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Google a lansat la
data de 15 martie 2020

un fond global de
urgenþã dedicat sãlii de
ºtiri mici ºi mijlocii care

serveºte audienþei
locale, România aflându-
se pe lista þãrilor eligibile.

Scopul programului
este de a sprijini

financiar ºi de a încuraja
jurnalismul de calitate în
timpul crizei cauzate de

virusul COVID-19.
Conducerea ziarului

“Obiectiv mehedinþean”
a aplicat pentru proiectul
“Fondul de Ajutor pentru

Situaþii de Urgenþã în
Jurnalism” ºi, dupã o

pertinentã verificare a
solicitãrii noastre,

Google a considerat cã
îndeplinim condiþiile de

eligibilitate. Astfel am
putut beneficia de oferta

programului
lansat de Google.

   Mulþumim Google!
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   Trebuie sã ajungem ziua în care
siguranþa pacientului, care se bazeazã
pe relaþia dintre acesta ºi sistemul de
sãnãtate sã nu mai fie un deziderat
greu de atins, ci o normalitate.

   Pro România va avea ca ºi prioritate
dezvoltarea unui mecanism naþional
ce va avea ca ºi efect creºterea calitãþii
actului medical.
   În primul rând avem nevoie de voinþã
politicã pentru a rezolva toate aceste
blocaje de care ne lovim în prezent.
Asistãm din pãcate, dupã 5 ani de la o
mare tragedie, la o altã tragedie de
proporþii petrecutã la Piatra Neamþ.
Totuºi, dacã în urmã cu 5 ani aveam de-
a face cu o instituþie privatã care nu
respecta regulile, în dezastrul de la Piatra
Neamþ discutãm despre o instituþie
publicã, un spital de stat. Deºi în 2015
Prim-ministrul României a demisionat
tocmai pentru a trage un semnal de
alarmã ca lucrurile ºi procedurile sã se

schimbe la nivelul întregii þãri ºi ca
toþi cei implicaþi sã conºtientizeze
gravitatea situaþiei, observãm
stupefiaþi cã guvernãrile Cioloº,
Grindeanu, Tudose, Dãncilã ºi
Orban nu ne-au adus încã nicio
schimbare. Nu ne aºteptãm acum ca
cineva sã îºi dea demisia pentru a
trage din nou un semnal de alarmã
asupra gravitãþii situaþiei, dar în toate

Oare când va deveni siguranþa
pacientului o normalitate? 

În urmã cu opt luni, când
a început pandemia, chiar nu
cunoºteam pe nimeni care sã
sufere consecinþele infectãrii.
Virusul, boala erau încã departe,
noþiuni cumva abstracte. Acum
patru luni priveam cu îngrijorare
lucrurile, dar încã nimeni dintre
cunoscuþi nu fusese încã atins,
afectat. Iatã, însã, cã dupã opt
luni noþiunea de covid cândva
„abstractã” a devenit îngrozitor
de realã, apropiatã, concretã.
Deja îi cad victime oameni
apropiaþi, oameni cu care zilele
trecute relaþionam într-un fel sau
altul. Cercul se strânge în jurul
nostru ºi riscã, zi dupã zi, sã ne
cuprindã pe tot mai mulþi, din
pãcate. Covid devine o fatalitate,
ceva aproape de neevitat deºi
continui sã cred cã poate fi evitat
sau atenuat. Din pãcate îmi dau
seama pe zi ce trece cã am fi putut
face, ca stat, mult mai mult pentru
cei bolnavi, pentru cei potenþial
bolnavi ºi pentru cei ce lucreazã,
neobosit, în sistemul medical.

Cred cã încã din varã s-ar fi
putut face mult mai mult, ºi mai
repede, paºi pe linia aceasta a
grijii faþã de cetãþeni, faþã de noi
toþi. Am sensaþia cã s-a tratat
nepermis de lejer, în varã,
chestiunea aceasta, ca ºi cum
nu am fi ºtiut cã vine sezonul

Ce ne facem?
Editorial                  de Sorin Vidan

rãcelilor. Ministrul sãnãtãþii,
celebrul domn Tãtaru, pãrea un
om care ºtie ce face, dar se pare
cã nu e decât un om depãºit de
situaþie. Ar fi trebuit, încã din varã
când situaþia se stabilizase cât de
cât, nu sã se concentreze pe
terase, restaurante, închideri de
teatre, ci pe logistica direcþiilor de
sãnãtate publicã, de exemplu.
   În mod normal ar fi trebuit,
ºtiind cã vine iarna, cã vine valul
doi ºi valul trei, sã dubleze cel
puþin numãrul angajaþilor din
aceste direcþii. Astfel încât aceste
direcþii sã facã faþã în iarnã
previzibilei creºteri a numãrului
de cazuri. Nu mai contau costurile,
acþiunea de întãrire ºi prevenþie
merita orice efort bugetar. În al
doilea rând ar fi trebuit sã
investeascã foarte mult în secþii
de terapie intensivã, în spitale,
astfel încât acestea sã nu fie
excedate de situaþia din toamnã-
iarnã. Nu era aºa greu de
prevãzut. Dar noi ce am fãcut?
Ne-am preocupat de organizarea
alegerilor, de joculeþe politice, de
campanii electorale. Toate
energiile ar fi trebuit concentrate
pe întãrirea sistemului de
sãnãtate, separând zona de
sãnãtate clasicã (alte boli, unele
grave ºi foarte grave( de zona de
sãnãtate specialã (covid), astfel
încât spitalele sã poatã funcþiona
cum trebuie.
   Ce ne facem dacã în iarna
aceasta sistemul de sãnãtate
cedeazã sub presiunea cazurilor
de covid? E o întrebare pe care
cârmuitorii noºtri ar fi trebuit sã
ºi-o punã încã de la începutul
verii. Ce ne facem? e o întrebare
care ne frãmântã pe toþi în
aceastã perioadã.

Alina Teiº,
Deputat PRO România

Judeþul Mehedinþi

þãrile europene, tot ce înseamnã
combaterea pandemiei se asigurã prin
conducere ºi responsabilitate
guvernamentalã, nu se dã vina pe
autoritãþi locale sau preºedinþi de consilii

judeþene.
   Ne întrebãm doar
oare câte spitale sunt
în aceeaºi situaþie,
oare cât de repede se
vor lua mãsuri, având
în vedere cã
pandemia este
prezentã de 8 luni ºi
pe noi încã ne
surprinde. Observãm
neputincioºi cã dupã
5 ani nu putem sã
tratãm un singur om
cu arsuri grave la Iaºi
sau Bucureºti ºi
suntem obligaþi sã îl
transportãm timp de
4 ore cu avionul în
strãinãtate.
   Totul se rezumã la
numiri politice,
incompetenþã, buget
ºi investiþii, dar ºi la

lipsa voinþei politice adevãrate ºi nu doar
declarative ca astfel de situaþii sã nu mai
aibã loc. Bugetul ºi alocarea bugetarã
pentru sãnãtate trebuie sã se bucure de
o dezbatere realã, de o alocare
suplimentarã din PIB ca sã nu ne mai
confruntãm ºi peste 5 sau 10 ani cu un
sistem de sãnãtate subfinanþat, care se
bucurã de o guvernanþã proastã ºi o
infrastructurã inadecvatã, cu clãdiri
vechi sau renovate fãrã a þine cont de
toate normele, cu circuite ºi trasabilitãþi
improprii. Deºi sumele pentru sãnãtate
au crescut, efectele nu se vãd
proporþional.
   Depolitizarea acestor instituþii ºi
intrarea în normalitatea în care
conducãtorii lor sunt angajaþi prin
examene corecte ºi transparente, pe
baza criteriilor de competenþã, este una
dintre marile prioritãþi ale PRO România.
   Pentru moment ne rãmâne sã ne rugãm
pentru victime, pentru noi ºi pentru
medicii care îºi fac datoria, unii dintre
aceºtia plãtind un preþ mult prea mare.
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   Obiectivele social democrate în
privinþa politicii de dezvoltare localã
ºi regionalã sunt extrem de
coerente ºi urmãresc cele mai
importante lucruri pentru cetãþeni.
De alfel toatã strategia de
dezvoltare localã ºi regionalã are
la bazã consultarea cu cetãþenii,
discuþiile privitoare la nevoile
acestora.
   Este foarte simplu: orice român, din
orice regiune trebuie sã ajungã în
maxim douã ore la cel mai apropiat
aeroport ºi în maxim o orã la cea mai
apropiatã intrare pe autostradã.
   De asemenea, orice român,
indiferent de regiune, trebuie sã
aibã canal/canalizare/gaze/acces
la educaþie/sãnãtate/culturã/sport
ºi divertisment.
   Vrem: 42 de Smart Cities ºi 100
de oraºe competitive!

Obiective:
1 - Creºterea autonomiei locale;
2 - Dezvoltare sustenabilã ºi
echitabilã;

Obiectivele Partidului Social Democrat pentru dezvoltare localã ºi regionalã

LIVIU MAZILU, candidat
din partea PSD Mehedinþi, spune
“PSD ªTIE SÃ GUVERNEZE
BINE!” Dincolo de orice discuþii
sau declaraþii politicianiste ºi
demagogice existã întotdeuna
dovezi foarte clare: cifrele!
   Eu sunt de formaþie inginer ºi ºtiu cã,
acestea reflectã situaþia realã, aºa cum
este, iar cifrele, indicatorii economici
demonstreazã fãrã drept de apel cã PSD
ºtie sã guverneze foarte bine, rezultatele
acestora “binele” s-a vãzut în
buzunarele cetãþenilor! Toate categoriile
sociale au beneficiat de creºteri salariale,
de pensii, s-au acordat beneficii tuturor
cetãþenilor, este un fapt clar care este
dovedit de cifre concrete.
   Ca sã dau un exemplu, haideþi sã
vedem unde eram în anul 2016 cînd
am preluat guvernarea ºi ce am
lãsat în 2019 în visteria þãrii:
 - Produsul Intern Brut 2016 - 170 de
miliarde de euro ºi am lãsat în 2019 -
223 de miliarde de euro! O creºtere cu

   “Alãturi de alþi ºase
preºedinþi ai Consiliilor
Judeþene din þarã, am
format delegaþia Uniunii
Naþionale a Consiliilor
Judeþene din România
ºi împreunã am pus în
discuþie problemele
legate de lipsa finanþãrii
Direcþiilor Generale de
Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului din
toatã þara ºi necesitatea
alocãrii fondurilor la rectificarea
bugetarã care se aºteaptã.
   Dupã cum mã aºteptam, de altfel,
ministrul Finanþelor, Florin Cîþu a
înþeles cu greu sistemul de
finanþare al DGASPC ºi mai mult
decât, situaþia judeþului Mehedinþi,
unde numeroasele investiþii aflate
în derulare au angajat excedentul
bugetar al anului trecut.
   Am speranþa cã a plecat lãmurit cu
privire la ce este de fãcut ºi va aloca
fonduri pentru sistemul de protecþie
a copilului, centrele rezidenþiale
pentru persoanele adulte cu handicap
ºi pentru finanþarea cãminelor pentru
persoanele vârstnice.

3 - Reducerea decalajelor
între urban ºi rural;
4 - Tranziþia de la economia
liniarã la cea circularã;
5 - Întãrirea identitãþii
naþionale prin valorificarea
tradiþiei locale ºi regionale.
   Bugetul alocat pentru
Strategia de Dezvoltare
localã ºi ruralã, total pânã
în anul 2024, înseamnã
35 mil iarde de euro
(banii vin din Bugetul
Naþional; Bugetul Next
Generation E.U.; Buget
CFM 2021-2027).
Programe de dezvoltare localã:
- Sãnãtate - dispensar mediul rural/
centru medical de permanenþã;
- Educaþie - ºcoli, grãdiniþe, creºe;
- Apã - canalizare;
- Energie termicã/electricã;
- Iluminat public;
- Transport - drumuri, modernizare/
reabilitare drumuri comunale/
judeþene/strãzi/zone pietonale/

poduri/pasaje/piste bicicletã;
- Salubrizare - conformare cu þintele
obligatorii în materie de mediu;
- Culturã - cãmin cultural;
- Culte - reabilitare lãcaº de cult;
- Sport - construcþie/modernizare

Liviu Mazilu, candidat PSD
MEHEDINÞI la senatul României:

“PSD ªTIE SÃ GUVERNEZE BINE!”
31%, aproximativ 53 de miliarde de
euro! Unde suntem acum în timpul
Guvernului Orban? la 215 miliarde!
 - PIB/locuitor - 2016 - 60% ºi am
lãsat în 2019 - 69% adicã o creºtere
cu 9 puncte! Unde suntem acum?
Domnul ministru de finanþe liberal
trebuie sã calculeze!
 - Datoria Guvernamentalã am
preluat-o în 2016, fiind 37,3% din
PIB ºi am lãsat în 2019 - 34,6%!
 - Acum Guvernul Orban, ministrul
Cîþu, se împrumutã în fiecare ceas!
Aºa stau lucrurile, în mod real ºi
nimeni nu simte în buzunarele
proprii “belºugul” promis de
guvernarea liberalã!
   Ce veþi face pe 6 decembrie? Îi veþi
trimite acasã pe Orban ºi pe Cîþu?
#Echipa PSD# a crescut veniturile
românilor!

