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Un nou drum judeþean a fost finalizat: DJ 671A,
Crãguieºti - Ilovãþ - ªovarna – Bala

Pomenirea din Dealul lui Sân Petru
La mijlocul lunii noiembrie , mai précis la
14 noiembrie, într-o frumoasã zi de
toamnã târzie, respectând condiþiile de
distanþare impuse de flagelul
omniprezent, câþiva inimoºi patrioþi
însoþiþi de preot au continuat tradiþia
pornitã acum doi ani, o datã cu dezvelirea
Monumentului Centenar dedicat Marii
Uniri de la 1918 ºi jertfei eroilor români
pentru libertate ºi neatârnare în rãzboaie.
Monument ridicat ºi dezvelit la
16.11.2018 pe Dealul lui Sân Petru.
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Editorial                  de Sorin Vidan

Alina Teiº,
Deputat PRO România Judeþul Mehedinþi

Cred cã ne-am convins
cu toþii de faptul cã
virusul acesta este unul
foarte perfid. Silenþios,
nevãzut, imprevizibil
loveºte când nu te aºtepþi,
ºi parcã o face selectiv, cu
program. Nu vedem o
infectare în masã, ci doar
efectele, într-adevãr, ale
unei rãspândiri intra-
comunitare. Cum sã-þi
explici cã într-o familie

unul e pozitiv, altul e negativ, odatã ce, prin natura
lucrurilor, respirã acelaºi aer? Perfid ºi ciudat, fãrã discuþie.
Iar noi parcã din ce în ce mai vulnerabili, mai expuºi.
   Desigur cã experienþa aceasta pandemicã va aduce mutaþii
semnificative în comportamentul uman, ºi mai ales în ceea ce
priveºte felul în care ne raportãm unii la ceilalþi. Încet încet, aþi
observat, distanþarea socialã ºi teama de celãlalt devin automatisme
sociale, atitudini reflexe. Vechea ordine a socializãrii e radical
schimbatã în mai puþin de un an de zile. În întregul ei umanitatea
intrã într-o nouã ordine, una în care aceste reguli ºi temeri societale
din ultimele luni vor da o nouã configuraþie raporturilor umane.
   Dacã pânã mai ieri vorbeam de reþele de socializare cu oarecare
detaºare ºi bunã-dispoziþie, acum din ce în ce mai mulþi
„socializeazã” de voie, de nevoie, aproape exclusiv online, ceea
ce constituie în sine un fenomen copleºitor, pentru care nu cred
cã suntem pregãtiþi cu adevãrat. Socializarea online nu e propriu-
zis socializare, ci cam singura posibilitate, ºi aceasta una precarã.
   În timp, absenþa interacþiunii directe cu ceilalþi va lãsa urme,
mai ales în rândurile celor tineri. Gândiþi-vã la studenþi, de
exemplu. Au terminat liceul, se pregãteau sã plece de acasã, sã
înveþe, sã experimenteze viaþa pe cont propriu, sã se distreze,
de ce nu. ªi iatã-i, tot acasã, cursuri online, închiºi. O întreagã
perspectivã de viaþã nãruitã, cel puþin pentru acest an.  Noua
ordine mondialã va însemna pentru foarte mulþi ºi un dezgust
crescut faþã de tehnologie, ºi o dorinþã de a regãsi natura,
dialogul direct, plãcerea lecturii, teatrul. Tehnologia ne ajutã,
iatã, sã comunicãm, sã þinem legãtura, sã ne facem temele sau
chiar sã muncim. Dar nu þine loc de îmbrãþiºãri, de ºoapte, de
frumos, de mângâiere, de cãldura apropierii umane.
   La capãtul acestei teribile experienþe care e pandemia, ca
sã parafrazãm o expresie celebrã, vom fi mai umani sau nu
vom mai fi deloc. Vom ºti mai multe despre noi înºine ºi
despre valorile cu adevãrat importante ale acestei vieþi.
   E o experienþã grea, traumaticã, din care vom ieºi, cu
siguranþã, mai întãriþi.

   #PRO_România este singurul partid ce
propune un premier care a mai scos o datã
România din crizã! Victor Ponta este omul
care ºtie cum sã traversãm criza cu bine,

#VOTAÞI_PRO_ROMÂNIA!
#POZIÞIA_3_PE_BULETINUL_DE_VOT

fãrã ca cineva sã fie lãsat în urmã.
Soluþia se numeºte Venitul Minim
de Crizã ºi se adreseazã românilor
cu venituri mici, care sunt cea mai
vulnerabilã categorie în vremuri
economice dificile.
   Fiecare persoanã cu un venit de
sub 2.000 lei/lunã va primi o sumã
adiþionalã pentru a-i aduce venitul
lunar la 2.000 lei. Pentru membrii
unei familii, suma acordatã va fi
de 1.500 lei/lunã, cu un prag
maxim de 4.500 lei/familie. În
acest mod, fiecare român are
garanþia cã va depãºi perioada
dificilã cu bine, pentru cã, în

vremuri de crizã, cuvântul de ordine este
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     Despre Valea Bunã, satul aparþinãtor
comunei Voloiac s-au scris cuvinte
frumoase de-a lungul timpului.
   Dar cel mai important eveniment
menþionat a fost cel din anul 2014 când
Valea Bunã a sãrbãtorit 500 de ani de la
atestarea sa documentarã. Numele satului
este menþionat în dania unui teren sub
semnãtura Banului Craiovei, marele
domnitor Mihai Viteazul de mai târziu.
   În ciuda accesului greu pe un drum care era
mai degrabã potecã desfundatã ce ducea în
vârful dealului la biserica, evenimentul a fost
surprinzãtor de emoþionant, chiar deosebit.
   Ce dorim însã a fi remarcat este faptul cã

Drumul spre bisericã a fost pietruit

   Dupã slujba religioasã cu pomenirea eroilor adormiþi, s-a  reamitit momentul
patriotic de revedere în aceste locuri pline de frumuseþe ºi istorie, finalizat printr-o
interpretare de excepþie a rapsodului popular-tezaur viu UNESCO-a baladelor;
Moartea Sergentului ºi Martirul  lui Brâncoveanu.
Cu speranþa ca la întâlnirea din vara viitoare, cu mai multã sãnãtate în þarã, acest
moment de pomenire a eroilor sã se transforme într-un  eveniment cultural religios
de interes local cu invitaþi deosebiþi .
  Sã ne revedem plini de speranþe ºi bucurie la urmãtoarea întâlnire pe Dealul lui
Sân Petru, cu legendele locului, cu istoria scrisã ºi povestitã ºi cu prinos de
recunoºtiinþã pentru eroii neamului nostru românesc. Stancu-ªtefan Rãchitan

Pomenirea din Dealul...

În satul Valea Bunã,

pentru prima datã sãtenii pot ajunge la bisericã
ºi cimitirul satului pe un drum amenajat. Dacã
pânã în prezent în condiþii meteo nefavorabile
accesul era impracticabil, acum drumul spre
bisericã a fost pietruit.
   Din cele mãrturisite de primarul comunei
Alexandru Ovreiu, calea de acces ar urma sã fie
betonatã în perioada urmãtoare. Este un prim

semn bun pentru localnicii care aºteaptã ca ºi
drumul principal al satului sã fie asfaltat, activitate
ce a fost demaratã în fazele sale incipiente.
   Salutãm acest prim pas încurajator al
primarului ºi consiliului local, aºteptând pe
mai departe finalizarea obiectivelor începute!

Fiii satului
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# NE PASÃ DE PRODUCÃTORII  ROMÂNI#
# NE PASÃ DE AGRICULTURA ROMÂNEASCÃ#
Partidul Social Democrat susþine fermierii, producãtorii români!
## DA! Am susþinut deschiderea pieþelor ºi asigurarea
mãsurilor optime pentru ca producãtorii români sã îºi desfacã
în siguranþã produsele pentru care muncesc din greu.
DA!! e dreptul nostru al tuturor sã avem pe masã, pentru
noi ºi copiii noºtrii produse proaspete, sãnãtoase, româneºti!
DA!! e dreptul nostru sã muncim pãmântul nostru
strãmoºesc ºi sã trãim cu roadele acestuia!
DA!!! Guvernul ORBAN este preocupat sã susþinã
interesele companiilor strãine ºi producãtorii din afara
României ignorând interesele legitime ale românilor
## Partidul Social Democrat are ca obiective:
# SUSÞINEREA ªI PROMOVAREA PRODUSELOR AGRO-
ALIMENTARE ROMÂNEªTI: crearea unei platforme care
sã permitã populaþiei sã cumpere în primul rând
produsele proaspete ºi de calitate obþinute pe plan local,
la preþuri rezonabile;

#PSD a redeschis spitale închise, a
modernizat ºi dotat zeci de unitãþi medicale
din þarã cu aparaturã performantã, a asigurat
medicilor ºi întregului personal din sistem
cea mai mare creºtere salarialã din istorie ºi
va continua la fel în urmãtoarea guvernare,
pentru cã fiecare #ROMÂN are dreptul sã
beneficieze de cele mai bune condiþii când
vine vorba de #SÃNÃTATE.

 Pandemia COVID-19 poate fi stopatã
rapid ºi eficient dacã vom recurge la o
TESTARE ÎN MASÃ.

 Putem opri contaminarea prin anchete
epidemiologice rapide ºi complete, prin
testarea tuturor categoriilor de persoane expuse
ºi oferindu-le medicilor sprijin eficient.
#PSD ºi-a propus ca fiecare comunitate sã aibã
un centru medical, cu cel puþin un cabinet de
medicinã de familie, farmacie ºi stomatologie.

 DA! TOÞI ROMÂNII VOR AVEA ACCES
LA SÃNÃTATE!
Acesta este angajamentul esenþial al
#Partidului_Social_Democrat în
domeniul sanitar.

Ne vom concentra pe #investiþii ºi vom
finanþa #proiecte care sã aducã rapid
beneficii în toate unitãþile medicale din þarã,
astfel încât calitatea serviciilor de la stat
sã fie comparabilã cu cea din privat.
## Acces neîngrãdit la testare acolo unde
ºi atunci când este nevoie!
## Creºterea capacitãþii de rãspuns a
sistemului public de sãnãtate.
##Protejarea prioritarã ºi susþinerea

Alþi cinci consilieri judeþeni au depus
miercuri, 25 noiembrie a.c., jurãmântul de
credinþã. În cadrul ºedinþei a fost stabilitã ºi
componenþa comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate ale
Consiliului Judeþean Mehedinþi ºi au fost
votaþi membrii fiecãrei comisii.
   Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi-a întregit
componenþa cu urmãtorii consilieri judeþeni:
Ion Mihart (PSD), Georgiana Coca (PRO

Alþi cinci consilieri judeþeni au depus Juramântul

Romania), Cosmin Daniel Dinu (PNL), Ion
Tufiº (PMP), ºi Valentin Picioruº (PSD).
   “Le doresc mult succes ºi înþelepciune
în activitatea viitorilor patru ani când, cu
toþii  trebuie sã ne concentrãm pe
continuarea proiectelor pentru dezvoltarea
judeþului Mehedinþi!” le-a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Liviu Mazilu candidat al PSD
Mehedinþi la Senatul României
PSD ªTIE SÃ GUVERNEZE BINE!

 Biroul de presã

Liviu Mazilu candidat PSD la Senatul României:
PSD ªTIE SÃ GUVERNEZE BINE!

NE PASÃ DE SÃNÃTATEA FIECÃRUI ROMÂN!

personalului medical.
## Recâºtigarea încrederii ºi parteneriat
cu populaþia printr-o informare corectã,
completã ºi rapidã.
## Prioritate strategicã: Acces sigur ºi echitabil
la servicii de sãnãtate de calitate pentru toþi
cetãþenii, fãrã a-i împovãra financiar! ##
## Înfiinþarea a 800 de centre comunitare
medicale - cheia accesului sigur ºi rapid
al cetãþenilor la servicii de sãnãtate!
## Spitale publice la standarde europene,
pentru garantarea siguranþei pacienþilor!
## Acces neîngrãdit la medicamentele
esenþiale, compensarea lor ºi a vaccinurilor
ori a tratamentelor pentru pacienþii din
programele naþionale, prin reevaluarea politicii
medicamentului ºi încurajarea producþiei
autohtone de produse farmaceutice.
- Îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a femeii
ºi a copilului, inclusiv prin dezvoltarea
medicinii ºcolare.
** Refacerea structurilor de sãnãtate publicã ºi
aplicarea de programe ºi strategii pentru ca
România sã aibã comunitãþi sãnãtoase,
comunitãþi educate, comunitãþi sigure! Plan
concret pe termen scurt ºi pe termen mediu/lung.

