinã teritorii ale nimãnui.
Din care nici þãranul român ºi nici  statul român nu
câºtigã nimic. Aºa ceva? Aºa ceva nu te conduce decât
la ideea cã statul ºi cetãþeanul român sunt boicotaþi în
mod deliberat. Amploarea manifestaþiilor stradale de
protest nu trebuie sã surprindã, atâta vreme cât nimeni
nu este interesat în mod real sã gãseascã o rezolvare
corectã a acestei situaþii, care, fãrã nicio exagerare, pune
în pericol existenþa unei întregi clase sociale, þãrãnimea
producãtoare de bunuri alimentare, dar ºi o întreagã
ramurã - esenþialã - a economiei naþionale: agricultura!

Vocaþia sinuciderii
laboratoare de cercetare, prin structuri militare,
prin arte ºi industria divertismentului, ºi, mai
ales prin mass media, acest uriaº instrument
care, folosit abuziv, devine unul de formare ºi
de dirijare a opiniei în direcþia doritã, aceastã
gãselniþã mizerabilã poate deveni una
incontrolabilã, iar de aici, poate surveni
apocalipsa. Controlul acestui Covid este
important, aºadar, inventatorii lui, mai mult ca
sigur, s-au gândit la controlul sãu, la stingerea
lui din momentul în care îºi vor atinge þinta. Prin
urmare, vaccinurile contra aºa ceva este pistol
cu apã, dar, în acelaºi timp, sunt sursã de bani
pentru aceeaºi fãuritori ai virusului! Argument
în acest sens este (ºi) faptul cã, dacã s-au raportat
paºi importanþi în gãsirea formulei unui antivirus,
un vaccin, cum i se spune, ei, bine, a fost
anunþatã o... modificare a structurii virusului
contra cãruia omenirea tocmai îi bâjbâie
antidotul! Prin urmare, tot efortul gãsirii,
inventãrii unui antivirus a fost zadarnicã, dar, în
acelaºi timp, ºi un avertisment, în sensul cã orice
a-þi face, fraierilor, noi tot vã vom veni de hac, vã
vom þine-n frâu, vã vom juca soarta la pãcãnelele
bunului nostru plac!
   Atitudine criminalã? Dacã nu este aºa, cum ar
putea fi definitã, ea? ªi altceva, tot ca argument
al unui scenariu criminal, pus la punct în detaliu,
ºi la care România, stat slugarnic ºi pupincurist,
actualmente, a marºat imediat: prin super-
marketuri se aude din difuzoarele proprii ale
propagandei ideologice, care a înlocuit-o masiv
pe cea comercialã, cum cã respectivul
supermarket este “certificat” sã funcþioneze în
condiþiile pandemiei cu Covid-19! Hopa! Deci
este o entitate care certificã în baza unor criterii,
evident, cine sã funcþioneze cu public ºi cine
nu! Cine este aceastã autoritate în domeniu, nu
ºtim, dar se poate afla, important este cum de
aceastã autoritate nu-ºi ramificã serviciile ºi
asupra ºcolilor, de exemplu, ºi sã poatã
funcþiona, asupra pieþelor, cã tot e ultima
gãselniþã de umilire a românilor, conduºi spre
sãrãcie ºi distrugere a valorilor ºi sistemelor care
le-au întemeiat existenþa. De ce numai asupra
super-marketurilor? Discriminare? Favoritism?
Bãtaie de joc?
   Victoria lui Biden va certifica trendul Noii
Orânduiri Mondiale, ºi, zic mulþi, dupã
confirmarea lui la Casa Albã, coronavirusul
va da înapoi, urgent, pânã la dispariþie. În caz
contrar, cu Trump la locul pe care încã îl are,
lupta va continua, dar de pe alte poziþii mult
mai tranºante, luptã în care România este
pionul din mâna a ºaptea, salvarea ei minimã
fiind, totuºi, la nivelul demnitãþii de a nu suge
în continuare la þâþa spurcatã a trãdãrii ºi
slugãrniciei puturoase. C. OVIDIU
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Datoritã “scenariului roºu” în care se aflã
municipiul Drobeta Turnu Severin din pricina
pandemiei provocatã de virusul SarsCov2,

evenimentul „OCTOGON – Opt poveºti despre
cetatea unde locuieºti”, va putea fi vizionat doar
în mediul online. Vom comunica toate detaliile
pe pagina Direcþiei de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural Drobeta Turnu Severin.

(https://www.facebook.com/
DirectiaPatrimoniuIstoricTurismCultural).
Ioan N. TÃTUCU, Responsabil comunicare

Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural

Datoritã “scenariului roºu” în care se aflã
municipiul Drobeta Turnu Severin din pricina
pandemiei provocatã de virusul SarsCov2,
vernisajul expoziþiei „ORAªUL ªI APA” va putea

fi vizionat doar în mediul online. Vom comunica
toate detaliile pe pagina Direcþiei de Patrimoniu
Istoric ºi Turism Cultural Drobeta Turnu Severin.

(https://www.facebook.com/
DirectiaPatrimoniuIstoricTurismCultural).
Ioan N. TÃTUCU, Responsabil comunicare

Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural

Consilierii locali ai comunei Pruniºor ºi-
au ales viceprimarul în persoana consilierului
local PMP Daniel Truºculescu. Este a doua
victorie a celor de la Partidul Miºcarea Popularã,

dupã ce, la Balta, Dorel Podeanu a fost ales
viceprimar. Noul viceprimar al comunei Pruniºor
a obþinut 8 dintre cele 11 voturi valabil exprimate.
   Dupã victoria de la Balta, unde primarul PMP,
Irina Zoican, va avea alãturi tot un viceprimar
de la PMP, pe 10 noiembrie 2020 ºi primarul
PMP de la Pruniºor, Emilian Vîlcu a reuºit sã
îºi impunã ca viceprimar un coleg de la PMP,
pe Daniel Truºculescu.
   Contracandidatul viceprimarului ales a fost
Ciprian Mãciucã, fostul viceprimar, de la PNL, iar
în urma votului secret al celor 11 consilieri, Daniel
Truºculescu a obþinut 8 voturi, Ciprian Mãciucã
(PNL) a obþinut 2 voturi, iar un vot a fost nul,
deoarece consilierul care l-a exercitat nu a ales
niciunul dintre candidaþii de pe buletinul de vot.
   În Consiliul Local al comunei Pruniºor,
configuraþia politicã este urmãtoarea: PMP - 4
consilieri, PNL - 4 consilieri, PSD - 3 consilieri.
Pentru viceprimarul Truºculescu au votat cei
patru consilieri PMP, cei trei consilieri de la PSD
ºi un consilier de la PNL.
   La eveniment au fost prezenþi senatorul PSD
Liviu Mazilu ºi deputatul PMP Ion Cupã, precum
ºi candidatul PMP pentru funcþia de senator,
Florin Gagea.
   „Consider cã este un moment important pentru

PMP are viceprimari la Balta ºi Pruniºor

comuna Pruniºor, felicitãri domnului viceprimar
pentru alegerea de astãzi, felicitãri domnului
primar pentru cã are o echipã bunã de consilieri
responsabili. Vreau sã vã atrag atenþia tuturor cã

nu mai este timp de dispute politice interne, cã
aºteptãrile cetãþenilor sunt foarte mari, sper sã
mergeþi mai departe împreunã pentru dezvoltarea
acestei comunitãþi, pentru cã urmeazã niºte ani
nu tocmai uºori pentru România. Din partea mea,
veþi avea întreg sprijinul meu ca parlamentar
pentru comunitatea din Pruniºor, pentru toate
proiectele domnului primar ºi al consilierilor
locali ºi vã asigur de tot sprijinul Consiliului
Judeþean Mehedinþi. Vã îndemn sã veniþi cu
proiecte noi, sã þineþi seama de punctul de vedere
al secretarului general al comunei ºi vã urez mult
succes”, a declarat senatorul PSD, Liviu Mazilu.
   „Vreau sã mulþumesc în primul rând atât
consilierilor locali care m-au ales, cât ºi celor
care nu m-au ales, îmi doresc o colaborare
bunã, pentru a putea sprijini proiectele
domnului primar, pentru ca aceste proiecte sã
fie duse la bun sfârºit, în beneficiul locuitorilor
acestei comune”, a declarat viceprimarul
comunei Pruniºor, Daniel Truºculescu.
   „Ne mândrim cu cel de-al doilea viceprimar
al nostru, domnul Truºculescu, echipa este
reîntregitã acum, iar primarul Emilian Vîlcu are
o ºansã mare de a revitaliza ºi dezvolta aceastã
comunã”, a precizat deputatul PMP, Ion Cupã.