#6 DECEMBRIE#
#VOTAÞI POZIÞIA 6#
#CEI MAI BUNI#
#ECHIPA PSD#

Problemele DGASPC, duse de
reprezentanþii UNCJR, pe masa Guvernului

   În judeþul Mehedinþi, de la
începutul anului, Consiliul Judeþean
a alocat mult mai mulþi bani pentru
aceste cheltuieli decât are obligaþia
sã asigure, pentru cã am înþeles
necesitãþile tuturor celor din sistem!
   Dacã acum am cerut ca Guvernul sã
aloce fonduri este pentru cã legea
trebuie respectatã, oamenii trebuie sã
îºi primeascã banii, iar investiþiile la
care ne-am angajat trebuie sã continue!
Am speranþa cã lucrurile se vor
îndrepta la viitoarea rectificare bugetarã
programatã pentru a doua jumãtate a
lunii noiembrie!”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

MATERIAL REALIZAT DE SC PROFIN SRL prin “OBIECTIV MEHEDINÞEAN”
LA COMANDA PSD MEHEDINÞI, COD MANDATAR: 21200019

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, la
sfârºitul sãptãmânii trecure a participat, la Guvern, la o întâlnire cu
prim-ministrul Ludovic Orban, miniºtrii Florin Cîþu ºi Marcel Boloº.

baze sportive pentru sport de masã
ºi performanþã;
- Locuinþã - locuinþe sociale,
locuinþe pentru tineri, locuinþe de
serviciu pentru specialiºti, clãdiri
cu risc seismic.
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Zilele trecute a avut loc
recepþia la terminarea lucrãrilor pe
DJ 671E, cuprins între Dîlbociþa -
int.DJ 670 (Isverna) în lungime de
18,466 km. Este unul dintre cele
trei tronsoane de drumuri judeþene
din zona de nord modernizate cu
fonduri europene atrase de
Consiliul Judeþean Mehedinþi.
   Principalii beneficiari ai lucrãrilor
de pe DJ 671E sunt locuitorii
comunelor Ilovãþ (11,055 km),
Balta (2,5 km) ºi Isverna (5 km),
dar ºi cei care tranziteazã zona în
scop turistic.
   Pe lângã asfaltarea platformei
rutiere, investiþia a presupus
consolidarea acostamentului (8,6
km), realizarea a 84 podeþe ºi a
podului peste pârâul Herciu - Valea

Consiliul Judeþean Mehedinþi a fãcut investiþii importante în
comuna Pãtulele. Pe lângã DJ 562A, care are asfalt proaspãt, ºi centrul
localitãþii, în zona Primãriei, este acum unul modern, dupã ce lucrãrile
finanþate cu fonduri de la bugetul judeþului s-au finalizat.
   S-a turnat strat nou de asfalt, s-au realizat rigole de acostament, s-au
amenajat 14 locuri de parcare ºi s-a amenajat pistã de biciclete.
   “Am realizat aceste lucrãri pentru a acoperi necesitãþile oamenilor ºi pentru
a da un plus de confort ºoferilor ºi bicicliºtilor în preajma instituþiilor din
comunã, concentrate în centru.”, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin

Lucrãri avansate la Spitalul din Vânju Mare

Georgescu, a mers într-o nouã
vizitã la Spitalul Orãºenesc din

Vânju Mare, acolo unde se lucreazã
intens atât în interior: consolidãri,
instalaþii electrice ºi tencuieli, cât
ºi în exterior la corpul nou de
clãdire, mai exact la armarea ºi
betonarea stâlpilor, precum ºi la
sistemul de canalizare.
   “Sunt mulþumit de ceea ce am
gãsit pe ºantier. Se vede cu ochiul
liber cã stadiul lucrãrilor este
avansat, iar echipele de muncitori
îºi fac treaba corespunzãtor. Aºa
cum am mai spus, mã asigur cã
lucrãrile acestui proiect nu vor fi
întârziate, fiind vorba despre o
investiþie importantã ºi aºteptatã de
cãtre locuitorii zonei de sud a
judeþului Mehedinþi. Este de datoria

noastrã sã le oferim oamenilor
unitãþi medicale moderne, dotate
cu aparaturã performantã, cât mai
aproape de casele lor, mai ales în
contextul epidemiologic actual.
   În ritmul în care se lucreazã, am
convingerea cã anul viitor vom
finaliza ºi acest proiect ºi vom
reînfiinþa Spitalul Orãºenesc din
Vânju Mare, închis în urmã cu zece
ani de zile de cãtre guvernarea PDL,
ca entitate juridicã de sine
stãtãtoare. Trebuie sã le redãm
oamenilor posibilitatea de a se trata
în condiþii foarte bune la Vânju
Mare!” a declarat Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi.

Drumul judeþean dintre Dîlbociþa ºi
intersecþia cu DJ 670, complet modernizat

Gãinii. Totodatã, s-au realizat zid
de sprijin (10 km), zid de protecþie
(3 km) ºi s-a pus parapet metalic
pe o distanþã de 10 km.
   “Prin finalizarea acestui proiect se
îmbunãtãþesc condiþiile de trafic ºi
trai pentru locuitorii din comuna
Ilovãþ ºi se asigurã accesul facil al
locuitorilor din zonã cãtre
municipiul reºedinþã de judeþ,
Drobeta Turnu Severin. Este un
proiect finanþat cu sprijinul
Ministerului Dezvoltãrii din cadrul
#Guvernului_PSD ºi am convinge-
rea cã dezvoltarea judeþului
Mehedinþi depinde în continuare, de
o viitoare guvernare social-
democratã!” a declarat Aladin
Georgescu, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi.

Centrul Comunei Pãtulele a fost reabilitat
de Consiliul Judeþean Mehedinþi

 Biroul de presã
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1 . Ne aflãm la jumãtatea
campaniei. Aþi fost deja în  multe
localitãþi din judeþ. Cum îi simþiþi pe
mehedinþeni?  Dornici sau nu  sã
meargã la vot?!

Deºi, în mod firesc, oamenii
sunt îngrijoraþi, deºi unii cred cã
alegerile ar trebui  amânate, cei mai
mulþi cred cã trebuie sã avem un
guvern legitim, stabil, în stare sã
rezolve criza sanitarã ºi sã creeze
condiþii pentru atenuarea crizei
economice. Aº vrea sã aduc un
argument puternic în favoarea þinerii
acestor alegeri la timp pentru ca
lumea sã înþeleagã mai bine.

Din punct de vedere constituþional
ºi legislativ în luna decembrie,
parlamentarii, prin expirarea
mandatului de 4 ani, nu vor mai avea
capacitate legislativã integralã.
Legile organice nu vor mai putea  fi
adoptate în Parlament. În consecinþã
nu vom mai avea posibilitatea sã
adoptãm bugetul într-un moment atât
de important privind cheltuieli,
investiþii, alocãri de resurse etc.  A
nu avea un buget sau a cheltui doar
12% pe lunã din bugetul anterior
practic ar bãga România într-un
blocaj grav. Ne putem asuma acest
risc suplimentar?!? Eu cred cã nu!

2. Aþi propus partidelor din

INTERVIU ION CUPÃ la jumatatea campaniei

ION CUPÃ: “Un Vot pentru PMP în tot  Mehedinþiul va aduce mari beneficii judeþului”

Mehedinþi sã semneze un Pact pentru
reducerea la 300 a numãrului
parlamentarilor ºi eliminarea pensiilor
speciale ale politicienilor. Câþi
candidaþi ai acestor partide au semnat
acest Pact care corespunde
aºteptãrilor cetãþenilor?

O  imensã majoritate a
românilor, deci ºi a mehedinþenilor
(cca. 90%) cer ca numãrul
parlamentarilor sã fie redus la 300
iar pensiile speciale ale politicienilor
sã fie eliminate. Deocamdatã niciun
candidat  de la PNL, PSD, USR-
PLUS sau PROROMÂNIA din
Mehedinþi nu au semnat Pactul
propus de PMP. Mehedinþenii

trebuie sã ºtie acest lucru. Sã facã
diferenþa la vot între cei care le
respectã voinþa ºi dorinþa ºi cei care
le-o încalcã fãrã nicio jenã. Eu sper
ca pânã la finele campaniei toþi
aceºti candidaþi vor semna Pactul
pentru cã ei nu ar face vreo favoare
PMP, ci ar respecta vocea poporului.

3. Cum vedeþi ieºirea din
criza economicã tot mai puternic
resimþitã de cãtre români, de
mehedinþeni, oameni care ºtim cã au
dus-o greu ºi pânã acum?

Eu sunt optimist cã vom
reuºi sã gãsim soluþii dacã vom face
mai puþinã politicã atunci când e
vorba de comandamente majore care
þin de interesul naþional.
   Trebuie sã înþelegem repede cã  banii
europeni acordaþi fie prin Cadrul
financiar multianual, fie din Fondul de
Rezilienþã sunt vitali pentru România.
Nu trebuie sã pierdem nici un euro din
aceºti bani. Vulnerabilitãþile pe care le
avem în materie de funcþionare a
statului de drept, de respectare a
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale
trebuie eliminate rapid. Alocãrile
financiare europene vor fi condiþionate
de aceste lucruri ºi riscãm sã nu putem
accesa toate fondurile care ne sunt
alocate. Va exista deasemenea ºi un
control riguros al modului în care sunt
utilizate aceste fonduri. Ceea ce
presupune o responsabilitate maximã,
dar ºi competenþã maximã din partea
autoritãþilor centrale ºi locale.
   PMP are specialiºti, are oameni
responsabili, are diplomaþi excep-
þionali care trebuie puºi sã lucreze în
avantajul României. De asta un vot
pentru PMP peste tot în þarã este
extrem de important.

4. Aþi anunþat deja trei mari
prioritãþi ale dumneavoastrã ca deputat
în viitoarea legislaturã parlamentarã,
legate de realitãþile din Mehedinþi:
Depolitizarea Romsilva, Aducerea în
Administrare Localã a Portului
Comercial Severin, Declararea
judeþului ca Zonã de Interes Turistic

Naþional. Credeþi cã veþi obþine sprijin
pentru aceste iniþiative?

Am cerut deja public tuturor
candidaþilor din Mehedinþi sã asume
public sprijin pentru aceste iniþiative
absolut legitime ºi care ar ajuta la
dezvoltarea judeþului ºi la crearea de
locuri de muncã.
   Depolitizarea Romsilva ar fi un pas
uriaº pentru descurajarea reþelelor
de tãieri ilegale ºi pentru
valorificarea inteligentã, superioarã
a lemnului din pãdurile noastre.
Aducerea în Administrare Localã a
Portului Comercial Severin ne-ar
permite sã-l valorificãm mai bine, sã
aducem investiþii serioase, sã
atragem bani europeni. S-a bãtut
pasul pe loc nepermis în aceºti ani
prin modul în care Portul a fost
gestionat de Administraþia de la
Giurgiu. În loc sã dãm de muncã
mehedinþenilor ºi sã aducem
venituri la bugetul local aºteptãm
dupã cai verzi pe pereþi ºi comentãm
justificãrile unor incompetenþi.
   În privinþa declarãrii întregului judeþ
Mehedinþi ca Zonã de Interes Turistic
Naþional acest lucru este vital pentru
economia localã. Ar crea un avantaj
important pentru atragerea unor
resurse financiare serioase, pentru
promovarea internaþionalã a judeþului.
Toþi ar trebui sã fim interesaþi sã
susþinem acest obiectiv, dincolo de
faptul ca aceastã propunere vine de la
mine, un lider al PMP.