 Continuare în pag. 4

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

COD MANDATAR: 21200019



actualitateOBIECTIV mehedinþean 26.11 - 02.12.2020pag. 4

    Au fost recepþionate lucrãrile de
modernizare a DJ 671A, în lungime
de 12 kilometri, între localitãþile
Crãguieºti - Ilovãþ - ªovarna - Bala.
   “Este încã un proiect al
Consiliului Judeþean Mehedinþi
care se finalizeazã anul acesta, cu
succes, pentru locuitorii din
ªiºeºti, Ilovãþ, ªovarna ºi Bala, care
scurteazã cu pânã la 25 de kilometri
pânã la Drobeta Turnu Severin. Pe
de altã parte, obiectivul contribuie
la dezvoltarea turismului în zona de
nord a judeþului Mehedinþi, având
în vedere cã pânã la implementarea
acestui proiect nu fusese asfaltat
niciodatã.
   Este un drum bine realizat. A fost
o lucrare amplã în urma cãreia
platforma carosabilã are o lãþime de
6 metri. Podul de la Rudina este o

În comuna Punghina se toarnã
zilele acestea cel de-al doilea strat de
asfalt, în cadrul proiectului celor 112
kilometri drumuri judeþene reabilitate/
modernizate de Consiliul Judeþean
Mehedinþi, cu fonduri europene.
   Este cel mai amplu proiect de reabilitare
a infrastructurii rutiere din judeþ, al cãrui
contract de finanþare a fost semnat în anul
2017 cu sprijinul#Guvernului_PSD. De
altfel, toate investiþiile care se desfãºoarã
în aceastã perioadã în Mehedinþi se
datoreazã susþinerii permanente pe care
am primit-o din partea Guvernului PSD
ºi al ministerelor conduse de colegii
social-democraþi în perioada 2016-2019.
   “Drumul Judeþean 563, între
Intersecþia cu DN 56A - Punghina

## promovarea produselor fabricate în România ºi a serviciilor oferite de
firmele care activeazã pe teritoriul þãrii noastre.
### ASIGURAREA APEI PENTRU AGRICULTURA ROMÂNEASCÃ:
# extinderea ºi reabilitarea sistemului de irigaþii ºi a celui anti-grindinã;
# asigurarea apei în mod gratuit pânã la plantã, astfel încât fermele
româneºti sã supravieþuiascã ºi sã  asigure hrana ºi în anii urmãtori.
#### SUSÞINEREA FERMIERILOR ROMÂNI - SIGURANÞA
ALIMENTARÃ, PRIORITATE NAÞIONALÃ:
#sprijinirea asocierii fermierilor pentru a deveni mai competitivi#
# SUSÞINEREA ªI PROMOVAREA PRODUSELOR AGRO-ALIMENTARE
##### majorarea subvenþiilor. ## Astfel, asigurãm venituri sigure pentru
producãtori ºi menþinerea locurilor de muncã în agriculturã.
### DEZVOLTAREA FERMELOR ªI CAPACITÃÞILOR DE PROCESARE
DIN ROMÂNIA: condiþii avantajoase de creditare pentru afacerile din
agriculturã; promovarea agriculturii ecologice ºi produselor tradiþionale;
înfiinþarea de noi ferme de reproducþie în zootehnie.
#### RETEHNOLOGIZAREA AGRICULTURII ROMÂNEªTI: # investiþii
în utilizarea surselor alternative de energie, precum panourile solare sau
staþiile de biogaz; # stimularea cercetãrii ºi inovãrii în sectoarele zootehnic,
vegetal ºi horticol, concomitent cu îmbunãtãþirea ecosistemelor acvatice.

# PE _6 DECEMBRIE_VOTAÞI_POZIÞIA _6_PSD#

Liviu Mazilu candidat al PSD Mehedinþi
la Senatul României

PSD ªTIE SÃ GUVERNEZE BINE!

Asfalt proaspãt în Punghina

- Opriºor (Intersecþia cu DJ 561 A),
în lungime de 16 km, este asfaltat
în proporþie de 99% ºi dupã cum
am vãzut în cadrul unei vizite la faþa
locului, împreunã cu domnul
senator, Liviu Mazilu, lucrãrile sunt
de o calitate foarte bunã!
   Dezvoltarea judeþului Mehedinþi, în
ritmul în care a început, depinde în mare
mãsurã de o viitoare guvernare PSD!
   Vã îndemn sã aveþi, în continuare,
încredere în #echipa_PSD cã vã va
reprezenta interesele ºi în Parlamentul
României, aºa cum a fãcut-o ºi o face
ºi pe plan local ºi judeþean!”, a declarat
Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.

 Urmare din pag. 3

Un nou drum judeþean a fost finalizat: DJ
671A, Crãguieºti - Ilovãþ - ªovarna – Bala

componentã foarte importantã,
acesta fiind construit în cadrul
proiectului ºi putem spune cã acum
este cel mai mare pod aflat pe
drumurile judeþene pe care le avem
în administrare. S-au fãcut rigole
de acostament ºi rigole carosabile,
accese la proprietãþi (75), legãturi
cu drumuri laterale (31), parapet de
siguranþã acolo unde a fost nevoie.
Semnalizarea este una foarte bunã,
astfel cã drumul oferã acum, cele
mai bune condiþii de siguranþã.
   Este un obiectiv realizat cu
succes de echipa #PSD Mehedinþi,
echipa care a pus oamenii pe
primul loc ºi o va face în continuare,
dupã data de 6 decembrie”, a
transmis preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu.

Materialele de presã care vor fi transmise
spre jurizare vor trebui sã reflecte
nenumãratele faþete care au schimbat
cursul profesiei jurnalistice în anul 2020,
marcat de criza sanitarã mondialã, care a
afectat toate domeniile vieþii sociale ºi
politice de pe întreaga planetã.
   Vor fi luate în considerare referirile la
abordarea jurnalisticã în noile condiþii, la
respectarea deontologiei, la identificarea
ºtirilor false în noianul de informaþii
contradictorii care au fluctuat pe toate
canalele de comunicare, la informarea
publicului ºi la episoadele de dezinformare,
la relaþia dintre jurnalist, în calitate de
comunicator, ºi oficialitãþile care au
manifestat în unele rânduri deficienþe de
transmitere a informaþiilor ºi lipsã de
transparenþã, aspecte semnalate ºi de
organizaþiile internaþionale de presã.
   De asemenea, se va juriza importanþa
demersului jurnalistic în tabloul social general
ºi se vor puncta acurateþea, corectitudinea,

 CONCURS UZPR... SENS ºi
CONTRASENS ÎN MASS-MEDIA

 Biroul de presã

adevãrul, susþinerea interesului cetãþeanului
ºi profesionalismul materialelor de presã care
vor intra în competiþie.
   Concursul este deschis jurnaliºtilor,
membri UZPR, din toate categoriile mass-
media – print, audiovizual ºi online,
precum ºi volumelor de publicisticã.
   Începând cu luna ianuarie pânã la 1
martie 2021  formularul de înscriere va
putea fi descãrcat de pe site-ul Uniunii
(https://uzp.org.ro/40489/u-z-p-r-lanseaza-
concursul-profesional-sens-si-contrasens-
in-mass-media/). Materialele vor putea fi
trimise online, precum ºi în format fizic
pe adresa sediului central al UZPR.
   Materialele de presã câºtigãtoare vor fi
distinse cu tradiþionalele Premii anuale ale
UZPR, la fiecare secþiune.
   Invitãm pe aceastã cale membrii UZPR
sã participe la un concurs menit sã
reflecteze stadiul adaptãrii presei la
condiþii socio-economice ºi politice

Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România lanseazã concursul
pe anul 2020 cu tema „Sens ºi contrasens în mass-media”,

adresat tuturor membrilor organizaþiei.

 Continuare în pag. 11
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PMP este singura voce
politicã a satului românesc.
Singurul partid care în mod
sistematic poartã un dialog peste
tot în þarã cu cei din lumea satului
românesc. Vom duce în Parlament
toate cererile agricultorilor ºi ne
vom bate pentru rezolvarea lor.
   PMP a demarat discuþii serioase
privind alocarea bugetarã a
fondur i lor  europene pentru
sectorul agricol, pe regiuni de
dezvol tare.  Personal cred cã
fondurile europene alocate Olteniei,
de exemplu, ar trebui sã fie
acordate proporþional cu nevoile pe
care le au cetãþenii acestei zone.
Este absolut necesar sã existe o
repartizare echitabilã a sumelor de
bani comunitari, pentru a diminua
cu adevãrat decalajele între regiuni.
   Cred deasemenea cã subvenþiile
pentru fermierii români trebuie
echivalate cu cele ale fermierilor
din UE. Þãranul român nu e un
european de rangul doi pentru a fi

ION CUPÃ, candidat PMP Mehedinþi pentru Camera Deputaþilor:
”Trebuie sã inversãm balanþa între importul ºi exportul de mâncare. Nu e normal sã

importãm brânzã de 5 ori mai mult ºi legume de 7 ori mai mult decât exportãm”

PMP a fost primul partid
care a anunþat prin vocea liderului
sãu, Eugen Tomac cã nu va
accepta pensi ile speciale
prevãzute de Legea nr. 96/2006

România are resurse pentru dezvoltare. Ele trebuie doar
organizate mai bine, puse în valoare inteligent ºi cu bun simþ naþional.
Este inacceptabil ca þãranii noºtri, fermierii, agricultorii sã ajungã sã-ºi
arunce roadele muncii lor în vreme ce importãm de 5,3 ori mai multã

brânzã ºi de 7,7 ori mai multe legume decât exportãm.
   7 mãsuri urgente pentru transformarea agriculturii în motor de

dezvoltare economicã
tratat discriminatoriu în raport cu
restul Europei.
   Trebuie sã beneficiem de
oportunitatea creatã prin decizia
Comisiei Europene de a suspenda
Pactul de Stabilitate ºi de Creºtere.
Putem accesa finanþãri, împrumuturi
avantajoase ce pot fi utilizate pentru
proiecte de investiþii care nu sunt
finanþabile prin fondurile structurale.
   PMP va propune investiþii în
crearea de lanþuri integrate pentru
sectoarele legumicol ºi zootehnic
la nivel regional ºi judeþean; vrem
construirea a 8 - 10 centre de
colectare brânzã lapte, ciuperci,
fructe de pãdure în zonele montane
ºi de colectare legume, fructe ºi
zarzavaturi în zonele marilor bazine
legumicole ºi producãtoare de fructe.
   O mãsura foarte utilã este suportul
pentru crearea de food-huburi care
sã permitã o desfacere mai
competitivã a produselor agricole
româneºti; vom încuraja procesarea
ºi dezvoltarea produselor agricole

finite printr-un cadru legislativ
adecvat în acord cu nevoile de
dezvoltare ale fermelor de familie ºi
ale cooperativelor româneºti.
   Avem multe oportunitãþi, inclusiv
în judeþul Mehedinþi pentru a
dezvolta agricultura ecologicã, ale
cãrei produse sunt tot mai cãutate
acum. PMP propune o taxare
scãzutã a agriculturii ecologice,
stimulente fiscale ºi sprijin
instituþional pentru obþinerea de
granturi ,  inclusive granturi
guvernamentale celor care vor sã-
ºi construiascã o fermã.
   Decolmatarea canalelor de

irigaþii, repararea sistemelor de
pompare, achiziþia de sisteme
fixe ºi  mobile de i rigaþii  ºi
oferirea gratuitã a apei fermierilor
este o mãsurã urgentã care trebuie
luatã pentru a valorifica peste tot
munca ºi investiþiile fãcute.
   Între primele decizii ale noului
guvern, noi PMP, credem cã trebuie
sã-ºi gãseascã loc extinderea
ajutorului de minimis ºi la alte
culturi în afara tomatelor.
   Acest pachet minimal de 7 mãsuri
vor genera o relansare a agriculturii
româneºti, depãºirea efectelor
negative generate de criza sanitarã.