 Romeo  Crîºmaru
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Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
Urmãresc cu atenþie ºi

îngrijorare presa francezã, mai ales
ziarului „Les Echos”, ediþia tipãritã.
Am citit recent cã, dintr-un sondaj
efectuat de Elab pentru ziarul „Les
Echos”, pentru „Radio Classique” ºi
„Institutul Montaigne”, a reieºit cã
50% dintre francezi considerã cã
este mai importantã continuarea
eforturilor pentru oprirea contagiunii
(în condiþiile setate de autoritãþile
macroniene - n.n.), chiar cu preþul
slãbirii economiei ºi al pierderii
locurilor de muncã, în timp ce 49%
sunt pentru relansarea economiei
prin revenirea la normalitate.
   Din primul grup, cei mai mulþi
repondenþi sunt tineri pânã în 30 de
ani ºi persoane în vârstã de peste 65
de ani. Al doilea grup este format
mai ales din persoane active, adicã
salariaþi, profesii liberale sau
independente, antreprenori, patroni.
Mã aºteptam, oarecum, la aceste
cifre (care ar putea foarte bine sã fie
valabile ºi în România), întrucât
primul sub-grup nu este obiºnuit cu
responsabilitatea personalã, iar cel
de-al doilea sub-grup a obosit de
atâta responsabilitate, aºteptând
altceva de la viaþã decât procovocãri,
iar când statul te bombardeazã zilnic
cu ºtiri panicarde ºi, în acelaºi timp,
te asigurã cã va avea paternalist grijã
de tine, tinzi sã crezi cã e mai bine
sã stai acasã, în siguranþa
cãminului, la cãlduricã.
   În legãturã cu datoriile publice
cauzate de cvasi-închiderea

Restrângerile drepturilor ºi libertãþilor omului
economiei ºi de restrângerile de
drepturi ºi libertãþi, peste 58% dintre
francezi zic cã datoriile pot sã
creascã oricât, ei sã fie sãnãtoºi ºi
serviþi de stat la pat, sub
plãpumioarã, cu tot ce le trebuie, cã
sunt bolnãviori sau riscã sã aibã
nãsucurile înfundate ºi febrã de 37,2
grade (notã: deviza lui Macron în
„lupta” contra pandemiei este „qoui
qu’il en coûte” (oricât ar dura, oricât
ar costa, noi cheltuim, chiar ºi pe
datorie; dacã, în Franþa, se întâmplã
din când în când sã se punã niºte
întrebãri în Parlament sau în cadrul
anchetelor penale, iar miniºtri
întrebaþi chiar rãspund, la noi treaba
asta e secret de stat, cã aºa vrea Cîþu;
cã datoriile astea, fãcute de aceºti
farsori siniºtri, vor trebui sã fie ºi
achitate de cineva, mai precis de noi,
ceilalþi, precum ºi de copiii, nepoþii
ºi strãnepoþii noºtri, conteazã mai
puþin. L’important c’est nous - zic
francezii...).
   De-a dreptul ºocante sunt, însã,
cifrele relative la drepturile ºi
libertãþile omului:
- Douã treimi dintre francezi (adicã
66%) sunt „pregãtiþi” pentru a-ºi
reduce viaþa socialã/socializarea[1],
în favoarea distanþãrii fizice, a
(cvasi)izolãrii la domiciliu ºi a
lucrului de acasã.
- Trei sferturi din populaþie (mai
precis, 76%) este pregãtitã sã
accepte reducerea libertãþilor
individuale (?!), în numele luptei
contra coronavirusului.
- Uluitor este ca 92% dintre

susþinãtorii lui Macron sunt pentru
reducerea libertãþilor!
   Culmea sarcasmului este cã
61% dintre simpatizantii partidului
„La France insoumise” (Franþa
nesupusã) sunt pentru reducerea
libertãþilor, adicã sunt gata sã fie...
supuºi!
- Doar 23% dintre francezi
considerã cã cel mai important
lucru într-o democraþie rãmâne
respectul libertãþilor individuale.
   Faþã de asemenea atitudine nu
pot sã spun decât: O M G (Oh, my
God, c’est à dire : Oh, mon Dieu)!
Asta este Franþa, þara drepturilor
omului (pays des droits des
hommes)? Se pare cã da. Se pare
cã pânã ºi francezii s-au lãsat
pãcãliþi de statul-providenþã, cã
restricþiile de drepturi ºi mãsurile
liberticide sunt temporare (dar statul
nu dã niciodatã înapoi ceea ce a
luat, cu atât mai puþin nu face asta
statul/suport al neo-feudalismului
consolidat prin directivele Fed,
B.C.E., F.M.I., O.M.S. sau U.E.) ºi
justificate de lupta contra pandemiei
(dar asta e o luptã tot atât de realã -
ºi la francezi, ca ºi la noi - cât este
wrestling-ul american).
   În orice caz, nu am vãzut niciun
tehnocrat, global sau cantonat la un
teritoriu geografic, care sã spunã cu
precizie cât mai dureazã pandemia.
Streinu-Cercel, unul dintre aceºti
tehnocraþi, spunea cã pandemia va
dura cel puþin pânã în 2023. Ce
facem, acceptãm restrângerea
drepturilor ºi libertãþilor încã trei
ani? Ce fel de viaþã e asta, în spatele
gratiilor coliviei de confort? ªi
acceptãm sã plãtim cu munca ºi
suferinþa noastrã acest spectacol
grotesc al acestor musculoºi de
plastic care se prefac cã luptã în ring
cu inamicul necunoscut?
   Pentru conformitate, vã invit sã
citiþi despre cele de mai sus în
cotidianul „Les Echos”[2] ,
Despresivã de-a dreptul este ºtirea
cã ºi în SUA (land of the free...) se
întamplã cam acelaºi reflux
democratic - mai puþin de o treime
dintre americanii nãscuþi dupã 1980
considerã cã este esenþial sã trãiascã
în democraþie ºi cã din ce în ce mai
mulþi americani sunt „pregãtiþi” sã

repunã în discuþie democraþia ºi
drepturile omului pentru a-ºi apãra...
dreptul de a deþine ºi utiliza arme de
foc[3]. Nenorocirea este cã, la
americani, acest trend nu este
declanºat de pandemie (poate doar
accelerat). Trendul non (sau chiar
anti) democratic vine din anii 2001-
2011, când s-au instaurat dictatura
insidioasã a serviciilor secrete ºi
capitalismul de supraveghere, sub
impactul luptei/rãzboului anti-
terorism, al „necesitãþii” salvãrii
bãncilor de la faliment, cu preþul
falimentului statului, oraºelor (63
dintre cele 75 de mari oraºe
americane sunt în insolvenþã - n.a.)
ºi populaþiei sãrãcite (30 de milioane
de americani sunt în prag de
evacuare din case). Trendul s-a
accelerat ca rezultat al freneziei
colective care a dus la afiºarea
benevolã pe paginile de socializare
a sufletului/stafiei/avatarului
fiecãruia dintre americani, care au
devenit „produse predictive” (pe
urmã, prin imperialism cultural, ne-
au fãcut ºi pe noi la fel, clone ale lor
sau avataruri ale curþii cu miracole
a marilor moguli IT din grupul
„select” gafam - n.a.).
   Nu vi se pare îngrijorãtor? Credeþi
cã noi stãm mai bine? Eu cred cã
cifrele, exceptând încrederea în
autoritãþi, sunt mult mai mari la noi.
E doar o „coincidenþã” cã procentul
francezilor care ar renunþa, temporar,
la viaþã socialã de fricã de virus, este
exact aceeaºi cu procentul celor care
au votat anul trecut pentru o
„Românie « nor-ma-lã »”?

Aranjament grafic - I.M.

[1] I tell you, people, we are on the wrong side of heaven and the righteous side of hell.
[2] „Les Echos” ediþia tipãritã din 9-10 octombrie, p.3.
[3] apud Jacques Attali, Les Echos, nr. din 9-10 oct, p.13.
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Guvernul danseazã de
douã luni de zile pe o sârmã
pentru a putea organiza alegerile
parlamentare. Problema este cã
prin cablul respectiv circulã
curent electric. Ne dãm seama ce
fel de dans executã Guvernul dacã
prin sârma respectivã circulã
energie electricã. Ar fi putut
circula gaze naturale, COVID, dar
în þara noastrã încã nu a apãrut
tehnologia.

