
"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu

* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *

Obiectiv
mehedinþean

Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT 

Obiectiv mehedinþean în format electronic

w
w

w
.o

bi
ec

tiv
-m

eh
ed

in
ea

n.
roAnul XXI Nr. 1002

31 octombrie 2019
16 pagini * 1,00 leu

Filmul “POLONIA DIN ROMÂNIA MARE”,
prezentat la Drobeta Turnu Severin!
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MINISTRUL DEZVOLTÃRII, DANIEL SUCIU: “ÎN SCURT TIMP
SE LANSEAZÃ LICITAÞIA PENTRU BAZINUL OLIMPIC”

Film realizat cu prilejul comemorãrii a 80 de ani de la începutul Celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial ºi de la invadarea Poloniei suverane de cãtre militariºtii germani ºi sovietici.

Pe atunci, în septembrie 1939, România a fost singura þarã care ºi-a deschis graniþa,
oferindu-le gãzduire, sprijin ºi protecþie celor aproape 100 de mii de polonezi, militari ºi civili,

refugiaþi din calea pustiitorului conflict armat, ce avea sã cuprindã toatã lumea, vreme de ºase
ani, cu un trist bilanþ de 50 de milioane de victime.
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1 - MAJORÃRI SUCCESIVE
ALE SALARIILOR

PROFESORILOR - FAÞÃ DE
2016, SALARIILE NETE, ÎN

MÂNÃ, ALE
PROFESORILOR

AU CRESCUT
ÎN MEDIE CU 57,6%.

   Angajaþii din învãþãmânt au
beneficiat de o creºtere de15%
de la 1 ianuarie 2017, pentru
unele categorii de dascãli
veniturile crescând substanþial.
În ianuarie 2018, odatã cu implementarea Legii Salarizãrii Unitare,
salariul brut al asistentului fãrã vechime cu gradaþie 5 ajungea la
3.579 de lei, iar dupã creºterile din martie 2018 a ajuns la 4.295 de
lei, circa 2.500 de lei în mânã. Însã creºterile se resimt ºi la clasele
superioare, lectori, conferenþiari ºi profesori universitari.
   Sã luãm exemplul unui conferenþiar fãrã vechime care încasa în2016
2.850 de lei brut ºi care a ajuns la 4.500 în ianuarie 2018 ºi la 5.400 de
lei brut în luna martie a aceluiaºi an, dupã ultimele creºteri, ceea ce
înseamnã o creºtere netã de la aproximativ 2.000 de lei la 3.200 de lei.
   De la 1 decembrie 2018 se acordã ºi un spor de
suprasolicitare, pentru cadrele didactice de predare, de 10%, iar
de la 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare regulamentul de acordare
a sporurilor pentru condiþii vãtãmãtoare.
2 - PESTE 80.000 DE ELEVI DIN LICEE PROFESIONALE
PRIMESC BURSE DIN FONDURI EUROPENE.
3 - MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE A PLÃTIT ÎN TOTALITATE
SUMELE REPREZENTÂND HOTÃRÂRILE JUDECÃTOREªTI
RESTANTE, PRECUM ªI CELE SCADENTE ÎN 2019 - Guvernul ºi-a
respectat angajamentele luate în faþa dascãlilor ºi a asigurat banii necesari
pentru plata sumelor restante cãtre cadrele didactice.
4 - RECOMPENSE PENTRU ELEVII MERITUOªI:
- Astfel, liceenii care obþin medalii sau menþiune la olimpiadele
internaþionale pot beneficia de granturi între 2.500 ºi 4.000 de
euro, iar cei cu medalii sau menþiune la olimpiadele naþionale vor
beneficia de granturi între 1.500 ºi 3.000 de euro.
5 - 3.37 MILIOANE DE EURO FONDURI EUROPENE PENTRU
EDUCAÞIE DE CALITATE ÎN CREªE, LA NIVEL NAÞIONAL.
6 - FONDURI EUROPENE PENTRU STUDENT DOCTORANZI
ªI VIITORI ANTREPRENORI.
7 - CURRICULUM RELEVANT, EDUCAÞIE DESCHISÃ PENTRU
TOÞI – CRED, UN PROIECT STRATEGIC PRIN CARE 55.000 DE
PROFESORI DIN ÎNVÃÞÃMÂNTUL PRIMAR ªI GIMNAZIAL VOR
FI ABILITAÞI SÃ IA MÃSURI PENTRU A PREVENI PÃRÃSIREA
TIMPURIE A ªCOLII ªI PENTRU A CREªTE ACCESUL ELEVILOR
LA EXPERIENÞE DE ÎNVÃÞARE DE CALITATE.
8 - ÎNCURAJAREA ECHIPELOR DE CERCETARE ROMÂNEªTI SÃ
PARTICIPE LA COMPETIÞIILE DIN CADRUL PROGRAMULUI
HORIZONT 2020 ªI SUSÞINEREA PROIECTELOR
CÂªTIGÃTOARE. Sunt în curs de finanþare 42 de proiecte prin
instrumentul de finanþare „Premierea participãrii la Horizon 2020”
9 - DEZVOLTAREA CAPACITÃÞII ADMINISTRATIVE A MCI DE
IMPLEMENTARE A UNOR ACÞIUNI

REALIZÃRI PENTRU:
PROFESORI. EDUCAÞIE
REALIZÃRI PRINCIPALE

O sã parã cam nedemocratic ce
spun acum dar cred cã forul legislativ,
onorabilul Parlament, nu ar trebui sã
aibã nicio tangenþã cenzurativã faþã de
guvern, indiferent de culoarea politicã a
acestuia. Un guvern este expresia unei
ecuaþii parlamentare de moment ºi are
o mizã predominant administrativã,
tehnicã, sã zicem,  alta decât misia pe
care o are Parlamentul. Dacã un guvern
e propus printr-o ecuaþie politicã de
moment, cum este acesta, al lui Orban,
iar comisiile sunt, în prealabil, expresii
ale vechii ecuaþii politice, ale „regimului”
Dragnea-Dãncilã, poate interveni ceea
ce numeam tangenþa cenzurativã.
   Ludovic Orban se aºteapta la reacþia
comisiilor controlate de social-
democraþi. A ºi declarat cã-ºi va menþine
miniºtrii indiferent de rezultatul
audierilor în comisii. Doar cã,
surprinzãtor, parlamentarii PSD din
respectivele comisii au avut o atitudine
echilibratã, nu s-au ostilizat absurd, nu
au picat toate propunerile, cu trei
excepþii, ºi acelea argumentate.
   Unii miniºtrii au primit aviz negativ
(deºi e o expresie îndoielnicã, o folosesc
ºi eu pentru cã e deja foarte uzitatã în
media), doar trei dintr-un total de 16. Ne
aºteptam ca lucrurile sã fie cu mult mai
complicate ºi propunerile lui Ludovic
Orban sã se loveascã de zidul comisiilor
mult mai dur. Cei trei liberali desemnaþi
pentru a face parte din guvernul Orban
ºi care au primit aviz negativ sunt  Florin

Jocul politic e
unul al naibii de

inconfortabil
Cîþu, propus la Finanþe, Ion ªtefan,
propunerea pentru Dezvoltare ºi Violeta
Alexandru, propusã la Ministerul Muncii.
   Sigur cã Ludovic Orban s-a bosumflat
declarând cã avizile negative date în
comisiile parlamentare au fost politice.
   „Este nedrept ºi revoltãtor. Votul a fost
un vot politic, fãrã niciun fel de legãturã
cu calitatea prestaþiei ºi cu calitatea
rãspunsurilor. (...) Ca atare, mergem mai
departe cu candidaþii noºtri. PSD a cãzut
de la putere, Guvernul PSD a fost demis,
este hulit de 80% din populaþia României.
Majoritatea românilor s-au sãturat de
minciunile, abuzurile ºi de modul agresiv,
iar tupeul ºi obrãznicia de care dau dovadã
dupã atâþia ani de guvernare în care nu
au fãcut nimic, îndrãznesc acum sã
facã ei legea. E un vot politic. Nu are
nicio legãturã”, a declarat, la nervi,
Ludovic Orban.
   Dar dacã lãsãm nervozitatea de o parte
putem constata cu uºurinþã cã, da, e un
vot politic, logic, odatã ce parlamentarii
din comisii sunt membrii unor partide
politice. Ce altceva ar putea fi dacã nu un
vot politic? Vin miniºtrii desemnaþi în faþa
unor comisii academice? Nu. Vin miniºtrii
desemnaþi în faþa unor comisii
profesionale, conduse de somitãþi în
domeniul x ? Nu. Vin în faþa unor comisii
de extracþie politicã.
   Dincolo de aceasta, nici nu suntem
siguri, cum spune liderul liberal ºi premier
desemnat, cã 80% din populaþia þãrii
huleºte PSD. Nu cred cã stau lucrurile
chiar aºa.  Pe ce se bazeazã Ludovic Orban
nu ºtim. Dar iritarea dumnealui e de
înþeles, pânã la un punct, pentru cã ai un
pariu major (un nou guvern), acceptat în
plen, dar care se loveºte de niºte comisii
parlamentare, îþi mai picã doi-trei, ºi nu e
chiar confortabil politic. Dar ar trebui sã
ºtie deja cã jocul politic e unul al naibii de
inconfortabil de cele mai multe ori.

CONTINUARE ÎN PAGINA 4
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Ministrul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei
Publice, Daniel Suciu, a fãcut ieri,
30 octombrie, o vizitã la obiectivul
Bazinul de înot, a cãrui reabilitare
ºi modernizare este finanþatã de
Compania Naþionalã de Investiþii.
   Oficialul a fost însoþit de
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu,
secretarul de stat Alin Chirilã ºi
primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu.
   “Una dintre cele mai importante
investiþii pe care mi-am asumat-o
în Mehedinþi, este Bazinul de înot
din Drobeta Turnu Severin. În urma
demersurilor noastre, de la nivelul
Consiliului Judeþean Mehedinþi ºi
a înþelegerii pe care am gãsit-o la
Guvern ºi în special la domnul
ministru Daniel Suciu, cu ajutorul
secretarului de stat Alin Chirilã ºi

MINISTRUL DEZVOLTÃRII, DANIEL SUCIU:
“ÎN SCURT TIMP SE LANSEAZÃ LICITAÞIA PENTRU BAZINUL OLIMPIC”

a domnului Mihai Fifor (viceprim-
ministru la acea datã), acest obiectiv
a primit finanþare, iar în acest
moment, demersurile pentru ca
lucrãrile sã fie scoase la licitaþie
sunt avansate.”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Ministrul Dezvoltãrii, Daniel
Suciu, a transmis cã se aºteaptã ca
lucrãrile sã fie atribuite pânã la
sfârºitul anului dacã lucrurile merg
aºa cum ar trebui.
   “Dupã foarte mulþi ani de aºteptare,
dupã foarte multe promisiuni, foarte
mulþi ani de neîncredere, eu am spus
în luna martie cã îmi asum,
împreunã cu colegii mei, ca aceastã
investiþie sã fie adusã la stadiul de
certitudine ºi cu finanþare asiguratã.
Astãzi, când vorbim, caietul de
sarcini este realizat, este verificat în
aceastã perioadã, astfel încât licitaþia

sã fie urcatã pe SICAP. Estimez cã
nu trebuie sã treacã sfârºitul anului
ºi un câºtigãtor sã fie desemnat
pentru acest obiectiv.”, a spus
ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, Daniel Suciu.
   “Îi rog respectuos pe cei care vor
veni dupã Guvernul PSD sã
înþeleagã importanþa acestui
obiectiv, sã nu avem idei de
genul, nu mai sunt bani! Nu, este
extrem de important pentru
comunitate. Oamenii, atât pe
reþelele de socializare, cât ºi faþã
în faþã ne întreabã de Bazinul de
înot.”, a declarat ºi primarul
municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu.
  Proiectul prin care se va reabilita
ºi moderniza Bazinul Olimpic din
Drobeta Turnu Severin are o
valoare de 53 milioane lei, iar
finanþarea este asiguratã prin
Compania Naþionalã de Investiþii.
   La finalul discuþiilor care au avut

loc, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, s-a arãtat încrezãtor
cã lucrãrile vor începe în vara
anului viitor întrucât în prima
perioadã de contractare se va
realiza proiectul tehnic.
   Daniel Suciu a vizitat în
Mehedinþi mai multe obiective de
investiþii finanþate de Ministerul
Dezvoltãrii  ºi Administraþiei
Publice în oraºul Vânju Mare ºi
localitãþile Crivina ºi Balta Verde.
   La Primãria Drobeta Turnu
Severin, ministrul Dezvoltãrii a
semnat ºase contracte pentru
investiþii de regenerare ºi mobilitate
urbanã în municipiu. Banii vor fi
folosiþi pentru realizarea unor
spaþii verzi acolo unde nu s-au
amenajat pânã acum, parcuri, dar
ºi  pentru reabi li tarea ºi
modernizarea mai multor strãzi
din cartierele oraºului.