Deputat ION CUPÃ,
Vicepreºedinte naþional PMP:

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

Mandatar Financiar 11200012

“Cerem eliminarea de urgenþã din legea 96/
2006 a articolelor 49 ºi 50 care acordã pensii

speciale parlamentarilor”
pr iv ind Sta tu tu l
deputaþ i lor  ºi al
senatorilor.
   În condiþiile în care
4,5 milioane de
români au o pensie
de sub 1.000 de lei
este inacceptabil ºi
profund imoral ca
deputaþii ºi senatorii
sã primeascã
îndemnizaþii pentru
limitã de vârstã -

pensii speciale care se finanþeazã
integral din bugetul de stat, fãrã ca
aceºtia sã plãteascã o contribuþie
individualã la bugetul de stat.
   PMP cere eliminarea de urgenþã a

acestor pensii speciale care sunt în
afara principiului contributivitãþii.
   În acest sens, noi, parlamentarii
PMP, am cerut astãzi (24 noiembrie
n.r.) din nou convocarea Birourilor
permanente ale Camerei Deputaþilor
ºi Senatului, în regim de urgenþã, în
vederea eliminãrii din Legea nr. 96/
2006 a art. 49 ºi 50, care
reglementeazã îndemnizaþiile pentru
limitã de vârstã (pensiile speciale ale
parlamentarilor).
   Demisia anunþatã de USR ºi PSD
din Parlament pentru a “rezolva”
aceastã problemã este un joc ieftin
de imagine. El nu va produce efecte
în privinþa eliminãrii efective a
pensiilor speciale. Legea spune

clar cã pentru mandate incomplete
indemnizaþia pentru limitã de vârstã
se calculeazã proporþional cu
perioada de mandat efectiv
exercitatã.
   Aºadar, PSD ºi USR aratã încã o
datã cã nu au voinþã politicã pentru a
elimina pensiile parlamentarilor lor.
   Singura soluþie este propunerea
PMP de eliminare din lege a art.
49 ºi 50 prin care se acordã
parlamentarilor aceste pensii
nemeritate.

Biroul de Presã PMP Mehedinþi
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’

* Aºa-zisul preºedinte al României, penibilul
Rânjilã, continuã sã rumege stânci pe tema anti-
PSD, de-i trosnesc fãlcile de se-aude ecoul pânã în
masivele patriei despãdurite de camarazii sãi de
afaceri de prin Austria. Nu trece o zi lãsatã de bunul
Dumnezeu fãrã ca acest sinistru personaj sã nu iasã
cu niºte atacuri grobiene, jenante, la adresa PSD ºi
a pesediºtilor, entitãþi considerate vinovate de tot
ce este rãu în þara noastrã, în mod concret, de criza
pandemicã. Trebuie sã fii dus departe cu pluta ca
sã susþii aºa ceva sau completamente dement ca sã
faci responsabil acelaºi PSD de criza în care se aflã
þara dupã un an de guvernare liberalã ºi de
gestionare... deºteaptã a pandemiei. Dumnealui
totuºi face ºi una ºi alta. Fiindcã la altceva nici cã s-
ar zice cã se pricepe.

* Foarte comic e cã, deºi cifrele dezastrului
pandemic cresc vertiginos de la o zi la alta, nea Rânjilã
a declarat, într-una din ieºirile sale zilnice cã mãsurile
luate de el ºi de corifeii antipandemici din jurul lui în
ultima vreme încep sã-ºi arate efectele benefice! I-
auzi brâul! Marile oraºe dar ºi multe localitãþi limitrofe
acestora se închid unele dupã altele, poliþia ºi
jandarmeria fugãresc cetãþenii sã-ºi mai rotunjeascã
planul la amenzi, iar mãsurile cu caracter restrictiv
aduc din ce în ce mai vizibil aminte de cele luate în
starea de urgenþã. Logicã de ºef de stat (era sã zic ºef
de salã)! Dar cum liderii PSD sunt cam de multã vreme
într-o stare de îngrijorãtoare somnolenþã, trupele de...
asalt ale lui Iohannis ºi Balalaikã fac legea în... teren
ºi nimeni nu suflã în faþa lor. PSD pare cã nici nu mai
conteazã în economia disputelor politico electorale
din România. Este suficient sã te uiþi câteva clipe la
figura de Moº Gerilã la pensie a liderului PSD actual,
Marcel Ciolacu, ca sã-þi dai seama de situaþie ºi cã,
în faþa trupelor de hãmesiþi din PNL ºi USR, pesediºtii
incriminaþi atâta de mestecãtorul de bazalt de la
Cotroceaua Mov nu au nicio ºansã. Dupã ce au pus
umãrul, discret dar destul de eficace, la
marginalizarea sau, dupã caz, la scoaterea din circuit
a liderilor lor reprezentativi - Ion Iliescu, Adrian
Nãstase ºi chiar Liviu Dragnea - ei par sã intre la
conservare, sub diverse pretexte, pentru o mai lungã
perioadã. O fi bine? N-o fi bine? Cert e, dupã cum
se prezintã lucrurile în momentul de faþã, ei vor juca
în funcþie de cum vor face „cãrþile” liberalii. Va mai
inteveni în discuþie decizia Curþii Constituþionale a
României, în legãturã cu creºterea pensiilor cu pânã
la 40 la sutã, o decizie în acest sens urmând a fi
luatã dupã alegeri, cel mai probabil în luna ianuarie,
data avansatã fiind 13 ianuarie. Situaþia anunþatelor
vaccinuri, nesigurã ºi la aceastã orã, este folositã,
pe de altã parte, de cercurile cotroceniste, ca pe un
factor de liniºtire a populaþiei în perspectiva
alegerilor parlamentare de la 6 decembrie. Cât de
eficientã va fi, în aceste condiþii, campania
electoralã? Cât de reprezentative vor fi alegerile? Câtã
legitimitate pot oferi?

Neliniºti electorale Carantina a devenit un fel de modã: te poþi
lauda cu ea, cã la radio-urile ºi televiziunile
bugetate, a vorbi despre oraºele carantinate este
ºtire de prime time, este o bãtãlie/concurenþã
surdã între ele care sã informeze despre o nouã
localitate, despre un nou focar de Covid-19,
generator de posibil(ã) “lockdown”. Direcþiile
sanitare se întrec sã raporteze “noi cazuri”, noi
infestaþi, noi persoane pozitive, fãrã sã ne spunã
mai nimic - ºi ºtiriºtii bugetaþi, asemenea -
despre mãsuri sanitare ferme de combatere a
efectelor infectãrilor, în afara celor clasice,
mascã, distanþã, spãlat pe mâini, iar spitalele,
în aceeaºi notã, rãmân ineficiente, covârºitor
majoritar, în “lupta cu coronavirusul”.

De partea cealaltã, este reacþia slabã, anemicã
a populaþiei la mãsurile oficiale, dar mai ales la
acest asalt informatic cu accente de terorism
psihic, capabil sã inducã nu doar fricã, ci ºi
paralizie reactivã socialã, o amorþire a instinctului
civic, o letargie prelungitã a opiniei publice.
Acesteia i se adaugã o altã dimensiune socialã,
anume obiºnuinþa cu noua ordine dictatã de
nemernicul Covid-19, despre ai cãrui creatori, la
fel de nemernici, nimeni nu suflã nicio vorbã,
oficial, energic ºi unitar, o obiºnuinþã care ajutã/
creazã implicit “victoria” celor care vor
schimbarea lumii din temelii. Astfel, transferul în
online, început masiv ºi prost experimental cu
învãþãmântul, continuã: concerte online, lansãri
de carte online, telemunca, servicii medicale
online etc. Culmea este cã toþi cei implicaþi, voit,
dar mai mult nevoit, se laudã cu aceste
performanþe, ca ºi când aºa ceva se aºtepta de
mult, le aduc osanale iniþiativelor de acest gen
ca ºi când pânã acum, ceea ce s-a fãcut, a fost un
fel de apã de ploaie etc. Pericolul nu este doar
aceastã aliniere volens-nolens la noile
recomandãri (justificabile pânã la un punct ºi prin
prisma supravieþurii), ci faptul cã se vor crea
obiºnuinþele, iar de aici, modificarea naturii
umane, ºtiut fiind faptul cã obiºnuinþa este a doua
naturã. Vom avea o generaþie urmãtoare care va
folosi tehnologia online la fel de bine precum o
fac IT-iºti de top la ora actualã, poate mai bine,
generaþie care va... râde de ceea ce noi am creat
pânã acum, la aceastã pandemie nenorocitã!

ªcolile par, acum, de când cu lucrul online,
niºte muzee abandonate, golite de exponate, ori
niºte viitoare magazii pentru marfã de import,
pentru o populaþie care o va comanda online,
desigur! Spitalele sunt niºte hangare unde se intrã
pe bazã de strigare la intrare, ca într-o unitate
militarã secretã ori într-un penitenciar de maximã
siguranþã (apropo, în penitenciare, unde era/este
aglomeraþie mare, nu se semnaleazã, nu s-a
semnalat niciun caz de Covid-19, ori cazurile
astea þin de... siguranþa naþionalã?) Mall-urile ºi
supermarket-urile, în care nu s-au semnalat cazuri

Revoluþia online!
de infectare cu nemernicul Covid, unele, se laudã
prin sistemul de radioficare internã, cã posedã
certificat de siguranþã anticovid, deci, ni se
sugereazã în subtext, nu suntem ca ºi clienþi în
pericol de contaminare. Pãi, dacã este aºa, unu,
de ce nu se certificã, în baza criteriilor operabile
în cazul marilor magazine, ºi ºcolile, ºi bisericile,
ºi sãlile de concerte, ºi stadioanele, la o adicã,
iar, doi, de ce mai avem nevoie de mascã în
interiorul lor dacã sunt sigure ºi stârpesc Covid-
ul instant, de oriunde ar proveni el? Iar dacã este
doar propagandã aceastã chestiune cu certificatul
de siguranþã, sau cum s-o numi el, exact, suntem
în faþa unei manipulãri istorice, josnice ºi
profund nemernice!

Raed Arafat ar fi anunþat de curând, apropo de
serviciile online, cã, în curând, cu toþii ne vom
comanda cele necesare de la magazine doar online,
iar mãsura va fi aplicatã, mai întâi ca recomandare,
apoi, va deveni obligatorie! Dezinformare sau nu,
ºtirea aceasta ne pregãteºte pentru ceea ce urmeazã
inexorabil: supunerea omului în faþa tehnologiei,
tehnologiei care, neavând capacitate de exerciþiu
personalã, deci nefiind posesoare de conºtiinþã, de
repere morale ºi valorice, este controlatã, dirijatã,
programatã de niºte posesori de aºa ceva, care ne
vor induce, gradual, dar ireversibil, programe
cibernetice, informatice ce ne vor modifica natura,
apoi, structura geneticã, apoi, dorinþele ºi liberul
arbitru, filosofia de viaþã. Aºa, ne vom trezi, dacã
generaþia noastrã va mai apuca per total acest lucru
cu ºcoli exclusiv online, din care vor dispare
profesorii, înlocuiþi de programe, platforme, servere
ºi sisteme educaþionale nu doar standard, ci ºi
direcþionate spre scopul celor care le vor crea, ne
vom trezi cu o justiþie în care instanþa va fi virtualã,
iar hotãrârile le vor formula niºte judecãtori virtuali
- calculatoare programate pentru servicii juridice,
n’est pas? - vom fi puºi în faþa unor concedii virtuale,
în care vom parcurge trasee cu niºte ochelari pe
ochi, ºi ne vom “bucura” de peisaje tridimensionale,
cu sonor, cu ambient supercolor, chiar olfactiv, ºi
cutanat! Dar câte alte beficii nu ne vor fi puse la
dispoziþie, online, doar sã nu ieºim din casã, sã
stãm cuminþi între zidurile caselor, sã murim acolo,
pentru cã ºi serviciile funerare vor fi tot online, apeºi
pe o tastã, se aude slujba de îngropãciune, se
deschide un folder-mormânt, iar cadavrul este
absorbit direct prin ecranul computerului!

Apropo, o grevã online, nu am putea face? Un
miting sau o revoluþie, ceva? Eh, cum ar arãta o
revoluþie online, în care am rãsturna guvernele
astea, fizice, care ne îndeamnã sã trãim virtual, ba
ne ºi amendeazã dacã nu o facem, ori ne deschid
dosare penale pentru “zãdãrnicire”? Cã parcã i-
aud pe globaliºti strigând din toþi bojogii, varianta
adaptatã: Hai la lupta cea mare/ Site cu site sã ne
unim/ Neo-prea-marxismul online sã fãurim! Etc.

C. OVIDIU



actualitateOBIECTIV mehedinþean 26.11 - 02.12.2020 pag. 7

Trãim vremuri dedicate ONLINE-ului! ªcoala
online, Cultura online, Viaþa, în mare parte, trãitã ºi ea
...online. Vom sãrbãtori în acest an pandemic, ZIUA
NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI într-un ”ONLINE” ce a devenit
unul dintre cele mai folosite termene de pe mapamond.
De aceastã grea perioadã n-a scãpat nici Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural din Drobeta Turnu
Severin, astfel cã manifestãrile prilejuite de 1 Decembrie
vor fi  doar  în mediul... online.
   An de an, v-am obiºnuit în aceastã perioadã cu o serie
de manifestãri culturale pornite de Ziua Naþionalã a
României ºi continuate pe tot parcursul lunii decembrie,
pânã la Anul Nou.
   Acum însã, vom încerca sã vã bucurãm sãrbãtorile, cu
înregistrãri ºi difuzãri online cu tot ce credem noi cã vã
putem mângâia sufletele în încercarea de a trece împreunã
mai uºor peste aceastã perioadã. Aºadar accesaþi paginile
noastre social media online,
https://www.facebook.com/
DirectiaPatrimoniuIstoricTurismCultural;
https://www.facebook.com/Cetatea-Medievalã-a-
Severinului-1485601288216536;
https://www.facebook.com/castel.severin,
unde o sã vã delectãm cu evenimente dedicate
acestei perioade.