Dansul pe sârma bãgatã în
prizã seamãnã cu o sârbã sau cu
un dans etno dat pe repede. Frige
tare ºi destul de des dansul este
executat de cãtre preºedintele
Klaus, fostul lider al PNL, ºi cel
care îºi asumã aproape zilnic
ieºirea la televizor. Iohannis iese
în locul lui Orban, la încasare,
pentru a-l scuti pe premier de
lovituri. Este clar cã Guvernul este
expus la maximum în perioada
actualã, ca urmare a creºterii
explozive a numãrului de cazuri
de COVID 19. Ce poþi sã mai

 ªtefan Bãeºiu

Guvernanþii danseazã pe sârma electrificatã pentru a putea organiza alegerile
inventezi de la o zi la alta, sã nu
introduci mãsuri dure de distanþare
ºi chiar de izolare, aºa cum a fost în
perioada stãrii de urgenþã?!

În starea de alertã a fost mai lejer
ºi s-a ajuns la peste 10 mii de cazuri
de coronavirus pe sãptãmânã. Acum
s-a vãzut cã nu este o glumã ºi cã
situaþia pute rãu, mai ales cã în numai
trei zile s-a ajuns de la peste 6 mii la
peste 10 mii de cazuri de coronavirus
în þara noastrã în decurs de numai
câteva zile. Nici nu mai sunt variante
pentru reducerea din pix a numãrului
de cazuri. Indiferent de cât de puþin
s-ar testa procentul de infectare
rãmâne unul extrem de ridicat. Cu
siguranþã cã ºi guvernanþii ºi-ar dori
sã fi  avut loc deja alegerile
parlamentare ºi acum sã fie cu sacii
în cãruþã. Astfel, s-ar fi putut lua
mãsuri de 10 ori mai dure, aºa cum
se întâmplã în unele state din
Uniunea Europeanã. Acolo nu sunt
însã programate alegeri.

Este totuºi destul de ciudat cã a fost
luatã mãsura închiderii unitãþilor de

învãþãmânt pentru urmãtoarele 30
de zile. Adicã se vor redeschide în
data de 9 decembrie. Nici nu se mai
ºtie dacã se vor mai deschide,
având în vedere cã pe 23 decembrie
este programatã sã înceapã vacanþa
de iarnã a elevilor ºi a studenþilor.
Adicã pentru douã sãptãmâni nu
cred cã se va mai încurca cineva.
Ulterior, ar trebui sã se revinã la
ºcoalã pe 10 ianuarie. Nimeni nu
poate spune cã va fi aºa. Cert este
cã toatã lumea spune cã dupã data
de 6 decembrie vor fi luate mãsuri
draconice ºi nu vom mai putea
pleca de acasã, decât în situaþii
excepþionale.

Prin urmare, dupã alegeri ne va
aºtepta o viaþã extrem de grea ºi
nu numai pe cei care se aflã în
câmpul muncii, ci mai ales pe cei
care vor avea nevoie de spitale ºi
pe cei care nu vor merge la ºcoalã.
Se poate spune cã vor fi efecte
devastatoare asupra învãþã-
mântului, dacã elevii nu vor reveni
mai repede la ºcoalã. În UE doar
Cehia ºi Polonia au luat mãsura
închiderii unitãþilor de învãþãmânt.
În rest, se merge mai departe,
chiar dacã este vorba de situaþii
mult mai grave ºi de mult mai
multe cazuri de coronavirus. Elevii
vor fi clar afectaþi ºi educaþia
online are o eficienþã relativã,
chiar dacã înseamnã ceva totuºi
decât nimic.

Klaus Iohannis a spus la tv cã
alegerile trebuie organizate ºi a dat
exemplu anul 1945 când era
rãzboi. Nu a spus cã ºi ºcolile
funcþionau în perioada rãzboiului ºi
educaþia a mers mai departe. Nu au
niciun fel de responsabilitate cu
privire la viitor politicienii aflaþi la
guvernare. E bine ºi online decât
nimic. Este adevãrat, dar ce au fãcut
guvernanþii sã asigure condiþii
egale pentru ca toþi elevii sã poatã
participa la educaþia pe internet sau
la televizor. Ce s-a fãcut pentru ca
profesorii sã poatã preda lecþiile
online? A trecut o jumãtate de an
în care s-a adormit pe un pat de
trandafiri, de parcã pandemia de
coronavirus se sfârºise.

Efectele în viitorul mediu vor fi
devastatoare, dacã educarea
copiilor nu va continua din plin sub
o formã sau alta. ªi aºa suntem jos
de tot în clasamente când vine
vorba de pregãtirea elevilor români.
Acum nu o sã mai existe loc în
clasamentele performanþelor
pentu elevii din România. ªi parcã
avem un preºedinte care a fost
profesor. Ar fi trebuit sã facã mai
mult pentru educaþie, dar pare cã
este mai mult preocupat de politicã
ºi sã „încaseze” în locul PNL prin
ieºirile public dese. Vedem cât va
rezista dansul pe sârma
electrificatã.
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Aºadar, marþi, 10
noiembrie 2020, într-o zi
mohorâtã de toamnã, în care
cerul a zãbovit clipe
îndelungate în a-ºi vãrsa
“lacrimile” peste comunitatea
îndureratã din municipiul
Drobeta-Turnu-Severin,
începând cu orele 11:p p, a
fost sãvârºitã slujba de
prohodire pentru Preacucernicul
Pãrinte Adrian-Claudiu Cãpitãnescu,
de cãtre Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
înconjurat de un ales sobor de preoþi.
Din soborul de slujitori au fãcut parte
Inspectorul Bisericesc, P.C.Pr. Ionuþ
ªtefan ºi Consilierul Eparhial, P.C.Pr.
Antonie Olarean.
   La încheierea slujbei de prohodire,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a adresat
un cuvânt de mângâiere ºi de
binecuvântare pentru familia sfâºiatã
de durere ºi pentru creºtinii veniþi în
numãr mare sã-ºi conducã pãstorul
pe ultimul sãu drum pãmântesc:
   “În aceste momente, îl rugãm pe
Dumnezeu sã întãreascã pe doamna
preoteasã Simona. Ea, pe tot parcul
vieþii pe care au dus-o împreunã, i-a
fost un Simon din Cirene. Preoteasa
este pentru oricare preot, Simon din
Cirene, care ridicã crucea de paroh.
Ea l-a ajutat pe pãrintele Adrian în
purtarea acestei cruci prin felul ei de
a fi, i-a adus uºurare ori de câte ori
pãrintele, îngenunchiat sub povara
crucii de preot, a îngenunchiat ºi apoi,
ridicându-se cu forþe proaspete, ºi-a
continuat drumul mai departe. Cei doi
copii, Alexandra ºi ªtefan, sunt
studenþi, au viaþa în faþã. Prin educaþia
primitã, îºi vor purta ºi ei crucea vieþii,
amintindu-ºi de pãrintele lor.
Dumnezeu sã-i rânduiascã pãrintelui
Adrian loc acolo, în sânul lui Avraam,
unde nu este durere, nici întristare, nici
suspin. Dumnezeu sã asculte
rugãciunile pe care le-am fãcut în timpul
slujbei de înmormântare a preotului, o
slujbã deosebitã faþã de slujbele pe care
dumneavoastrã le-aþi auzit ori de câte
ori a fost prohodit un creºtin ºi veºnicã
sã-i fie pomenirea. Amin!”, a transmis
Ierarhul mehedinþean.
   Pãrintele Adrian-Claudiu a fost un
preot de vocaþie care ºi-a închinat viaþa

Pãrintele Adrian-Claudiu Cãpitãnescu a
fost condus pe ultimul drum pãmântesc

Cu durere în suflet, am participat marþi, 10 noiembrie 2020, la slujba de
mutare în veºnicie a celui pe care îl considerãm un dar al lui Dumnezeu,
fãcut pentru parohia severineanã “Sfântul Ioan Gurã de Aur” din cartierul