 Biroul de presã

ªaisprezece firme româneºti
din sectorul IT&C au avut
oportunitatea de a se întâlni cu lideri
mondiali din industria IT ºi companii
internaþionale de top interesate de
tehnologiile ºi soluþiile româneºti din
domeniul comunicaþiilor mobile, la
cea mai mare expoziþie pentru
industria de telefonie mobilã,
MOBILE WORLD CONGRES 2019,
desfãºuratã în perioada 22-24
octombrie a.c. la Los Angeles.
   Firmele româneºti ºi-au expus
produsele, serviciile ºi soluþiile sub
pavilion naþional, pe o suprafaþã de

MOBILE WORLD CONGRESS 2019:
Industria IT&C româneascã, conectatã la piaþa globalã

149 mp, alãturi de mari companii
ºi experþi influenþi din toate
sectoarele industriei tehnologiei
mobile, promovând conectivitatea
inteligentã, o fuziune 5G, IoT, AI
ºi Big Data.
   Pavilionul naþional a gãzduit, pe
perioada celor trei zile ale expoziþiei,
întâlniri de afaceri ºi de match-
making, în cadrul cãrora
antreprenorii au stabilit contacte cu
parteneri strãini pentru livrarea de
produse ºi servicii româneºti.
Totodatã, delegaþia românã a
identificat, prin participarea la

conferinþele, forumurile ºi sesiunile
de lucru organizate în cadrul
MOBILE WORLD CONGRES 2019,
oportunitãþi concrete de colaborare
ºi extindere a businessului pe
plan extern.
   Beneficiile participãrii la târg ºi
oferta de produse ºi servicii a
companiilor româneºti au fost
discutate în prezenþa Consulului
General al României la Los
Angeles, E.S. Cosmin Dumitrescu,
care i-a asigurat pe cei prezenþi de
sprijinul pentru intrarea pe piaþa
americanã ºi extinderea în aceastã

zonã geograficã.
   Mobile World Congress Los
Angeles 2019 este cel de-al treilea
MWC anual, dupã cele de la
Barcelona ºi Shanghai, ºi reuneºte
producãtori de dispozitive ºi furnizori
de tehnologie, importanþi influenceri
ºi inovatori din industria IT.

Tematica ediþiei a cuprins subiecte
precum: tehnologia 5G, inovaþia
perturbatoare (AI, blockchain,
analiza datelor, încãrcarea wireless,
noile interfeþe de utilizator), IoT
(Internet of Things).

 Continuare în pag. 5
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Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
informeazã cã inspectorii din cadrul Direcþiilor pentru
Agriculturã Judeþene ºi a Municipiului Bucureºti desfãºoarã
verificãri în toate pieþele agroalimentare din Bucureºti ºi din
þarã, în pieþele ºi depozitele en-gros, precum ºi în
hipermarket-uri. În acþiunile de verificare se pune accent pe
indicarea corectã a localitãþii de producþie, a datei recoltãrii
pentru toate produsele autohtone, a prospeþimii acestora ºi
a þãrii de origine ºi categoriei de calitate pentru produsele
provenite din import sau comerþ intracomunitar.
   Chiar dacã ne aflãm la finalul lunii octombrie, producãtorii
autohtoni asigurã consumatorilor în cadrul pieþelor
agroalimentare, pieþelor en-gros, pieþelor volante, târgurilor
de toamnã organizate pe întreg cuprinsul þãrii, suficiente
cantitãþi ºi o gamã diversificatã de legume ºi fructe de sezon
din producþia autohtonã. Astfel, în pieþele agroalimentare, în
pieþele de gros sau în spaþiile special amenajate din jurul
pieþelor se gãsesc proaspete ºi la preþuri rezonabile legume
ºi fructe precum: tomate, ardei gras, ardei gogoºari ºi kapia,
vinete, cartofi, varzã, ceapã, morcov, rãdãcinoase, verdeþuri,
conopidã, gutui, struguri, prune, mere, pere, nuci etc.

Toate aceste acþiuni de monitorizare ºi verificare a comerþului
cu legume ºi fructe pe toatã filiera, de la producere pânã la
comercializare, au drept scop ca toþi consumatorii sã poatã
beneficia de produse de calitate ºi sigure pentru sãnãtate.
   De la începutul anului ºi pânã la aceastã datã, în Municipiul
Bucureºti ºi în toate judeþele din þarã, acþiunile de verificare
sau dupã caz de reverificare a pieþelor agroalimentare,
hypermarket-urilor ºi depozitelor en-gros de legume ºi fructe,
s-au concretizat în 161.400 lei sancþiuni contravenþionale
cu amendã ºi un numãr de 286 avertismente cu planuri
de remediere, conform Legii nr. 270/2017.
   Beneficiile Hotãrârii de Guvern nr. 107 din 27 februarie
2019 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru
aplicarea programului de susþinere a produsului tomate în
spaþii protejate” se vãd ºi se simt ºi la aceastã datã, astfel cã,
în pieþele agroalimentare din Municipiul Bucureºti ºi din
þarã sunt prezenþi zilnic ºi uºor de identificat, producãtorii
autohtoni beneficiari ai Programului de sprijin pentru
tomate, cultivate în spaþii protejate – Ciclul II de
producþie, cu cantitãþi suficiente, asigurând astfel necesarul
de consum intern de tomate româneºti de calitate ºi la preþuri
care sã acopere costurile de producþie ale fermierilor.
   În cadrul Programului Naþional de Monitorizare a
reziduurilor de pesticide din legume, fructe ºi cereale,
conform prevederilor Reg. nr. 396/2005 privind conþinuturile
maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau produse
alimentare ºi hranã de origine vegetalã pentru animale, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,Autoritatea Naþionalã
Fitosanitarã preleveazã în permanenþã legume ºi fructe
autohtone care sunt analizate în vederea depistãrii depãºirilor
de reziduuri de pesticide. Rezultatele analizelor de laborator
confirmã faptul cã legumele ºi fructele din producþia autohtonã
întrunesc standardele de calitate ºi nu prezintã risc pentru
consumatori.

MADR continuã
verificarea comerþului cu

legume ºi fructe
STABILITE ÎN STRATEGIA NAÞIONALÃ
DE CERCETARE,  DEZVOLTARE
TEHNOLOGICÃ ªI INOVARE 2014-2020
10 - SUSÞINEREA CU PRECÃDERE A
CERCETÃRII APPLICATIVE LA NIVEL
NAÞIONAL.
11 - PROGRAM PRIVIND PREVENIREA
ªI COMBATEREA VIOLENÞEI ÎN ªCOLI
   Au fost efectuate 9.397 acþiuni preventive,
6.257 ºedinþe cu profesori ºi pãrinþi ºi 229
analize de caz împreunã cu organizaþiile de
conducere ale unitãþilor ºcolare.
12 - REORGANIZAREA CONSILIILOR
CONSULTATIVE ALE MINISTERULUI
CERCETÃRII ªI INOVÃRII. LÃRGIREA BAZEI DE
CONSULTARE STRATEGICÃ ªI OPERAÞIONALÃ
PENTRU MINISTERUL CERCETÃRII ªI
INOVÃRII PRIN REORGANIZAREA CONSI-
LIILOR CONSULTATIVE ALE MCI AVÂND O
BAZÃ LARGÃ DE REPREZENTARE A MEDIULUI
ACADEMIC, ªTIINÞIFIC ªI ECONOMIC,
INCLUSIV SINDICATE ªI PATRONATE DIN
UNITÃÞILE DE PROFIL
13 -  DEZVOLTAREA TABERELOR
TEMATICE:
- 6 serii de tabere gratuite pentru 286 de tineri
ºi profesori, medaliaþi în cadrul olimpiadelor
ºi concursurilor ºcolare naþionale.
- 3.663 de beneficiari ai celor 44 de tabere naþionale.
- 725 de beneficiari ai celor 6 tabere tematice
care s-au desfãºurat în perioada vacanþei de
varã, cu 10% mai mult faþã de anul 2017.
14-REÎNFIINÞAREA ªCOLILOR DE MESERII
ªI A CENTRULUI NAÞIONAL DE ÎNVÃÞÃMÂNT:
- în anul ºcolar 2018-2019 sunt ºcolarizaþi în
învãþãmântul profesional dual 4.110 elevi.
15 - IMPLEMENTAREA MANUALELOR
DIGITALE: s-au editat 89 de titluri noi ºi 40
de traduceri în 2,59 milioane de exemplare.
16 - PROGRAM PROFESORI BINE MOTIVAÞI
- Creºterea sumelor la plata cu ora.
- S-a introdus pentru prima datã plata
evaluatorilor.
- Cumularea sporurilor.
- 27 de proiecte finanþate în cadrul programului
Profesori motivaþi în ºcoli defavorizate
* 24 milioane de Euro, 7.000 dascãli
17 - INIÞIEREA UNUI PROGRAM DE SPRIJIN
PENTRU APLICAREA INVENÞIILOR ªI
INOVAÞIILOR ROMÂNEªTI PRIN
SUSÞINEREA FINANCIARÃ A EXECUÞIEI DE
MODELE EXPERIMENTALE SAU A
PARTENERIATELOR CU AGENÞI ECONOMICI
BENEFICIARI AI CONVENÞIEI DE APLICARE
A INVENÞIEI/INOVAÞIEI.
18 - PROIECT ÎN VALOARE DE 168 DE
MILIOANE DE EURO, PRIN CARE
ASIGURÃM ACCESUL GRATUIT ÎN CREªE

REALIZÃRI...

 Biroul de presã

 Urmare din pag. 2

PENTRU CEL PUÞIN 30.000 DE COPII.
   Pãrinþii cu venituri reduse vor avea sprijinul nostru
sã-ºi înscrie copiii în creºe, fãrã a mai plãti taxe de
înscriere, de ºcolarizare sau orice alt tip de
contribuþie ce revine acum mamei sau tatãlui. Vor
fi susþinuþi cu prioritate pãrinþii care nu au un loc
de muncã ºi au în creºtere unul sau mai mulþi copii
cu vârsta de pânã la 2 ani, precum ºi cei cu venituri
reduse, care aparþin categoriilor vulnerabile.
19 - PACHET SOCIAL GARANTAT
PENTRU EDUCAÞIE: 885 MILIOANE LEI
ALOCAÞI ÎN 2018
- Tichete de grãdiniþã: 40.000 beneficiari.
- Masã caldã: 23.455 beneficiari.
- Programul EURO 200: 2.771 beneficiari.
- Programul Bani de liceu: 33.057
beneficiari.
- Bursa profesionalã: 85.000 beneficiari.
- Rechizite ºcolare: 337.000 beneficiari.
- Programul POAD Rechizite: 360.150 beneficiari.
- Programul pentru ºcoli (fructe, legume,
produse lactate): toþi elevii.
20 - REANALIZAREA STANDARDULUI DE
COST/ELEV ÎN VEDEREA SUSÞINERII
REALE A FINANÞÃRI I  DE BAZÃ A
ÎNVÃÞÃMÂNTULUI PREUNIVERSITAR.
21 - 4.500 ªCOLI VOR AVEA ACCES LA
INTERNET PRIN „PLATFORMA NAÞIONALÃ
INTEGRATÃ WIRELESS CAMPUS”,
FINANÞATÃ DIN FONDURI EUROPENE,
PRIN POC- Autoritatea de Management pentru
Programul Operaþional Competitivitate (POC), din
cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunþã
cã Agenþia de Administrare a Reþelei Naþionale de
Informaticã pentru Educaþie ºi Cercetare, în
parteneriat cu Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Serviciul de Telecomunicaþii Speciale, au depus
proiectulPlatformã naþionalã integratã Wireless
Campus.
22-POCU: 71,44 MILIOANE EURO
FONDURI EUROPENE PENTRU BURSELE
PROFESIONALE-Elevii liceelor profesionale vor
fi stimulaþi sã meargã la ºcoalã cu burse din
fonduri europene! -80.000 de elevi vor primi
burse profesionale în valoare de 200 lei/lunã.
23-POCU:  5 MILIOANE DE EURO
PEN TRU  C REªTEREA  C AL ITÃÞ I I
ÎNVÃÞÃMÂNTULUI  SUPERIOR
24-3,37 MILIOANE DE EURO FONDURI
EUROPENE PENTRU EDUCAÞIE DE
CALITATE ÎN CREªE, LA NIVEL NAÞIONAL
25-REALIZAREA A 106 CLASE DE
ÎNVÃÞÃMÂNT DUAL-Program Naþional de
specializare inteligentã, prin identificarea
avantajelor competitive ale fiecãrei regiuni din
România ºi a posibilitãþilor de generare de clustere
competitive/inovative specifice.
Deputat PSD Mehedinþi, Prof. Alina Teiº



actualitateOBIECTIV mehedinþean 31.10 - 06.11.2019 pag. 5

Aºa cum ne-am obiºnuit, în
fiecare zi de vineri, elevii clasei a III-
a, din cadrul ªcolii “Constantin
Negreanu”, coordonaþi de
învãþãtoarea Viorica Tomescu,
desfãºoarã ora de abilitãþi practice
la muzeu. În data de 25 octombrie,

Ora de abilitãþi practice la Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier

muzeografii Secþiei Relaþii Publice,
Marketing Cultural ºi Pedagogie
Muzealã le-au vorbit elevilor despre
modificarea orei pe glob, când ºi de
ce se întâmplã acest lucru. Pentru
cã la sfârºitul sãptãmânii se trecea
la ora de iarnã, elevii au realizat în
cadrul atelierului, un ceas de perete
pe care l-au decorat dupã propria
imaginaþie.