Ioan N. TÃTUCU
Birou Comunicare, DPITC Drobeta Turnu Severin

1 DECEMBRIE 2020 -
SÃRBÃTORIM... ONLINE!

În timp ce preºedintele de
ºedinþã, social-democratul
Gheorghe Enache citea ordinea
de zi a ºedinþei, iar presa filma,
consilierul PNL Ciprian
Mãciucã, fostul viceprimar al
comunei, fost candidat la
funcþia de primar, la alegerile
locale din acest an, ºi lider al
grupului PNL din Consiliul
Local Pruniºor, a sãrit ca ars
ºi a strigat: „Sã ne lase un pic în pace sã
ne desfãºurãm ºi noi activitatea! Aºa ar
trebui, aºa ar fi frumos sã ne lase sã ne
desfãºurãm activitatea! A filmat, ºi-a fãcut
treaba, sã plece!”.

Preºedintele de ºedinþã, surprins de acest
gest neobiºnuit a replicat: „Sã supunem la vot!”

Primarul Emilian Vîlcu a intervenit prompt
ºi i-a replicat lui Mãciucã: „Dacã tu ai ceva
de ascuns, sã ne spui! Trebuie sã transmitem
oamenilor ce facem aici! ªi transmitem prin

Presa luatã la goanã cu
„MÃCIUCÃ” din Consiliul Local Pruniºor

Atitudine fãrã precedent în ºedinþa Consiliului Local Pruniºor! Un consilier liberal
cere plenului ºi preºedintelui de ºedinþã sã fie scoasã presa afarã din salã, pe motiv

cã este deranjat de prezenþa jurnaliºtilor. Asta în condiþiile în care, potrivit legii,
ºedinþele consiliilor locale sunt publice.

intermediul presei! E ceva ilegal cã e presa
aici? Cum le arãtãm cetãþenilor ce facem aici,
dacã scoatem presa afarã?”

Dar Mãciucã a insistat: „Bineînþeles cã
ne desfãºurãm, dar nu cu presa! Ce, facem
ceva ilegal aici?”

Pânã la urmã, potrivit legii, s-a supus la vot
prezenþa presei în salã ºi 6 consilieri au votat
pentru, iar 5 împotrivã, printre care ºi
consilierii PNL.

 Romeo  Crîºmaru

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

   Poliþiºtii din cadrul Poliþiei oraº
Strehaia au identificat, cu operativitate,

doi bãrbaþi care folosindu-se de metoda
“distragerii atenþiei” ar fi sustras 20.000
lei, din locuinþa unei femei de 76 de ani.

   La data de 20 noiembrie a.c., poliþiºtii din
cadrul Posturilor de Poliþie Grozeºti ºi
Butoieºti au fost sesizaþi de o femeie de 76
de ani, din aceeaºi localitate, cu privire la
faptul cã, mai multe persoane ar fi pãtruns în
locuinþa sa, de unde ar fi sustras 20.000 lei.
La faþa locului s-a deplasat echipa operativã
a poliþiei (foto), care în urma verificãrilor
efectuate a identificat, în trafic, un autoturism
care avea specificaþiile semnalate de partea
vãtãmatã. S-a procedat atât la efectuarea
semnalului de oprire cât ºi la numeroase
somaþii în urma cãrora ºoferul a refuzat sã

Poliþiºti la datorie opreascã. Dupã aproximativ 25 de minute de
urmãrire, persoanele în cauzã au fost

imobilizate dupã ce forþele de
ordine au folosit armamentul
din dotare. În urma controlului
efectuat, în autoturismul celor
doi, veniþi de prin judeþele
moldave cu o maºinã
înmatriculatã în Covasna, a fost
identificatã suma de 20.000 de
lei, prejudiciu care a fost
restituit pãrþii vãtãmate. Cei în
cauzã au fost reþinuþi pe bazã de

ordonanþã de reþinere pentru 24 de ore, iar
Judecãtoria Strehaia a luat mãsura arestului
preventiv pentru 30 de zile, faþã de bãrbatul de
37 de ani, respectiv control judiciar pentru 60
de zile, faþã de bãrbatul de 43 de ani. În cauzã,
poliþiºtii continuã cercetãrile sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de furt calificat.

Autor: Florin Puºcaº, Redactor ªtiri Pe Surse
   CCR a respins miercuri, 25.11.2020, cu majoritate
de voturi, ca neîntemeiatã, obiecþia de
neconstituþionalitate formulatã de deputaþi aparþinând
Grupului parlamentar al Partidului Naþional Liberal ºi
a constatat cã Legea pentru modificarea ºi completarea

CCR a respins sesizarea PNL: Legea care creºte ajutoarele
sociale respectã Constituþia Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru

ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã este
constituþionalã în raport cu criticile formulate.
   Liberalii au sesizat în octombrie CCR cu privire la legea
care mãreºte de la 500 la 1.200 de lei Indicele Social de
Referinþã, în baza cãruia se calculeazã ajutoarele sociale.
PNL acuza cã legea este impredictibilã ºi contradictorie
ºi nu indicã sursa de finanþare.
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Chiar dacã bunicul Biden i-a
tras preºul de sub picioarele lui Trump,
pentru cã Marele Blond a ignorat
aparatul de fraudã pregãtit cu mult timp
împotriva sa, România tot colonia lor
rãmîne. Iohannis o sã dea o fugã sã
mai ia o ºepcuþã ºi sã îndese în
continuare în visteria industriei
americane de armament 2% din PIB
pe fierul lor vechi scos din uz, cu toate
cã alte þãri europene (Ungaria, Polonia
etc.) alocã doar 1% ºi-au primit
desfiinþarea vizelor. E treaba
americanilor dacã bunicul de 77 de
ani va susþine miºcãrile progresiste,
legebetiºtii, drogurile, virusurile ºi
eutanasierea umanã ºi vor deveni
niºte maimuþe, acuzate de încãlzirea
globalã. Sã nu-mi spunã mie cineva
cã un ins la 77 de ani are toþi boii
acasã ca sã conducã o Americã! Tot
respectul pentru vîrstã, dar n-am sã
înþeleg de ce la cîrma omenirii s-au
proþãpit niºte babalîci sataniºti ºi
hidoºi, care se distreazã mortal cu
viaþa cetãþenilor planetari.

Viitorul ne-a prins din urmã! Sîntem
total nepregãtiþi în bãrcuþa de hîrtie,
gata sã ne scufundãm la noile valuri.
Zece perne una peste alta, dacã ne
punem la gurã, precum pernele
împãratului, nu scãpãm curînd de
mãsuri restrictive, de vaccinul care
clocoteºte la foc rapid în cazanele
laboratoarelor, nici de marea „resetare”
mondialã. Dacã nu cumva acest vaccin
a fost pregãtit dinaintea genocidului
organizat. E scris în „stele”. Vom fi
cobaii garniturii de sataniºti mondiali
ºi ai celor autohtoni. Protestele
declanºate în anumite state, timid ºi la
noi, nu-i va opri pe cãlãi. Caracatiþa
va funcþiona bine, un timp, ºi în
România justiþiei inerþiale, a politicii
infracþionale. Odatã ce cortexul va
crãpa, prin ce minune, oare?, reversul
va fi extrem de violent. Cu toate

Zuckerman ºi gruparea infracþionalã PNL-Iohannis
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acestea, lui Iohannis nu-i e fricã decît
de „Echerul ºi compasul” din afarã. Tot
ce face Iohannis este sã asculte de
tãtucii lui. Cînd tãtucii zic: „la dreapta,
culcat!”, Iohannis face în pantaloni de
fricã. Toatã manipularea e conceputã
de tãtucii Noii Ordini Mondiale. El
doar o însãmînþeazã ºi rãsare la cine
gãseºte sol fertil ºi minte, ioc. De
altfel, pe el, nu-l prea ajutã capul. Pe
cît sînt tãtucii lui Iohannis de diabolici,
pe atît e Iohannis de limitat. Aºadar,
tãtucii dicteazã ºi Iohannis se tîrãºte
în genunchi ºi executã.

Dincolo de acþiunea concertatã a
parapandemiei (pînã acum prezumatã
(ne)„legal” de OMS ºi marii slugoi ai
statelor), mai devreme sau mai tîrziu ne
vom afla în situaþia unor dosare penale
pentru constituire de grup infracþional, la
nivelul statului, în dauna sãnãtãþii
naþionale ºi a siguranþei. Cînd idioþi ca
cel de la Cotroceni ºi gaºca sa ocupã
cele mai înalte funcþii în stat, nu ne putem
aºtepta la nimic bun. Dintotdeauna
nebunii i-au condus pe orbi. Din orice
unghi l-am privi pe sardonicul Iohannis,
manipularea ºi prostia ºmechereascã îi
dau pe dinafarã. Nici vorbã de precauþie
la el, ci de prostie cu ascendent în
ºmecherie, care-i dirijeazã orgoliile ºi
obsesiile pînã la extincþii extreme/iste.
Cineva spune cã pe proºti nici Dumnezeu
nu-i poate stãpîni. Iar cînd proºtii se
spoiesc, nu mai încap în lume.

Dacã Faust ºi-a vîndut sufletul
diavolului pentru o clipã de fericire,
Iohannis, din aceleaºi pricini, se joacã
ºi el cu datele pactului faustian pentru
putere, bani, manipulare, corupþie ºi
distrugere, întreþinînd flacãra unor
instituþii totalitare, cu amprentã facialã
personalizatã. La fel ca falsele staruri de
azi ºi el s-a bucurat sã-ºi aºeze fesele
pe tapiþeria confortabilã a Palatului
Cotroceni, nu înainte a aduna, cu acte
false meditaþii SF ºi cu jonglerii tip
Deutsche Volksgruppe in Rumänien, o
avere uriaºã. Scos de la naftalina unei
ºcoli ºi fãcut primar cu schiuri ºi
bicicletã, un mãcelar simbriaº în
abatoarele Bruxelles, Berlin - via B.N.D.
(Bundesnachrichtendienst) ºi în toate
abatoarele mondialiºtilor, un excentric
infatuat, flegmatic ºi dezlãnþuit (ce-i
drept, nepermis de precaut), tuns într-
un fel care nu poate fi descris decît ca o
reinterpretare a veselului Sick Boy în

„Trainspotting” - doar cã nu-i lipseºte
un dinte din faþã, ci doar
circumvoluþiunile, Iohannis e mai mult
ºeful unei industrii de manipulare, de
folos sieºi ºi puterilor strãine, preluatã
abecedaric de la Bãsescu. În afarã de o
urã acerbã faþã de PSD ºi dorinþa fãþiºã
de distrugere a acestui partid, Iohannis
ºi guvernul sãu n-au nimic de oferit
României.De luat, da! Dar ce pot face
românii cu botniþa pe figurã? Ciocul
mic, ºi sã asiste din sala teatrului
absurd cum nebunii autohtoni ºi
venetici demoleazã din temelii
Sãnãtatea Neamului ºi Economia.

De nebuni n-am dus lipsã deloc. De
la Ambasada SUA din România a plecat
un nebun ºi-a venit alt nebun. O reptilã
dezgustãtoare ºi tupeistã, continuator al
manevrelor frauduloase Biden-
Gitenstein-Fondul Proprietatea. La
Ceremonia de acordare a Premiilor
Consiliului Naþional al Întreprinderilor
Private Mici ºi Mijlocii, ambasadorul
american Adrian Zuckerman a dictat
foaia de parcurs a României pentru
perioada urmãtoare: „România sã
vîndã  tot ceea ce nu s-a privatizat pînã
acum”. Ceea ce vrea  Zuckerman nu
e privatizare, ci tîlhãrirea României la
drumul mare. Zuckerman n-are treabã
cu diplomaþia. E ºi el un complice al
grupãrii infracþionale PNL/ Iohannis.
Tratamentul aplicat de ambasador
românilor merge mînã în mînã cu vîrful
politic românesc. Ludovic Orban ºi
Nicuºor Dan au fost chemaþi la
Ambasadã pentru a primi cartea de
mãtãnii a lui Adrian Zuckerman.Dupã
vizita lor, printr-un comunicat oficial,
Zuckerman a aruncat bomba. 20 dintre
cele 22 de companii ale Bucureºtiului
vor fi privatizate. O mare ºmecherie, o
mega afacere a altui ambasador
american în România, pe bani publici
ºi privaþi. Prima fiind concretizatã ºi
publicã: preluarea Fondului
Proprietatea de cãtre înaintaºul lui
Zuckerman, fostul ambasador al SUA
la Bucureºti, Mark Gitenstein.