Calea Târgu-Jiului, pãrintele Adrian-Claudiu Cãpitãnescu.Drobeta Turnu Severin, 9 noiembrie 2020 - Grupul de cercetaºi din
Drobeta Turnu Severin invitã tinerii între 14 ºi 35 de ani sã se înscrie
la un proiect menit sã le dezvolte interesul faþã de culturã, care pune
accent practic pe pictarea globurilor de Crãciun cu motive tradiþionale.
   Arta a fost ºi va fi mereu modalitatea prin care noi, oamenii, reuºim
sã trecem peste greutãþile care apar în viaþa noastrã - ea reuºeºte sã
ne aline sufletul, sã ne facã sã vedem altfel o situaþie, ne schimbã
perspective ºi ne aduce aminte de frumuseþea lucrurilor mãrunte din
jurul nostru. Sãrbãtorile de iarnã se aproprie, iar oraºul se pregãteºte
deja sã le întâmpine - prin magazine au început sã aparã Moº Crãciuni,
brazi artificiali, betealã ºi globuri de toate felurile.
   Prin proiectul „Tradiþii 2.0", cercetaºii din Drobeta Turnu Severin îºi
propun sã îi aducã pe tinerii din comunitatea noastrã mai aproape de
cultura tradiþionalã, prin arta pictãrii globurilor de Crãciun. Pentru a se
înscrie la acest proiect, tinerii cu vârsta între 14 ºi 35 de ani trebuie sã
completeze un formular care se gãseºte pe pagina de Facebook a
Cercetaºilor din Drobeta Turnu Severin. Apoi, se pot aºtepta la douã
sesiuni online de pregãtire alãturi de un artist local, precum ºi douã

ateliere de creaþie ºi picturã
direct pe globuri de sticlã.
   „În vremurile astea diferite,
credem mult cã arta este
principala salvare a noastrã -
indiferent ce formã ia ea:
picturã, scris, citit, fotografiat
etc. Creaþia ca act în sine
reuºeºte sã aducã un echilibru
în vieþile noastre - un echilibru
pe care în ultimul timp l-am
cam pierdut. Noi, la cercetaºi,
încercãm sã readucem acest
echilibru pentru tinerii din
comunitatea noastrã, întrucât
ei sunt foarte afectaþi de toate
efectele pandemiei, mai ales
din punct de vedere emoþional.

Le propunem sã înveþe despre ºi sã picteze globuri de Crãciun, folosind
motive tradiþionale de tot felul: însemne, peisaje, obiceiuri, înscrisuri”,
spune Daniela Borontiº, coordonatoarea proiectului.
   Întreg proiectul se desfãºoarã doar în luna noiembrie ºi a primit
sprijinul Direcþiei Judeþene de Tineret ºi Sport din Mehedinþi, prin
intermediul concursului local de proiecte de tineret.
   Cercetãºia este o miºcare educativã a copiilor ºi tinerilor, bazatã pe
voluntariat, cu caracter apolitic, deschisã tuturor, fãrã deosebire de
naþionalitate, rasã, sex, credinþã sau condiþie socialã, în concordanþã cu
principiile ºi metoda Scout. Misiunea Cercetãºiei în societatea româneascã
este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o
Promisiune ºi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care
oamenii sunt împliniþi ca indivizi ºi joacã un rol constructiv în societate.

Organizaþia Naþionalã Cercetaºii României
Centrul Local Aetos Drobeta Turnu Severin

+40 755 017 016 | aetos@scout.ro | www.scout.ro
Calomfirescu 69, 220127 Drobeta Turnu Severin, România

Pentru donaþii: RO70 BTRL RONC RT05 0009 4701

Cercetaºii din Severin pornesc un nou
proiect pentru educaþia tinerilor

lui Hristos, împlinind în slujirea sa
coordonatele chemãrii sacerdotale,
fiind alãturi de cei în suferinþã, de cei
marginalizaþi sau uitaþi, învãþând ºi
îndrumând pãrinteºte pe cei aflaþi în
cãutarea mântuirii, îngrijind rãnile
sufleteºti ale enoriaºilor, mijlocind în
rugãciunea cãtre Dumnezeu mântuirea
sufletelor fiilor ºi fiicelor
duhovniceºti. Un preot cu un deosebit
spirit practic care a ºtiut sã
soluþioneze diferitele probleme
întâlnite în misiunea preoþeascã,
aducând bucurie ºi speranþã în viaþa
enoriaºilor, în momentele dificile ale
vieþii acestora, un caracter puternic,
un om hotãrât, responsabil ºi
echilibrat.
   De asemenea, a fost un bun
administrator al patrimoniului ecleziastic
în cele douã parohii în care a activat ca
preot paroh timp de 25 de ani, implicând
comunitatea în construirea, reabilitarea
ºi înfrumuseþarea lãcaºurilor de cult,
precum ºi în împodobirea acestora cu
obiecte liturgice care sã reflecte
frumuseþea ºi demnitatea cultului
bisericii.
   Prin prezenþa sa, a fost un model
pentru fraþii sãi de slujire ºi a rãmas
în amintirea celor care l-au cunoscut
ca un reper al corectitudinii ºi
modestiei.
   Dupã o viaþã închinatã slujirii lui
Dumnezeu, în ziua de pomenire a
Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil,
anul mântuirii 2020, pãrintele Adrian-
Claudiu a fost chemat sã liturghiseascã
împreunã cu îngerii, în Catedrala
Veºniciei a Împãrãþiei lui Dumnezeu.

Dumnezeu sã primeascã sufletul
smeritului Sãu slujitor

în ceata sfinþilor!
Veºnicã fie pomenirea sa,

din neam în neam!
Marian Gherghinescu

Episcopia Severinului ºi Strehaiei
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Mântuitorul Iisus Hristos a adus multe noutãþi
în gândirea vremii de acum douã mii de ani. A
întemeiat o religie, care continuã sã existe ºi sã se
extindã de la un an la altul, ajungând ca astãzi cei
botezaþi creºtini sã numere peste 2,4 miliarde. A
descoperit oamenilor, pentru prima datã, cã
Dumnezeu nu este un dumnezeu al groazei, ci este
“Tatãl” neamului omenesc. A descoperit cã oamenii
sunt egali între ei, ba chiar fraþi, fii ai aceluiaºi pãrinte;
ca atare, comportarea dintre ei trebuie sã fie cea
potrivitã fraþilor, fãrã certuri, crime, rãzboaie ºi altele
asemenea. A descoperit cã femeile sunt egale cu
bãrbaþii în faþa lui Dumnezeu, capabile sã primeascã
ºi sã rãspândeascã mesajul mântuirii. A rãscumpãrat
neamul omenesc din robia pãcatului ºi a morþii prin
jertfa Sa. Pe Sine Însuºi S-a adus jertfã pentru
pãcatele întregii omeniri. A înlocuit jertfele de animale

Sabia lui Hristos cu jertfa cea fãrã de sânge a Sfintei Liturghii.
   Mântuitorul a adus ºi alte idei revoluþionare în
gândirea vremii Lui, valabile ºi azi. Iatã, spre
exemplu, în duminica a patra din Postul Mare,
gãsim o astfel de învãþãturã, menitã sã schimbe
radical mentalitatea politicã a vremii. El spune cã
cei ce vor sã fie conducãtori ai popoarelor, trebuie
sã fie slujitorii acestora, ci nu stãpânii lor. Ei sunt
chemaþi sã slujeascã, nu sã stãpâneascã. Sã spui
aceasta împãratului roman de acum douã mii de
ani, cel care se socotea fiu de zeu sau semizeu,
era peste aºteptãri. Sã afirmi cã un împãrat trebuie
sã fie “slujitorul” unui cetãþean de rând, ba chiar
ºi al unui sclav, nu putea trece neobservat de
autoritãþi. Mai târziu, Sfântul Apostol Pavel mai
îndulcea puþin mesajul, sfãtuind pe creºtini ºi pe
cititorii epistolelor sale sã se supunã stãpânirilor,
fiindcã orice stãpânire este de la Dumnezeu.