Cu binecuvântarea ºi la
invitaþia Preasfinþitului Pãrinte
Gurie, Episcopul Devei ºi al
Hunedoarei, pãrintele arhimandrit
Zaharia Zaharou, duhovnicul
mãnãstirii Sfântul Ioan Botezãtorul
din Essex, Anglia, va susþine o
conferinþã extraordinarã la Deva.
   Conferinþa duhovniceascã,
intitulatã Fiþi mulþumitori!, va avea
loc miercuri, 13 noiembrie 2019,
începând cu ora 18:00, la sala Spiru
Haret a Inspectoratului ªcolar
Judeþean Hunedoara.

La acest eveniment cultural –
religios intrarea va fi liberã, prin
urmare, Vã adresãm cãlduroasa
invitaþie de a participa.

   Vã aºteptãm cu drag!

La ordinea de zi a Colegiului
Prefectural Mehedinþi au fost
analizate subiecte specifice
sezonului, referitoare la pregãtirea
drumurilor pentru iarnã, campania
de vaccinare antigripalã a populaþiei
ºi o situaþie a aspectelor care intervin
în procedurile de emitere a titlurilor
de proprietate, având în vedere atât
modificãrile legislative apãrute dupã
1990, cât ºi situaþiile generate de
realitãþile din teren.
   În cadrul ºedinþei, prefectul
Nicolae DRÃGHIEA s-a interesat,
punctual, despre nivelul de
pregãtire pentru iarnã a drumurilor
judeþene ºi despre stadiul
campaniei de vaccinare antigripalã,
fiind informat cã drumurile sunt
încã în faza de licitare, iar campania
de vaccinare este deja demaratã.
   La finalul ºedinþei, reprezentanþii

Pregãtiri pentru iarnã, cadastru
ºi anticorupþie

Biroului Judeþean Anticorupþie
Mehedinþi au prezentat campania
anticorupþie derulatã sub genericul
”Tu poþi face luminã”.

 Biroul de presã

Jandarmeria Mehedinþi
continuã recrutarea candidaþilor
pentru sesiunea de admitere din
luna ianuarie 2020 la ºcolile
mili tare de subofi þeri  din
Drãgãºani ºi Fãlticeni.
   Tinerii mehedinþeni interesaþi de
o carierã în Jandarmeria Românã
trebuie sã depunã cererile pânã la
data de 15 noiembrie a.c.
   Pentru aceastã sesiune de
admitere sunt disponibile:
- 190 de locuri la ªcoala Militarã de
Subofiþeri Jandarmi „Grigore
Alexandru Ghica” Drãgãºani (din
care 3 locuri pentru cetãþeni de etnie
romã ºi 2 locuri pentru alte
minoritãþi; 5 locuri pentru I.G.Av.; 35
de locuri pentru S.I.E.);
- 170 de locuri la ªcoala Militarã de
Subofiþeri Jandarmi „Petru Rareº”

 Alege o carierã în Jandarmeria Românã!
 Biroul de presã

Fãlticeni (din care 3 locuri pentru
cetãþeni de etnie romã ºi 2 locuri
pentru alte minoritãþi; 5 locuri pentru
I.G.Av.; 15 de locuri pentru S.I.E.).
   Relaþii suplimentare privind
condiþiile de înscriere la examenul de
admitere se pot obþine la sediul
Inspectoratului de Jandarmi Judeþean
Mehedinþi din Strada Portului nr. 2,
sau telefonic la numãrul 0252/
311.078, interior 24.507.
  Totodatã, activitãþile desfãºurate pe
aceastã linie ºi informaþii importante
pentru candidaþi sunt postate pe
paginawww.jandarmeriamehedinti.ro,
precum ºi pe pagina oficialã de
Facebook  Jandarmeria Mehedinþi.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul

CONSILIUL JUDEÞEAN
MEHEDINÞI

C O N V O C A T O R

Se convoacã, în ºedinþã
ordinarã, Consiliul judeþean
Mehedinþi, în ziua de joi, 31
octombrie 2019, ora 14.00, la sala
de ºedinþe din cadrul Palatului
Administrativ al judeþului.

Detalii în legãturã cu ordinea
de zi a ºedinþei, se pot lua de la
Serviciul administraþie publicã
localã, relaþ ia cu consi liul
judeþean, petiþii.

PREªEDINTE,
Av. Georgescu Aladin Gigi
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* Dacã, în primele douã sãptãmâni
campania electoralã pentru alegerile prezidenþiale
pãrea sã se încadreze în niºte parametri de relativã
normalitate, cel puþin sub aspectul
comportamentului civic al activiºtilor implicaþi,
acum, dupã ce a mai rãmas mai puþin de jumãtate
din aceastã campanie, partidele au bãgat la
înaintare trupele de mitocani de profesie,
recrutaþi, de regulã, din eºaloanele inferioare ale
partidelor, ceea ce a fãcut ca atmosfera aºa-ziselor
dezbateri sã devinã irespirabilã. Am spus însã
„aºa-ziselor dezbateri”, pentru cã actorii direct
implicaþi în campanie, candidaþii la preºedinþie
înºiºi, nu au nici intenþie ºi nici interes sã se
angajeze la aºa ceva, trimiþând la înaintare pe toþi
caraghioºii gureºi ºi obraznici din dotare. Ceea
ce iese pe micile ecrane este aproape de
nedescris. ªi, desigur, de neînþeles. Adesea,
moderatorii sunt depãºiþi de situaþie ºi se vãd
obligaþi sã le „taie” microfoanele zubagiilor.
   * Cu toatã dragostea, vorba cuiva, campionii ºi,
de fapt, protagoniºtii exclusivi ai scenelor de care
vorbeam sunt reprezentanþii PNL ºi USR. Spre
cinstea lor, cei de la PSD nu au intrat în aceastã
mocirlã, negociindu-ºi apariþiile la posturi TV unde
pot sã mai ºi vorbeascã, fãrã acompaniamente de
înjurãturi ºi insulte. Sigur, nici aceastã atitudine
nu e de aprobat, întrucât ea eliminã din start ideea
de dezbatere. Dar, oriºicât...
   * O observaþie care cred cã nu a scãpat unor
priviri cât de cât atente: reprezentanþii PNL
prezenþi în posturile de televiziune, atât centrale,
cât ºi locale, turuie fidel, pânã la virgulã aceleaºi
enervante fixuri ºi obsesii iohanniste ºi nu pot
fi opriþi pânã nu le debiteazã în întregime, chiar
dacã li se atrage atenþia cã unele idei sunt de
extracþie fascistã (de pildã ideea lor cã vor sã
cureþe þara de pesediºti  ºi sã ajute PSD-ul „sã
moarã”!). N-ar ieºi ãºtia din ritmul scrâºnetelor
ºi ronþãielilor de roci iohanniste, nici sã-i pici
cu cearã. Nu e de mirare, sorgintea ideologiei
lor de campanie este bâta, promovatã cu sârg
de musiu Balalaikã. Bâta cu care ar trebui sã-i

altoiascã la mir pe primarii ºi preºedinþii de
consilii judeþene ai PSD. Cã aºa e în democraþie!
Aºa i-au învãþat pe ei Brãtienii ºi regina Maria,
cea cu atâtea pilde de sacrificiu.
   * Un astfel de...liberal, invitat la o dezbatere în
emisiunea pe care o moderez la postul Galaxy
TV,  a simþit nevoia sã fie...spiritual  ºi  s-a mirat
cã mai port „încã” roºu în þinutã (aveam, într-
adevãr, pe sub sacou, un tricou de culoare roºie).
Acuma eu, omul fiindu-ne oaspete, ce sã-i replic?
Sã-l trimit acolo de unde a venit, datã fiind
tendenþiozitatea întrebãrii prin care a  urmãrit,
evident, sã sublinieze cã aº avea o anumitã
apartenenþã politicã, prin urmare cã aº fi
pãrtinitor în emisiune? Ce sã zic, regretaþii
mei pãrinþi m-au educat cât au putut ei de
frumos (ºi au putut destul!), sfãtuindu-mã,
între altele, sã nu mã pun la mintea unui
anumit gen de oameni. I-am spus, prin
urmare, cetãþeanului respectiv, cât se poate
de serios, cã nu am prejudecãþi în privinþa
culorilor, iar cât piveºte roºul, ei bine, el
reprezintã pentru mine chiar conceptul de
culoare... Asta e, prieteni, într-o astfel de
lume am ajuns sã trãim...
   * Guvernul lui Peºte Orban este, la ora
cînd scriem, la faza audierilor pe comisii,
unde se petrece un circ mai trist decât toatã
goliciunea participanþilor. La numitul Cîþu
Florin, însã, dupã pãrerea mea, nu e vorba
doar de goliciune ideologico-
profesionalã, ci ºi de tembelism de o altã
sorginte. La Culturã, e desemnat unul care
nu ºtie ºi nu poate sã vorbeascã, la
Sãnãtate e altul care spune cã au fost
aruncate a gunoi organe (sute de inimi ºi
de plãmâni) ºi cine ºtie ce alte panarame
liberale vor mai ieºi la ivealã la audierile
ce vor urma în aceste zile. Vremuri pline
de speranþã ne aºteaptã, dragii moºului ºi
voi, dragi pensionari.
   * Suntem în plinã prostealã naþionalã
a Halloween-ului. Din pãcate,

contaminarea e cât se poate de largã, iar
fenomenul nu numai cã nu mai poate fi oprit,
dar nici mãcar diminuat. Unde te uiþi, mãºti de
mortãciuni ºi capete de bostani siniºtri. Mãi,
fraþilor, bunul simþ tradiþional mai funcþioneazã
în þãriºoara noastrã bãtutã de soartã?
   * A trecut la cele veºnice, dupã o lungã ºi
sfâºietoare suferinþã, îndrãgitul cântãreþ de muzicã
uºoarã, o legendã autohtonã a genului, MIHAI
CONSTANTINESCU. Fie ca Dumnezeu sã-l aibã
în paza Sa pe acest atât de iubit artist, pe acest
adolescent etern, idol al atâtor generaþii de tineri!

Bibicul (p. cf. Eugen Mãicãneanu)

Campania, faza cu zurbagii

Viceprimar Daniel CÎRJAN

La invitaþia primarului l iberal Marcel
Romanescu, am participat la inaugurarea noului
Stadion Municipal din Târgu-Jiu.
   Municipiul Târgu-Jiu are atât stadion, cât ºi echipa
de fotbal Pandurii Târgu-Jiu, în timp ce Municipiul
nostru are doar stadion.
   Sã fie foarte clar: nu voi renunþa pânã ce nu vom
avea ºi noi o echipã de fotbal a Severinului!

Inaugurarea noului
Stadion Municipal din

Târgu-Jiu
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Joi, 24 octombrie 2019, am
fost prezenþi la Colegiul Naþional
“Traian” din Drobeta-Turnu Severin,
instituþia de învãþãmânt cea mai

Filmul “POLONIA DIN ROMÂNIA MARE”, prezentat la Drobeta Turnu Severin!

performantã a judeþului Mehedinþi,
unde am prezentat filmul
documentar artistic “Polonia din
România Mare”, creaþie sutã la sutã

gorjeneascã, realizatã cu
prilejul comemorãrii a
80 de ani de la tristele
evenimente din toamna
anului 1939, atunci când
România ºi Polonia ºi-
au dat mâna împotriva
rãului ºi a nedreptãþii.
   Aceastã nouã etapã din
lungul nostru turneu de
promovare a filmului,
atât în þarã, cât ºi în

strãinãtate, a fost o reuºitã deplinã
prin simplul fapt cã am fost
înconjuraþi de niºte copii foarte
cuminþi ºi deºtepþi, receptivi la tot

ceea ce este interesant ºi frumos în
istorie, mai ales cã la ºcoala lor au
învãþat ºi copiii refugiaþilor polonezi,
atunci, în perioada 1939 - 1945.
   Sincere mulþumiri pentru
implicare cadrelor didactice de la
aceastã prestigioasã instituþie elitistã
a României, respect oamenilor de
culturã mehedinþeni ºi ziariºtilor
locali, care ne-au onorat cu prezenþa,
recunoºtinþã dragilor ºi devotaþilor
mei prieteni, Sandu Iscrulescu, din
Timiºoara, ºi Radu Popovici, din
Târgu-Jiu, care mi-au fost alãturi ºi
astãzi, în capitala mehedinþeanã.