Tot ce s-a privatizat în România pînã
în prezent a fost spre folosul strãinilor,
nu al cetãþenilor români. Dacã aceastã
directivã venea din partea
ambasadorului rus, ce s-ar fi întîmplat?
Scandal internaþional. Mulþi ar fi sãrit
ca arºi: „ruºii, vin ruºii!”. Pe ruºi îi
doare în cot de noi. Începînd cu 2004,

odatã cu instaurarea dictaturii bãsiste,
ambasadorii americani au condus
România în marº forþat. Pînã la urmã,
vom ajunge sã importãm ºi apa caldã
de la americani! Ingerinþele
ambasadorilor SUA în treburile interne
ale României s-au îngroºat nepermis
de mult, dovedind cã troaca
americanilor nu e curãþatã de lãturi.
Doar rasa porcilor se schimbã. Porcii
noºtri ºi ai lor. În alte þãri, ambasadorii
americani tac chitic. Nu îndrãznesc sã
facã nici mãcar aluzii în chestiunile
statale. Pentru cã statele respective au
conducãtori patrioþi, nu slugoi
impostori, cum are România. Acest
ambasador impertinent mai spunea:
„România va gãzdui un numãr
substanþial de trupe americane
suplimentare, ca rezultat al noii noastre
politici strategice de apãrare”. Apãrare
faþã de cine? România n-are duºmani
strategici. Cazul Caracal e oarecum
muºamalizat, militarii de la Deveselu
care primeau fetiþe de la Dincã au fost
trimiºi acasã, au fost scãpaþi de justiþie,
cum a scãpat de justiþie ºi soldatul
american care l-a ucis pe Teo Peter.
Pînã ajung aceste trupe, Dincã va fi
eliberat sã refacã reþeaua de trafic de
minore, pentru întreþinerea plãcerilor
soldaþilor americani. Doar ne apãrã de
þînþari ºi trebuie satisfãcuþi porcii.
Probabil, cu fondurile europene
nerambursabile, Iohannis va întreþine
trupele americane care au imunitate ºi
libertate sã poatã ucide, sã poatã viola
în voie în România. Irakul a retras
imunitatea soldaþilor SUA care le-au
ocupat teritoriul, fapt ce l-a silit pe
Obama sã retragã majoritatea forþelor
de-acolo. Zuckerman ºi Klemm
seamãnã ca douã picãturi de cianurã.
Ãºtia-s „aliaþii” noºtri „strategici”. Ne
vor doar banii pe fierul vechi al
rachetele lor ºi bogãþiile noastre. Apoi,
pînã la urmã, cine sînt originalii
fãcãtorii de lovituri de catifea ºi
asasinate în întreaga lume? Pe
vremuri, Istambulul era Înalta Poartã.
Astãzi, nebunii noºtri au mutat-o la
Washington, Bruxelles ºi Ierusalim -
vizitat recent de Lucovid... pentru
„consultãri militare”, dar ºi cu „World
Jewish Restitution Organization”.
„Prietenii ºtiu de ce!”.
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Important este sã trecem de
alegeri pentru cã în rest nu va mai
conta. Politicienii vor bifa încã patru
ani la putere sau în parlament ºi vor
fi siguri de leafã ºi de indemnizaþii
ºi de forfetarã. Adicã peste 500 de
deputaþi ºi senatori din þara noastrã,
familiile ºi anturajele acestora. În
rest, nu mai conteazã ce va fi dupã
data de 6 decembrie. Carpe diem!
Asta pare sã fie lozinca celor aflaþi
acum în politicã. Nimeni nu pare sã
aibã vreo idee de ce se va întâmpla
cu cel mai important domeniu dintre
toate. Este vorba de Educaþie. Pânã
la urmã aceasta va da tonul ºi va
stabili cum va arãta viitorul în þara
noastrã. Este importantã ºi
Sãnãtatea, dar pandemia de
coronavirus va trece pânã la urmã.
Depinde ºi care vor fi costurile pe

 ªtefan Bãeºiu

Sã trecem de alegeri, cã oricum rãmânem cu sãrãcia
termen mediu ºi mai ales lung.
Efectele se vor vedea peste generaþii,
când vor fi disponibile, pe viu,
rezultatele educaþiei online sau
lipsei de educaþie.

Sunt peste un milion de elevi din
cele trei milioane care nu au avut
acces la cursurile online ºi care au
mers cu vaca. Asta dacã au avut vacã.
În multe comune familiile sãrace nu
mai au nici mãcar un animal prin
ogradã, de pe urma cãruia sã poatã
sã trãiascã. În trecut erau vacile, mai
aveau porci, pãsãri. Cu pãmântul nu
mai poþi sã faci treabã dupã ce vine
sezonul rece, trebuie sã trãieºti din
ce ai strâns peste varã ºi toamnã.
Iarna, singura resursã rãmân
animalele pe care le au românii
sãraci care trãiesc acum în mediul
rural. Acolo sãrãcia este una cruntã,

dar mãcar este un soi de libertate.
Nu ºtiu ce se întâmplã cu cetãþenii
care sunt foarte sãraci ºi care
locuiesc la oraº. Sunt destui care au
rãmas fãrã locuri de muncã. O
familie care nu are niciun loc de
muncã este într-o situaþie criticã.
Nici mãcar alocaþiile nu mai sunt
suficiente. Este o diferenþã din ce în
ce mai mare între pãtura bogatã a
funcþionarilor ºi românii foarte
sãraci care nu au niciun fel de venit.

O alocaþie lunarã este de 185 de
lei. Este nevoie de vreo zece copii
sã se adune undeva la sub douã mii
de lei. ªi nici aºa nu se poate trãi,
dat fiind faptul cã este vorba de
foarte multe trupuri de îmbrãcat ºi
de foarte multe guri de hrãnit. Un
salariu de 1.200 de lei lunar este o
misiune imposibilã pentru o familie
din douã persoane. Chiar ºi o
singurã persoanã se descurcã
foarte greu cu un salariu minim pe
economie. Suma aceasta în
perioada de iarnã este mai mult
decât insuficientã. Sunt în primul
rând facturile de achitat. Dacã
persoana respectivã locuieºte la
þarã, are nevoie de lemne pentru
iarnã, apoi sã achite facturile la
utilitãþi, butelie ºi cablu. Poate cã
are ºi grãdinã, legume, fructe ºi
animale. Poate aºa va reuºi sã
supravieþuiascã. Dar agricultura
depinde de starea vremii. Este
foarte clar cã îi vor mai rãmâne

foarte puþini bani pentru altceva
sau pentru mâncare.

Ce te faci dacã românul cu
leafa minimã locuieºte la oraº,
într-o garsonierã confort 3 spre
4, cu baia pe hol? Jumãtate din
bani se duc pe utilitãþi. Mai este
nevoie de bani pentru haine ºi
pentru mâncare. Este foarte,
foarte greu de trãit cu asemenea
bani o lunã de zile. De regulã,
omul respectiv o sã înceapã sã
taie de la mâncare pentru cã de
acolo poate. Face foamea.

Ce se va întâmpla însã dacã o
familie din doi adulþi ºi doi copii
trãieºte din douã alocaþii ºi un
salariu minim pe economie ºi
locuieºte la oraº? Nimeni, se poate
estima, calcula, sã îºi dea seama
cum poate sã supravieþuiascã o
familie din patru persoane cu aceºti
bani. Este imposibil. Nu ºtiu ce
politicieni vor merge în parlament,
dar ar trebui ºi ei mãcar o lunã de
zile sã se descurce singuri sau cu
familia cu salariul minim pe
economie. Probabil cã nu se va
înscrie nimeni într-o asemenea
cursã de supravieþuire. Poate,
dupã data de 6 decembrie vor face
ceva politicienii care vor intra în
parlament ºi pentru milioanele de
români sãraci ºi mai ales pentru
cei care supravieþuiesc din salariul
minim pe economie sau chiar fãrã
venituri.
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Presiunea „nechemaþilor” impune eradicarea
urmelor identitãþii noastre (2)

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)

ªcoala înseamnã - încã, din fericire -,
foarte mult pentru societate ºi s-a
schimbat, în multe privinþe, în bine. Nu
ne mai putem imagina ºcoli în care sã
se înveþe doar scrisul ºi cititul, urmate
de câteva rudimente ale disciplinelor de
bazã. Astãzi, limbajul electronic a cucerit
planeta, iar mijloacele rapide,
instantanee de comunicare sunt
omniprezente. Se insinueazã însã o
idee foarte periculoasã, anume cã se
poate reuºi în viaþã fãrã ºcoalã, fãrã
pregãtire de culturã generalã, fãrã
cunoºtinþe, cã sunt de ajuns o
anumitã isteþime ºmechereascã ºi un
fel de învârtealã vecinã cu
înºelãciunea pentru a fi „cineva”.
   Aud voci care ar respinge din
programele ºcolare capitole întregi
din matematicã, care se întreabã de
ce are nevoie un elev sã ºtie structura
atomului, care minimalizeazã creaþiile
literare, care ar elimina complet
gramatica limbilor, care ar îndepãrta
cunoaºterea experienþei trecutului.
Pericolul evident este de a deveni cu
toþii troglodiþi, mãrginiþi, ignoranþi,
adicã uºor de manipulat.
   Pe mãsurã ce ºcoala nu mai este
consideratã calea de bazã a educaþiei
ºi a reuºitei în viaþã, creºte aplecarea
multor contemporani spre astrologie,
spre „teorii” fantastice, spre
condamnarea cunoaºterii raþionale
etc. Tot mai mulþi români „ºtiu” cã
piramidele Egiptului au fost fãcute de
extratereºtri, cã limba românã este
matricea universalã a limbilor ºi cã
romanii au învãþat latineºte de la daci,
cã tunelurile din Bucegi conduc în
Delta Nilului etc.
   Toate acestea sunt rezultatul
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/

Acad. Ioan-Aurel Pop,
Preºedintele Academiei Române

decãderii ºcolii, urmate de sporirea
ignoranþei, dublate de tupeu, de ideea
cã oricine poate sã fie specialist în
orice, de dispreþul faþã de
profesionalism ºi competenþã.
   Academia Românã are, prin raþiunea
ei de a fi, menirea de a se afla în
serviciul naþiunii române, adicã de a
veghea asupra limbii, literaturii, istoriei,
etnografiei, ºtiinþelor fundamentale ºi,
evident, asupra educaþiei românilor.
Acþiunea de degradare intenþionatã a
instituþiilor statului, gestionatã cu zel de
anumite forþe în anii din urmã, a avut
efect ºi asupra Academiei. Unii factori
de decizie, supãraþi cã nu pot intra în
Academie, lucreazã de zor la
compromiterea instituþiei, la defãimarea
ei, la slãbirea ei. Pe de altã parte, nici
Academia Românã - ca orice instituþie
omeneascã - nu este infailibilã. A fost
la un pas de distrugere completã între
anii 1974 ºi 1989, când regimul
comunist s-a amestecat brutal în
activitatea ei ºi când a creat instituþii
paralele, menite sã-i ia locul în societate.
Academia ultimilor ani a elaborat o
strategie de dezvoltare a þãrii, în
cadrul cãreia învãþãmântul de toate
gradele ocupã un loc central.
   Academia Românã ºi-a spus
punctul de vedere argumentat, ori de
câte ori s-a încercat reformarea ºcolii,
pãstrând o linie de echilibru,
încercând sã îmbine tradiþia cu
inovaþia, experienþa româneascã în
domeniu cu demersurile europene de
succes. Conducerea Academiei
pãstreazã o legãturã constantã cu
Ministerul Educaþiei pentru a reuºi sã
determine luarea unor mãsuri
autorizate ºi verificate, dar necazul
este cã ºi în domeniul educaþiei
intervin fel de fel de voci, multe fãrã
nicio legãturã cu ºcoala, fãrã
experienþã în procesul de învãþãmânt,
dornice de afirmare cu orice preþ.
Academia militeazã pentru impunerea