   Aºadar, atât Mântuitorul,
cât ºi Sfântul Apostol
Pavel acceptã o societate
organizatã sub formã de
stat, cu instituþii ºi oameni
puºi special  sã vegheze
asupra bunei desfãºurãri a
vieþii cetãþenilor acelui stat.
Mântuitorul sfãtuieºte pe
ascultãtorii Sãi sã-ºi
plãteascã birurile, taxele ºi
impozitele faþã de stat, sã
se teamã de puterea
autoritãþilor. Totuºi,
transformarea funcþiei
publice din stãpânire în

slujire, era primul pas spre o societate democraticã.
Mântuitorul punea temeliile unei societãþi noi,
deosebitã de societãþile de pânã atunci.
Conducãtorii nu mai erau numiþi conducãtori în
funcþie de originile lor, ci erau aleºi de popor pentru
ca sã-i slujeascã poporului. Astfel de conducãtori
puteau fi schimbaþi prin legea votatã de popor dupã
o anumitã perioadã. Ei se strãduiau sã dovedeascã
poporului cã-ºi meritã funcþia primitã, cã sunt
incoruptibili, capabili, cinstiþi, viteji, demni de
încrederea poporului. Chiar taxele ºi impozitele
puse pe umerii poporului ar fi fost stabilite cu grijã,
în limita suportabilitãþii poporului. Conducãtorii s-
ar fi strãduit sã creeze condiþiile prielnice unei vieþi
civilizate ºi îmbelºugate pentru popor, pentru ca
sã-i câºtige votul ºi la urmãtoarele alegeri. Fiecare
cetãþean ar fi contat, aºa cum fiecare vot putea sã
fie hotãrâtor în alegerea sau respingerea unui
candidat la o funcþie de conducere.
   Principii asemãnãtoare mai încercaserã sã
introducã atenienii în Grecia anticã, dar nu dãduserã
rezultate. Mai târziu, aceste principii au devenit port-
drapelul societãþilor democratice. În ce mãsurã s-
au respectat sau nu, asta este altã problemã. Atâta
vreme cât în multe locuri trebuie sã dai mitã, peºcheº,
bacºiº, ºpagã, “partea leului” sau cum i-o mai fi
zicând, atâta vreme cât funcþionarul public se uitã la
tine, - cetãþean de rând -, cu aroganþã, cu
superioritate, fãrã respect, atâta timp cât eºti socotit
o oaie bunã de muls ºi de tuns, de pe care pot fi
jupuite ºapte piei, nu se mai poate vorbi de o
societate democraticã, iar principiile propovãduite
de Mântuitorul sunt departe de a fi realitate. Din
pãcate! Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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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.)



OBIECTIV mehedinþean 12 - 18.11.2020 pag. 13Horoscop

Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Ai multe de fãcut la serviciu de aceea ar fi bine
sã-þi stabileºti un plan de acþiune ºi sã-l urmezi
îndeaproape. Cum sãnãtatea este vulnerabilã ar fi
bine sã apelezi la colegii de încredere, pentru a te
sprijini. Existã conflicte în culisele profesionale ce
trebuie luate în seamã. Poziþia ta în cadrul unui
colectiv de lucru este uºor de subminat, de aceea ar
fi bine sã-þi aduni forþele ºi sã-þi îndeplineºti
responsabilitãþile corect ºi la timp. Relaþiile cu
partenerul de viaþã ºi colaboratorii se vor evidenþia
Joi ºi Vineri, însã depinde numai de tine sã
gestionezi lucrurile cu brio. Se contureazã un final
de câºtig de la ºi prin alþii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Prima parte a sãptãmânii îþi aduce alãturi copiii,
persoana iubitã, în general prietenii dragi ºi de încredere.
Cu toate cã aparent este armonie ºi antren în relaþiile
sentimentale, în umbrã existã interese meschine din
partea multora. Fii prudent ºi evitã sã ai încredere în
vorbele dulci ºi gesturile afectuoase, indiferent din
partea cui vin. Acordã atenþie sporitã ambianþei de la
locul de muncã. Unii colegi ticluiesc obstacole
serioase în calea ascensiunii tale sociale. Partenerul
de viaþã te solicitã mult, astfel cã ar fi bine sã stabileºti
niºte reguli ºi niºte limite clare. Se contureazã o etapã
nouã în plan partenerial.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Prima parte a sãptãmânii este favorabilã desfãºurãrii
treburilor gospodãreºti ºi relaþionãrii cu membrii
familiei. Aparent este în regulã în segmentul
domestic, dar conflictele mocnesc în umbrã. Fii alãturi
de cei dragi ºi cautã sã-i înþelegi pe fiecare. Cumva
se simte în aer, cã lucrurile nu mai merg ca înainte.
Schimbarea este greu de produs, mai ales cã eºti
deja foarte obiºnuit cu situaþia familialã actualã.
Totuºi, fii pregãtit pentru orice! Este nevoie sã acorzi
timp ºi atenþie copiilor sau persoanei iubite. Ai
încredere cã te vei descurca foarte bine cu toatã lumea.
În plan profesional apar noutãþi. Se deschide o etapã
nouã la locul de muncã de bun augur.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

O sãptãmânã cu multe întâlniri, dialoguri ºi cãlãtorii
pe distanþe scurte. Probabil cã trebuie sã rezolvi acte,
documente, sarcini profesionale în locaþii diferite ºi
astfel sã te plimbi destul de mult. Intervin ºi treburile
gospodãreºti sau rezolvarea unor situaþii ale
membrilor familiei. Discuþii aprinse de la bani ºi
bunuri patrimoniale. Se contureazã implicaþii
financiare mari în tot ce þine de casã ºi familie. A
doua parte a sãptãmânii îþi aduce alãturi persoanele
dragi ºi oportunitatea de a te ocupa de un hobby.
Noutãþi sentimentale, hobby-uri noi. Este rost de
schimbãri benefice în plan amoros, atât în ceea ce
priveºte relaþia cu persoana iubitã, cât ºi în privinþa
relaþiei cu copiii.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este vorba despre bani în primele douã zile ale
sãptãmânii. Sunt ºanse sã-þi creascã veniturile din
activitatea profesionalã desfãºuratã la un loc de
muncã. Dar, în paralel apar cheltuieli pe nevoi
personale. ªi cei dragi îþi vor da târcoale, pentru a le
îndeplini niscai mofturi. Prudenþã ºi discernãmânt,
pentru cã sunt posibile pierderi, furturi sau cheltuieli
nefolositoare. În zilele de Joi ºi Vineri vei fi înconjurat
de multã lume, în mod special de cãtre rude ºi prieteni
apropiaþi. Dialoguri aprinse, dar utile pe temele
cotidiene de larg interes. Ocupã-te ºi de treburile
gospodãreºti! Se deschide o nouã etapã familialã ºi
domesticã cu efecte benefice pe termen lung.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Începi sãptãmâna în forþã, plin de energie ºi
determinat sã schimbi multe în viaþa ta. Ar fi bine sã
te gândeºti la prioritãþi. Este timpul sã te ocupi mai
mult de nevoile tale personale ºi mai puþin de ale
altora. Relaþiile cu ceilalþi, mai ales relaþia cu
partenerul de viaþã, colaboratorii, asociaþii sunt
contradictorii. Sunt posibile neplãceri de la ºi prin
aceste persoane, de aceea fii prudent. Unele relaþii se
vor finaliza, iar unele colaborãri îºi modificã rapid
termenii ºi condiþiile de desfãºurare. Revin în atenþie
cheltuielile comune cu alþii, însã vei reuºi sã te
descurci cu brio. Se prefigureazã o etapã relaþionalã
nouã mai ales în relaþiile cu persoanele din anturajul
apropiat.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna te predispune la a te gândi mai mult la
tine ºi la planurile tale de viitor. Ai nevoie de liniºte,
meditaþii în locuri sfinte, plimbãri uºoare în aer liber
ºi mult somn. Prioritãþile momentului sunt locul de
muncã ºi sãnãtatea. Existã niscai neplãceri în ambele
direcþii, dar ai încredere ºi rãbdare cã vor veni vremuri
bune. Deocamdatã este bine sã te relaxezi ºi sã-þi
îndeplineºti sarcinile cotidiene cât poþi tu de bine. A
doua parte a sãptãmânii aduce cheltuieli, dar îþi cresc
ºi veniturile. Evitã extravaganþele ºi exagerãrile de
orice fel! Te vei simþi mult mai bine, mai ales cã apar
veºti importante legate de îmbunãtãþirea veniturilor
salariale.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

În prima parte a sãptãmânii se evidenþiazã relaþiile
cu prietenii. Dialogurile cu unele persoane din viaþa
ta îþi vor lãmuri multe ºi mãrunte, mai ales în ceea ce
priveºte cariera ta profesionalã ºi imaginea publicã.
Þine cont de cele aflate ºi depune eforturi serioase,
pentru a-þi îmbunãtãþi viaþa. Vor interveni momente
de relaxare ºi disconfort sufletesc. Le vei putea depãºi
cu bine dacã îþi vei organiza treburile foarte bine. Sunt
posibile neplãceri legate de afecþiunile vechi, însã
pot apãrea ºi altele noi. În a doua parte a sãptãmânii
te vei simþi mult mai bine. În urma aflãrii unor
informaþii deosebite, vei lua hotãrâri ferme privitoare
la planurile tale de viaþã ºi activitate.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