 Dorin Brozba

Lãsaþi copiii în pace!
Nu-i transformaþi din îngeri în activiºti! (2)

ªtiu, pare prea obositor sã operezi
cu aceste noþiuni. Dar cum altfel poþi
convinge pe cineva cã nu balega vacii
sale conduce la dispariþia prin prãjire
a omenirii ºi cã nu gazele din
eºapamentul maºinii sale modificã
unghiul de înclinaþie al axei de rotaþie
a Pãmântului? Iatã ce ne spune
Constantin Crânganu, profesor de
geofizicã ºi geologia petrolului la
Graduate Center ºi Brooklyn College,
The City University of New York,
susþinãtor ºi el (dar nu exclusivist!)
al impactului factorului uman asupra
evoluþiei climei: “Actuala
interglaciaþie a început foarte
asemãnãtor cu altele imediat
anterioare (opt la numãr, extinse pe
perioada ultimilor 740.000 ani). Cele
mai mari calote, care se dezvoltaserã
cu 20.000 ani în urmã, au început sã
se topeascã acum 17.000 ani pe
mãsurã ce intensitatea insolaþiei
creºtea în emisfera nordicã la
latitudini mari. Urmând creºterea
temperaturilor, dupã 800 ani,
concentraþiile gazelor cu efect de serã
au început ºi ele sã creascã. Cu circa
10.000 ani în urmã, maximul
insolaþiei fusese atins ºi majoritatea
calotelor glaciare se topise”[1].

Da,  energia  regenerabi lã
reprezintã viitorul

Ar fi o dovadã de naivitate sã

[1] Constantin Crângaru, O ipotezã fascinantã: Încãlzirea globalã antropogenã a început cu 7.000
ani în urmã, stopând o nouã glaciaþie! Se va schimba paradigma climaticã actualã? - 12.10.2017.
[2] Curtea de Conturi Europeanã pe baza datelor prezentate de Comisia Europeanã, extrase 9.4.2019
[3] Studiul de caz rapid: Alocarea cãtre statele membre a finanþãrii aferente politicii de
coeziune pentru perioada 2021-2021.

Teodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

 urmare din numãrul trecut

combaþi preocupãrile îndreptate
spre utilizarea pe scarã tot mai largã
a energiei regenerabile. Acesta este
viitorul. Spre într-acolo ne
îndreptãm. Dovezi? Iatã una: Pentru
proiecte de energie regenerabilã în
perioada 2017- 2020 Uniunea
Europeanã a alocat 8,8 miliarde de
euro[2]; iar pentru perioada 2021-
2027, Comisia Europeanã a propus
alocarea a 60,2 miliarde euro în
cadrul programelor din Fondul
European de Dezvoltare Regionalã
(F.E.D.R.) ºi 11,6 miliarde euro prin
Fondul de Coeziune (FC)[3]. Sume
deloc neglijabile având în vedere cã,
împreunã, sunt echivalente cu 1/3
din P.I.B.-ul României la nivelul
anului 2019!

Lãsaþi copiii în pace!
Forþarea dincolo de limitele

rezonabilului a preocupãrii pentru
utilizarea energiei regenerabile în
scopul îmbogãþirii peste noapte a unor
investitori „orientaþi” prin inocularea
spaimei generale, a incriminãrii
fiecãruia dintre noi pentru un fenomen
aflat peste putinþa noastrã de a-l
controla, meritã atenþia fiecãruia dintre
noi. Cu atât mai mult, folosirea unor
copii la nivelul unor forumuri mondiale
pentru atingerea acestor scopuri este,
din punct de vedere legal, o infracþiune
care ar trebui pedepsitã cu cea mai

mare asprime. Domnilor înebuniþi
dupã înavuþire, lãsaþi copiii în pace!
Nu-i transformaþi, înainte ca ei sã
înþeleagã pe deplin lumea în care
trãiesc, în soldaþi ai luptei voastre
pentru îmbogãþire!

Nu sunt singurul care gândeºte
astfel. Citiþi ºi cele scrise de
jurnalistul britanic Brendan O’Neill,
editorul publicaþiei online Spiked:
„Adulþilor care au aplaudat-o pe
Greta  Thunberg la O.N.U. ar trebui
sã le fie ruºine. Discursul sãu a fost
un spectacol deranjant. Nu existã
dovadã mai bunã cã ideologia verde
distruge noua generaþie, pompând
în ea spaimã ºi panicã, alãturi de
ideea cã sfârºitul lumii e aproape.
Nu planeta are nevoie sã fie salvatã,
ci Greta. Trebuie sã fie salvatã de
cultul eco-alarmismului” […] Cine
a transformat o elevã de 16 ani într-
un profet al ororii, într-o femeie care
se simte terorizatã ºi crede cã
Pãmântul e în flãcãri. Adulþii au
transformat-o. Elitele politice ºi
culturale. Oamenii care îi hrãnesc pe
copii cu spaimele ecologiste de ani
de zile. […] Toate astea au convins
mulþi tineri cã viitorul este întunecat,
cã omenirea este condamnatã, cã nu
mai are rost sã meargã la ºcoalã, nici
sã-ºi facã planuri de viaþã, pentru cã
totul va dispãrea în curând. Adulþii
i-au fãcut asta Gretei ºi altora, iar
asta este de neiertat!”.

 urmare din pag. 3

Participarea firmelor româneºti la
târgul din Statele Unite ale Americii a
fost organizatã de Ministerul pentru
Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat, în parteneriat cu
patronatul de profil, Asociaþia Românã
pentru Industria Electronicã ºi Software
(ARIES), în cadrul Programului de
susþinere ºi promovare a exportului
cu finanþare parþialã de la bugetul de
stat. Bugetul alocat a fost de 919.051
lei cu TVA.
   Companiile româneºti, care au
participat la MOBILE WORLD
CONGRES 2019, au fost: Asti
Automation SRL, Cargo Track
Solutions, Computaris Romania
SRL,  ETA Automatizari Industriale,
Free WiFi System SRL, Frontier
Conect SRL, Globaya Fintech SRL,
Hero Jobs, Jetlag Advertising SRL,
Memox Vision SRL, Optimyze
Consulting SRL, Quest Global
Engineering Services SRL,
Rebeldot Solutions SRL, Service
Return SRL, Vitality Media SRL,
Zynk Software SRL.

Biroul de presã al Ministerului
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ

ºi Antreprenoriat

MOBILE WORLD
CONGRESS

2019:
Industria IT&C
româneascã,
conectatã la
piaþa globalã
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Circ mare, stimabililor, circ
mare ºi, în bunã mãsurã, inedit în
balamucul anilor postdecembriºti.
Pentru România, Anno Domini 2019
aduce mai degrabã cu Anno Satanicus,
o nouã fazã a Apocalipsei pentru „sãraca
þarã bogatã” a dacilor liberi, a lui ªtefan
cel Mare, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan
Cuza, Ion Antonescu ºi Nicolae
Ceauºescu… mã opresc aici pentru cã
dupã ei, mãscãricii au instaurat jaful,
au distrus economia, au desfiinþat
Armata ºi practicã trãdarea de þarã.

Preocupaþi de propria existenþã ºi
de circul electoral, românilor nu li se
mai lasã timp sã priveascã ºi peste
garduri, la vecini, unde numai semne
bune n-au de vãzut. Citiþi cu mare
atenþie, oameni buni:

- Rusia lui Putin s-a renãscut din
propria-i cenuºã ºi nu se uitã deloc
cu ochi buni spre România;

- Ungaria ºi U.D.M.R. sunt inamici
declaraþi ai României din al cãrui trup
vrea sã muºte… ºi o vor face curând,
cu ajutorul Occidentului, având în spate
Parlamentul, Preºedintele ºi Guvernul
României, alãturi de Gauleiterul Klemm
ºi… Federaþia Rusã;

- Bulgaria aratã precum feþele lui Ianus:
cu una priveºte spre  Moscova, cu
cealaltã, de ochii lumii, spre Bruxelles;

- Marea Neagrã nu ne mai este nici
ea prietenã. A fost transformatã într-o
scãldãtoare unde ruºii, americanii ºi
turcii se bãlãcesc ºi se faulteazã reciproc;

- Republica Moldova (prin Dodon, a
se citi Federaþia Rusã extinsã) sora
abandonatã a României de pe malul drept
al Prutului a rãmas în bãtaia vânturilor;

Präsidentul-Android din jobenul electoral cu „batalioane aeropurtate”
- Ucraina, numai prietenã a

românilor nu poate fi numitã. Nordul
Bucovinei, sudul Basarabiei ºi Þinutul
Herþa au fost abandonate „pe veci”
printr-un act criminal - tratatul trãdãtor
de þarã din 1997, nereactualizat pânã
astãzi, deºi a fost/este posibil -
încheiat de Emil Constantinescu, Petre
Roman ºi Adrian Severin;

- Privind cu un ochi la fãinã ºi cu
altul la slãninã, Serbia a fãcut pactul cu
Federaþia Rusã ºi a semnat intrarea în
Uniunea Economicã Euroasiaticã. Are
ºi de ce: valurile apelor Dunãrii murmurã
cã aproximativ 2.000 „turiºti” din spaþiul
ex-sovietic au dorit (sau au primit
misiunea) sã se stabileascã în frumoasa
zonã de pe malul sârbesc al fluviului,
(mici afaceri, sedii de firme închiriate,
locuinþe achiziþionate).

Având în vedere cã Serbia nu stã deloc
confortabil cu „lichiditãþile” este de
remarcat faptul cã a primit un ajutor
nesperat din partea „Marelui frate de la
Rãsãrit” care a retehnologizat sistemul
hidroenergetic Porþile de Fier 1 (partea
sârbã, partea românã aflându-se într-o
stare deplorabilã)[1]. În schimbul
serviciilor fãcute, Большой Брат(un
Big Brother în versiunea slavã) nu a
cerut bani, primeºte în schimb legume,
fructe, cereale ºi alte produse alimentare.
Persoane specializate ale stindardului
alb-albastru-roºu efectueazã verificãri la
culturile de legume, fructe ºi cereale
stabilind ce pleacã la „export” (adicã,
în Federaþia Rusã). Se spune cã o mare
cantitate de cereale ar pleca din România
ºi ar intra în Serbia prin vama Porþile de
Fier 1... aºa o fi? Totul e posibil!

Rezultatul crasei lipse de
profesionalism a „diplomaþilor”
incompetenþi numiþi pe baza
algoritmului politic, în Anno Domini
2019 România nu are niciun vecin
prieten sau mãcar ne-duºman.
Nemernicii din fruntea statului, în loc
sã se ocupe de prezentul ºi viitorul
Þãrii, se ceartã pe trupul Ei sângerând,
declarã rãzboi animalelor gonite din
pãdurile secerate de drujbe strãine,
iar din capitala coloniei corporatiste,
vizirul de la B.N.R. îºi afiºeazã
grimasa dupã poruncile Council on

Foreign Relations, ale Skull and
Bones ºi ale „Bilderbergilor”.

Bazele militare ale S.U.A. ºi N.A.T.O.
de la Deveselu, Kogãlniceanu, Braºov,
Iaºi, Arad… ºi pe unde-or mai fi ne-
au adus în colimatorul rachetelor
nucleare ale Federaþiei Ruse. Aceasta,
în situaþia în care americanii i s-au
aºezat în coastã nu poate fi
condamnatã pentru mãsurile de
autoapãrare pe care ºi le ia. În caz de
conflict armat, conform spuselor
repetate ale „apostolului” George
Friedman, militarii S.U.A., ºi N.A.T.O.
nu vor muri pentru a-i apãra pe români.
Îºi vor lua armele ºi bagajele ºi… pe-
aici þi-e drumul. Ar trebui sã ne apãrãm
singuri, dar cum ºi cu ce? Nu va fi
posibil! România nu mai are decât o
armatã simbolicã, iar punctul 5 al
Tratatului N.A.T.O. e un fel de hocus-
pocus pentru fraieri. În câteva ore,
„Marele frate de la Rãsãrit” va re-
aduce România în situaþia de la
sfârºitul lui iunie 1940 tropãind „de
voie” pe strãzile Mioriþei sacrificate.
Desigur, poliþele pentru oalele sparte
nu le vor plãti occidentalii, ci, ca
întotdeauna, tot românii…

Trecând în zbor „deasupra cuibului
de cuci” din jobenul electoral, aflãm
cã mass-media din România a evitat
„cu discreþie cvasitotalã” sã înºtiinþeze
populaþia cã sub pretextul agresiunii
Turciei în Siria, ne-am pricopsit cu
niscai „fugiþi din calea rãzboiului”, dar
nu oricum: „Cei ce-au vãzut la televizor
materiale lacrimogene cu imigranþi ce-
ºi riscã viaþa pe bãrci nesigure pentru
a fugi din calea rãzboiului vor rãmâne
ºocaþi sã audã de existenþa acestui
veritabil transfer de populaþie dinspre
Africa spre Europa. Nici vorbã de riscat
viaþa - în cadrul unui program de
„relocare” condus de Organizaþia
Internaþionalã pentru Migraþie refugiaþii
au fost aduºi în România comod, cu
avionul. […] În douã curse aeriene
sosite la Bucureºti în cursul lunii
octombrie O.I.M. a adus « pe ºest »,
la Bucureºti, 42 de « refugiaþi »
proveniþi (zice-se, din Siria). […]
Migranþi au fost aduºi în România nu
doar din Iordania, þarã unde nu este în
curs niciun rãzboi, deci se aflau în
siguranþã”[2]. „Dacã ar fi numai sirieni
ar fi de înþeles, având în vedere statutul
lor real de refugiaþi. Problema este ca

« sirieni » sunt ºi africanii din Eritreea
ºi Nigeria, ºi asiaticii din Pakistan,
Vietnam ºi Bangladesh. O nebunie
interminabilã care ne va costa scump
cât de curând!”[3].