ºi în acest domeniu a expertizei
autorizate, pentru responsabilizarea
decidenþilor cu scopul cultivãrii în
ºcoalã a valorilor, a virtuþilor ºi a
încrederii în viitor.
   S-a vãzut ºi în Europa cã
experimentele dese ºi radicale, rupte
de orice legãturã cu tradiþia, devin
pãguboase ºi riscante. Modernizarea
nu poate sã însemne schimbare
permanentã ºi nici renunþare la
anumite principii pedagogice
verificate de secole. Este evident cã
elevii supraîncãrcaþi cu materie, cã
programele stufoase, bazate exclusiv
pe acumulare de cunoºtinþe nu
conduc la rezultatul dorit. Dar de aici
ºi pânã la inhibarea capacitãþii de
memorare a copiilor este cale lungã.
   De când este lumea, elevii au învãþat
legi, teoreme, reguli, versuri, au reþinut
nume de personalitãþi, de curente
culturale etc., fapt care le-a sporit
capacitatea de memorare. Memoria
este o componentã fundamentalã a
inteligenþei. Imaginaþi-vã un om
inteligent care nu este în stare sã
reproducã o definiþie sau care nu þine
minte cã iluminismul
precedã romantismul!
Memoria este, prin
urmare, absolut necesarã
pentru afirmarea fiinþei
umane, ceea ce înseamnã
cã memoria trebuie
cultivatã. Dacã inteligenþa
este, între altele,
capacitatea de a lua decizii
corecte la momentul
oportun, atunci baza
acestor decizii rãmâne un
bagaj bogat de cunoºtinþe
stocate în minte.
   Prin rememorarea
ºi compararea acestor
date, se poate lua
decizia corectã. S-ar
putea sã vinã o vreme
când roboþii ºi
computerele supra-
performante vor lua

decizii în locul oamenilor, dar atunci
esenþa umanã va fi alta decât aceea
de-acum. Noi, deocamdatã, operãm
cu oameni-demiurgi, care vor sã-ºi
construiascã soarta lor ºi a omenirii,
pe baza unor caracteristici imuabile,
iar faptul cã Franþa se întoarce, în parte,
la principiile unui învãþãmânt din
trecut, care a dat roade uºor de
verificat, este o marcã de înþelepciune.
   Cu toate conflictele dintre generaþii
(teoretizate acum excesiv) noi nu
putem rupe prezentul de trecut ºi nici
de viitor. Natural, nu ne putem
întoarce nici la metodele popii
Oºlobanu, imortalizat de Ion Creangã
ºi nici la „dãscãliþa” lui Goga, care le
scria scrisori mamelor cu feciori „duºi
în slujbã la-mpãratul”, dar este bine
sã nu ne pripim. Mai sunt încã valori
perene care ºi-au dovedit eficienþa de-
a lungul secolelor ºi pe care este bine
sã le cultivãm în continuare. Din acest
punct de vedere, Academia are ºi un
rol conservator, în sensul pãstrãrii
acestor valori general-umane.
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Mi-a fost dat sã vãd de curând o invitaþie de botez. Era
frumos realizatã, cu tehnologie digitalã. Când am citit
textul, însã, puþin a lipsit sã nu fac infarct. Redau textul,
ca sã îmi înþelegeþi surpriza ºi revolta: “Sunt un bebe
rãsfãþat ºi voi face prima bãiþã oficialã în data de… la
biserica… La aceastã bãlãcãrealã vã invit ºi pe Dvs. sã
participaþi, alãturi de naºii mei… ºi moºii…”

Pãrinþii s-au scuzat cã n-au observat. La atelierul la care
comandaserã invitaþiile, li se ceruserã doar datele, respectiv
numele copilului, ale naºilor ºi moºilor, cât ºi data botezului.
Textele erau realizate deja ºi doar erau îmbinate noile date.
Nu cred cã cei care concepuserã textul respectiv erau creºtini
ortodocºi. Cred cã ori erau sectari, ori atei, care voiau cu
orice preþ sã-ºi batã joc de valorile credinþei noastre. Ca sã
socoteºti Taina Sfântului Botez “bãiþã” ºi “bãlãcãrealã” e cel
mai mare dispreþ. Am fost convins, cã pãrinþii acelui copil nu
aveau decât vina de a nu fi citit mai înainte de a comanda
textul cu care urma sã-i pricopseascã cei de la atelier.

Dacã în caz cã trebuie sã faceþi asemenea invitaþie, vã
rog ca pe copii mei, citiþi textul înainte de a da comanda.
Nu vã bateþi joc de religia Dumneavoastrã. Dacã nu sunteþi
siguri, aveþi telefonul preotului Dvs. Daþi-i telefon fãrã
ezitare. Stabiliþi textul împreunã cu dânsul sau întrebaþi-l
dacã vreun text mai dubios e bun sau nu. Dumneavoastrã
plãtiþi acele invitaþii ºi ca atare aveþi dreptul sã acceptaþi
sau nu un text, care vã va reprezenta pe Dvs., nu pe cei de
la atelier. Personal, dacã aº primi o asemenea invitaþie, aº
refuza sã oficiez Botezul. Eu oficiez Taina Sfântului Botez,
ci nu fac copilului “bãiþã” sau “bãlãcãrealã”. Nu m-aº duce
în nici un caz nici la masa de dupã “bãlãcãrealã”. Cum sã
rãspund invitaþiei unor pãrinþi care-ºi bat joc de ce e mai
sfânt, una din cele ºapte Sfinte Taine ale Bisericii,
întemeiatã de Însuºi Mântuitorul Iisus Hristos?

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Botez sau bãlãcãrealã?  urmare din pagina 4
CONCURS UZPR...

 excepþionale, fãrã precedent, care au pus o
enormã presiune în anul 2020 pe actul
comunicãrii ºi au stabilit repere noi pe relaþia
dintre mass-media, public ºi autoritãþi.
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Educare prin informare, conºtientizare ºi dramaterapie - metode prin care 50
de tinere adolescente care prezentau riscuri sã devinã victime ale violentei domestice
au învãþat sã lupte cu violenþa împotriva femeilor prin proiectul “Atelier domestic -
Violenþa n-are scuze”, finanþat prin programul Start ONG lansat de Kaufland ºi
implementat de Asociaþia Act for Tomorrow.

Proiectul “Atelier domestic - Violenþa n-are scuze”, finanþat prin programul Start
ONG lansat de Kaufland ºi implementat de Asociaþia Act for Tomorrow, prin care Asociaþia
Terra Zeurini a demarat un proiect educativ de sensibilizare asupra violenþei de gen, foarte
necesar, mai ales în perioada de pandemie.

Violenþa domesticã este o încãlcare a drepturilor omului, recunoscutã de Organizaþia
Naþiunilor Unite încã din 1993 drept “o manifestare a relaþiilor istoric inegale între femei ºi
bãrbaþi”. În acelaºi timp, violenþa adânceºte inegalitãþile existente dintre femei ºi bãrbaþi.
Atitudinile prin care se gãsesc justificãri violenþei domestice sunt în sine forme de
discriminare bazate pe prejudecãþi despre rolul femeii sau al bãrbatului în societate sau
familie: acceptarea cã persoanele de sex feminin pot fi puse la punct prin violenþã înseamnã
tratarea lor ca fiind inferioare.

“Atelier domestic-Violenþa n-are scuze” demonstreazã în 5 ateliere facilitate pentru
50 de tinere adolescente care prezentau riscuri sã devinã victime ale violentei domestice
pas cu pas cã violenþa este un subiect social actual, care necesitã acþiuni sociale ºi educative
directe. Ziua internaþionalã de eliminare a violenþei împotriva fetelor ºi femeilor, 25 noiembrie,
aminteºte anual cã violenþa are în viaþa fiecãrei societãþi locul ei, iar perioada de pandemie
a amplificat ºi nuanþat acest fenomen nedorit.

Atelierele gen domestic le oferã adolescentelor de liceu din medii cu risc de victimizare
conþinut de conºtientizare, informare, recunoaºtere, prevenire ºi psihodramã, iar la finalul
proiectului, se va organiza un eveniment public de diseminare a mesajului de nonviolenþã:
o expoziþie a lucrãrilor cathartice de atelier ºi o demonstraþie tematicã minimã realizatã
creativ cu mijloace teatrale, chiar în ziua de 25 noiembrie.

Tinerele au demonstrat cã pot fi adevãrate resurse într-un atelier aplicativ, care le-a oferit
mijloace de exprimare adaptate nevoilor lor. Spiritul atelierelor este cu mesaje concrete de
non-violenþã ºi de implicare a fetelor în definirea ºi combaterea acestui fenomen social negativ.

Acest proiect inovator se contureazã a fi un prim semnal de alarmã în Drobeta Turnu
Severin referitor la violenþa împotriva fetelor ºi femeilor ºi completeazã eforturile naþionale
de a semnaliza, recunoaºte, preveni ºi combate prin toate mijloacele, flagelul violenþei care
ameninþã încã, o viaþã socialã cu relaþii de gen normale ºi neconflictuale.

Prin implementarea acestui tip de proiect, Asociaþia „Terra Zeurini” câºtigã expertizã în
lucrul cu tinerii ºi în intervenþia socialã prin mijloace artistice ºi de educaþie non-formalã
creativã. Proiectul “Atelier domestic-Violenþa n-are scuze” deschide o direcþie de acþiune
a  Asociaþiei „Terra Zeurini”, care recunoaºte în segmentul social al tinerilor - o resursã
importantã de schimbare socialã ºi culturalã.

Sursele de informare în masã, regionale  au rãspuns bine la iniþiativa de a promova ºi sprijini
acest proiect creativ, de combatere a agresiunii sociale, cu specificitate a agresiunii de gen.

Cea mai importantã activitate publicã a proiectului, expoziþia cu mesaj antiviolenþã din
25 noiembrie 2020 va amprenta mesajul public transmis prin campania de informare cãtre
mass-media regionalã, cu note de dinamism social, implicare în combaterea violenþei de
gen ºi o bunã comunicare socialã.

Start ONG este un program lansat de Kaufland 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 simplificat instrument de finanþare comunitarã destinat ONG-urilor tinere,
instituþiilor non-administrative ºi grupurilor informale/de iniþiativã.

Dobre-Mirea Mihaela - Responsabil Ateliere proiect

Dramaterapia - metoda prin care 50 de
tinere învaþã sã se lupte cu violenþa în

perioada de pandemie
   Euro s-a menþinut în perioada analizatã peste pragul de
4,87 lei, evoluþia fiind una liniarã, în ton cu cea existentã
în piaþã dupã atingerea în 27 septembrie a maximului
istoric de 4,8750 lei.
   În ultimul raport BNR asupra inflaþiei se aratã cã euro
„s-a reînscris pe o traiectorie ascendentã la începutul lunii
septembrie, în sincron cu regiunea, în condiþiile creºterii
relativ bruºte a aversiunii globale faþã de risc”.
   Parlamentarele din 6 decembrie vor menþine presiunea pe
curs în urmãtoarele douã sãptãmâni, care ar putea necesita
noi intervenþii punctuale ale BNR, în condiþiile în care „rulajul
pieþei valutare interbancare a rãmas relativ redus din
perspectivã istoricã”, aºa cum se precizeazã în raportul amintit.
   Cursul euro a fluctuat între 4,8703 ºi 4,8732 lei, cel de
miercuri fiind stabilit la 4,8730 lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat în culoarul 4,871 - 4,876 lei.
   Sondajul realizat în octombrie în rândul membrilor CFA România
indicã o deteriorare a prognozelor privind evoluþia raportului euro/
leu. Dacã în septembrie valoarea medie a anticipaþiilor pentru
orizontul de ºase luni a fost de 4,9284, luna trecutã ea a urcat la
4,9398. Situaþia este identicã ºi în cazul anticipaþiilor pentru
orizontul de 12 luni, care au urcat de la 4,9996 la 5,0102 lei/euro.
   Perechea euro/dolar a crescut la finalul perioadei la
1,1883 - 1,1929 dolari, maxim al ultimelor trei luni.
Aprecierea monedei europene se datoreazã optimismului
arãtat de investitori faþã de relansarea economiilor, dupã
ce mai multe companii medicale au anunþat cã sunt gata
sã lanseze mai multe vaccinuri anti-Covid.
   Unii dintre analiºti considerã cã plasamentele în moneda
americanã, consideratã drept un refugiu, precum yenul japonez
ºi francul elveþian, vor scãdea anul viitor ºi o vor deprecia cu
pânã la 20%. În schimb, alþi economiºti cred cã apetitul pentru
risc va fi redus iar euro se va deprecia pânã la 1,14 dolari.
   Moneda elveþianã s-a depreciat pânã la 1,083 - 1,087 franci/
euro iar cursul ei a fost stabilit la finalul perioadei la 4,4927 lei.
   Media lirei sterline a crescut pânã la 5,4820 lei dar a
scãzut miercuri la 5,4563 lei.
   Preþul gramului de aur a scãzut de la 246,6747 lei, la
începutul perioadei, la 238,3938 lei, la sfârºitul ei. Evoluþia
a fost determinatã de faptul cã uncia a coborât de la aproape
1.900 dolari pânã la 1.804 dolari, la finalul intervalului.
   Miercuri, indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a
revenit de la 2,05 la 2,04%. Indicele ROBOR la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a coborât
de la 2,11 la 2,10% iar cel la 12 luni a stagnat la 2,14%.
   Marþi, bitcoin a crescut pe platformele specializate la
puþin peste 19.450 dolari, cotaþiile fluctuând a doua zi între
18.700 ºi 19.400 dolari.
   Criptomoneda se apropie tot mai mult de pragul de 20.000
dolari, nivel care a fost testat în ultima parte a lui decembrie 2017.
   Analiºtii pun creºterea pe seama anticipaþiilor cã inflaþia
din SUA va creºte, evoluþie stimulatã de programele
Rezervei Federale americane prin care se injecteazã
lichiditate þinând în paralel dobânda la 0 - 0,25%, motiv
pentru investitori de a cãuta un „refugiu” alternativ.
Analiza cuprinde perioada 18 -  25 noiembrie.