 O sãptãmânã interesantã, cu multe evenimente, mai
ales în sfera socio-profesionalã. Se contureazã
dialoguri cu ºefi, cu autoritãþi ºi reuniuni oficiale
deosebite. Este nevoie sã pui la punct documente,
acte, contracte vechi care îºi aºteaptã rândul demult,
iar acum a sosit termenul limitã. Fii prudent ºi
concentreazã-te pe ceea ce ai de fãcut! Totul are
importanþã ºi trebuie rezolvat corespunzãtor la
momentul potrivit. Vor apãrea în preajma ta oameni
care te vor sfãtui de bine. Ia aminte la cele aflate!
Odihneºte-te ºi ai încredere cã totul va fi bine. În
tainã ºi în tihnã, este bine sã-þi regândeºti planurile
personale ºi profesionale.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti animat de gânduri mãreþe la începutul
sãptãmânii, dornic de a te pierde în cãlãtorii îndepãrtate
ºi de a-þi eleva sufletul cu lecturi deosebite. Cum
treburile cotidiene nu te slãbesc o clipã vei fi nevoit sã
revii în acum ºi aici. Totuºi sunt ºanse sã te ocupi de
organizarea unei cãlãtorii de agrement, pentru studii
sau pentru a lucra în alte þãri. La serviciu eºti în vizorul
ºefilor, iar colegii îþi lasã numai þie rolurile principale.
Prudenþã, rãbdare ºi încredere cã te vei descurca foarte
bine. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce în preajmã
prietenii. Se contureazã noutãþi în acest segment
relaþional, fiind rost ºi de proiecte profesionale noi, ºi
de oameni noi în preajma ta.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare. Este
vorba despre achitarea facturilor, taxelor sau amenzilor
dupã caz. Prin intermediul colaborãrilor sau datoritã
partenerului de viaþã este posibil sã plãteºti daune
serioase. Cei dragi vor veni în preajma ta cu multã
afecþiune, pentru a le oferi bani sau bunuri valoroase.
Prudenþã ºi nu te lãsa ademenit de vorbele ºi gesturile
mieroase! Pe de altã parte, vei avea timp ºi oportunitãþi
de a te ocupa de organizarea unei cãlãtorii, de a studia,
de a vizona filme, piese de teatru celebre sau de a
filozofa cu oameni erudiþi. Profesional se deschide o
etapã nouã, de bun augur pe termen lung.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

  Socialiazarea este activitatea de bazã din aceastã
sãptãmânã. Sunt ºanse sã rediscuþi termenii unei
colaborãri, sã te orietenzi spre alte contracte sau pur
ºi simplu sã te angrenezi în activitãþi comune cu
partenerul de viaþã. Sunt posibile discuþii aprinse,
dar pânã la urmã lucrurile se vor rezolva favorabil.
Apar cheltuieli destul de mari, fie pe taxe, facturi,
servicii, fie datoritã moºtenirilor sau partajelor.
Rezervã momente ºi pentru odihnã, deoarece
organismul este destul de solicitat. Finalul
sãptãmânii îþi aduce rolul principal într-o reuniune
oficialã. Se contureazã schimbãri în relaþiile cu
strãinãtatea. Pe de altã parte, este vremea remodelãrii
sistemului de valori morale ºi spirituale dupã care îþi
ghidezi viaþa.

(12 - 18 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

ANUNÞ
Posturi scoase la concurs din

sursã externã - ofiþer ºi agent în
cadrul sectorului resurse umane
 Vã informãm cã Penitenciarul Drobeta Turnu

Severin scoate la concurs, din sursã externã,
în vederea încadrãrii ca poliþist de penitenciare,
2 posturi de execuþie (ofiþer ºi agent) în
cadrul sectorului resurse umane, respectiv:
   1 post de ofiþer (psiholog resurse umane)

1 post de agent (resurse umane)
   Dosarele complete se depun la sediul unitãþii
pânã la data de 16.11.2020, inclusiv, ora
16.00.
Condiþiile necesare a fi îndeplinite de cãtre
candidaþi, probele de concurs, tematica ºi
bibliografia aferente pot fi consultate pe site-
ul web al unitãþii  (http://anp.gov.ro/
penitenciarul-drobeta-turnu-severin/despre-
noi/organizare/cariera/concursuri-in-derulare/
), pot fi solicitate telefonic de la structura de
resurse umane a Penitenciarului Drobeta
Turnu-Severin, la nr. 0252 317-749/0252 317-
750, interior 106/162 precum ºi prin e-mail la
adresa: concurs-severin@anp.gov.ro.
   Precizãm cã activitãþile specifice concursului
se vor derula cu respectarea normelor impuse
de actualul context epidemiologic.

Larisa BOCEA
Purtãtor de cuvânt/Responsabil cu difuzarea

informaþiilor de interes public.

Inspectoratul Teritorial de Muncã Mehedinþi, la iniþiativa Inspecþiei
Muncii, a desfãºurat acþiunea de verificarea modului în care sunt
respectate cerinþele minime pentru îmbunãtãþirea securitãþii ºi protecþia
sãnãtãþii lucrãtorilor care pot fi expuºi unui potenþial risc datorat
atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de
brutãrie ºi produse de panificaþie, nutreþuri pentru hrana animalelor,
bãuturi alcoolice, mobilã ºi staþiile de distribuþie a carburanþilor auto.
Acþiunea s-a derulat pe parcursul trimestrelor II – IV din anul 2020.
   Obiectivele acþiunii au urmãrit:
- diminuarea consecinþelor sociale ºi economice negative care derivã din
nerespectarea prevederilor legale de cãtre angajatorii care efectueazã activitãþi
de recepþionare,  condiþionare, pãstrare ºi valorificare a  produselor agricole,
fabricare a nutreþurilor combinate, fabricare a produselor de brutãrie, fabricare
a bãuturilor alcoolice, fabricare a mobilei ºi distribuþie a carburanþilor auto;
- Creºterea gradului de conºtientizare a  angajatorilor ºi a lucrãtorilor
în ceea ce  priveºte necesitatea respectãrii prevederilor legale referitoare
la sãnãtatea ºi securitatea în muncã în societãþile comerciale din
domeniile de activitate sus-menþionate;
- Eliminarea neconformitãþilor constatate în  domeniul securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã în  activitãþile specifice ale societãþilor comerciale din
domeniile de activitate vizate de acþiune.

Inspectoratul Teritorial de Muncã Mehedinþi a efectuat un numãr de
12 controale la agenþii economici din judeþ privind verificarea modului
în care sunt respectate cerinþele minime pentru îmbunãtãþirea securitãþii
ºi protecþia sãnãtãþii lucrãtorilor care pot fi expuºi unui potenþial risc
datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de
produse de brutãrie ºi produse de panificaþie, nutreþuri pentru hrana
animalelor, bãuturi alcoolice, mobilã ºi staþiile
de distribuþie a carburanþilor auto.
   În urma verificãrilor efectuate de cãtre
inspectorii de muncã din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Muncã Mehedinþi, au fost
sancþionaþi  un numãr de 5 angajatori,
constatându-se un numãr de 10  neconformitãþi
fiind dispuse mãsuri de remediere a acestora.
Inspector ªef, Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P., Aurora Mãdãlina Gîrlea

COMUNICAT DE PRESÃ

Anunþul de vânzare
a bunurilor din magaziile
Sucursalei Romag Termo

EURO INSOL, lichidator judiciar al
Regiei Autonome pentru Activitãþi Nucleare
(RAAN) anunþã scoaterea la vânzare prin
procedura licitaþiei publice cu strigare a
bunurilor din magaziile Sucursalei Romag Termo
în data de 19.11.2020, 20.11.2020, 23.11.2020,
24.11.2020, ºi 25.11.2020. La licitaþia publicã
pot participa persoane fizice ºi/sau juridice care
doresc bunuri de minim 1.000 lei + TVA.
Licitaþiile publice cu strigare se vor organiza
pentru fiecare reper în parte în funcþie de ofertele
depuse. Lista cu bunurile scoase la vânzare, data
ºi ora la care vor avea loc licitaþiile precum ºi
preþurile acestora poate fi consultatã atât pe site-
ul RAAN – www.raan.ro cât ºi pe site-ul Euro
Insol–www.euroinsol.eu.
   Caietele de sarcini se pot achiziþiona de la
sediul Regiei Autonome pentru Activitãþi
Nucleare, din Drobeta Turnu Severin, str. Nicolae
Iorga nr. 1 la preþul de 150 lei + TVA pentru
fiecare licitaþie în parte. Acestea se vor achita în
contul de lichidare RO86 UGBI 0000 5520 0602
7RON, deschis la Garanti Bank S.A. – Agenþia
Drobeta Turnu Severin.
   Bunurile puse în vânzare pot fi vizionate cu o
programare prealabilã dupã cumpãrarea
caietului de sarcini. Detalii suplimentare la tel:
0758/27.95.21.
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3. Consideraþi cã iniþiativa legislativã
a PMP privind reducerea  numãrului
parlamentarilor la 300 va prinde
viaþã în viitoarea legislaturã?
   Suntem singurul partid care a iniþiat
douã proiecte de legi pe aceastã
temã privind validarea în fapt a
voinþei  celor aproape 8 milioane de
români care au votat la referendumul
din 2009 pentru acest lucru. Nu mai
putem amâna aceastã decizie.
Proiectul de lege al PMP aflat în
prezent pe Ordinea de zi a Camerei
Deputaþilor nu mai trebuie ocolit. Sunt
convins cã prin consecvenþa noastrã,
a celor din PMP, la alegerile din 2024
vom avea un Parlament redus la 300
de membri. Un numãr suficient de
aleºi, raportat la populaþie, pentru un
legislativ suplu ºi funcþional.
   4. Care sunt principalele teme de
campanie pe care le veþi promova la
nivelul judeþului Mehedinþi?
   Voi preciza acum doar douã. În