Pe acest fond deloc liniºtitor, jobenul
prezidenþiabililor dâmboviþeni poate fi
asemuit cu o grãdinã zoologicã ciudatã
cu radicala deosebire cã din grãdinã zoo
animalele vor sã iasã, sã fie libere, pe
când în jobenul politic, sãlbãticiunile se
îmbulzesc pentru a intra. ªtiu ei de ce,
oricum, nu pentru a sluji Þara ºi
Neamul, ci pentru a slugãri
„prostimea”, pentru a trage foloase
personale ºi pentru a-ºi acoperi
matarapazlâcurile. De treizeci de ani,
istoria se repetã ca o placã stricatã de
patefon, în timp ce populaþia rãmasã
între graniþele nefireºti ascultã
impasibilã, inconºtientã ºi
neputincioasã „Deºteaptã-te, române!”.

„Dupã 30 de ani de spãlare a
creierelor, românilor li se furã þara
ºi ei aplaudã”

Dupã cum s-a vãzut, campania
electoralã prezidenþialã a fost pusã în
faptã prin infracþiune cu mult înainte
de declararea ei oficialã, chiar de cãtre
androidul-präsident - adicã de cãtre
rebutul prezidenþial al anului 2014 -
care ºi-a afiºat imensele caricaturi pe
tot cuprinsul României. Pe banii cui,
nu ne spune nimeni. Pentru tronul re-
dorit cu orice preþ, androidul-präsident
emite sunete extrase cu forcepsul
dintre mãselele expuse vederii,
precum extrag unii din Marea Neagrã
(pentru ei, nu pentru români), petrolul
ºi gazele româneºti. ªi pentru ce?
Pentru o ºapcã. Nu ei, ci el.

Posesor absolut al unei imense
cantitãþi de ignoranþã, impertinenþã,
ticãloºie sistematicã ºi un substanþial
sentiment de urã faþã de români, zilele
trecute, androidul, poziþionat - ca de
obicei - pe un soclu de mucava la
confluenþa canalelor de scurgeri urât
mirositoare cu denumiri simbolice:
cretinism, laºitate, infracþiune, trãdare
de þarã ºi dictaturã s-a adresat
ciracilor sãi liber(al)i de Neamul
Românesc: „La 25 octombrie a fost -
Ziua Armatei... 75 de ani de când la
Carei a fost eliberatã ul-ti-ma pal-mã
de pã-mânt ro-mâ-nesc! - sãrbãtoare
a tuturor românilor”[4].

[1] vezi Aºa se distruge o þarã - https://www.art-emis.ro/jurnalistica/asa-se-distruge-o-tara
[2]https://bpnews.ro/2019/10/29/imigranti-din-siria-adusi-cu-avionul-in-romania/
[3] https://www.facebook.com/alba.popescu.9?__tn__=%2CdC-R0.g-
R&eid=ARDuhQiC1JjZE7SVFoXVZTuFUgpAA9eUfUG_RpBsoa74eXnHMxp2Swkf8MsnS6X8dn
6aqLNhs3QU0s4o&hc_ref=ARTJMUjoodfXcdZjLJaQvpoYFviXmCLGJunoZsdvwLpZFYvfX5wpclr0pVOmYG2PDNA&fref=nf
[4] https://www.art-emis.ro/jurnalistica/cetateanul-turmentat-40-eroare-in-aerul-expirat  continuare în pagina 10
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În Fericirile din Biblie se vorbeºte
despre citez „Fericii cei sãraci cu
duhul”. Continuarea e „cã a lor este
Împãrãþia Cerurilor”. În mod cert ei nu
vor prinde mare lucru pe pãmânt,
pentru cã tot din Fericirile biblice aflãm:
„Fericiþi cei blânzi, cã aceia vor moºteni
pãmântul”. Aºadar, lucrurile sunt destul
de clare, cu toate cã par categorii
identice de beneficiari. Cel puþin în
aparenþã. Totul se schimbã în funcþie
de unghiul de abordare, de interpretare
ºi de interpreþi. Exegeþii au spus cã cei
sãraci cu duhul nu ar fi cei proºti, cei
cu lipsã de carte sau de înþelepciune,
ci doar cei care au cunoscut foarte puþin
Rãul. Ar putea fi copiii, cei retraºi în
sihãstrie ºi alte puþine categorii de
beneficiari ai Împãrãþiei Cerurilor.

Interpretarea grosierã ne duce cu
gândul cã ºi Viorica Dãncilã ar fi unul
dintre beneficiarii „Împãrãþiei
Cerurilor”, indiferent în ce galaxie ar
fi asta sau în ce univers paralel.
Luate la prima vedere, lucrurile aºa
ar fi ordonate. Problema este cã

 ªtefan Bãeºiu

Chiar ºi celor sãraci cu duhul le place Puterea sau
Teoria conspiraþiei în domeniul preparãrii murãturilor

Dãncilã, consideratã sãracã cu
duhul în multe privinþe, are ºi ea o
dorinþã de Putere. În ciuda faptului
cã mijloacele sale de exprimare ºi
de gândire par rudimentare, existã
ºi la Dãncilã o viclenie, fie ea ºi
primitivã. Femeia simte unde e
sânge sau i se spune, simte adierea
de mãduvã din ciolan. Simte atracþia
Puterii ºi fascinaþia acesteia.

Aºadar, lucrurile se cam bat cap
în cap între sãrãcia duhului la
Vasilica Dãncilã ºi voinþa acesteia de
putere, vorba lui Nietszche. Deºi unii
ar putea spune cã nici în fapte rele
nu ar excela Dãncilã ºi ar fi cumva o
Sfântã a PSD. ªi dacã ar face fapte
rele, acestea ºi-ar avea izvorul în
ignoranþã ºi nu în premeditare.

Aºadar, deºi Dãncilã ar putea aspira,
potrivit textului Biblic la Împãrãþia
Cerurilor, pare atrasã de împãrãþia de
pe pãmânt mai mult. Adicã ºi cei sãraci
cu duhul râvnesc la Putere, fie cã sunt
mânaþi de o voinþã interioarã pentru a o
apuca pe calea aceasta, fie cã sunt

împinºi cãtre o zonã sau alta a puterii.
Se zice cã existã un interes în interiorul
PSD de a controla partidul prin
reprezentanþi slabi. Este modelul
patentat de Liviu Dragnea. Acesta a
eliminat din structura de conducere, sã
zicem, elita PSD, dacã exista pe
undeva, ºi a impus foarte mulþi proºti ºi
indivizi fãrã coloanã vertebralã sau
adaptabili la context.

Dar chiar ºi cei sãraci cu duhul au
în ei o voinþã de putere, cât de micã.
Ea poate fi cultivatã ºi se ajunge în
situaþia în care se aflã acum premierul.
Aceea de a candida la ºefia statului.
ªi, printr-o minune, poate cã va
moºteni mai întâi Pãmântul, dupã
care Împãrãþia Cerurilor. Încurcate
sunt Cãile Domnului sau ale politicii
sau ale sufletului sau spiritului uman.

Cert este cã, indiferent de luptã, la
un moment dat lucrurile par sã fie
scrise undeva în afarã. Existã un
scenarist sau un regizor sau unul care
le face pe toate ºi chiar dacã ai
senzaþia cã existã ºi liberul arbitru,
rezultatul este previzibil, chiar dacã
întorci votul în ultima secundã, pentru
a da destinului una peste bot.

Este ºi motivul pentru care ceea ce
se spunea de la început cã se va
petrece prinde contur. ªi mã refer la
soarta alegerilor prezidenþiale. Se
vorbea de un tur doi Iohannis –
Dãncilã. Scenariul mai spune, cã în
ciuda sforþãrii lui Barna, lucrurile vor

fi aranjate în favoarea intrãrii
premierului în turul al doilea. O astfel
de confruntare l-ar avea câºtigãtor pe
Iohannis. În acest caz, cea sãracã cu
duhul seamãnã a instrument prin care
se împlineºte voia actualului
conducãtor. Poate cã cea sãracã cu
duhul ºtie cã este folositã ºi are ºi ea
planurile personale, la partid, fiind
conºtientã cã va avea ºanse mici sã
câºtige contra lui Iohannis. ªi astfel,
Dãncilã poate cã îºi urmãreºte
obiectivul personal, de a se menþine
la ºefia PSD. Ori voinþã mai mare de
putere exprimatã în mod clar nu cred
cã mai existã. Ori Dãncilã nu este
chiar atât de proastã sau cel puþin are
un soi de viclenie de cratiþã, a
gospodinei care pune murãturi ºi nu
vrea sã le spunã suratelor secretul
conservãrii perfecte a murãturilor, fãrã
a folosi conservant. Sau poate cã
acesta este secretul: Dãncilã pune
conservant ºi nu a observat nimeni -
apropos de iubitorii teoriei
conspiraþiei în orice domeniu de
activitate, chiar ºi al preparãrii
murãturilor. Cam aºa ar putea fi
interpretate alegerile prezidenþiale din
România, din perspectiva gospodinei
Dãncilã. Pentru cã alegerile acestea
seamãnã cu niºte murãturi. Sigur, cã
e puþin probabil o minune Biblicã: sã
câºtige Pãmântul cei sãraci cu Duhul
ºi Dãncilã sã iasã victorioasã pe 24
noiembrie.

În municipiul Drobeta Turnu
Severin este în plinã desfãºurare
montarea instalaþiilor de iluminat
festiv, pornirea întregului sistem de
iluminat public festiv urmând a
avea loc, ca ºi în anii precedenþi,
pe data de 30 noiembrie.
   Toate arterele principale din
municipiu, cât ºi zonele centrale vor
fi împodobite de sistemele de
iluminat festiv.
   În parcul central de la fântâna
cineticã va avea loc Târgul de
Crãciun aºa cã va fi o zonã animatã,
tot aºa cum în zona scenei de pe

Sistem de iluminat public festiv

Aleea pietonalã Criºan va fi cupola
de lumini, exact ca anul precedent.
   În perioada sãrbãtorilor de iarnã,
iluminatul festiv are rolul sãu ºi
contribuie la atmosfera de sãrbãtoare
din oraº, fiind prilej de bucurie atât
pentru copii dar chiar ºi pentru noi
cei trecuþi de prima tinereþe.
   ªi anul acesta, ca ºi în anii
precedenþi, toate costurile legate
de iluminatul festiv vor fi suportate
de operatorul privat care
gestioneazã iluminatul public.