5. Cum va arãta în opinia dvs.
viitoarea configuraþie a Parlamentului?
Vom avea parte de surprize electorale
ºi post electorale?

Cred ºi sper cã vom avea o
majoritate consolidatã de centru-
dreapta în viitorul Parlament. Sper ca
ºi curentul creºtin-democrat, ilustrat
de PMP, sã fie cât mai solid. Este
nevoie de o guvernare stabilã,
susþinutã de o astfel de majoritate,
guvernare în care PMP va avea un
rol important, de “busolã politicã”.

Surprize ar putea exista în aceste
alegeri. Rãmânerea PRO România în
afara Parlamentului nu este exclusã
ºi ar fi o confirmare cã modul
duplicitar, total neserios de a face
politicã al liderilor acestei formaþiuni
nu este acceptat de cãtre electorat
ºi nu are ce cãuta pe scena politicã
româneascã.
   Este nevoie de o alternativã
coerentã de centru-dreapta care sã
conducã România un ciclu electoral,
cel puþin.

Partidul Miºcarea Popularã
propune candidaþilor care deschid
listele celorlalte formaþiuni politice
din judeþul Mehedinþi la alegerile
parlamentare un „Pact pentru
reducerea la 300 a numãrului de
parlamentari ºi eliminarea pensiilor
speciale” în perspectiva ciclului
legislativ 2020 – 2024.
- Þinând cont de faptul cã, la
referendumul din 2009,  83,81%
dintre români s-au declarat de acord
cu reducerea numãrului de
parlamentari la maximum 300 de
persoane,
- Având în vedere cã,  potrivit
ultimei cercetãri a BCS, 90% dintre
români vor eliminarea pensiilor
speciale ºi reducerea numãrului de
parlamentari la 300,
- Luând în considerare faptul cã
toþi politicienii le cer românilor sã
facã sacrificii pentru a trece prin
criza care o traversãm,
   Partidul Miºcarea Popularã cere

ION CUPÃ, candidat PMP la Camera Deputaþilor:
“Dacã reprezentanþii PNL, PSD, USR, PROROMÂNIA respectã dorinþa

mehedinþenilor trebuie sã semneze acest Pact propus de PMP”

Pact pentru reducerea la 300 a numãrului
de parlamentari ºi eliminarea pensiilor

speciale ale politicienilor

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

Mandatar Financiar 11200012

 Reporter

clasei politice sã dea un exemplu, sã
îºi reformeze instituþiile ºi sã înceapã
chiar cu micºorarea Parlamentului ºi
cu eliminarea pensiilor speciale pentru
politicieni. În acest sens, propunem
candidaþilor celorlalte partide
semnarea prezentului document prin
care viitorii parlamentari ai judeþului

 continuare în pag. 10
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’

   * Starea de spirit a populaþiei
României este din ce în ce mai
precarã, sub presiunea
coronavirusului ºi a mãsurilor
restrictive impuse de autoritãþi, ca ºi
a statisticilor din ce în ce mai
agresive, mai ameninþãtoare, statistici
neexplicate din care omul obiºnuit,
dar nici politicienii nu înþeleg mare
lucru. Oamenii par apãsaþi de griji,
nevoi, temeri, spaime ascunse,
rezervaþi, tãcuþi, necomunicativi, cu
orizonturile speranþei fãcute pulbere.
Cred cã nici în timpul rãzboiului nu
am avut parte de un asemenea climat
social. Vorbeam de oamenii politici
ºi de percepþia lor cu privire la aceastã
pandemie. Deunãzi, la o emisiune de
dezbateri electorale organizatã de o
televiziune localã, doi candidaþi ai
unor partide, sã zicem aºa, de linia a
doua a politicii, vorbeau cu o vãditã
jenã de atmosfera în care se vor
desfãºura în acest an alegerile pentru
Senat ºi Camera Deputaþilor. Oamenii
spuneau, pur ºi simplu, cã nu au nicio
determinare, mai pe româneºte,
niciun chef de alegeri, cu toate
nenorocirile ce s-au abãtut asupra
acestui neam atât de urgisit în
întreaga sa istorie.
   * Ca ºi cum toate astea nu erau de
ajuns, la sfârºitul sãptãmânii trecute,
s-a produs, la Spitalul judeþean de
Urgenþã din Piatra Neamþ, un puternic
incendiu, în care ºi-au pierdut viaþa
11 bolnavi. Tragedia aceasta, a doua
ca dimensiuni dupã aceea de la
Colectiv, a avut „darul” de a scoate în
evidenþã racilele sistemului medical
românesc. Anchetele declanºate în
vederea elucidãrii cauzelor

Sãnãtatea costã ºi doare cumplit
incendiului de la Spitalul din Piatra
Neamþ nu au fãcut decât sã
declanºeze ºi, dupã caz, sã amplifice,
în... buna tradiþie autohtonã circul
politic de... rigoare în jurul acestei noi
tragedii. ªi, într-adevãr recitalul
poalelor în cap nu a întârziat, cele
douã aºa-zis mari partide aducându-
ºi acuze care mai de care mai
elucubrante, din care, iarãºi, nu a
înþeles nimeni nimic. De tragedia
celor trecuþi la Domnul începuse sã
uite toatã lumea, dacã nu se trezea
din amorþire presa internaþionalã ºi o
parte a presei româneºti. Unul din
medici a intrat în flãcãri pentru a salva
ce se mai putea salva din rândurile
celor cuprinºi de flãcãri. Acest
veritabil erou a ajuns în Belgia pentru
a beneficia de un tratament
performant care sã-i ofere ºanse ceva
mai viabile de vindecare. La ora când
scriem aceste rânduri, medicul-erou
este, potrivit comunicatelor recente,
stabil, dar se aflã permanent sub
observaþie medicalã. În cazul lui a
circulat ºi zvonul potrivit cãruia ar
fi fost infectat cu covid, zvon
infirmat de soþia acestuia, care a
interzis ministrului Sãnãtãþii sã mai
ofere informaþii despre situaþia
medicalã a soþului sãu.
   * În ceea ce-l priveºte pe  actualul
ministru al Sãnãtãþii, Nelu Tãtaru,
întrebat de presã dacã se considerã
oarecum vinovat de aceastã tragedie,
dumnealui a rãspuns, pe jumãtate
cinic, pe jumãtate melodramatic, cã
„Vinovaþi suntem toþi!” Poftim culturã!
Am plãtit o viaþã întreagã milioane de
lei la CAS, dar sã mi se întoarcã vreo
brumã de beneficiu - niciodatã!

Prima temere este forma
concretã prin care teroarea a coborât
în oasele ºi carnea lumii.
Imposibilitatea de a te apãra în faþa
lui este de domeniul unei groaze
inumane, desigur, mai mult, orice
speranþã în gãsirea unei soluþii de
apãrare - vaccin, tratament
ambulatoriu, naturist etc - este
repede anihilatã de o mass media de
o asiduitate în a semnala dezastrul,
de a-l întreþine isterizant, zdrobitoare!
Par - fiecare canal informatic ºi
împreunã - un cor al bocitoarelor
lovite de pasiunea magiei negre, care
nu vor sã audã decât de moarte pe
bandã rulantã ºi de doliu la poartã.
   A doua perspectivã este o dedublare
a morþii înseºi, de fapt, o dublare
mascatã - !!! - a acesteia. Covid-19
ºi toate variantele lui sunt nu un
substitut doar al morþii generale, ci o
moarte psihicã, tãcutã ºi feroce, care
se lipeºte de inerenta “finitudine a
fiinþei umane” numai spre a o face
mai înspãimântãtoare. Cinism ºi
cruzime, denaturare ºi diavolesc,
acestea ar fi perechile  de atribute ale
acestui flagel mondial, creat de om
împotriva omului, ºi scãpat sau cu
bunã-ºtiinþã risipit de prin laboratoare
unde etica medicalã, cea a ºtiinþei
cercetãrii este un slogan de mult dat
la coºul istoriei moralei. Un produs
al unor minþi virusate de putere, de o
suprasaturaþie absolut nefireascã,
inexplicabilã raþional, în faþa ofertei
naturii umane perfectate de-a lungul
mileniilor de evoluþie, de credinþe,
aspiraþii ºi cãutãri, de sacrificii,
martiriuri ºi eroism.
   Oricum am cãuta un rãspuns logic
la aceste nevolnicii de ordin planetar,
doar spre un rãspuns ne putem
îndrepta, anume acela al unei
denaturãri abil mascate - !!! - care vrea
sã ducã la profituri economice nu
doar uriaºe ºi exclusiv personale, ci
ºi inutile din postura nefolosirii lor
spre un scop firesc, acela care ar fi în
sprijinul omului ºi civilizaþiei lui.
   Teorie a conspiraþiei sau nu, acest
scenariu, prezentul planetei este sub
semnul unor prefaceri în faþa cãrora
multe, foarte multe guverne par

Adevãrul demisiei ascuns în
adevãrul incendiului

De ce sã ne temem mai mult: de Covid-19, care ne omoarã fãrã ca noi sã
putem riposta în vreun fel, sau de perspectiva de a  nu scãpa niciodatã de el?

anihilate, vizavi de care deciziile
marilor sau mai micilor puteri  sunt
figuraþie pe o imensã tablã de sah,
faþã de care viitorul nici nu se poate
intui, nici nu se poate evita dintr-o
zonã a lui nefastã, cu prefaceri ce vor
include un control amãnunþit al vieþii
private, al liberului arbitru care va
deveni, sãrmanul, un mãscãrici
jalnic, cu pretenþii de personaj
amuzant, care vrea sã binedispunã
într-o lume canibalizatã, ºi în care
egoismul ºi dezbinarea, delaþiunea
ºi trãdarea vor fi surse de existenþã
la îndemânã.
   În aceste condiþii, guvernul
României îºi joacã, alãturi de altele,
acel rol de figurant, cu actori aduºi
la putere de-a lungul unor timpuri
infestate cu minciuni strãlucitoare,
cu promisiuni veºnic neonorate,
amânate, reluate ºi re-lansate ca
mari obiective naþionale,
strategice, de anduranþã, de
consolidare a democraþiei, de bla,
bla ºi de bla-bla-bla...
   Se moare ca-n documentarele
despre febra tifoidã de pe frontul
Primului rãzboi mondial, sau din cele
despre febra galbenã, ori a celei
induse de “musca þeþe”, prin jungla
africanã a anilor ’50, se moare doar
de Covid-19, iar guvernanþii noºtri ne
spun cã noi suntem vinovaþi pentru
cã nu purtãm mascã, cã nu stãm la
1,5 metri distanþã unul de altul ºi cã
nu ne spãlãm pe mâini. Se moare
prin spitale de boli... naturale, dar unii
morþi sunt înregistraþi la Covid-19, ºi
nu se autopsiazã, se închid ermetic
în coºciuge ºi sunt repede, repede
coborâþi în morminte. Se moare în
incendii prin secþii ATI, ºi de vinã nu
sunt gvernanþii, ci directorii de spital,
ºefii de secþie, medicii de gardã,
electricienii, femeile de serviciu,
paznicul de la intrare, acarul Pãun...
   Da, guvernanþii sunt infailibili,
imuabili, semi-zei cu certificate de
eternitate! O ruºine naþionalã cât
Carpaþii, dar care este abil acoperitã
de tot felul de comisii de anchetã, care
cautã sã descopere adevãrul
incendiului din spitalul nemþean - ºi
pe bunã

 Continuare în pag. 10
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Dupã ce sãptãmâna trecutã
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural din Drobeta Turnu
Severin a finalizat cu succes
implementarea proiectelor culturale
“Octogon. 8 colþuri cu poveºti
despre Cetatea Medievalã” ºi
“Oraºul ºi Apa” - la Castelul
Artelor, câºtigate în sesiunea de
primãvarã a acestui an ºi finanþate
de Administraþia Fondului Cultural
Naþional (AFCN) în parteneriat cu
Primãria Municipiului, în aceste
zile am mai primit o veste foarte
bunã în ceea ce priveºte
continuitatea acestor proiecte
începute în anul 2018.