Interviu cu Ion CUPÃ,
Vicepreºedinte naþional PMP:

primul rând voi acþiona ca parlamentar
pentru aducerea în administrare localã
a Portului Comercial din Drobeta
Turnu Severin. Acest lucru va genera
o valorificare mai bunã a acestuia
pentru economia localã a judeþului.
Deasemenea voi lupta pentru
depolitizarea ROMSILVA peste tot în
þarã. În Mehedinþi ar fi un pas decisiv
pentru a rupe ghemul de interese care
exploateazã de multe ori ilegal
pãdurile judeþului.
   5. Acum la deschiderea
campaniei electorale care este
primul mesaj pe care îl adresaþi
alegãtorilor din Mehedinþi?
   Îi rog pe mehedinþeni sã
urmãreascã cu atenþie propunerile
candidaþilor ºi profilul lor profesional.
În Parlament sã trimitã cu votul lor,
oameni care au proiecte clare pentru
care vor cu adevãrat sã se batã.
Oameni în stare sã miºte România
cãtre un viitor mai bun.



sportOBIECTIV mehedinþean 12 - 18.11.2020 pag. 15

Liderul Ligii a 2-a, FCU Craiova a bifat, în
etapa a 11-a, a doua remizã albã consecutivã. Dupã
rezultatul de 0-0 cu Aerostar Bacãu, de la Drobeta
Turnu Severin, echipa pregãtitã de Dan Vasilicã a
înregistrat acelaºi scor ºi la Timiºoara, cu ASU
Politehnica. Cu 2 zile înaintea jocului din Banat,
clubul craiovean a fost în stare de ºoc, dupã ce
patronul Adrian Mititelu a fost condamnat la 3 ani
de închisoare cu executare, pentru evaziune fiscalã.
“Jucãtorii s-au motivat suplimentar. Îºi doreau foarte
mult sã-i ofere o consolare domnului Mititelu, în
aceste momente dificile prin care trece. ªtim ce
reprezintã dânsul: este inima acestei echipe. Nu am
reuºit în totalitate la Timiºoara, fiindcã nu am
câºtigat. Sperãm sã facem acest lucru prin
obiectivul principal, acela de a promova”, a spus
antrenorul-interimar Dan Vasilicã.De rezultatul de
la Timiºoara a profitat Dunãrea Cãlãraºi, care s-a
apropiat la 2 puncte de FCU Craiova, dupã ce s-a
impus cu 2-1 la Pandurii Târgu Jiu.
   FCU ºi ASU Politehnica Timiºoara se vor
reîntâlni, la finalul lunii, în ºaisprezemicile de
finalã ale Cupei României. Meciul-eliminatoriu s-
ar putea juca la Craiova, pe Stadionul Ion
Oblemenco. De altfel, Adrian Mititelu Jr., fiul
controversatului patron, a fost desemnat de tatãl
sãu sã se ocupe de partea administrativã, cât timp
el se va afla în spatele gratiilor, dupã cum reiese
ºi din comunicatul clubului din Bãnie.
   “În urma sentinþei criminale de joi seara, prin care
finanþatorul clubului, Adrian Mititelu, a fost
condamnat abuziv la pedeapsa de 3 ani de
închisoare cu executare, având ca scop clar, atac la
persoanã ºi distrugerea clubului FC Universitatea
Craiova, clubul face urmãtoarele precizãri:
- conducerea clubului va fi preluatã ºi
administratã de cãtre Adrian Mititelu Jr.;
- bugetul echipei nu va fi afectat de aceastã decizie
întrucât finanþãrile vor continua ca ºi pânã acum,

O nouã remizã albã

 Mircea  Oglindoiu

Liga 2, etapa a 11-a
ASU Politehnica Timiºoara - FCU Craiova   0-0
Pandurii Târgu Jiu - Dunãrea Cãlãraºi         1-2
Metaloglobus Bucureºti - Viitorul Târgu Jiu 1-2
Petrolul Ploieºti - Rapid Bucureºti     2-0
Turris Turnu Mãgurele - FK Csikszereda     0-0
Concordia Chiajna - Ripensia Timiºoara     0-1
CS Mioveni - CSM Reºiþa     1-0
*Gloria Buzãu - FC Recea (18 noiembrie)
*Unirea Slobozia - CSM Slatina (18 noiembrie)
*Universitatea Cluj - Farul Constanþa (2 decembrie)
Aerostar Bacãu a stat
* Partide amânate din cauza cazurilor de SARS-
CoV-2 apãrute în cadrul echipelor

Clasament
1. FCU Craiova - 22 puncte (10 jocuri)
2. Dunãrea Cãlãraºi - 20 puncte (10 jocuri)
3. Politehnica Timiºoara - 20 puncte (11 jocuri)
4. Metaloglobus - 19 puncte (11 jocuri)
5. Petrolul Ploieºti - 17 puncte (10 jocuri)
6. Universitatea Cluj - 17 puncte (9 jocuri)
7. CS Mioveni - 17 puncte (11 jocuri)
8. Farul Constanþa - 17 puncte (10 jocuri)
9. Turnu Mãgurele - 16 puncte (11 jocuri)
10. Viitorul Târgu Jiu  - 16 puncte (9 jocuri)
11. Gloria Buzãu - 15 puncte (10 jocuri)
12. Ripensia Timiºoara - 15 puncte (10 jocuri)
13. Unirea Slobozia - 14 puncte (10 jocuri)
14. Rapid Bucureºti - 13 puncte (9 jocuri)
15. FK Csikszereda - 11 puncte (9 jocuri)
16. Concordia Chiajna - 9 puncte (10 jocuri)
17. CSM Reºiþa - 8 puncte (9 jocuri)
18. FC Recea - 8 puncte (9 jocuri)
19. CSM Slatina - 7 puncte (9 jocuri)
20. Aerostar Bacau - 4 puncte (10 jocuri)
21. Pandurii Târgu Jiu - 3 puncte (10 jocuri)
Programul ºaisprezecimilor Cupei României
(28 noiembrie)
FCU Craiova - ASU Politehnica Timiºoara
Progresul Bucureºti - Universitatea Craiova
Viitorul Pandurii Târgu Jiu - FC Argeº
Gloria Buzãu - FCSB
Dinamo Bucureºti - Viitorul Constanþa
Farul Constanþa - Academica Clinceni
Turris Turnu Mãgurele - Sepsi Sfântu Gheorghe
Gloria Buzãu - FCSB
Huºana Huºi - Universitatea Cluj
Chindia Târgoviºte - FC Hermannstadt
Politehnica Iaºi - CFR Cluj
FC Voluntari - Gaz Metan Mediaº
Ceahlãul Piatra Neamþ - Petrolul Ploieºti
Concordia Chiajna - FC Botoºani
Ripensia Timiºoara - Astra Giurgiu
CSC Sânmartin - Dunãrea Cãlãraºi
FK Csikszereda Miercurea Ciuc - UTA Arad