Euro s-a întors lângã
maximul sãu istoric

 Radu Georgescu
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Dialogurile cu persoanele influente din mediul
profesional în care activezi te ajutã sã-þi lãmureºti
aspectele profesionale care au dus la restricþiile
financiare din ultima vreme. Cu toate cã eºti plin de
energie, dornic de a-þi schimba radical viaþa pe toate
planurile, ceva te þine pe loc. Existã în preajma ta
conflicte ascunse, atât în mediul familial, în relaþiile
cu persoanele apropiate, cât ºi în mediul socio-
profesional în care activezi. Evitã sã-þi divulgi intenþiile,
planurile de viitor ºi mai ales opiniile personale! Unii
îþi pot pune etichete neconforme cu realitatea ºi de
aici un ºir lung de situaþii neplãcute. Ai nevoie de
odihnã, de plimbãri uºoare în aer liber ºi de un program
cotidian complet reformulat. Cheltuieli la sfârºitul
sãptãmânii, însã este posibil sã primeºti bani, cadouri
ºi favoruri diverse din partea celorlalþi.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile cu prietenii ºi cu persoanele din mediul socio-
profesional în care activezi sunt foarte active prin discuþii
aprinse ºi prin acþiuni comune de anvergurã. Oricât ai fi
de atent la vorbele ºi gesturile acestor persoane existã
ceva ascuns, pe care îl simþi, dar nu-l poþi depista
deocamdatã. De aceea, fereºte-te de acest anturaj, evitã
polemicile, contradicþiile ºi îndepãrteazã-te de oamenii
care te provoacã nepermis de mult. În a doua parte a
sãptãmânii se pot evidenþia afecþiuni ale sistemului vechi,
dar ºi un soi de obosealã. Odihneºte-te conºtient ºi la
nevoie apeleazã la sfatul specialiºtilor în sãnãtate. Îþi vei
reveni la sfârºitul sãptãmânii, însã nu forþa nota ºi evitã
suprasolicitãrile de orice fel. Reacþiile tale pot fi exagerate
chiar ºi la vorbele ºi gesturile mãrunte din partea celorlalþi.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

O sãptãmânã în care eºti foarte activ în plan
profesional, mai ales cã provocãrile vin dinspre ºefi
sau colegi de muncã. Discuþii aprinse pe teme
profesionale, reuniuni la vârf cu oameni importanþi,
turnuri spectaculoase de situaþii la locul de muncã.
Controleazã-þi tendinþa de a riposta la orice vine din
partea vreunei autoritãþi. Este mai dificil, deocamdatã,
sã respecþi sau sã susþii regulile, pãrerile, sfaturile
ºefilor, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã ai reuºi foarte
bine sã te stecori printre evenimentele acestor zile.
Relaþiile cu prietenii sunt deosebite. Se contureazã
relaþii noi, foarte importante pentru dezvoltarea ta
personalã ºi profesionalã pe termen lung. Totuºi
conflicte existã mai ales în relaþiile vechi. Oboseala
ºi unele afecþiuni se pot evidenþia destul de neplãcut
în weekend. Odihneºte-te ºi lasã grijile deoparte!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Gândurile ºi chiar faptele îþi sunt legate de cãlãtorii
sau de studii pe termen lung în aceastã sãptãmânã. Se
recomandã prudenþã, întrucât pot apãrea diverse piedici
în a-þi realiza planurile în sensurile dorite. Felul în care
vorbeºti îi poate deranja pe ceilalþi, deoarece, fãrã sã-
þi dai seama foloseºti note sarcastice în dialogurile
tale. În plan socio-profesional se deschide o nouã etapã
beneficã. Eºti bine susþinut de cãtre ºefi ºi autoritãþi,
îþi sunt apreciate eforturile ºi meritele, fiind rost de a
obþine o funcþie de conducere sau mãcar un post
important în cadrul unui grup de lucru. Dar, asumã-þi
numai responsabilitãþile pe care le poþi duce la bun
sfârºit. Unii nu vãd cu ochi buni ascensiunea ta socio-
profesionalã ºi de aici pot apãrea neplãceri. Noutãþi de
la ºi prin prieteni la sfârºitul sãptãmânii. Nu lua de
bun chiar tot ce afli.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Cheltuieli majore pe taxe, facturi, investiþii pe
termen lung. Datoritã relaþiilor cu neamurile, cu
partenerul de viaþã sau cu partenerii profesionali apar
cheltuieli neprevãzute ºi care trebuie fãcute urgent.
Selecteazã prioritãþile ºi nu te avânta în orice, doar
de dragul celorlalþi. Unii chiar au intenþia foarte clarã
de a profita de pe urma veniturilor sau agoniselii
tale. Relaþiile cu strãinãtatea se îmbunãtãþesc vizibil,
fiind rost de a cãlãtori în þinuturi îndepãrtate fie de
agrement, fie pentru studii sau pentru a munci. Pe
de altã parte, sunt zile excelente pentru a-þi remodela
filozofia de viaþã ºi a-þi reconstrui sistemul valorilor
morale ºi spirituale. Eºti cãutat de ºefi, de persoanele
influente în mediul socio-profesional în care activezi
la finalul sãptãmânii.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã foarte importantã la capitolul relaþii
parteneriale ºi bani, bunuri comune cu alþii. Este
posibil sã te desprinzi din unele parteneriate, fie cã
este vorba despre o relaþie de cuplu, fie o relaþie de
colaborare profesionalã. Se recomandã prudenþã,
pentru cã vor intra în discuþie partajele specifice unui
divorþ, moºtenirile, datoriile comune cu ceilalþi.
Predominã senzaþia cã toatã lumea este împotriva ta,
însã pe undeva ºi tu ai contribuþia ta la situaþia în
care te afli. Se contureazã o nouã etapã financiarã, în
sensul cã vei beneficia de venituri suplimentare ºi
de ajutoare substanþiale din partea altora. Activitãþi
culturale ºi recreative în weekend.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Mediul de lucru de la locul de muncã este foarte
animat ºi punctat cu note conflictuale. Fii prudent în
relaþiile colegiale, pentru cã existã riscul sã te implici
în controverse gratuite. Ocupã-te numai de îndatoririle
tale ºi lasã-i pe ceilalþi sã se ocupe de ale lor.
Sãnãtatea este vulnerabilã în continuare, aºadar
îngrijeºte-te pe îndelete. Relaþiile parteneriale intrã
într-o nouã etapã. Este rost de revigorãri în relaþia
matrimonialã veche, de o relaþie nouã de cuplu, de
apariþia unor oferte de colaborare profesionalã.
Accentul cade pe segmentul profesional, asta
însemnând cã în mod special în câmpul muncii sunt
probabile noutãþi spectaculoase. Prudenþã ºi
discernãmânt! La sfârºitul sãptãmânii se contureazã
cheltuieli comune cu alþii.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Mediul domestic ºi relaþiile sentimentale îþi deschid
sãptãmâna. Se contureazã schimbãri benefice în viaþa
cotidianã. Fie la serviciu se aranjeazã lucrurile ºi vei
avea suficient timp ºi pentru tine personal, treburile
profesionale mergând foarte bine în continuare, fie
sãnãtatea se îmbunãtãþeºte vizibil ºi în consecinþã
vei putea desfãºura activitãþi recreative de anvergurã.
Singurele umbre vin dinspre segmentul amoros, în
sensul cã persoana iubitã sau copiii îþi pot reproºa
diverse. Fii prudent, pentru cã tu fiind acum foarte
implicat la serviciu, cei dragi se pot supãra. Noutãþi
spectaculoase atât în privinþa sãnãtãþii, cât ºi în câmpul
muncii, odihneºte-te la finalul sãptãmânii, deoarece
oboseala este accentuatã, plus se vor evidenþia
afecþiunile vechi.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

În prima parte a sãptãmânii ai multe treburi de fãcut
acasã. Este nevoie de reparaþii curente, mai ales la
instalaþiile de apã sau altele diverse. Apeleazã la ajutorul
specialiºtilor pentru orice defecþiune sau informaþie
de care ai nevoie pentru a-þi îmbunãtãþi sau întreþine
condiþiile din spaþiul locativ. Relaþiile cu membrii
familiei se remarcã prin discuþii aprinse. Se recomandã
prudenþã, rãbdare, toleranþã, deoarece conflictele de
acum se pot permanentiza. Ceva din segmentul amoros
sau din relaþiile tale cu copiii deranjeazã pe membrii
familiei sau pe rude. Noutãþi spectaculoase în relaþiile
de iubire. Posibil apariþia unui copil sau planuri în
acest sens. La sfârºitul sãptãmânii se contureazã treburi
de rutinã ºi acasã, ºi la serviciu. Sãnãtatea este foarte
vulnerabilã, deci bine ar fi sã te îngrijeºti
corespunzãtor.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Ai multe drumuri de fãcut zilele acestea ºi de vorbit
cu multã lume. Alege-þi cuvintele ºi gesturile cu grijã
întrucât sunt ºanse sã foloseºti prea mult sarcasmul.
Relaþiile cu persoanele din anturajul apropiat sunt
conflictuale ºi foarte uºor se pot destrãma cele fragile.
Este bine sã te îndepãrtezi din interacþiunile care s-
au dovedit clar neprofitabile. Segmentul familial ºi
domestic intrã într-o nouã etapã. Schimbãri în mediul
familial, vânzãri ºi achiziþionãri de bunuri casnice
schimbarea domiciliului, întemeierea unei familii,
apariþia unor noi membrii în familie. Fii prudent în
privinþa sãnãtãþii ºi a mediului de lucru de la serviciu.
În weekend de bun augur sunt activitãþile recreative
alãturi de cei dragi.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti pus pe fapte mari în aceastã sãptãmânã, pentru
cã primeºti energie astralã din belºug. Dozeazã-þi
eforturile, selecteazã prioritãþile ºi orienteazã-te numai
spre oameni de bunã calitate. Prudenþã în privinþa
cheltuielilor, pentru cã tentaþia investiþiilor nefondate
este mare ºi dificil de contracarat. Foarte interesante
ºi benefice sunt interacþiunile cu persoanele din
anturajul apropiat. Dialoguri fructuoase, schimb de
informaþii deosebite ºi utile, cãlãtorii pe distanþe
scurte fie de agrement, fie pentru a rezolva chestiuni
personale ºi profesionale. Succesul te însoþeºte în
permanenþã. Noteazã ideile din aceste zile, pentru cã
sunt spectaculoase ºi de viitor. Membrii familiei îþi
solicitã prezenþa la finalul sãptãmânii ºi pentru a
desfãºura treburi gospodãreºti.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Stãrile tale de spirit sunt foarte oscilante zilele
acestea. Eºti pornit împotriva tuturor, astfel cã nimeni
ºi nimic nu îþi poate intra în voie atât de uºor. Depune
eforturi conºtiente sã te înþelegi atât cu tine însuþi,
cât ºi cu ceilalþi, deoarece existã riscul sã distrugi
relaþii ºi situaþii benefice care ar trebui pãstrate.
Financiar se contureazã noutãþi. Se deschide un nou
capitol în care þi se modificã substanþial veniturile ºi
posibilitãþile de a obþine bani, bunuri sau favoruri
dintr-o activitate profesionalã desfãºuratã în cadru
oficial la un loc de muncã. Totodatã apare ºi tentaþia
investiþiilor pe termen lung. Prudenþã ºi rãbdare!
Cãlãtoriile pe distanþe scurte ºi dialogurile cu
persoanele din anturajul apropiat încheie aceastã
sãptãmânã.

(26 noiembrie - 2 decembrie  2020)

Autor: AstroCafe.ro

Horoscop
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Inspectoratul Teritorial de Muncã Mehedinþi, la iniþiativa
Inspecþiei Muncii, a desfãºurat acþiunea de verificare 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 de neconformitãþi fiind
dispuse mãsuri de remediere a acestora.