Administraþia Fondului Cultural
Naþional a afiºat rezultatele sesiunii
de toamnã ale acestui an pentru
proiectele înaintate spre finanþare.
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural a obþinut punctajul
necesar câºtigând încã o finanþare
pentru un proiect “3 inele”, ce va
fi implementat la Castelul Artelor
din Drobeta Turnu Severin în
perioada Ianuarie-August 2021.
Este cel de-al cincelea proiect pe
care Direcþia îl implementeazã în
doar trei ani de când a fost

“3 INELE”, AL CINCELEA PROIECT CULTURAL CÂªTIGAT DE DIRECÞIA DE
PATRIMONIU ISTORIC ªI TURISM CULTURAL DIN DROBETA TURNU SEVERIN

înfiinþatã (februarie 2018).
Proiectul “3 inele” doreºte

sã finalizeze demersurile de
refuncþio-nalizare a Castelului
de Apã din Drobeta Turnu-
Severin (actual Castel al
Artelor), monument istoric
restaurat în anul 2014 din
fonduri trans-frontaliere. Ca
ºi în cazul proiectelor ante-
rioare, “Fotokaleh” ºi “Oraºul
ºi Apa”, acest ultim episod
din  serie propune o incursi-
une curatorialã originalã,
senzorialã ºi participativã. De
aceastã datã se doreºte
valorifi-carea patrimoniului
imaterial al eco-sistemului
Dunãrii ºi a modului cum acesta a
influenþat dezvoltarea istoricã ºi
culturalã a oraºului Drobeta
Turnu-Severin. Acest lucru va fi
posibi l cu ajutorul unor
reconstituiri imersive (proiecþii
video circulare în cascadã) ºi prin
machete de tip instalaþie.

Va fi un proces consistent ºi
amplu de documentare, planificare
ºi conceptualizare a unei expoziþii
care va povesti publicului din ce este
constituit acest eco-sistem al

Dunãrii în
z o n a
Severinului.
Ce înþelegem
noi prin eco-
sistem ºi despre
cum acesta a
creat o anumitã
structurã ºi
compunere a

comunitãþii locale – perspectivã
antropologicã, de diversitate
culturalã, de mediu. Cu ajutorul unor
cliºee fotografice, reprezentãri
grafice, planuri, mãrturii, anchete
antropologice ºi etnologice, obiecte,
a unor surse de arhivã multimedia
ºi scrisã, surse literare/istorice, se
vor recompuse vizual ºi senzorial
(tehnici de reconstituire/animare prin
modelare 2D) ºi se vor relaþiona
secvenþial pãrþile esenþiale care
reconfigureazã acest eco-sistem
(punctele relevante ºi semnificative
care diferenþiazã oraºul în raport cu
restul þãrii; apa reflectatã în cultura,
tadiþiile ºi istoria oraºului ºi a
împrejurimilor).

Expoziþia plasatã în inelul 3 al
turnului (etaj 2) va dezvolta ºi
edita un conþinut adaptat pentru
înþelegerea de cãtre orice tip de
vizitator. Colaborarea se va face

prin implicarea unor specialiºti
din domeniul istoric, muzeal,
arhitectural, antropologic ºi de
mediu/ecologie/º t i inþe a le
naturii,  cei care vor selecta
sursele documentate, elementele
din arhivele de fotograf ii  ºi
martorii video/înregistrãri audio-
video care împreunã, colate,
expl icã  ºi  ext ind subiectul
expoziþiei într-un mod angajant.

”Apa” rãmâne elementul comun
care va lega toate cele 3 inele ale
turnului, sub forma unor expoziþii
de bazã, mereu actualizate, vãzute
ca niºte spaþii de expunere creativã
a patrimoniului  hidraul ic
(imaterial ºi material).

Vom oferi vizitatorilor al 3 lea
nive l  nara t iv  ca  fo rme de
angajare totalã.

Responsabil comunicare proiect,
Ioan N. TÃTUCU



opiniiOBIECTIV mehedinþean 19 - 25.11.2020pag. 8

Dincolo de originea limbii
române, latina este un mijloc de
orientare în viaþã pentru orice
intelectual european ºi de aceea îmi
este foarte greu sã înþeleg, cum vor
putea fi înþelese ºi apãrate rãdãcinile
dacã nu se mai face latinã ºi nici
istorie. Deºi unii pãrinþi pragmatici
aplaudã gestul, gândindu-se la
supraîncãrcarea copiilor lor, eu nu
vãd cum o orã de latinã pe sãptãmânã
ar putea tulbura echilibrul ºcolii. Nu
este vorba de învãþarea unei limbi aºa
de complexe într-un singur an!
Trebuie explicat cã, chiar ºi dacã am
lãsa deoparte latinitatea noastrã,
studiul limbii latine ne ilumineazã o
serie de piste care altminteri rãmân
obscure. Latina explicã multe
denumiri din tehnicã, face inteligibile
numele ºtiinþifice ale plantelor
medicinale, ale unor medicamente ºi
ale unor compuºi ai acestora, ajutã
la receptarea unei pledoarii juridice,
ne apropie chiar de denumirile din
domeniul informaticii, al digitalizãrii.
   Peste 70% din cuvintele prezente
pe pagina de deschidere a
procesorului de text Word (Microsoft
Office Word) sunt de origine latinã
sau au fost preluate de limbile
moderne prin mijlocirea latinei. Cam
60% din cuvintele celei mai
rãspândite limbi de comunicare de pe
planetã (engleza) sunt de origine
latinã, preluate prin intermediul
francezei. Un om trãitor în mileniul al
III-lea nu are decât de câºtigat dacã
ºtie bazele gramaticale ale limbii
latine, adevãrat auxiliar pentru
învãþarea mai rapidã a altor limbi. De
asemenea, nu pot aprofunda aici
modul cum rãdãcinile Europei îºi trag

Presiunea „nechemaþilor” impune eradicarea
urmelor identitãþii noastre

De-a lungul a peste trei decenii postdecembriste, sistemul de învãþãmânt din România a suferit modificãri
fundamentale, uneori benefice (puþine, din pãcate), alteori, deteriorãri cu efecte în timp. În pleiada „comisarilor”-

politruci ajunºi - nici ei nu ºtiu bine cum - decidenþi ai sistemului de învãþãmânt s-au aflat numeroºi „nechemaþi” ºi
incompetenþi iresponsabili sau chiar rãu intenþionaþi care au executat ordinelor altor „nechemaþi” cu fotolii mai înalte.

Recent, Ministrul Educaþiei, Monica Anisie a anunþat eliminarea limbii latine („Istoria Românilor” deja nu mai existã,
iar în viitor, „Istoria” ca ºi „Teatrul” vor fi materii opþionale) din programa ºcolarã a învãþãmântului preuniversitar.

Reacþia Academiei Române, opinia Preºedintelui acestei instituþii nu au întârziat. (Redacþia ART-EMIS)
seva în clasicismul greco-latin. Dacã
nu se mai face latinã ºi nici istorie,
cum vor putea fi înþelese ºi apãrate
aceste rãdãcini?
Încep sã cred ºi eu cã se lucreazã
sistematic la eradicarea urmelor
palpabile ale identitãþii noastre. Latina
a mai fost interzisã în perioada
proletcultistã, de prin anii ’50 ai
secolului trecut, atunci când trebuia sã
fim slavi, fraþi cu marea putere de la
Rãsãrit. Dacã este un demers fãcut de
miºcãrile globaliste, anarhiste,
neomarxiste, „progresiste” etc., atunci
faptul devine foarte grav. Dacã este o
decizie luatã sub presiunea forþei
strãzii, lipsite de perspectiva viitorului
ºi dornice de promovarea minimei
rezistenþe, atunci este trist. Ca decident
nu pot întreba elevul ce vrea sã
studieze. Este ca ºi cum l-aº întreba
pe copilul mic dacã vrea proteine sau
ciocolatã! Oricum, perspectiva pe
termen lung devine sumbrã.
   Religia, latina ºi teatrul sunt
componente importante în educaþia
omului, dar, dintr-o înþelegere greºitã
a filosofiei ºcolii. ªi urmare a unor
decizii greºite se vor eliminate din
programa de învãþãmânt. De pe la
1800 încoace, în þãrile democratice
au fost mereu presiuni de primenire
a programei ºcolare, de dinamizare a
studiului, de adaptare a ºcolii la
necesitãþile vieþii. Dar niciodatã nu a
fost o presiune aºa de mare a
nechemaþilor asupra procesului de
învãþãmânt ca acum. Toþi se pricep la
învãþãmânt, toþi ºtiu ce trebuie predat,
toþi îi corecteazã pe profesori, toþi vor
„materii” noi, adaptate vieþii. Despre
care viaþã este vorba? Despre una
larvarã, despre viaþa unor viitoare
instrumente în mâna guvernanþilor,
despre oameni fãrã perspectivã ºi fãrã
personalitate!
   Noutãþile vieþii nu sunt discipline
noi de învãþãmânt! Adaptarea ºcolii

la viaþã înseamnã
introducerea de noi
conþinuturi, de noi teme în
disciplinele ºcolare existente.
Eu am studiat teatrul în anii
comunismului la câteva
discipline ºcolare: limba ºi
literatura românã, literatura
universalã, limba ºi literatura
latinã, limbi ºi literaturi
strãine, istorie. Mai întâi, am
învãþat ce este genul dramatic,
în raport cu genul epic ºi cu
cel liric, apoi am învãþat despre
tragedia greacã, apoi despre
comediile lui Aristofan etc. La
istorie, am auzit prima oarã
despre commedia dell’arte,
iar la istoria literaturii
universale am învãþat despre
teatrul absurdului, despre Samuel
Beckett ºi Eugen Ionesco. În clasa a
XI-a am vãzut pe viu, jucatã la Braºov,
prima piesã de Eugen Ionesco,
anume „Cântãreaþa chealã”.
   A introduce mereu noi discipline,
cu note ºi cu medii, în planurile de
învãþãmânt este aberant, pentru cã
acestea trebuie sã ia locul altor
discipline, încât apare o concurenþã
neloialã, pãguboasã ºi primejdioasã
pentru viitorul copiilor noºtri. ªcoala
se adapteazã vieþii, dar nu în mod
mecanic. Societatea a devenit astãzi
foarte dinamicã, motiv pentru care
ajustarea permanentã a ºcolii dupã
aceste schimbãri rapide devine
contraproductivã. Pânã la gimnaziu
inclusiv, elevul are nevoie de
formarea culturii sale generale, de
însuºirea zestrei intelectuale
acumulate de omenire ºi nu de
dobândirea de deprinderi practice
pentru anumite meserii, profesiuni,
situaþii concrete.
   Valorile supreme ale naþiunii ºi ale
omenirii sunt puse ºi ele astãzi sub
semnul întrebãrii - de cãtre unii
chemaþi, dar ºi de nechemaþi - însã nu
în asemenea mãsurã încât sã nu
rãmânã câteva constante, verificate prin

perenitatea lor. ªcoala trebuie sã
semene în minþile tinere, pe lângã
cunoºtinþe, valori, virtuþi ºi încredere.
Dacã înlocuim acest principiu stabil
cu ideea de contingent, de direct
palpabil sau de viaþã cotidianã, atunci
vom ajunge sã înlocuim matematica,
fizica, biologia, chimia, limba ºi
literatura, istoria, geografia etc. cu
educaþia bancarã, cu igiena, cu
educaþia sexualã, cu nutriþia sãnãtoasã,
cu educaþia antreprenorialã etc.,
fiindcã toate la un loc ºi una peste alta
nu se pot face. Deprinderile practice
pentru viaþã reprezintã un scop al
educaþiei, dar nu unul exclusiv ºi nici
chiar prioritar. Or noi, ce facem?
Experimentãm de vreo trei decenii ºi
nu ajungem la rezultate încurajatoare.
Nu am elaborat un program de ºcoalã
eficientã ºi adaptatã realitãþii pe care
sã-l aplicãm timp de zece ani - sã
zicem - ºi sã-i analizãm apoi
rezultatele. În aceste condiþii, nu avem
motive de optimism. Lipsa de investiþii
suficiente în educaþie înseamnã
primejduirea gravã a viitorului oricãrei
naþiuni.  