bugetul oricum fiind deja
asigurat pentru anul
acesta competiþional de
Liga a II-a;
- clubul solicitã un sprijin
cât mai mare al suporterilor
în aceastã perioadã pentru
a depãºi momentul;
- de asemenea obiectivul
echipei rãmâne acelaºi
ºi anume promovarea în
Liga 1!
   Mobilizarea este cuvântul cheie în aceastã luptã
care pare din ce în ce mai grea. Relaþia
CONDUCERE -JUCÃTORI - SUPORTERI trebuie
sã fie una unitã ºi cât mai strânsã pentru a depãºi
obstacolele ce ne sunt puse în cale în acest an.
   Este clar cã nu se doreºte promovarea noastrã cu
orice preþ, acest lucru putând fi confirmat ºi în aceastã
searã (n.r. - joia trecutã). Haideþi sã demonstrãm tuturor
de puterea de care dãm dovadã, iar singuri împotriva
tuturor sã reuºim PROMOVAREA PE PRIMA SCENÃ
A FOTBALULUI ROMÂNESC!
   Conducerea va dispune de toate mijloacele necesare
performanþei, iar sarcina cea mai grea cade în seama
jucãtorilor. Jucãtorii trebuie încurajaþi ºi susþinuþi ºi
la bine ºi la rãu. Adrian Mititelu, chiar dacã nu va
putea fi fizic alãturi, va susþine ºi va fi aproape de
echipã ca ºi pânã acum, chiar ºi din detenþie.
   Patronul nostru se va întoarce mult mai puternic,
iar atunci când o va face, clubul nostru trebuie sã
fie la fel de puternic! ªtiinþa suntem noi”, a fost
comunicatul remis de FCU Craiova.
   Echipa din Bãnie va disputa urmãtorul meci din
campionat duminicã, de la ora 17:00, cu Gloria
Buzãu, pe Stadionul Municipal din Drobeta Turnu
Severin. Accesul publicului în tribune este în
continuare interzis, din cauza posibilitãþii infectãrii
cu noul coronavirus.

Numai prin punctele de trecere situate la frontiera
cu Ungaria, au intrat în þarã aproximativ 9.600 de
persoane cu 5.500 mijloace de transport.
   „Poliþia de frontiera lucreazã la capacitatea
maximã permisã de infrastructura punctelor de
trecere, în prezent traficul derulându-se cu
operativitate fãrã a se înregistra timpi de aºteptare.
În continuare recomandãm participanþilor la trafic
tranzitarea tuturor punctelor deschise traficului
internaþional, astfel încât sã evitãm apariþia
suprasolicitãrilor doar a unora dintre acestea”, ne
informeazã Biroul de presã al IGPF.

Poliþiºtii de frontierã lucreazã la
„foc continuu” pentru siguranþa noastrã!

   Aºa cum era de aºteptat, poliþiºtii de frontierã ce-ºi
desfãºoarã activitatea atât în punctele de trecerea

Pandemia nu opreºte circulaþia la frontierele României
frontierei, cât ºi la frontiera de uscat sau de apã, au
constatat, pe parcursul celor 24 de ore, o serie de
nereguli, fapt pentru care au luat mãsurile legale ce s-
au impus fiecãrei situaþii în parte. Astfel, s-au întocmit
acte premergãtoare pentru 23 de fapte ilegale (15
infracþiuni ºi 8 contravenþii) sãvârºite atât de cetãþeni
români, cât ºi strãini. Au fost descoperite, independent
sau în colaborare cu alte instituþii, bunuri nedeclarate
(ce urmau a fi introduse ilegal în þarã), care depãºeau
plafonul vamal admis ori suspecte a fi contrafãcute, în
valoare totalã de peste 330.361 de lei, valoarea
amenzilor contravenþionale aplicate se ridicã la
aproximativ 42.400 de lei. Pentru diferite nereguli
constatate (nu îndeplineau condiþiile prevãzute de lege),
nu s-a permis intrarea în þarã a 53 de cetãþeni strãini.

De asemenea, nu s-a permis ieºirea a 3 cetãþeni
români din diferite motive legale. Mariana Cenea
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Mã nepoate, anu’ ãsta stãm dintr-o
campanie în alta ºi nici cu pandemia nu stãm
mai bine, cã intrã Severinu în scenariu roºu, nu
sã simte prea bine cu ultimele restricþii, cam
anapoda luate, ce-i drept. De aia zisã ºi Veta, cã
ea pãnã la primãvarã nu mai iese din casã, sã
vinã supermarketu’ la ea dacã vrea, cã ea nu mai
vrea sã audã de cumpãrãturi. ªi zisã sã nu mai
vinã nici facturile, cã dacã nu iese din casã, sã
pune cã nu consumã energie, stã pe loc.

De-ale lu Veta, îi vine ei mintea la cap. Între
timp, o mai luã ºi corentu’, cã fu la piaþã, unde sã

 nea Mãrin

Sucã în scenariul roºu, lansarea actorilor di la PNL Mehedinþi
ºi tactica lu’ nea Stoica di la Orºova

demontarã geamurile. Adicã geamurile puse, în
urmã cu neºte ani, de guvernarea de dreapta,
se ºtie! Curând o sã le punã la loc, tot ãia, cã
banu’ trebuie sã circule, nu?! Ar fi cazu sã
lase ºi supermarketurile sã rãmânã fãrã
geamuri, dacã tot suntem patrioþi. Da asta nu
este posibil, cã sã supãrã partenerii di la
multinaþionale. Pãi,  nu?!

Da apropo de campanii, nici nu sã terminã
bine una, cã ieºirã la agãþat voturi, cu alta. Cum

vezi gecile albe, roºii, galbene, cum
o iau unii la sãnãtoasa, cã cicã dacã
amesteci culorile nu vrei sã ºtii ce
iasã. Ete, sã trezirã unii cã  candideazã
permanent, sânt abonaþi la
candidaturi, cã vor milita pentru
stoparea depozitãrii deºeurilor din
strãinãtate în Mehedinþi. I-auzi nea
Tutilescu junior, pã matale ce pãzeºti,
ºtii ceva de astea, sã întâmplã lucruri
murdare ºi matale nu ai cunoºtinþã?

Nici al lu Zbanghiu nu crede una ca asta, zisã
cã sunt bancuri de-ale unor rãutãcioºi, cã Garda

de Mediu Mehedinþi îºi face datoria. Mai
ales pe Clisurã, pi la cazane, nu care cumva
sã aparã vreo poluare, ceva, de pi la
Bucureºti, de pi la Timiºoara mai ales ºi sã
nu sã ia la cunoºtinþã. Imediat face nea
Tutilescu al mic un preparatus, pã sã poate
una ca asta, auzi la ei?!

Mã nepoate, vorba revenitului Costel, da
matale îl ºtii pe nea Mãrculescu, nea
liberalu’ de acuma candideazã la Camera
Deputaþilor, sã fie deputat de Mehedinþi?!
Poate te-a ajutat pe matale, þi-a reprezentat
interesele, o fi avut vreo vorbã bunã de spus
despre Mehedinþi de candideazã acuma, da
Tanþa lu Pecingine zisã cã nimeni din familia
ei nu-l cunoaºte. Bine, mai întrebai io
câþiva, ca la sondaje, da tot degeaba.

Pã da, cã uitai sã vã spui, lansarã liberalii
campania tot aºa, în picioare, în faþa teatrului,
de zici cã e comedie cu repetiþie, începe sã
le placã spectacolul bag samã. Pã altfel nu

sã explicã di ce sã tot lanseazã ei pe orbita politicã,
taman din faþã de la Teodor Costescu. Or fi
multiculturali, or fi oameni citiþi, mai ºtii?! Între
timp, pe tanti Stela o gãsi Agenþia Naþionalã de
Integritate puþin incompatibilã, vreo câþiva ani.
Da ‘mneaei candideazã, cã dacã ierea la alþii sã
punea, da la ‘mneaei nu sã pune, cã are geaca
galbenã. Cã de aia e pãmântu’ rotund, sã mai
întorc unele, altele, iar tanti ANI chiar îºi bagã
enteresu’ unde nu trebe. Chiar aºa!?!

Mã fraþilor, sã vezi drãcie, mai nou nea Stoica, di
la Orºova, face campanie pentru parlamentare PNL-
ului, cicã aºa cum s-ar fi înþeles cu nea Virgil
Popescu. ªi candidaþii PRO România? Sau cine ºtie
ce aranjamente ºi interese sunt în joc?! Om afla, la
timpu’ potrivit, cã e timp pentru toate. Între timp, ãi
di la Pro România defileazã fãrã umbra lu nea
Gherghe, lãsat la vatrã. Sã bazeazã pe nea Drãghiea,
candidat destoinic, zâmbeºte ‘mnealui galeº lângã
tanti candidata ºi dau gata electoratu’. Da om mai
povesti ºi data viitoare despre ai noºtri ca brazii.

Pãnã atuncea, hai sã fiþi iubiþi, sãnãtoºi ºi
optimiºti!