Inspector ªef, Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P. Aurora Mãdãlina Gîrlea

COMUNICAT DE PRESÃ

În perioada 13-15.11.2020
Hotelul Piatra Mare din Poiana Braºov
a fost gazda perfectã pentru Finala
Campionatului Naþional de juniori III,
U16, individual ºi Finala Campionat
Naþional Echipe cadeþi, U18.
   Sportivii CSM Drobeta Turnu
Severin au participat la ambele
evenimente ºi rezultatele au fost
mulþumitoare.
   În cadrul competiþiei de la
individual MITAR REBEKA a obþinut
locul V - 52 kg.
   În competiþia pe Echipe sportivele

Finala Campionatului Naþional de juniori III,
U16, individual ºi Finala Campionat

Naþional Echipe cadeþi, U18

VLADU ANA MARIA-48 kg, ARGINT
DIANA - 52 kg ºi MITAR REBEKA -
52 kg au fãcut parte din echipa CSM
Piteºti cu care avem o colaborare
veche ºi fructuoasã ºi s-au clasat pe
cea mai înaltã treaptã a podiumului,
cucerind medalia de aur ºi titlul de
campioane ale României.
   Urmeazã Campionatul Naþional de
Veterani competiþie ce se va desfãºura
în aceeaºi locaþie din Poiana Braºov.

Lena STEREA,Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin
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Dupã patru remize
consecutive, interval în care a marcat
un singur gol, în urmã cu douã etape,
cu Gloria Buzãu, liderul Ligii a 2-a,
FCU Craiova, a gãsit, marþi seara (24
noiembrie), drumul spre victorie. În
deschiderea etapei a 14-a, echipa
pregãtitã de Dan Vasilicã a dispus, pe
Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Srverin,  cu scorul de 1-0 de
Metaloglobus Bucureºti ºi s-a
distanþat la 4 puncte de ASU
Politehnica Timiºoara ºi la 5 de
adversara pe care a învins-o la malul
Dunãrii. Singurul gol al partidei de pe
“Municipalul” severinean a fost marcat
de Claudiu Bãlan, în minutul 4, cu un
ºut puternic, din 17 m. Meciul era unul
important pentru olteni, care, în cazul
unui eºec ar fi fost depãºiþi în
clasament de Metaloglobus. Din acest
motiv, antrenorul-interimar Vasilicã a
preferat un joc tactic, dupã cum avea
sã mãrturiseascã la finalul partidei de
marþi. Victoria i-a dedicat-o patronului
Adrian Mititelu, aflat în închisoare, de
la începutul lunii, pentru evaziune
fiscalã. “O victorie mult aºteptatã. Vin
sã dedic aceastã victorie, una muncitã,
patronului nostru. Sperãm sã-l
consolãm oarecum prin rezultate. E
singurul mod în care putem sã-l
ajutãm. N-a fost un meci spectaculos,
fiindcã jucam cu echipa de pe locul 3,
care, în cazul în care ne-ar fi învins,
trecea pe primul loc. Nu ne interesa
sã facem un joc deschis. Ne interesa,
în primul rând, sã blocãm adversarul.
ªtiam cã au jucãtori cu calitate foarte
mare: în atac pe fraþii Herea, care fac
tot jocul echipei, un mijlocaº Sota
foarte bun, care filtreazã toate mingile.
Aceasta a fost strategia: sã-i blocãm.

FCU Craiova a pus capãt remizelor

 Mircea  Oglindoiu

Programul ºaisprezecimilor Cupei României
Progresul Bucureºti - Universitatea Craiova
FCU Craiova - ASU Politehnica Timiºoara
Viitorul Pandurii Târgu Jiu - FC Argeº
Gloria Buzãu - FCSB
Dinamo Bucureºti - Viitorul Constanþa
Farul Constanþa - Academica Clinceni
Turris Turnu Mãgurele - Sepsi Sfântu Gheorghe
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

ªtiam cã doar aºa vom avea sorþi
de izbândã. Cred cã am reuºit în
mare mãsurã sã-i þinem departe de
careul nostru ºi nu ne-au pus mari
probleme”, a declarat Vasilicã.
Echipa sa e acum cu gândul la
meciul din 16-mile de finalã ale
Cupei României, cu ASU
Politehnica Timiºoara,  programat
sâmbãtã, de la ora 13:15, pe
Stadionul Ion Oblemenco din
Craiova. Anul trecut, în aceeaºi fazã
ºi pe acelaºi stadion, echipa
antrenatã, la vremea respectivã de
Eugen Tricã, era eliminatã de
Universitatea Cluj. Ardelenii s-au
impus cu scorul de 3-2, dupã
prelungiri, spre dezamãgirea celor
10.000 de spectatori prezenþi în
tribune. Sâmbãtã 28 noiembrie se va
juca fãrã suporteri, din cauza
restricþiilor impuse pentru prevenirea
rãspândirii virusului SARS-CoV-2.
Meciul va fi televizat de Digi Sport.
“Faptul cã mergem pe Oblemenco, e
un moment special ºi, totodatã, va fi o
emoþie suplimentarã. Am o moºtenire
foarte grea, fiindcã aceastã echipã n-a
mai pierdut de la meciul de anul trecut
din ºaisprezecimile Cupei României,
cu Universitatea Cluj. Acum jucãm cu
Poli Timiºoara, dar nu conta cu cine
jucãm. Indiferent cã întâleam o echipã
de Liga 1 sau Liga 3, obiectivul nostru
era sã câºtigãm”, a precizat Vasilicã.

Va fi al doilea joc din istorie disputat
de echipa patronatã de Adrian Mititelu
pe noua arenã din Bãnie, unde mai
jucase ºi anul trecut, în cadrul aceleiaºi
faze a competiþiei. Pe 24.09.2019, FCU
Craiova întâlnea Universitatea Cluj. În
prezent, puþini dintre jucãtorii care jucau
în urmã cu un an pe Stadion Ion

Oblemenco se mai aflã în lotul echipei
craiovene, Bãlan, Rãducanu, Gugu,
Raicea, Stoenac, Negru sau Zimþa fiind
printre “supravieþuitori”. Printre cei care
se vor afla la debutul pe arena de 30.000

de locuri se regãseºte ºi Dragoº Albu,
jucãtor adus, în varã, de la Utrecht.
Acesta a fost intregralist în meciul din
campionat, cu Metaloglobus Bucureºti,
câºtigat de FCU Craiova cu 1-0, rezultat
în urma cãruia echipa din Bãnie ºi-a
consolidat prima poziþie în clasament.
“A fost un meci foarte greu. O victorie
muncitã. Ne bucurãm cã am reuºit sã
spargem gheaþa, dupã 4 meciuri de
egalitate. Cele 3 puncte
sunt cele mai importante
ºi plecãm fericiþi acasã.
Suntem bucuroºi de
victorie. Nu conteazã cã
marcãm un gol sau trei,
important e sã câºtigãm.
Sper s-o facem ºi în
Cupã. Pentru mine va fi
prima datã când joc pe
Oblemenco. Nu am jucat
nici pe vechiul stadion.
Va fi un meci aparte”, a
spus mijlocaºul la
închidere, Dragoº Albu,
la finalul partidei cu

Metaloglobus Bucureºti.
Originar din comuna mehedinþeanã

Opriºor, Dragoº Constantin Albu (foto),
nãscut pe data de 15.03.2001, a evoluat
la Unirea Tricolor Drobeta Turnu Severin

(unde a fost descoperit de Miºu
Vintilã), ªtiinþa Craiova, CSS
Craiova, ªcoala de Fotbal “Gheorghe
Popescu” Craiova ºi Utrecht. La
olandezi a ajuns la sfârºitul anului
2017, din postura de cãpitan al
echipei naþionale U17 a României.
Dupã un început promiþãtor la echipa
U19 de la Utrecht, Albu a jucat chiar
ºi la seniori, pentru Utrecht II, în
eºalonul secund, dar, uºor-uºor, n-a
mai intrat în vederile antrenorilor. A
jucat din ce în ce mai puþin ºi a pierdut
contactul cu echipa naþionalã. În varã

a acceptat sã revinã în România, tocmai
în ideea de a reveni în circuitul naþionalei.
A debutat în Liga 2 în meciul cu
Ripensia Timiºoara, scor 4-1 în prima
etapã, când a ºi deschis scorul în
minutul 10. A bifat de fapt toate cele 12
jocuri disputate de echipa craioveanã,
pânã acum, în Liga 2, toate ca titular.
Per total, a jucat 1045 minute.
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei cetitori
de Obiectiv, nu mai scãpãm de campaniile astea,
zici cã n-ar fi afurisita asta de pandemie, de-l
închiserãm pe nerodu’ de Sucã pin pod, sã nu o
împrãºtie pe undeva. Umblã toþi cu ale pliante,
de zici cã mai gustã careva din promisiunile alea
de vin la pachet la fiecare patru ani ºi în care
curge lapte ºi miere. Cã hârtia suportã multe
promisiuni!
   Ei, aº, zise Veta cã nici nu sã mai duce la
alegeri, cã vin degeaba ºi sã duc la fel. ªi are
dreptate, cã ea a mers la toate, ºtie politica la fel
cum ºtie al lu’ Zbanghiu drumu’ pãnã la
cârciumã. Pã da, Sucã în pod ºi al lu’ Zbanghiu
la birt, de sara pãnã dimineaþa, cicã sã nu sã ia
virusu, cã noaptea nu-l vede.

Mã nepoate, da face ce face nea Virgil ºi le dã
la fiecare câte o geacã galbenã, de zici cã sunt
toþi numai o gutuie ºi nimica altceva. Mai nou îl
îmbrãcã pe primarele di la Gogoºu, sã pozarã
împreunã, îºi promisãrã ºi ceva sprijin ºi mai
departe o vedea fiecare cu ce sã alege. Dacã
deschizi portbagajul lu’ nea Virgil probabel dã
pe dinafarã de geci galbene, n-o mai fi primar
pin Mehedinþi sã nu aibã un tricou, o eºarfã,
ceva, de culoarea peneleului. Mãcar aºa, de
rezervã, cã nu sã ºtie niciodatã. ªi când te
gândeºti matale cã nea Haneº a purtat doar geci

 nea Mãrin

Sucã ºi Zbanghiu la birt, nea Stoica sprijin pentru liberali, nea Virgil
bãznitoru’ ºi nea Koler dispãrut din peisajul public

albastre, cã dacã ºtia ce sã poarte poate ºi
acuma mai pãcãlea gogoºenii. Da aºa... îl lasã

pe nea Popescu sã sã facã de bãcãnie pe
televiziunile centrale aburind lumea cu poveºti
despre mãºtile neconforme ºi despre firmele care
rãmân fãrã bani... cã doar nu-l doare gura pe
nea ministru, actual ºi viitor parlamentar!!!

Ete, pãnã ºi nea Stoica di la Orºova îºi luã
liberal aproape, sã parã cã e implicat, e de ajutor,
sã primeascã ºi ‘mnealui di la centru una, alta,
sã sã descurce mai bine, poate mai scapã din
coºurile alea, din sobele centralizate. Ce mai, a
avut dreptate nerodu’ de Sucã, când a zîs cã nea
primaru’ face campanie pentru PNL ºi cã a uitat

de cine l-a ajutat sã ajunga primar. Ce þi-e ºi cu
politichia asta, cum sã mai schimbã oamenii.

Numai politica nu sã schimbã.
Mã fraþilor, de vreo trei sãptãmâni, cam de

douã sau trei ori pe zi, beneficiarii serviciilor
CEZ din zona de vest a oraºului reºedinþã de
judeþ sã trezesc deconectaþi di la curent.
Apelurile disperate ale abonaþilor se
soluþioneazã cu acelaºi rãspuns de tanti di la
capatu’ firului deranjamente: defecþiune
colectivã. Dacã sã stricã, sã defecteazã vreun
aparat din locuinþã cicã nu mai ieste treaba CEZ-
ului. Trebuie chemaþi cei care au vândut aparatu’,
fãcutã ancheta... bla, bla, bla. Adicã bãtaie de
joc. Totuºi,  nu ar putea sã se implice ºi alte
organe abilitate?! Protecþia Consumatorului, de
exemplu!? O fi ocupatã cu pandemia?!

Mã nepoate, apropo, ce mai ºtiþi de nea Koler,
catindatu’ di la locale, de stetea toatã ziulica live
pe facebook, de combãtea tot ºi zicea cã vine
cu schimbarea?! O mai fi pe acilea aºa, o fi
plecat pe meleaguri mai bune, când a vãzut
neschimbarea la faþã?! Pã bine, mã nene mã,
laºi matale Severinu, când îl iubeai atât de mult
în campanie? Lasã cã vine alta, mai faci matale
încã un live ºi aºa te mai cunoaºte ºi oraºul.

Da pãnã data viitoare, când om mai vorbi ºi
despre ale noastre, nu numai despre ale lor, hai
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