Notã - Textul prezentat este o adaptare a interviului apãrut în Revista „QMagazine” [1]
pe care o prezentãm atenþiei cititorilor cu acordul autorului, Acad. Ioan-Aurel Pop.
[1] https://www.qmagazine.ro/ioan-aurel-pop-se-lucreaza-sistematic-la-eradicarea-
urmelor-identitatii-noastre/

Aranjament grafic - I.M.

 continuare în numãrul urmãtor

Acad. Ioan-Aurel Pop,
Preºedintele Academiei Române



opiniiOBIECTIV mehedinþean 19 - 25.11.2020 pag. 9

Peste un milion de elevi nu au
avut acces la cursurile online
organizate în ultimul an ºcolar. Este o
cifrã uluitoare care vorbeºte de cum
se îngrijeºte statul de viitorul sãu.
Americanii au fãcut studii mult mai
complexe despre educaþia online ºi
efectele pe termen lung. Se vorbeºte
de scãderea speranþei de viaþã ºi a
ºanselor la o viaþã mai bunã. Este vorba
de calitatea educaþiei, nivelul acesteia
ºi ºansele mai mici de angajare dupã
finalizarea studiilor. La noi existã doar
cifrele seci, dacã ºi acestea au vreo
credibilitate, dat fiind faptul cã nu mai
existã instituþie care sã nu fi fost
penetratã de nepoþi, nepoate, pile,
corupþie. Acest lucru a afectat selecþia
ºi afecteazã implicit ºi performanþele.
   Vã daþi seama cum o sã arate
generaþiile de medici care au învãþat
online în perioada pandemiei? Sau
inginerii care au rãmas fãrã practicã
sau de celelalte categorii de
specialiºti care se vor integra la un
moment dat pe piaþa muncii ºi care
vor intra în competiþie cu alþii de
afarã sau din interior?
   Cum este sã te opereze un chirurg
care are un an sau doi de educaþie
online, iar acesta sã fi avut loc exact
în perioada de formare. Tinereþea nu
se mai întoarce. Sunt ani pierduþi din
mai multe puncte de vedere, nu doar
al educaþiei. Ar fi nevoie de soluþii
gândite încã de acum pentru a salva

Improvizaþia ca mod de viaþã
ºi redresa ce se mai poate. Aºa cum
fac alþii: americanii, britanicii ºi alþii.
Din acest motiv ei fac toate studiile
legate de efectele educaþiei online,
pentru a identifica  soluþii. Poate unele
foarte rapide. Iar cea mai rapidã ºi
eficientã soluþie este redeschiderea
de urgenþã a unitãþilor de învãþãmânt.
Este cazul Belgiei, una din cele mai
afectate þãri din cauza pandemiei de
coronavirus. Belgia a decis sã
redeschidã ºcolile pentru elevii pânã
la 14 ani, iar restul sã participe online
sau hibrid la ore.
   Este de amintit cã Belgia este în top
20 mondial la numãr de cazuri de
coronavirus. Are un numãr record de
decese ºi numãrul zilnic al morþilor
nu a scãzut sub 100. Sunt mai puþine
cazuri raportate zilnic comparativ cu
þara noastrã, respectiv mai puþin de
jumãtate. Belgia are însã peste 11
milioane de locuitori ºi a realizat peste
5,4 milioane de teste. Cu siguranþã
cã statul din partea de vest a Europei
are un sistem de sãnãtate ºi de
educaþie care sunt net superioare celor
din România. Nici nu surprinde pe
nimeni cã ultimul medic ars în þara
noastrã a fost trimis la tratament la o
clinicã din Belgia.
   Educaþia are legãturã directã cu
starea sistemului de sãnãtate ºi cu
starea naþiunii în general. Nici nu cred
cã ºi-a fãcut cineva vreo iluzie cã în
România au avut loc schimbãri

profunde. Cele mai importante sunt
cele la nivelul mentalitãþilor. Dureazã
generaþii sã scoþi din creierul omului
anumite lucruri defecte. Poate cã unele
sunt inoculate la nivelul ADN. Adicã
este greu sã scapi de exemplu de „Lasã
cã merge ºi aºa!”. Dupã 30 de ani de
democraþie nu am scãpat de tarele
poporului român. Acestea vin de
undeva din trecut, ºlefuite de istorie. E
greu de scãpat de asemenea lucruri
adânc înfipte în fiinþã ºi în mentalul
colectiv. ªi se regãsesc peste tot: în
educaþie, în sãnãtate, în administraþie,
mai ales în politicã, în construcþii.
   Ce s-a întâmplat de la Colectiv
încoace? S-a uitat foarte mult: cã au
murit foarte mulþi tineri ºi alþii au fost
rãniþi. Nu s-a schimbat nimic în toþi
aceºti ani. Din contrã, au mai fost
scoase unele avize de securitate
necesare funcþionãrii ºcolilor. Adicã
merge ºi aºa. Vã daþi seama ce s-ar
întâmpla dacã un asemenea dezastru
ar cuprinde o unitate de învãþãmânt
ºi ar fi afectaþi copii. Nici nu ia nimeni
în calcul o asemenea variantã. Dar
sunt sigur cã avem în þara noastrã tot

felul de instituþii care ar trebui sã
calculeze, estimeazã, prognozeazã,
propun. Avem servicii care fac
analize, rãspund de domenii de
activitate, întocmesc rapoarte de
siguranþã sau de securitate sau ar
trebui sã întocmeascã. Se fac analize
de risc, în funcþie de perioadã,
domeniu, etc.
   Ar trebui sã începem sã mai ºi
respectãm legea, nu doar sã o avem
pe hârtie. Adicã sã se întâmple ºi în
realitate ce se menþioneazã în lege.
Acum se fac verificãri în toate spitalele.
Este prea târziu. Vor fi analizate
instalaþiile electrice, vor fi verificate
tuburile de oxigen, etc. Se va uita…
Ar trebui ca cineva sã estimeze când
va avea loc urmãtorul incendiu ºi cu
câte victime. Probabil peste alþi 5 ani
ºi în alt domeniu de activitate, dacã
este sã se pãstreze tradiþia nefastã, de
la Colectiv încoace.
   Dacã nu o sã renunþãm la
improvizaþie ca mod de viaþã, sã nu
avem mari aºteptãri cu privire la þara
noastrã, la viitorul nostru ºi la nivelul
de trai.  ªtefan Bãeºiu

Furnizorul de energie
electricã ºi gaze naturale CEZ Vânzare
a identificat o fraudã online ca urmare
a unei înºelãciuni informatice
transmisã clienþilor CEZ, prin care
aceºtia au fost îndrumaþi sã achite

IMPORTANT! CEZ Vânzare subliniazã importanþa
utilizãrii conturilor colectoare oficiale de pe facturi/

contracte, pentru efectuarea plãþilor
plata facturilor într-un alt cont decât
cel menþionat în facturi/contracte.
   În acest sens, echipa juridicã CEZ
Vânzare a semnalat situaþia organelor
competente, fiind vorba de

 continuare în pagina 11
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Asociaþia Terra Zeurini, Drobeta Turnu Severin, o iniþiativã
regionalã pentru culturã ºi educaþie prin culturã ºi turism cultural va
derula pânã la data de 25 noiembrie 2020, un proiect educativ adresat
adolescentelor cu risc de victimizare.
   Proiectul cu titlul “Atelier domestic-Violenþa n-are scuze” este finanþat prin
programul StartONG, lansat de Kaufland România ºi implementat de Asociaþia
Act for Tomorrow ºi a fost admis în runda de finanþare octombrie-2020.
   Conþinutul proiectului este adresat zilei de 25 noiembrie - Ziua
internaþionalã a eliminãrii violenþei împotriva fetelor ºi femeilor - ºi
propune ateliere de informare, conºtientizare ºi dramaterapie, cu
prezentarea unor compoziþii finale ale partcipantelor - ca mesaj public
de antiviolenþã, pentru comunitatea largã.
   Ca mod de  sustenabilitate a proiectului, se va propune marcarea anualã a
Zilei de 25 noiembrie în Drobeta Turnu Severin, prin programe, proiecte ºi
acþiuni de mare impact public, cu tematica - antiviolenþã de gen.

Start ONG este un program lansat de Kaufand România ºi
implementat de Asociaþia Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt:
educaþie, sãnãtate, mediu, social ºi culturã. Valoarea totalã a
programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai
simplicat instrument de finanþare comunitarã destinat ONG-urilor tinere,
instituþiilor non-administrative ºi grupurilor informale/ de iniþiativã.

COMUNICAT DE PRESÃ

PROIECT EDUCATIV CU TEMATICÃ
ANTIVIOLENÞÃ, LA SEVERIN

În data de 18 noiembrie 2020, ora
9.00, în judeþul Mehedinþi situaþia
epidemiologicã este urmãtoarea: -
1335 persoane se aflã în carantinã
la domiciliu/locaþia declaratã, -
3195 persoane confirmate cu
COVID-19 de la începutul
epidemiei (103 cazuri de
îmbolnãvire înregistrate în ultimele
24 ore), - 159 persoane internate,
- 582 persoane izolate la domiciliu
asimptomatice, - 126 persoane
decedate (3 decese înregistreate în
ultimele 24 ore).
   Precizãm cã rata incidenþei
cumulative COVID-19 la 1000 de
locuitori în judeþul Mehedinþi,
calculatã conform Hotarârii de
Guvern 856/2020 este de 2,79.
   La nivelul judeþului Mehedinþi,

COMUNICAT DE PRESÃ al DSP Mehedinþi
situaþia localitãþilor cu rata
incidenþei cumulative peste 1,5 la
1.000 de locuitori este urmãtoarea:
1. BRANIªTEA (8,79) 2. DROBETA
TURNU SEVERIN (4,87) 3.
ORªOVA (4,10) 4. BURILA MARE
(4,02) 5. IZVORU BÎRZII (3,57) 6.
ªIMIAN (3,53) 7. PÃTULELE (3,07)
8. BALTA (2,79) 9. VÎNJULEÞ
(2,59) 10. DEVESEL (2,35) 11.
BREZNIÞA-MOTRU (2,21) 12.
ªVINIÞA (2,13) 13. EªELNIÞA
(2,08) 14. VÂNJU MARE (2,03) 15.
PRISTOL (2,03) 16. MALOVÃÞ
(2,02) 17. VÂNÃTORI – (2,01) 18.
LIVEZILE (1,80) 19. BAIA DE
ARAMÃ (1,78) 20. BREZNIÞA
OCOL (1,52) Datele menþionate
sunt în dinamicã ºi se pot schimba
de la o ora la alta.

 se angajeazã sã susþinã, la nivel
legislativ, dar ºi politic în cadrul
propriilor formaþiuni, reducerea la
300 a numãrului de parlamentari ºi
eliminarea pensiilor speciale.
    Dacã toate partidele politice din
judeþul Mehedinþi îºi dau mâna, dacã
parlamentarii realizeazã cã sunt,
înainte de toate, în slujba cetãþenilor
ºi semneazã acest „Pact pentru
reducerea la 300 a numãrului de
parlamentari ºi eliminarea pensiilor
speciale”, acþionând unitar, la nivel
parlamentar ºi politic, aceste proiecte
mult dorite de români pot deveni
realitate în urmãtorul Parlament.
   PMP lanseazã aceastã invitaþie

Pact pentru reducerea la 300 a...
cãtre toate partidele politice din
judeþ ºi îºi exprimã speranþa cã, în
urmãtorii patru ani, toþi politicienii
din judeþul Mehedinti vor acþiona
pentru binele comun al celor care
îi trimit în Parlament.
   “Propunem deasemenea
candidaþilor din Mehedinþi sã susþinã
douã mari proiecte pe care eu ºi
colegii mei le vom iniþia în Parlament:
aducerea Portului Comercial din
Severin în administrare localã ºi
declararea întregului judeþ Mehedinþi
drept Zona Turisticã de Interes
Naþional” - a  precizat Vice-
preºedintele naþional al PMP, ION
CUPÃ, candidat  pentru Camera
Deputaþilor în judeþul Mehedinþi.

 urmare din pag. 6

dreptate, adevãrul trebuie sã se afle! - dar se cautã a se eluda adevãrul prim,
anume vina primordialã a guvernului, iar de aici, demisia ori demiterea lui, sau
mãcar a primului ministru, ºi-abia apoi, sã fie cãutat adevãrul din flãcãrile
incendiului! Iar dacã acest al doilea adevãr îl absolvã pe primul, al incompetenþei
guvernamentale, doveditã, astfel, doar presupusã, lucrurile pot fi repuse în fãgaºul
anterior. Asta înseamnã demnitate ºi responsabilitate guvernamentalã, politicã,
prezidenþialã, compatibile cu o democraþie funcþionalã, feritã de autoritarism ºi
tendinþe de dictaturã personalã!  ªi de sluj transnaþional! C. Ovidiu

Adevãrul demisiei ascuns...
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Circulã pe internet de o vreme încoace niºte
materiale foarte ciudate, semnate de cãtre persoane
mai mult sau mai puþin cunoscute în cultura românã
actualã. În aceste articole se pretinde, nici mai mult,
nici mai puþin, cã trebuie urgent reabilitat dragonul,
adicã ºarpele, ca semn esenþial în identitatea noastrã
naþionalã. Fãrã ºarpe românii n-ar mai fi români! Zic
autorii  acelor materiale, cã ºarpele ar trebui ridicat
la acelaºi nivel cu Sfânta Cruce ºi cu alte simboluri
care ne definesc drept creºtini.