Daniel CÎRJAN,
Viceprimar DrobetaTurnu Severin
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Mã aflam aproape de
obeliscul de lângã Liceul “Gh. Þiþeica”
din Turnu Severin. Pe strada Criºan,
în segmentul pe care este interzisã
circulaþia maºinilor, defilau elevii de
clasa a XII-a de la un liceu din oraº.
Formau patru grupe organizate sub
forma unor patrate. Erau îmbrãcaþi în
robe negre, cu capetele acoperite cu
acea “cãciulã” ciudatã cu panglicã, pe
care o poartã doar academicienii.
Fiecare elev avea la gât câte o eºarfã
coloratã, specificã grupului din care
fãcea parte. Fiecare grupã reprezenta
o clasã de absolvenþi: A, B, C ºi D.
Purtau ºi pancarte cu diferite sloganuri.
Am observat ºi profesori pe lângã
grupuri, probabil diriginþii claselor
respective. Fiecare clasã avea anumite
sloganuri de strigat. Am reþinut, spre
exemplu, la prima grupã: “Liceule, nu
uita,/Noi suntem a doiºpea A”. Totul
era frumos, lumea se oprea din mers
ºi privea cu nostalgie marºul ºi fiecare
îºi amintea de anii în care fusese elev.
Problema era însã alta. În momentul
în care o grupã termina de strigat un
slogan ca cel menþionat, celelalte
grupe, aproximativ 100-120 de elevi,
strigau în cor, “Huooo!” Striga apoi a
douã grupã, respectiv clasa a XII-a B,
alt slogan, celelalte trei grupe replicau
ca un refren: “Huooo!”  Când grupele
ajungeau la capãtul segmentului de
stradã destinat circulaþiei pietonale,
întorceau pe celãlalt sens de mers ºi

Generaþia lui “Huooo!”
continuau scena ºi … circul.
   Nu ºtiu ce au gândit acei elevi ºi
profesorii lor, când au organizat astfel
spectacolul ºi au introdus în
“repertoriu” acel oribil “Huooo!”, care
a stricat totul. Am predat ca profesor
de Religie un an la acel liceu, în anul
1999/2000, la nouã clase. Erau acolo
niºte copii excepþionali. Am predat în
învãþãmânt aproape treizeci de ani, dar
nu am întâlnit nicãieri copii mai
pregãtiþi, mai interesaþi de disciplina
pe care o predam. Fiecare orã la
clasele lor era o adevãratã sãrbãtoare
ºi un adevãrat examen pentru mine.
Nu aº fi crezut vreodatã cã elevii de
acolo pot prezenta un spectacol atât
de ridicol, ca cel de pe strada Criºan!
   ªi, totuºi, gândind mai atent, îmi dau
seama cã acei elevi nu erau altceva
decât oglinda societãþii româneºti din
vremea noastrã. Dupã o lungã
perioadã, în care gurile au fost
pecetluite, adevãrurile au fost spuse
doar în ºoaptã, între apropiaþi ºi
oameni de încredere, bancurile au fost
singurele supape menite sã
dezamorseze tensiunile interioare, am
avut dreptul sã spunem ce gândim, ce
simþim, sã ne exprimãm public în
ziare, la radio ºi televiziuni, pe internet.
Atunci am început sã eliberãm
gândurile încãtuºate pânã aici,
speranþele înãbuºite, dar ºi mizeriile
ºi balastul depus în strãfundurile
sufletului. Uºor-uºor, ne-am oprit

asupra unui cuvânt, unei expresii, pe
care am considerat-o mai potrivitã sã
ne exprime trãirile, dorinþele,
atitudinile: “Huooo!” Am auzit foarte
des ºi din toate colþurile þãrii: “Huooo,
Ceauºescu!”, “Huooo, comuniºtii!”,
“Huooo, þãrãniºtii!”, “Huooo, liberalii!”,
“Huooo, pesediºtii!”, “Huooo, Iliescu!”,
“Huooo, Constantinescu!”, “Huooo,
Bãsescu!”, “Huooo, prim-ministrul!”,
“Huooo, patriarhul!”, “Huooo, strãinii!”
ºi multe altele asemenea! Toate
convingerile ºi atitudinile noastre s-au
sintetizat ºi s-au concentrat în “Huooo!”.
Oricare om de bine, hotãrât sã facã ceva
pentru binele þãrii ºi prosperitatea
poporului, a fost întâmpinat de
cunoscutul slogan: “Huooo!”
   Dupã un sfert de veac de strigãturi
de acest gen, tragem linie ºi facem
totalul ºi ne înfricoºãm. Am strigat cã
nu ne vindem þara ºi astãzi vedem cã
am vândut-o bucãþicã cu bucãþicã, pe
ea, pe noi ºi pe urmaºii noºtri pentru
multe generaþii. Bogãþiile cele mai de
seamã aparþin altora, toatã industria
noastrã de altãdatã e pe butuci sau la
fier vechi, agricultura e la pãmânt, iar
noi importãm tot într-o veselie
alimente din Europa, America,
Australia, Asia, Africa; tineretul
pãrãseºte þara ºi se îndreaptã spre alte
zãri sã-ºi caute rostul, medicii sunt
tot mai puþini, bolile tot mai multe,
mortalitatea a atins procente
nebãnuite, natalitatea e pe toane. O

femeie gravidã e o raritate, femei-
siluetã vezi pe toate drumurile. Am
ajuns o þarã de siluete! Alimentele
sunt tot mai otrãvite, iar noi niºte
cobai de laborator, pe care se fac cele
mai nenorocite experienþe de
supravieþuire. Batalioane de infractori
ºi de cerºetori au pornit sã cucereascã
Europa ºi sã ne dea în spectacol.
   Oameni capabili ºi de bunã credinþã
au fost marginalizaþi ori puºi la zid,
nonvalorile au ieºit în faþã, au format
hãþiºuri de relaþii bazate pe interese,
rudenie, ori alte scopuri. Cultura ºi arta
sunt ca un om handicapat, care se
zbate sã supravieþuiascã. Marii noºtri
artiºti sunt pe cale de dispariþie, iar
locul lor e luat de tot felul de cocote ºi
paiaþe, care ne umplu zi de zi ecranele.
La chioºcurile de ziare nu mai gãseºti
o revistã de culturã, ci doar publicaþii
de scandal. Cartea nu se mai citeºte,
ci e pãstratã doar ca element de decor
în casã, ori ca sã vadã musafirii cât de
deºtepþi suntem. Învãþãmântul e într-
un permanent picaj de la an la an.
Copiii nu mai sunt interesaþi de carte,
de cariere grele, puse în slujba
societãþii, care cer sacrificiu ºi ani mulþi
de studiu. Vin cu exemple din
actualitate, când mulþi analfabeþi au
ajuns în vârful unor piramide sociale,
în vârful unor instituþii de prestigiu,
întorc banii cu lopata, în timp ce
oameni cu carte vând lapte ºi flori la
colþ de stradã. Auzim cã þara are datorii
astronomice, pe care nici strã-
strãnepoþii noºtri nu le vor putea plãti.
Ne dãm aurul, petrolul, gazele,
cãrbunele, arama ºi celelalte minereuri,
pãdurile, pãmântul arabil de cea mai
bunã calitate pe cioburi de sticlã
coloratã. Bãtrânii sunt tot mai mulþi,
tot mai bolnavi ºi mai neputincioºi.
Satele sunt tot mai pustii, tot mai triste,
pãmânturile nemuncite s-au sãlbãticit.
Aºteptãm ca mortul colacul sã mai
treacã patru ani, sã vinã iar votãrile, ca
sã mai vedem câþiva metri de drum
reparat, câteva kilograme de alimente
într-o pungã, câteva tone de promisiuni
fãrã acoperire ºi de poveºti…
   E destul sã te gândeºti la toate astea
ºi la altele asemenea, ca sã te trezeºti
tu însuþi cã strigi, indiferent unde te-
ai afla, ca elevii de mai sus: “Huooo!”
Asta e vremea, asta ne e generaþia!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Selectat cu mare grijã, auditoriul l-a ovaþionat
slugarnic cu strigãte ºi ropote în stilul „La belle epoque”
(se va citi labele-poc !) ºi, bis cu Wiederholung (cum
ar zice Mutti Merkel), astfel încât putem spune cã „dupã
30 de ani de spãlare a creierelor, românilor li se furã
þara ºi ei aplaudã”[5].

„Die Dummköpfe wählen einen Dummkopf!”
Cã interesele androidului n-au nimic comun cu Ziua

Armatei României, îºi dã seama oricine. Din nefericire
pentru români, sub imperiul tulburãrilor de personalitate
de tip borderline ale androidului instalat încã la Cotroceni,
cea mai importantã parte a „sistemului sãu central” -
ipotetic instalat în cutia cranianã - este parþial gol, lipsit
de cunoºtinþe ºi sentimente umane substanþiale, aflându-
se în imposibilitatea de a procesa altceva decât
condamnabila ºi totala lipsã de respect pentru Þara cãreia
i-a jurat credinþã (nu prima, dupã cum vorbeºte lumea,
„Europa liberã” sau „Deutsche Welle”).

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

 urmare din pag. 8

[5] http://www.justitiarul.ro/dupa-ani-de-spalarea-creierilor-romanilor-
li-se-fura-tara-si-ei-aplauda/
[6] https://altfel.wordpress.com/2019/10/30/o-tara-neregulata/

Präsidentul-Android...
Meritã sã-i dãm dreptate celui care, cu amãrãciune

panfletarã spunea:  „[…] aºtept cu nerãbdare ziua în care
comandantul suprem al Forþelor Armate ale României,
întâiul încãlcãtor al Constituþiei la respectarea cãreia ar fi
trebuit sã vegheze el, va fi trimis… portar la Casa Albã.
Sigur, cu fireturi, cu chipiu asortat, fãcut pe comandã. Sã
fie-al dracu’ dacã nu se va îmbogãþi Casa Albã! Pentru cã
toate firmele care asigurã portari la marile hoteluri ale lumii,
îºi vor trimite angajaþii sã ia… meditaþii de la portarul
Casei Albe. Iar cu banii din meditaþii, Casa Albã va putea
cumpãra (nu doar câteva case în Hermannstadt - n.a.), ci
România in integrum”[6] .

Cã unii l-au votat (sau nu) în 2014, e fapt consumat,
dar sã acorzi un nou mandat celui care n-a adus decât
prejudicii poporului se numeºte prostie. Dupã alþi cinci
ani de dictaturã tip Dummkopf, sub asaltul „batalioanelor
aeropurtate de « refugiaþi »”, inevitabil, românii vor ajunge
strãini în propria þarã, aºa cã numai „Die Dummköpfe
wählen einen Dummkopf!”.
Aranjament grafic - I.M.
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   1. Informaþii generale privind concedentul,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact: Primãria
Comunei Cãzãneºti, sat Valea Coºuºtei,
Judeþul Mehedinþi, telefon/fax 0252/385062,
e-mail: primariacazanesti@yahoo.com
   2. Informaþii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie
concesionat: Imobil fost bloc locuinþe din
domeniul public SC FRIZA SRL Cãzãneºti,
suprafaþa Sd 765,28 ºi Sc 191,32 mp ºi a
terenului aferent în suprafaþã de 300 mp,
cu activitãþi sociale sau de turism, conform
HCL nr. 56 din 07.12.2018;
   3. Informaþii privind documentaþia de
atribuire:
3.1. Modalitatea sau modalitãþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaþiei de atribuire:
Formularea ºi înregistrarea unei solicitãri
scrise la sediul primãriei Comunei Cãzãneºti
3.2. Denumirea ºi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului
de la care se poate obþine un exemplar din
documentaþia de atribuire: Primãria
Comunei Cãzãneºti;
3.3. Costul ºi condiþiile de platã pentru
obþinerea unui exemplar: Achitarea sumei de
100 lei persoane fizice ºi 150 lei persoane
juridice la Casieria Primãriei Cãzãneºti
3.4. Data limitã pentru solicitarea
clarificãrilor: 15.11.2019, ora 13:00;
   4. Informaþii privind ofertele:
4.1. Data limitã de depunere a ofertelor:
19.11.2019 ora 13.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primãria Comunei Cãzãneºti, sat Valea
Coºuºtei, Judeþul Mehedinþi
4.3. Numãrul de exemplare în care trebuie
depusã oferta: 1 exemplar;
   5. Data ºi locul la care se va desfaºura
ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor:
22.11.2019, ora 13:00 sediul Primãriei
Comunei Cãzãneºti, judeþul Mehedinþi;
   6. Denumirea, adresa, numãrul de telefon,
ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apãrute
ºi termenele pentru sesizarea instanþei:
Tribunalul Mehedinþi, bulevardul Carol, nr.
14, telefon: 0252208245, fax. 0252314666,
e-mail: tr-mehedinti@just.ro;
   7. Data transmiterii anunþului de licitaþie
cãtre instituþiile abilitate în
vederea publicãrii: 31.10.2019.

PREªEDINTE COMISIE LICITAÞIE
POPESCU VIOREL

A N U N Þ

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã va participa, în
perioada 30 octombrie - 3 noiembrie 2019, la cea
de-a XXIV-a ediþie a Târgului internaþional de
produse ºi echipamente în domeniul agriculturii,
horticulturii, viticulturii ºi zootehniei – INDAGRA
2019 (platforma 5, vis a vis de sala Eminescu).
   Agenþia va prezenta celor interesaþi materiale
de informare cu privire la schemele/ mãsurile
de platã pe care le gestioneazã din fonduri
europene ºi de la bugetul naþional.
   Totodatã, menþionãm cã vineri, 1 noiembrie 2019,
Directorul General Adrian PINTEA va susþine
prezentarea cu tema „Sprijinul financiar acordat
fermierilor de cãtre Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã prin mãsurile gestionate din PNDR” în
cadrul conferinþei „Politica Agricolã Comunã – în
sprijinul satului românesc”. Evenimentul este organizat
de Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale prin
Reþeaua Naþionalã de Dezvoltare Ruralã (RNDR) ºi se

APIA va participa la Târgul internaþional de produse ºi echipamente
în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii ºi zootehniei

va desfãºura în Complexul Expoziþional ROMEXPO,
sala Eminescu, începând cu ora 09:00.
   Târgul Internaþional INDAGRA este cel mai mare
ºi important eveniment agricol din România fiind
organizat de cãtre ROMEXPO în parteneriat cu
Camerele de Comerþ ºi Industrie din România.