Pentru susþinerea acestor teorii, autorii respectivi
aduc câteva argumente, pe care le menþionãm ºi noi:
dacii aveau steagul format dintr-un cap de lup cu
corp de ºarpe, în Biblie se fac referiri numeroase la
ºarpe, în icoanele cu Sfântul Gheorghe apare ºarpele,
ba chiar în sculpturile ºi picturile unor biserici apare

Reabilitarea dragonului
ºarpele. Îl mai întâlnim, de asemenea, pe cârjele
ierarhilor. Unul dintre autorii unor astfel de materiale
susþine cã a muncit cincisprezece ani ca sã se
documenteze ºi sã scrie acele articole.

Este impresionantã munca de a realiza articolele
în discuþie ºi insistenþa de a promova ideile respective.
Din pãcate, autorii nu meritã decât compãtimire! Atâta
muncã se merita pentru cauze mai nobile!

Desigur, subiectul cu pricina putea fi tratat din punct
de vedere folcloric, etnografic, etnologic, mitologic,
din perspectiva istoriei religiilor etc. În nici un caz
nu putea fi abordatã problema aºa cum a fost abordatã.
Nu negãm faptul cã ºarpele apare în Biblie de mai
multe ori. Precizãm chiar cã apare din primele capitole,
ca întruchipare a diavolului. Aceastã semnificaþie
ºi-o va pãstra ºi în creºtinism, pânã în zilele noastre.

E adevãrat cã apare în icoana Sf. Gheorghe, sau în
picturile ºi sculpturile unor biserici, sau pe cârjele
arhiereilor, dar prezenþa lui acolo semnificã victoria
lui Dumnezeu asupra diavolului, a Binelui asupra
rãului. Prin jertfa Lui, Mântuitorul a zdrobit “capul
ºarpelui” ºi puterea celui rãu.

Faptul cã ºarpele era animal “sfânt” în religia
dacilor, precum ºi în religiile altor popoare nu ne
îndreptãþeºte sã “sfinþim” ºarpele în creºtinism. La
asirieni, spre exemplu, zeul suprem, Baal, era
reprezentat de un ºarpe uriaº de piatrã, în pântecele
cãruia ardea focul zi ºi noapte ºi pe gura cãruia era
aruncat aproape zilnic câte un copil viu. În felul acesta
se socotea cã  Baal va fi binevoitor faþã de asirieni, îi
va feri de rãzboaie, de boli, le va da belºug ºi
prosperitate. Treaba lor!

Autorii articolelor respective aveau nevoie de mai
multã culturã teologicã, de o formaþie creºtinã ºi o
gândire creºtinã. Noi, creºtinii, respectãm valorile ºi
simbolurile noastre creºtine, aºa cum au fost stabilite
de cãtre Mântuitorul, Sfinþii Apostoli ºi Sfinþii Pãrinþi.
Nu întotdeauna simbolurile creºtine au aceeaºi
semnificaþie în alte religii. Este ceva firesc, normal. Ca
atare, nici nu trebuie sã forþãm lucrurile ºi sã impunem
semnificaþii strãine simbolurilor noastre creºtine.

A ridica ºarpele, dragonul, la rang de element de
cult în creºtinism, ar fi cea mai mare victorie a
diavolului asupra celor botezaþi în numele Sfintei
Treimi. Parcã n-ar fi suficient cã se atacã alte valori
milenare, precum familia, cã se legifereazã aberaþii
morale inimaginabile cu câteva decenii în urmã,
precum cãsãtoria între homosexuali, lesbiene ºi ce-
or mai fi. Mai ridicãm ºi pe dracul la rang de divinitate
ºi i ne închinãm, pentru ca Sodoma ºi Gomora sã fie
reconstituite pe deplin. Doamne fereºte!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

infracþiunile de
înºelãciune ºi fals ºi uz de fals. Totodatã, departamentele
din cadrul companiei au iniþiat procedura de cercetare
internã pentru evaluarea completã a situaþiei.
Menþionãm faptul cã toate modalitãþile de platã oficiale
pe care clienþii CEZ Vânzare le pot utiliza pentru plata
facturilor la energie electricã ºi gaze naturale sunt prezentate
pe website-ul CEZ, în secþiunea modalitãþi de platã sau
pe verso facturã (pentru facturile primite în format fizic).
     IMPORTANT!
Solicitãm clienþilor sã rãmânã #CEZinformaþi ºi
precauþi în faþa unor eventuale fraude online de tip
phishing ºi sã apeleze cu încredere datele de contact
online pentru a verifica orice situaþie suspectã.
   Reamintim modalitãþile prin care puteþi recunoaºte
tentativele de phishing:
- Verificaþi cu atenþie adresa de e-mail a expeditorului;
- Nu luaþi în considerare ºi nu accesaþi link-uri de la
adrese de e-mail, transmise în numele CEZ Vânzare,
care nu au extensia @cez.ro ºi @cezinfo.ro;

IMPORTANT! CEZ Vânzare subliniazã importanþa utilizãrii...
- Evitaþi deschiderea ataºamentelor dacã nu sunteþi
siguri de conþinutul acestora. Plasaþi cursorul peste
link-urile suspecte, înainte de a da click pe ele,
urmãrind ca adresa URL a link-ului/ link-urilor în cauzã
sã corespundã cu descrierea acestuia;
- Evitaþi introducerea datelor cu caracter personal sau
efectuarea plãþilor în pagini nesecurizate. Plata
facturilor emise de furnizorul CEZ Vânzare poate fi
efectuatã online doar prin intermediul platformei My
CEZ, metodã securizatã.
Canalele cel mai des utilizate în cazul fraudelor online
sunt email-urile sau sms-urile care conþin mesaje
alarmante cu îndemnuri de a accesa link-uri ºi de
efectua plãþi în termene scurte.
Cum procedaþi, atunci când primiþi un mesaj/ email
suspect?
Cea mai sigurã mãsura de prevenire a unei posibile
fraude online este sã nu daþi curs recomandãrilor din
astfel de mesaje.

Direcþia Comunicare ºi Marketing CEZ România

 urmare din pagina 9
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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)

Apare ºansa de a cãlãtori în strãinãtate fie de
agrement, fie pentru studii sau pentru a munci.
Este bine sã planifici orice fel de cãlãtorie pentru
urmãtoarele patru sãptãmâni, deoarece gândindu-
le acum în amãnunt se vor putea materializa foarte
bine la momentul potrivit. Discuþii ºi reuniuni
profesionale cu ºefi ºi cu reprezentanþi oficiali ai
unor instituþii. Se vor lãmuri îmbunãtãþirile ce
trebuie aduse la unele sarcini de lucru, dar ºi
hibele care au dus la întârzieri sau amânãri ale
unor activitãþi ce trebuiau finalizate demult.
Gândirea ºi comunicarea devin clare, astfel cã te
vei descurca foarte bine în orice fel de interacþiune
cu ceilaþi.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Este nevoie sã acorzi timp ºi resurse achitãrii
facturilor, taxelor sau altor tipuri de datorii.
Relaþionare cu specialiºti în finanþe-bãnci este
binevenitã, pentru cã poþi afla informaþii
preþioase referitoare la bunul mers al investiþiilor
tale. Pe de altã parte, sunt zile bune pentru a
lãmuri aspecte financiare comune cu partenerul
de viaþã, rudele sau colaboratorii. Planuri de
cãlãtorii îndepãrtate ºi de studii pe termen lung.
Dialogurile cu persoane erudite îþi vor lumina
sufletul ºi te vor ajuta sã-þi schimbi câte ceva
din filozofia de viaþã abordatã pânã acum.
Foarte animat este segmentul profesional în a
doua parte a sãptãmânii. Mai ales relaþiile cu
ºefii sunt provocatoare.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Relaþiile parteneriale se reconfigureazã
începând cu aceastã sãptãmânã. În umbrã existã
detalii ascunse privitoare la intenþiile partenerului
de viaþã sau la intenþiile colaboratorilor. Fii
prudent ºi reþinut faþã de aceste persoane! Apar
cheltuieli urgente pe taxe ºi facturi. Cei dragi pot
apela la sprijinul tãu material. Mai întâi rezolvã
prioritãþile tale ºi apoi ia în calcul ºi nevoile
celorlalþi. Dorinþa de rafinare sufleteascã se
accentueazã în a doua parte a sãptãmânii. Vizioneazã
spectacole de teatru, de film sau ascultã un concert
de muzicã. Tot ce þine de sfera artelor te liniºteºte ºi îþi
înobileazã sufletul.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Este mult de lucru la serviciu, dar ºi acasã te aºteaptã
treburi restante. Selecteazã prioritãþile ºi la nevoie
cere sprijinul cuiva drag ºi de încredere sã-þi ofere o
mânã de ajutor. Sãnãtatea este vulnerabilã, fiind nevoie
sã mergi la controale medicale de specialitate. Totuºi
vei gãsi ca prin minune remedii binefãcãtoare ce te
vor ajuta multã vreme de acum încolo. Acceptã ºi
variantele neconvenþionale de tratament, pentru cã
vei avea rezultate uimitoare. Relaþiile parteneriale sunt
provocatoare, deoarece se animã foarte mult. Fii foarte
atent la ceea ce se petrece în acest segment, pentru cã
sunt posibile reproºuri din partea celorlalþi.
Cheltuieli comune cu alþii.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Ocupã-te serios de un hoby! Sunt zile bune
pentru a-þi reorganiza programul cotidian, astfel
cã sunt ºanse sã aloci zilnic momente necesare
sufletului tãu pentru a te bucura ºi relaxa
totodatã. Cei dragi nu-þi vor þine isonul, deci tu
implicã-te numai în treburile tale. Dinspre
segmentul profesional apar provocãri mai ales
din partea ºefilor. Colegii te ajutã destul de puþin
în aceastã perioadã, astfel cã bazeazã-te numai
pe forþele tale. Dozeazã-þi eforturile, pentru cã
pot interveni fluctuaþii ale energiei vitale ºi de
aici sã fii nevoit sã te odihneºti mai mult.
Partenerul de viaþã te provoacã la discuþii
serioase. Prudenþã ºi rãbdare!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

În prima parte a sãptãmânii este nevoie sã te
ocupi de treburile gospodãreºti ºi de relaþiile
cu cei dragi. Sunt posibile discuþii aprinse cu
membrii familiei, pe seama faptului cã eºti foarte
ocupat la serviciu, iar pentru acasã nu mai ai
timp ºi resurse vitale. Depune eforturi sã
echilibrezi atât latura familialã, cât ºi pe cea
profesionalã. Antreneazã-i pe cei dragi în
activitãþi recreative ºi rezervã momente ºi pentru
hobby-urile tale. Sunt momente excelente
pentru a te delecta cu artele. Datoritã evenimentelor
în care eºti implicat, sãnãtatea devine vulnerabilã,
având nevoie de odihnã conºtientã ºi de îngrijiri de
specialitate.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

O sãptãmânã în care eºti înconjurat de multã
lume. Ai multe de rezolvat, atât în plan personal,
cât ºi în plan profesional. Totul este sã-þi
ordonezi prioritãþile ºi sã eviþi implicarea în
treburile altora. Interesant este faptul cã
gândurile tale sunt focalizate pe idei mãreþe ºi
nobile. Comunicându-le ºi celorlalþi vei reuºi sã
vezi ºi alte faþete ale realitãþii înconjurãtoare. Acasã,
membrii familiei au nevoie de sprijinul tãu moral,
emoþional sau material. Nostalgia ºi farmecul
vremurilor copilãriei te învãluie pe neaºteptate,
atrâgându-i ºi pe cei dragi spre a povesti vrute ºi
nevrute din vremuri de demult. Ocupã-te, din când
în când ºi de un hobby drag sufetului tãu!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Aspectele financiare din segmentul locului de
muncã îþi deschid sãptãmâna. Poate fi vorba
despre primirea salariului, a unor cadouri sau
favoruri substanþiale. Totuºi, ceva te
nemulþumeºte fie cã este vorba despre rãsplata
eforturilor depuse, fie despre ambientul
profesional, care din când în când, se animã prin
conflicte serioase. Este vremea discuþiilor cu ºefii
referitor la îmbunãtãþirea salarizãrii tale sau mãcar
a condiþiilor de muncã. Sunt ºanse de a obþine
ceva în plus la salariu, dar nu miza foarte mult pe
asta. Segmentul financiar este încã vulnerabil ºi
turnurile pot fi de proporþii. Discuþii, întâlniri cu
persoanele din anturajul apropiat ºi cãlãtorii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Eºti plin de energie în aceastã sãptãmânã ºi
hotãrât sã schimbi multe ºi mãrunte în viaþa ta.
Segmentul partenerial necesitã îmbunãtãþiri ºi
vei ºtii foarte bine ce ai de fãcut. Se închid cicluri
importante de viaþã în doi sau de lucru în diverse
echipe de lucru. Instabilitatea în relaþii mai
dureazã puþin, însã deja se contureazã direcþii
noi. Fii pregãtit pentru schimbãri ºi pentru a
primi în viaþa ta oameni noi! Pe de altã parte,
sunt ºanse de a-þi creºte veniturile, fie din
activitatea profesionalã desfãºuratã la serviciu,
fie cineva drag ºi de încredere îþi oferã cadouri
sau favoruri substanþiale. Dialoguri ºi întâlniri
cu persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sunt zile bune pentru a sta de vorbã cu tine
însuþi. Este nevoie sã schimbi câte ceva în filozofia
de viaþã ºi apoi în planurile personale ºi
profesionale. Sãnãtatea se îmbunãtãþeºte vizibil,
dar încã nu forþa nota. Vulnerabilizarea corpului
fizic persistã. Ar fi bine sã-þi reorganizezi
programul cotidian, astfel încât sã alternezi regulat
orele de odihnã cu orele de relaxare. Planificã
ºedinþe de înfrumuseþare, de analize medicale
suplimentare, dar orienteazã-te ºi spre hobby-uri
sau spre activitãþi dragi sufletului tãu. Farmecul
pe care îl emani în aceste zile va atrage susþinãtori
pentru tot ce doreºti sã întreprinzi. Primeºti bani,
cadouri sau favoruri spre finele sãptãmânii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Foarte importante sunt dialogurile cu prietenii
ºi cu susþinãtorii din segmentul socio-profesional
în care activezi. Ideile vehiculate în preajma ta, te
vor inspira sã creezi adevãrate opere de artã fie
la nivel de obiecte, fie la nivel mental de genul
un plan extraordinar de afaceri sau de creºtere a
veniturilor dintr-o activitate dragã sufletului tãu.
Relaþiile sentimentale încep sã se stabilizeze,
luând turnuri deosebite, dar benefice. Pe de altã
parte, ai nevoie de liniºte ºi relaxare departe de
zumzetul cotidian. Retrage-te în locuri frumoase,
mediteazã în tihnã, coloreazã mandale sau ascultã
muzicã înãlþãtoare. Vei reveni în mijlocul celorlalþi
cu forþe proaspete.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

O sãptãmânã cu multã forfotã în plan socio-
profesional. Discuþii cu ºefii, schimbarea
statutului tãu în cadrul unui grup de lucru,
participarea la diverse reuniuni profesionale. Însã
ºi acasã, membrii familiei te solicitã pentru
treburile gospodãreºti. Este nevoie sã gãseºti un
echilibru între îndatoririle profesionale ºi cele
personale faþã de casã ºi familie. Prietenii îþi sunt
alãturi cu sfaturi ºi idei bune. Totuºi evitã sã
vorbeºti prea mult despre tine ºi intenþiile tale. Ai
nevoie deocamdatã sã aduni informaþii, sã le
procesezi în tihnã ºi sã-þi trasezi noi direcþii
personale ºi profesionale. Schimbãri majore ºi
definitive!

(19 - 25 noiembrie 2020)

Autor: AstroCafe.ro

Horoscop
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Anunþ organizare licitaþii mijloace auto

EURO INSOL, lichidator judiciar al Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare (RAAN) anunþã scoaterea la vânzare prin
procedura licitaþiei publice cu strigare a bunurilor de natura mijloacelor
auto în data de 08.12.2020. Licitaþiile publice cu strigare se vor
organiza pentru fiecare reper în parte în funcþie de ofertele depuse.
Lista cu bunurile scoase la vânzare, data ºi ora la care vor avea loc
licitaþiile precum ºi preþurile acestora poate fi consultatã atât pe site-ul
RAAN –www.raan.ro cât ºi pe site-ul Euro Insol–www.euroinsol.eu.

Caietele de sarcini pentru fiecare licitaþie în parte se pot achiziþiona
de la sediul Regiei Autonome pentru Activitãþi Nucleare, din Drobeta
Turnu Severin, str. Nicolae Iorga nr. 1 la preþul de 150 lei + TVA ºi se
vor achita în contul RO86 UGBI0000552006027RON, deschis la
Garanti Bank S.A. - Agenþia Drobeta Turnu Severin.

Bunurile  puse  în vânzare pot fi vizionate cu o programare prealabilã dupã
cumpãrarea caietului de sarcini. Detalii suplimentare la tel: 0758/27.95.21.

   În perioada 26 - 30 octombrie
2020, Inspectoratul Teritorial de
Muncã Mehedinþi, sub îndrumarea
Inspecþiei Muncii, a desfãºurat la
nivelul judeþului Campania
naþionalã privind respectarea de
cãtre transportatorii rutieri a
prevederilor legale referitoare la
încheierea ºi executarea contractelor
individuale de muncã, a timpului de
muncã ºi de odihnã a conducãtorilor
auto (lucrãtori mobili), a legislaþiei
ºi a directivelor europene ce vizeazã
detaºarea lucrãtorilor în cadrul
prestãrii de servicii transnaþionale
transpuse în legislaþia naþionalã.
Inspectorii de muncã din cadrul
corpului de control relaþii de muncã
au efectuat acþiuni de control atât
pe teren, în trafic împreunã cu
inspectorii de trafic din cadrul
Inspectoratului de Stat pentru
Controlul în Transport Rutier
(ISCTR) cât ºi la sediul
angajatorilor care desfãºoarã
activitãþi economice principale sau
secundare de transport rutier de
marfã ºi persoane având cod CAEN
4941 ºi cod CAEN 4931.
   Ca urmare a verificãrilor efectuate
la operatorii de transport rutier au
fost stabilite mãsuri de remediere a
deficienþelor constatate, aplicându-
se sancþiuni contravenþionale.
   Organizarea campaniei a fost
motivatã de:
- faptul cã foarte multe organizaþii
nonguvernamentale, sindicate ºi
patronate din domeniul
transportului rutier s-au interesat de
activitatea conducãtorilor auto care

Comunicat de presã
efectueazã activitãþi de transport
rutier de marfã ºi de persoane;
- neconformitãþile constatate cu
ocazia controalelor efectuate la
operatori de transport rutier cu
privire la timpul de muncã al
conducãtorilor auto conform datelor
extrase din cartelele tahografe
comparativ cu evidenþa orelor de
muncã prestate de aceºtia sau
activitatea conducãtorilor auto în
perioada de concediu fãrã platã;
- iniþiativa unor state membre de a
stabili sarcini administrative excesive
operatorilor de transport rutier, prin
introducerea unor reglementãri
naþionale ce privesc detaºarea
lucrãtorilor în cadrul  prestãrii de
servicii   transnaþional  stabilite
de  prevederile Directivei 96/71/CE
(Pachetul de Mobilitate Rutierã 1);
Având în vedere aspectele
menþionate, cu ocazia controalelor se
va þine cont de urmãtoarele obiective:
- Identificarea angajatorilor care
folosesc munca nedeclaratã ºi luarea
mãsurilor care se impun pentru
respectarea prevederilor legale în
domeniul relaþiilor de muncã;
- Controlul privind respectarea
timpului de muncã ºi de odihnã;
- Diminuarea consecinþelor sociale
ºi economice negative care derivã
din nerespectarea de cãtre
angajatorii care desfãºoarã activitate
în domeniul transportului  rutier, a
prevederilor legale privind timpul de
muncã ºi de odihnã;

Inspector ªef Nicea Mergeani
Compartiment C.R.P.

Mãdãlina Aurora Gîrlea

Leul a avut în perioada analizatã
o evoluþie stabilã, uºor
descendentã, în contrast cu alte
monede din regiune care au
recuperat o parte din pierderile
înregistrate în faþa euro pânã la
sfârºitul lui octombrie.

Principalul eveniment a fost
reprezentat de întâlnirea CA al BNR,
de joia trecutã, unde s-a decis
menþinerea dobânzii de politicã
monetarã la minimul istoric de
1,5% pe an.

Pentru a micºora presiunea pe
curs, a fost redusã rezerva minimã
obligatorie pentru pasivele în valutã
ale bãncilor de la 6 la 5%, ceea ce
va aduce mai mulþi euro în piaþã.

Cursul euro a fluctuat în prima
parte a perioadei în culoarul
4,8667 – 4,8690 lei. De luni, media
a revenit peste 4,87 lei, cea de
miercuri fiind stabilitã la 4,8725 lei,
într-o ºedinþã în care transferurile
se efectuau în culoarul 4,871 –
4,875 lei.

Pânã la sfârºitul anului, evoluþia
monedei unice va fi influenþatã de
modul în care se va realiza efectiv
Brexit-ul. Cu acord sau fãrã între
Uniunea Europeanã ºi Regatul Unit.

Pe de altã parte, preºedintele
Fed, Jerome Powell, a afirmat marþi
cã pandemia rãmâne un risc pentru
economie ºi instituþia pe care o
conduce „este gata sã-ºi foloseascã
toate instrumentele”.

Euro a profitat ºi a urcat miercuri
la 1,1844 – 1,1894 dolari, dupã
scãderea, în urmã cu o sãptãmânã,
la 1,1759 dolari.

La noi, dupã o creºtere de la
4,0987 la 4,1316 lei, cursul
monedei americane a fost stabilit
la sfârºitul perioadei la 4,1033 lei.

Moneda elveþianã s-a depreciat
de la 1,069 la 1,083 franci/euro iar
media ei a coborât de la 4,5543 la
4,4999 lei, cea de la finalul

 Radu Georgescu

Euro a adormit la 4,87 lei
perioadei fiind stabilt la 4,5089 lei.

Lira sterlinã a avut o evoluþie
oscilantã faþã de euro, care s-a
reflectat în cursul ei. Dupã un salt
de la 5,3867 la 5,4777 lei,
intervalul s-a încheiat la 5,4533 lei.

Reducerea cererii de metal
galben ºi fluctuaþiile cursului
monedei americane au influenþat
evoluþia preþului gramului de aur.
La sfârºitul perioadei,  uncia a
scãzut pe pieþele specializate la
1.874 – 1.884 dolari, astfel cã
preþul gramului de aur a coborât de
la 249,1285 la 247,2070 lei.

Reducerea cererii de lei a
menþinut tendinþa descendentã a
dobânzilor interbancare.

Miercuri, indicele ROBOR la trei
luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat la 2,04%.
Indicele ROBOR la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, s-a oprit la 2,11% iar cel
la 12 luni la 2,14%.

Atrage atenþia creºterea preþului
criptomonedelor. Bitcoin a urcat la
finalul intervalului pe platformele
specializate la aproape 18.500
dolari, creºterea faþã de începutul
anului fiind de 160%.

Bitcoin se apropie rapid de
pragul de 20.000 dolari, nivel care
a fost testat în ultima parte a lui
decembrie 2017. Atunci, preþul a
scãzut în ºase luni cu peste 70%!

Analiºtii pun creºterea pe seama
anticipaþiilor cã inflaþia din SUA va
creºte, evoluþie stimulatã de
programele Rezervei Federale
americane prin care injecteazã
lichiditate þinând în paralel dobânda
la 0 - 0,25%, motiv pentru
investitori de a cãuta un „refugiu”
alternativ.