***
   Revenim cu precizarea cã toate materialele de
informare (pliante, broºuri) pe care APIA le-a
pregãtit, pentru diseminarea în cadrul târgului
Indagra 2019, au fost postate în format pdf. pe site-
ul instituþiei: www.apia.org.ro, în cadrul paginii
“Târgului internaþional de produse ºi echipamente
în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii
ºi zootehniei – INDAGRA 2019 -  Stand virtual
APIA”, link: http://www.apia.org.ro/ro/targului-
international-de-produse-si-echipamente-in-
domeniul-agriculturii-horticulturii-viticulturii-si-
zootehniei-indagra-2019-stand-virtual-apia.

RESPONSABIL  COMUNICARE

Angajatorii din Spaþiul Economic European
oferã, prin intermediul reþelei EURES România, 494
locuri de muncã vacante, dupã cum urmeazã:
Germania – 123 locuri de muncã pentru: ajutor
electrician, ajutor la curãþenie, bucãtar, bufetier, camerist,
chef de partie, chef de rang, commis de rang, conductor
tren marfar, demichef de rang, electrician, fierar-betonist,
îngrijitor persoane vârstnice în azil, instalator instalaþii
sanitare, de încãlzire ºi gaz, instalator þevi de apã ºi gaz,
junior sous chef, lãcãtuº, manager recepþie, manipulant
de mãrfuri, mecanic de proces - producþie muluri,
mecanic de proces, operator excavator, operator stivuitor,
parchetar, personal în domeniul gastronomiei de sistem,
pictor-decorator, preparator de îngheþatã, recepþioner,
sudor MAG, tâmplar, zidar;
Olanda: 119 locuri de muncã pentru: instalator
sanitar, de încãlzire ºi aparate de aer condiþionat,
lucrãtor în serã de flori, lucrãtor în producþia de
alimente, procesor bulbi de flori, sortator ambalator;
Malta – 64 locuri de muncã pentru: dealer de

494 locuri de muncã vacante în Spaþiul Economic European
cazinou, electrician, instalator, producãtor ºi instalator
din aluminiu, sudor, tehnician frigorific, tehnician de
ridicare, tehnician HVAC;
Austria – 54 locuri de muncã pentru:electrician, faianþar,
instalator sanitar ºi de încãlzire, lãcãtuº mecanic în construcþii,
operator CNC, reactJS frontend developer, stivuitorist, tâmplar
producþie de mobilier, tâmplar de ferestre;
Polonia – 33 locuri de muncã pentru:specialist relaþii
clienþi, lucrãtor în producþie, montator de acoperiri de
geamuri interioare ºi exterioare, marinar ape interioare;
Marea Britanie – 30 locuri de muncã pentru:
lucrãtor agriculturã;
Norvegia – 27 locuri de muncã pentru: electrician
cu certificat DSB, farmacist, mecanic auto, medic
stomatolog, tinichigiu auto, vopsitor auto;
Franþa – 17 locuri de muncã pentru: mecanic
auto, vopsitor auto, tinichigiu auto;
Slovacia – 12 locuri de muncã pentru: sticlar;
Spania – 12 locuri de muncã pentru: faianþar/
pavator, mãcelar dezosator;

Slovenia –2 locuri  de
muncã pentru: programator,
tehnician canalizare;
Danemarca – 1 loc de muncã
pentru: arhitect fronted.
   Persoanele interesate sã
ocupe un loc de muncã pot
viziona ofertele accesând
www.anofm.ro/eures, sau se
pot prezenta la sediul agenþiei
judeþene pentru ocuparea forþei
de muncã din raza de domiciliu
sau reºedinþã, unde consilierul
EURES îi poate îndruma.

Serviciul Comunicare ºi Secretariatul
Consiliului de Administraþie
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DOCUMENTE INEDITE: IOAN G. BIBICESCU (7)  Tudor Rãþoi

 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

Toate aceste exemple aratã
mãsura însemnatã în care, deºi nu
s-a dorit a fi un monden, s-a
întâmplat sã fie invers, mondenitatea
a venit spre Bibicescu. Aºa cã,
vrând-nevrând el a cunoscut foarte
multã lume ºi pe mulþi dintre apelanþi
trebuie sã-i fi mulþumit în
demersurile lor. La unele dintre
solicitãri a rãspuns, în mod sigur,
cu inima deschisã, cum au fost cele
vizându-i pe studenþii bucureºteni
(care în martie 1919 l-au rugat sã-i
primeascã în delegaþie pentru a-i
mulþumi pentru sprijinul acordat
cãminului lor), pe orfanii de rãzboi
(fiind ºi membru al Comitetului de
acþiune pentru asistenþa refugiaþilor
ºi evacuaþilor lipsiþi de mijloace
condus de Olga Sturdza ºi patronat
de Regina Maria) sau iniþiativele
Ninei ºi Ecaterinei Arbore, fiicele
prietenului sãu fost socialist.

Au fost însã ºi împrejurãri în care
Bibicescu, personal, sau în tot cazul
rãspunzând cu lejeritate unor cereri
bine motivate, a contribuit decisiv la
formarea în strãinãtate a unor oameni
care aveau mare trebuinþã sã meargã
acolo. Aºa, de pildã, în iunie 1920 S.
Gãrdãrianu, descendent al
Gãrdãrenilor mehedinþeni, îi
mulþumea lui I.G. Bibicescu, “marele
nostru mehedinþean ºi tot atât de mare
la suflet ºi în simþãminte patriotice”,
pentru ajutorul dat în reluarea
studiilor sale în medicinã la Paris,
întrerupte de rãzboi, loc de unde avea
sã-i trimitã ºtiri despre viaþa din
capitala Franþei ºi despre faptul cã
România beneficia de un nume din

ce în ce mai bun în opinia publicã
francezã, graþie calitãþii sale de aliat
al Hexagonului în rãzboi. ªtiri ºi presã
din Franþa a primit Bibicescu ºi de la
G. Orãºianu, trimis acolo de el sã se
instruiascã, iar pictorul Aurelian
Popescu, sosind în capitala Franþei,
s-a simþit obligat sã mulþumeascã din
adâncul sufletului pentru binele pe
care i-l fãcuse. “Dvs. vã datorez totul
– îi mãrturisea pictorul
binefãcãtorului sãu - ºi dvs. sunteþi
omul care aþi fãcut sã progresez ºi sã
înaintez în artã. Aici voi lucra serios
ºi cu credinþã în Dumnezeu. Voi
ajunge, tot pentru þara noastrã, ceva
în artã” – spera cu convingere artistul.

Însã dacã documentele publicate
în cele de faþã evidenþiazã un fapt
rãmas cu adevãrat paradigmatic
pentru opera de o viaþã a lui I.G.
Bibicescu, acela este, fãrã îndoialã,
dania pe care el a fãcut-o oraºului
Turnu Severin ºi judeþului Mehedinþi
având ca obiect biblioteca strânsã de-
a lungul vieþii. Deºi plecat de tânãr
de acasã, el nu ºi-a uitat obârºiile
niciodatã ºi faptul a jucat un rol
covârºitor în decizia luatã. În tinereþe,
Bibicescu candidase, fãrã succes,
pentru un scaun de parlamentar din
partea Mehedinþiului, iar ulterior, la
rãstimpuri, el s-a întâlnit ori a înnodat
ºi întreþinut legãturi cu oameni de pe
aceste meleaguri. Prin 1896 un
prieten din Strehaia, C. Vulpescu, îi
scria despre procesul deschis de
primãria din acel oraº, urmare a
abuzurilor administraþiei junimiste.
Acelaºi Vulpescu va reveni în 1899,
rugându-l pe Bibicescu sã aibã în
vedere ca, în perspectiva viitoarelor

alegeri, sã facã sã fie numit în funcþia
de controlor financiar un membru al
Partidului Liberal. Un an mai târziu,
Al. Farra, mare proprietar în
Mehedinþi, îl solicita sã împlineascã
“o binefacere” pentru o protejatã a sa,
aflatã într-o situaþie grea. Din anul
1904 dateazã o scrisoare a
institutorului N.D. Spineanu, autorul
unui dicþionar al judeþului Mehedinþi
premiat de Academia Românã cu zece
ani mai înainte, prin care, la
recomandarea lui Bibicescu, îi
trimitea lui Eugeniu Carada o listã de
subscripþie pentru monumentul
Goleºtilor din Bucureºti. O etapã
importantã a relaþiei lui Bibicescu cu
Severinul se va deschide dupã
ianuarie 1910, când aici a luat fiinþã
Societatea Cooperativã “Teatrul
oraºului T. Severin”, organizaþie cu
scop lucrativ, întemeiatã pentru a
înãlþa în reºedinþa Mehedinþiului un
local de teatru. Cândva dupã acest
moment, consiliul de administraþie al
societãþii îl invita pe I.G. Bibicescu sã
sprijine financiar ridicarea edificiului
de Teatru, numele sãu urmând sã fie
înscris cu litere de aur pe o placã de
marmurã ce urma sã fie pusã la
intrarea în clãdire. Bibicescu a
rãspuns pozitiv acestei rugãminþi ºi
la 23 februarie 1913 Teodor
Costescu, unul din cei trei oameni din
fruntea Societãþii “Teatrul”, îi
mulþumea pentru suma subscrisã
pentru edificiul plãnuit a fi construit
la Turnu Severin, menþionând cã
severinenii aveau ambiþia sã ridice un
teatru ºi o bibliotecã demne “de
leagãnul românismului” ºi cã erau
încântaþi de promisiunea sa cã va
dãrui biblioteca oraºului sãu natal.
Aºadar, încã de pe acum, din 1913,
Bibicescu era pe cale sã hotãrascã
ce avea sã se întâmple cu biblioteca
proprie, deschizându-i drumul spre
meleagurile de origine. Pe parcurs s-
a întãrit ºi relaþia cu T. Costescu, mai
ales cã acesta a avut prevederea de
a-l cultiva ºi chema ºi în alte proiecte
ale sale. În 1914, de pildã, l-a rugat
ca, prin Banca Naþionalã, ca organism
de control ºi îndrumare, sã acorde ºi
în continuare ºi sã mãreascã creditul
Bãncii Comerciale din Turnu Severin,
dat fiind parcursul corect al acestea
în sistemul bancar local ºi rolul  ei în
derularea iniþiativelor dezvoltate la
acest nivel. Dupã rãzboi, pe fondul
lipsei de produse cerealiere,
bancherul se va implica în
aprovizionarea judeþului Mehedinþi
cu porumb, context în care era
informat asupra greutãþilor

întâmpinate, în primul rând din cauza
lipsei braþelor de muncã ºi a
vagoanelor de transport marfã. La
începutul anului 1920 decizia privind
dania bibliotecii era luatã, de vreme
ce Bibicescu plãtise abonamente în
contul bibliotecii ºi era informat cu
privire la revistele strãine care urmau
sã intre în patrimoniul instituþiei
severinene. În condiþiile date, în
februarie 1920 un grup de fruntaºi
severineni îi mulþumea din nou, de
aceastã datã la vestea despre care
aflaserã, cum cã biblioteca lui se
pregãtea sã ia drumul meleagurilor
natale, unde urma “sã formeze un
cadru demn”, sub numele
guvernatorului B.N.R. Din 15 aprilie
1921 dateazã actul de donaþie prin
care I.G. Bibicescu dãruia biblioteca
sa oraºului Turnu Severin pentru
înfiinþarea unei instituþii care sã-i
poarte numele, arãtând cum
constituise colecþia sa de carte, ce
conþinea ea în mare ºi cum vedea
organizarea ºi funcþionarea viitoare a
noii biblioteci. În anexã era un
inventar sumar de predare.
Menþionând cã avusese fericirea de
a fi vãzut cu ochii sãi “împlinirea
dorului de veacuri al tuturor
românilor, de a fi cu toþii întrupaþi într-
un singur stat naþional, în România
Mare ºi întregitã”, Bibicescu îºi
mãrturisea dorinþa de a pune ºi el o
pietricicã “la temelia organizãrii vieþii
viitoare a neamului, care va trebui sã
fie ºi va fi strãlucitã”.

ªi a pus, într-adevãr, dar nu o
pietricicã, ci o cãrãmidã mare ºi tare,
cãci biblioteca sa a fost un bun preþios
nu numai al severinenilor, ci ºi al
românilor din noile provincii ale þãrii
ºi al celor sud-dunãreni, rãmaºi dupã
1918 în afara patriei-mumã.

Dania lui Bibicescu cãtre
severineni a fost încununarea unei
vieþi. O viaþã exemplarã, bogat
dãruitã în fapte rarisime, sãvârºite de
un om, cum au fost poate mulþi în
acea epocã de prefaceri ºi de
modernizare româneascã, dar care
s-a despãrþit într-un fel de ei, fiindcã
ceea ce l-a particularizat pe
Bibicescu a fost legãtura lui strânsã,
consubstanþialã, cu rãdãcinile ºi cu
talpa þãrii, de care nu s-a depãrtat
niciodatã, dovadã peremptorie fiind
ºi calitatea lui de autentic folclorist
pusã în valoare cu erudiþie de cãtre
prof. George Sorescu în epilogul
acestui volum care, summa
summarum, ºi-a propus sã lumineze
mai bine o biografie ºi o operã,
ambele de paradigmã.