An a l i z a  cu pr i n de  p e r i o ad a
11  -  18  no i embr i e .
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Despãrþite, înaintea etapei a
12-a din Liga 2, de 12 puncte în
clasament, Viitorul Pandurii ºi
Pandurii au oferit un joc electrizant,
cu 7 goluri, decis la ultima fazã, dintr-
un penalty controversat. Prima
jumãtate de orã a derby-ului de la
Târgu Jiu, inedit prin prisma
numelor aproape identice ale celor
2 cluburi locale, a fost dominatã
autoritar de echipa antrenatã de
severineanul Flavius Stoican, care,
în minutul 32, conducea cu 3-0 ºi
pãrea cã va face scor-fluviu cu
ultima clasatã din Liga 2.

Surprinzãtor, Pandurii ºi-a revenit
din corzi ºi a reuºit sã egaleze în

Fãrã antrenorul Daniel Ispas,
nevoit sã rãmânã acasã, în izolare,
dupã ce a fost testat pozitiv la testele
SARS-CoV-2, obligatorii înaintea
meciului, ACS Atletic Drobeta a fost
ridiculizatã la Cluj, în prima etapã a
noului sezon din Liga 2 la fotbal
feminin. Forþatã sã facã deplasarea cu
un lot format din foarte multe
junioare, echipa severineanã a fost
învinsã, de Olimpia Universitatea

   Pregãtitã de Dan Vasilicã, FCU
Craiova a înregistrat, în etapa a 12-a
din Liga 2, a treia remizã consecutivã.
Pe Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, echipa din Bãnie a
încheiat la egalitate partida cu Gloria
Buzãu, scor 1-1.
   În pofida faptului cã n-a mai câºtigat
de 3 etape, dupã ce remizase ºi în
precedentele 2 jocuri, cu Aerostar
Bacãu (scor 0-0) ºi ASU Politehnica
Timiºoara (0-0), FCU Craiova a
rãmas pe primul loc în clasament,
cu 3 puncte peste urmãritoarele
Dunãrea Cãlãraºi ºi ASU
Politehnica. Cu Gloria Buzãu, oltenii
au deschis scorul în minutul 71, prin
lovitura de cap a fundaºului Bradley
Diallo, iar oaspeþii au egalat, în
minutul 87, prin Constantin Stoica,
cu o superbã execuþie de la 20 de
metri, care l-a surprins pe portarul
Robert Popa. La conferinþa de presã,

Severineanul
Stoican, cu gândul

la promovare

FCU pierde puncte într-o veselie

antrenorul-interimar Dan Vasilicã s-
a arãtat dezamãgit de faptul cã elevii
sãi n-au ºtiut sã gestioneze finalul
jocului. “Am marcat primii ºi mã
aºteptam sã câºtigãm.
   A urmat o execuþie extraordinarã a
oaspeþilor ºi aºa s-a scris soarta
partidei. Trebuia sã þinem mai mult
de minge, sã pasãm, trebuia sã fim
mai exacþi, mai cerebrali, sã facem o
posesie cât mai prelungitã ºi sã nu le
dãm posibilitatea adversarilor sã vinã
peste noi. Probabil, presiunea de a
ne desprinde în fruntea
clasamentului s-a resimþit în rândul
jucãtorilor. În ultimele 3 meciuri n-
am mai reuºit sã câºtigãm. E
adevãrat, pânã la urmã, se adunã
punct cu punct, iar în economia
clasamentului conteazã ºi aceste
puncte mãrunte pe care le adunãm”,
a declarat Vasilicã. Etapa viitoare,
echipa se va juca la Unirea Slobozia.  Mircea  Oglindoiu

Eºec drastic pentru severinence
Cluj II, cu neverosimilul scor de 21-
0 (6-0)! În celãlalt meci al Grupei B,
FK Csikszereda ºi ACS Ladies Târgu
Mureº au remizat, scor 2-2, la
Miercurea Ciuc, în timp ce Olimpic
Star Cluj n-a evoluat, deoarece seria
este imparã, fiind compusã din 5
echipe. Severinencele vor disputa
urmãtorul meci pe Stadionul Termo,
cu FK Csikszereda.

minutul 71, iar soarta jocului a fost
decisã în ultimele secunde ale
prelungirilor, când arbitrul a dictat
penalty la contactul dintre Brandan
Diau ºi Darius Buia. Viitorul Pandurii
deschisese scorul tot din penalty, în
minutul 8, dupã ce Ciprian Paraschiv
fusese agãþat în careu de Constantin
Grecu ºi tot el înscrisese de la punctul

cu var. Celelalte goluri ale jocului au
fost marcate de Alexandru Bãdãuþã
(12), Ciprian Paraschiv (32) ºi Darius
Buia (90+4), respectiv Felipe Acosta
(42), Cãtãlin Vaida (64) ºi Gabriel
Dodoi (71). “Pãcat cã nu am ºtiut sã
gestionãm rezultatul, dupã ce am
condus cu 3-0. Puteam sã avem un
scor mai mare, puteam sã pierdem
chiar 2 puncte, dar important e cã
am câºtigat în cele din urmã, fiindcã
victoria ne-a dus pe loc de play-off.
ªtiam cã nu va conta diferenþa din
clasament dintre cele 2 echipe ºi cã
va fi un meci dificil. E o victorie
meritatã, o victorie pe care ne-o
doream din suflet. Am vãzut
determinare, goluri multe, a fost un
spectacol pe teren. Ceea ce mã
nemulþumeºte e cã am tratat cu
superficialitate anumite faze ºi cã nu
poþi fi liniºtit nici la 3-0. Trebuie sã
învãþãm din aceste meciuri”, a
declarat Flavius Stoican.

Acesta a urmãrit meciul din
tribunã, dupã suspendarea, de 2
etape, primitã în meciul-restant de la
Buzãu, pierdut de Viitorul Pandurii
cu 2-1, în urmã cu 10 zile. ªi sâmbãta
trecutã, la Metaloglobus, Stoican a
stat în tribunã, iar echipa sa a câºtigat
cu 2-1. “E mult mai greu din tribunã,
decât de pe bancã, fiindcã nu poþi
transmite jucãtorilor ceea ce vrei. Nu
ai posibilitatea sã te faci înþeles. Am

început foarte bine meciul, jocul îmi
dãdea încredere, dar, din pãcate, nu
am reuºit sã facem faþã fazelor fixe.
ªtiam cã echipa adversã are jucãtori
cu talie bunã, dar nu am reuºit sã le
facem faþã ºi am primit 3 goluri.
Momentul psihologic a fost însã la
3-1, când Bãdãuþã a trimis balonul
în barã (n.r. - în minutul 54), ºi dacã
fãceam 4-1, adversarii nu mai puteau
sã revinã, oricât ºi-ar fi dorit. Trebuie
sã învãþãm din astfel de meciuri”, a
completat Stoican.

Dupã victoria cu Pandurii, Viitorul
Pandurii a urcat pe locul 5. Antrenorul
Flavius Stoican nu exclude
posibilitatea ca echipa sa sã rãmânã
pe loc de play-off pânã la finalul
sezonului regular ºi apoi sã lupte
pentru promovare, pânã în ultima
etapã. “Obiectivul nostru e sã formãm
o echipã care sã joace din ce în ce
mai bine, sã creascã de la meci la
meci, sã adune puncte, dar dacã jocul
ºi rezultatele ne ajutã, e clar cã ne
dorim sã fim cât mai sus. Nu vreau
sã mã hazardez în declaraþii, fiindcã
sunt echipe care ºi-au anunþat
candidatura la promovare, dar, prin
muncã ºi atitudine, putem sã fim în
primele 6 ºi, de ce nu, sã ne batem
pânã în ultima etapã, cu cele mai
importante echipe ale seriei”. Etapa
viitoare, Viitorul Pandurii joacã la
Turris Turnu Mãgurele.
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Mã fraþilor, aºa ceva n-am
mai vãzut de când a venit pandemia
asta. Sã ceartã unii cu alþii, sã
enervozeazã, sã tãvãlesc pe jos,
zici cã e fârºitu’ lumii, ce mai. Îmi
zisã al lu’ Zbanghiu cã îl vãzu pe
nea Budulan cum sã scandaliza cu
poliþiºtii la ‘mnealui la cârciumã,
la Clipa, cã el are terasã deschisã,
plasticu’ nu sã pune drept geam.
Cã sã punã nenea poliþistu’ mânã
pe dicþionar, pe DEX, sã stea cu el
în mânã, sã vadã cum sã
interpreteazã cuvintele. Mã
nepoate, stetea nea Budulan cu
telefonu’ în mânã, urla la vreo 10
oameni de ordine strânºi laolaltã,
nu ºtiau care e cu ordinea ºi care
cu dezordinea. Urla, sãrea în sus,
omu’ legii dedea sã plece, nea
Budulan nimica, cã unde pleacã,
cã sã-l lãmureascã, cã-i pleacã
clienþii de la suc, speriaþi. Acuma,
vorba lu’ al lu’ Zbanghiu, sã fi fost

 nea Mãrin

Sucã uitat pe Balota, nea Budulan ºi DEX-ul,
nea Popescu ºi profesioniºtii din spitale

el în locu’ poliþistului, ar cam fi
pus lucrurile cum trebuie la
punct, la un moment dat, cã
parcã era sat fãrã câini, pardon
cã suntem la oraº. Da pãnã la
urmã, dupã fro juma de orã de
scandal, în care-i fãcu nea
Budulan cu ou ºi oþet pe cei 10
ca brazii, sã retrasãrã oamenii,
nu înainte sã li sã mai aducã
aminte de dicþionar.

Bine, între timp sã cam
îngroaºe gluma, în judeþ, da ºi
în Severin, cã sã înmulþeºte numãrul
de infectãri. Deja Burila Mare ºi
Braniºtea au fost carantinate, aºa cã
sã poate ºi mai rãu dacã nu
avem grijã unii de alþii.

Da las, cã zisã nea Popescu,
nea ministru liberal, cã avem
nevoie de profesioniºti în spitale,
de parcã pãnã acuma sã angajau
zugravi în loc de medici. Bine,
nu cã meseria de zugrav nu

ar fi una
o n o r a b i l ã ,
s l a v ã
D o m n u l u i .
Bine, nea Virgil
vorbeºte aºa, din
starea de carantinã,
aºa cã trebe înþeles
omu’, sã plictiseºte
teribil. Acuma, mai
nou, nea ministru sã
implicã în dezvol-
tarea turismului în
Mehedinþi ºi deveni
brusc reinteresat de
Insula ªimian. Aºa
cum au promis ºi
nea Bãlu ºi nea
Truºcã º.a.

Da, hai sã vedem

ce sã întâmplã mai departe. Pã da,
ce credeaþi, cã politrucii galbeni
sunt mai altfel?!

Mã nepoate, vine iarna, e la un
pas, nici virusu’ ãsta se pare cã nu
îngheaþã cu una cu douã, ba cicã sã
simte mai bine, aºa cã trebe sã ne
pregãtim. Da ete, cã unii nici nu stau
bine cu datoriile, cã peste 700 de mii
este datoria Asociaþiei de locatari 84
cãtre SPAET, pentru cãldura din iarna
trecutã, cã apã caldã nu sã ezicstã ºi
nu sã ºtie dacã sã mai plãteºte prea
curând, cã toþi ridicã din umeri. ªi
datoriile cresc, tot cresc ...

Mã fraþilor, între timp îl cherdurãm
iarã pe nerodu de Sucã. Pã da, luã
iar trinu, cã ºtiþi cã el când sã

plictiseºte sã urcã în câte un vagon
ºi plecã, da nu sã ºtie încotro o luã.
Cert e cã dete un nene telefon, cã

era pi la Balota nerodu’, sã oprisã
trinu ºi nu mai reuºi sã-l urneascã
din loc. Acuma sã dusã naºu
Pantelicã sã-l recupereze ºi zisã cã-
i aplicã ºi metoda a treia, cã nu mai
merge cu a doua ºi îl bagã în
carantinã direct. În podu casei îl þine.
Pãnã sã acreºte varza pusã la murat
cicã nu-l mai scoate. Aia e, mã
fraþilor, iarã vin alegerile, iarã ne
alegem cu carantina ºi uite aºa trece
ºi anu’ ãsta, care numai bun nu fu.

 Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