SC COTTONTEX SRL
Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de

echipament sportiv
Angajeazã

MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe:

* bune cunoºtiinþe de utilizare a
maºinii de cusut;
- GRAFICIAN

Cerinþe:
* foarte bune cunoºtinþe: Corel Draw;
* cunoºtinþe bune: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator.
- ªef formaþie în confecþii
   textile - cu experienþã
- Tineri cu aptitudini spre
   mecanica finã
- Operator Calculator
- Constructor Tipare 

Descrierea jobului:
- salariu net motivant, stabilit în
urma interviului;
- tichete de masã;
- bonusuri salariale în funcþie de
performanþã;
- condiþii de muncã la nivelul
standardelor UE.
Pentru cei din afara localitãþii

se deconteazã transportul.
CV-ul se trimite pe adresa de

e-mail: profira.visan@cottontex.ro
sau se depune la sediul din

Drobeta-Turnu Severin,
(vis-a-vis de Hotel CONDOR)

Relaþii la Tel.: 0740 176364 ºi 0741 228521
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

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. Se deschide
o nouã etapã financiarã de câºtig prin intermediul
altora. 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 Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile parteneriale se reconfigureazã începând cu
aceastã sãptãmânã. Se deschide o nouã etapã importantã,
atât în relaþia cu partenerul de viaþã, cât ºi în relaþiile cu
partenerii profesionali sau colaboratorii. 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 mergi la un concert de muzicã. Tot ce
þine de sfera artelor te liniºteºte ºi îþi înobileazã sufletul.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Este mult de lucru la serviciu, dar ºi acasã te aºteaptã
treburi restante. Se prefigureazã o nouã etapã
profesionalã. Sarcini de lucru noi, poziþie socio-
profesionalã nouã, însã ºi responsabilitãþi pe mãsurã.
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 Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Se contureazã debutul unei etape sentimentale. Fie o
relaþie veche se revigoreazã, fie apare cineva nou la orizont.
Prudenþã ºi discernãmânt, deoarece tentaþia este mare
ºi pãguboasã pe termen lung. Ocupã-te serios ºi de un
hobby! Sunt zile bune pentru a-þi reorganiza programul
cotidian, astfel cã sunt ºanse sã aloci zilnic momente
necesare sufletului tãu pentru a se 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.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

În prima parte a sãptãmânii este nevoie sã te ocupi
de treburile gospodãreºti ºi de relaþiile cu cei dragi. Se
deschide o etapã domesticã ºi familialã nouã, în care
se vor relua chestiuni vechi rãmase nerezolvate sau
neînþelese pe deplin. Sunt posibile discuþii aprinse cu
membrii familiei, pe seama faptului cã eºti foarte
ocupat cu alþii, cu treburile lor, iar pentru casã ºi pentru
membrii familiei, 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 Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã în care eºti înconjurat de multã lume.
Se deschide o nouã etapã relaþionalã cu anturajul
apropiat, astfel cã de unii apropiaþi te vei desprinde,
fãcându-se loc pentru alþii. Însã, este probail sã revinã
din trecut, cunoºtinþe sau prieteni vechi. 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 Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Aspectele financiare de la locul de muncã îºi deschid
sãptãmâna. Se contureazã o nouã etapã de câºtig din
munca proprie, însã, fii prudent. 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. De mare folos îþi sunt
întâlnirile ºi dialogurile cu membrii familiei.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

 Eºti plin de energie în aceastã sãptãmânã ºi hotãrât sã
schimbi multe ºi mãrunte în viaþa ta. Sunt zile bune pentru
înoiri de tot felul. Se aºterne în calea ta o nouã etapã de viaþã
personalã, astfel cã gândeºte-te pe îndelete la ce îþi doreºti în
continuare. 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, 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 Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

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. Mentalul îþi
este agitat ºi te gândeºti la o mulþime de lucruri. Însã,
este bine sã te controlezi ºi sã te detaºezi de toþi ºi de
toate. Sãnãtatea este vulnerabilã ºi este probabil sã fii
nevoit sã iei mãsuri suplimentare de îngrijire. 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 Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

 Foarte importante sunt dialogurile cu prietenii ºi cu
susþinãtorii din segmentul socio-profesional în care
activezi. Se contureazã o nouã etapã relaþionalã cu aceste
persoane, un nou proiect important, dar ºi relaþii noi cu
persoane interesate sã te sprijine într-un anume fel. Ideile
vehiculate în preajma ta, te vor inspira sã creezi adevãrate
opere de artã fie la nivel de obiecte, fie la nivel mental,
de tipul: 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 Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

O sãptãmânã cu multã forfotã în plan socio-profesional.
Apar noutãþi deosebite la locul de muncã, în sensul cã fie
obþii o promovare, fie sarcini de lucru noi, fie ceva se
schimbã, în favoarea ta, în grupul de lucru în care te afli la
serviciu. Discuþii cu ºefii ºi participare la diverse reuniuni
profesionale. Se deschide un nou parcurs profesional, o
nouã etapã, de aceea fii deschis ºi încrezãtor în forþele
tale. 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!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

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. Se deschide
un culoar energetic favorabil relaþiilor cu strãinãtatea.
Pot reveni în discuþii atât secvenþe de învãþare rãmase
nefinalizate, cât ºi persoane alãturi de care, în trecut, ai
mai desfãºurat activitãþi profesionale comune. 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 ceilalþi. Autor: AstroCafe.ro

(31 octombrie - 6 noiembrie 2019)
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Evoluþia leului a fost
influenþatã de tensiunile politice
provocate de cãderea guvernului
Dãncilã ºi formarea celui PNL, astfel
cã euro a revenit dupã cinci luni peste
pragul de 4,76 lei.

În prima parte a intervalului, cursul
euro a crescut la 4,7601 lei, maxim al
ultimelor cinci luni. Joia trecutã,
majorarea ofertei de valutã, companiile
trebuind sã achite taxele ºi impozitele
la bugetul de stat, a fãcut ca media sã
coboare la 4,7528 lei, cotaþiile
atingând un minim de 4,748 lei.

La sfârºitul perioadei, cursul a fost
stabilit la 4,7567 lei, într-o ºedinþã în
care transferurile s-au realizat în
culoarul 4,752 – 4,76 lei. Piaþa localã
s-a închis la 4,758 lei.

Media monedei americane a
scãzut joia trecutã la 4,2708 lei,
pentru ca marþi sã creascã la 4,2927
lei, pe fondul aprecierii ei faþã de
cea europeanã.

Moneda elveþianã a fluctuat în
culoarul 1,099 ºi 1,105 franci/euro,
astfel cã media s-a miºcat între
4,3115 ºi 4,3275 lei pentru a încheia
intervalul analizat la 4,3111 lei.

Analiºtii grupaþi în CFA România
anticipeazã, în ultimul sondaj publicat,
o depreciere a leului în urmãtoarele 12
luni (comparativ cu valoarea actualã).
Valoarea medie a cursului euro
prognozatã pentru orizontul de ºase
luni este de 4,7967 lei iar cea pentru
12 luni urcã la 4,8471 lei.

Îmbucurãtor este faptul cã indicatorul
de încredere macroeconomicã al CFA
România a urcat în septembrie, faþã de
august, cu 4,8 puncte pânã la valoarea
de 47,6 puncte, mai jos totuºi cu 2,9
puncte faþã de aceeaºi lunã din 2018.
Menþinerea indicelui sub pragul de
50 puncte indicã tendinþe de încetinire
a economiei româneºti, sub presiunea
evenimentelor externe, precum rãzboiul
comercial SUA-China, intrarea în  Radu Georgescu

Euro s-a agãþat de pragul de 4,76 lei
recesiune a Germaniei sau realizarea
Brexit-ului fãrã un acord.

În ceea ce priveºte rata anticipatã a
inflaþiei pentru orizontul de 12 luni
(octombrie 2020/octombrie 2019)
valoarea medie este de 3,82%.

Dupã mai mult de o sãptãmânã
uncia de aur a revenit la sfârºitul
sãptãmânii trecute, pe pieþele
specializate, peste pragul de 1.500
dolari, ea crescând la 1.501 – 1.517
dolari. Marþi, ea a coborât la 1.485 –
1.495 dolari, astfel cã preþul gramului
de aur stabilit de BNR a scãzut de la
207,5084 la 205,1682 lei.

La ultima operaþiune din aceastã
lunã de tip repo realizatã luni de BNR,
aceasta a atras de la bãncile comerciale
depozite în valoare de numai 0,54
miliarde lei, la o dobândã de 2,5%
egalã cu cea de politicã monetarã.

Aceasta nu a afectat semnificativ
valoarea indicilor ROBOR. Cel la trei
luni, utilizat la calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei, se situa la
3,03%, cel mai scãzut nivel al ultimilor
patru luni, iar cel la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare,
la 3,08%, valoare care se mai înregistra
în ultima parte a lunii iunie.

Indicele ROBOR la nouã luni,
calculat în funcþie de rata dobânzii
plãtitã la creditele atrase de cãtre
bãncile comerciale de la alte
bãnci, se plasa la 3,15%, iar cel
la 12 luni la 3,20%.

Perechea euro/dolar a fluctuat pe
parcursul perioadei în culoarul 1,1074
– 1,1168 dolari.

Volatilitatea bitcoin a crescut
semnificativ la sfârºitul perioadei.
Dupã o cãdere joi sub pragul de
7.400 dolari, a urmat o revenire
precipitatã la 10.000 dolari, pentru
ca la sfârºitul perioadei sã se miºte
între 9.200 ºi 9.500 dolari.

   Analiza cuprinde perioada 23 – 29
octombrie.

În perioada 25-27.10.2019 în
Slovenia la KOPER s-a desfãºurat Cupa
Europeanã pentru cadeþi la care au
participat 400 sportivi din 25 de þãri.
   România a fost reprezentatã de 5
sportivi (4 feminin ºi 1 masculin), douã
dintre fete fiind sportive legitimate la
CSM Drobeta Turnu Severin.
Rezultatele obþinute sunt urmãtoarele:
   Loc III
-VLADU ANA MARIA -44 kg

În Slovenia, la KOPER, s-a desfãºurat
Cupa Europeanã pentru cadeþi

   Neclasatã
-COVACIU IASMINA -52 kg
   Urmeazã Campionatul Naþional
pentru Ne-Waza (lupta la sol din
Judo) ºi Finalã Echipe unde sportivii
cadeþi de la CSM Drobeta vor lupta
sub culorile CSM Piteºti sub formã
de împrumut.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Recent, Ministerul Comunicaþiilor ºi Societãþii Informaþionale
(MCSI) a organizat conferinþa pentru finalizarea Lotului 5 din cadrul
proiectului RoNET: „Construirea unei infrastructuri naþionale de broadband
în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale, LOT 5".
   La eveniment au participat reprezentanþi ai MCSI, Ministerului Fondurilor
Europene, Autoritãþii Naþionale pentru Administrare ºi Reglementare în Comunicaþii
(ANCOM), Telekom, precum ºi ai autoritãþilor locale din judeþele Mehedinþi, Gorj,
Dolj ºi Vâlcea, subcontractori implicaþi în proiect ºi alþi peste 100 de participanþi.
   Proiectul RoNET este cofinanþat din Fondul European de Dezvoltare
Regionalã - FEDR - prin Programul Operaþional Competitivitate - Axa
Prioritarã 2, având o valoare de 377.838.279,59 lei, inclusiv TVA.
   Proiectul cuprinde un total de ºapte loturi (în medie o sutã de localitãþi
fiecare), pânã în prezent fiind finalizate douã dintre acestea, respectiv
Lotul 1 în luna mai ºi Lotul 5 în luna octombrie, a.c.
    Lotul 5 include 96 locaþii din judeþele Dolj (30), Vâlcea (38), Mehedinþi (26),
Gorj (2). În cele 96 locaþii sunt în total 20.747 gospodãrii ºi circa 55.457 persoane
potenþial beneficiare de servicii de internet, televiziune ºi telefonie fixã.
   Subliniem faptul cã, prin operaþionalizarea acestui lot, s-a creat
disponibilitatea tuturor operatorilor de telecomunicaþii care doresc sã furnizeze
servicii în aceste localitãþi, sã asigure conectarea în bandã largã (internet,
televiziune, telefonie fixã) de la punctele de acces la utilizatorii finali.

Biroul de presã al MCSI

Ministerul Comunicaþiilor ºi Societãþii
Informaþionale a finalizat Proiectul RoNET, Lot 5
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CFR’43 Turnu Severin a
rãmas singura echipã cu punctaj
maxim în seria a V-a a
Campionatului Naþional de Futsal
pentru Juniori U19, dupã ce a
dispus, cu 8-5, la Iºalniþa, de
contracandidata la primul loc,

Viitorul Bãleasa. La scorul de 1-1,
severinenii au jucat în inferioritate,
timp de 3 minute, dupã ce Coti
Dãnoiu ºi Petruþ Rãdulescu au fost

Campioana-en titre a
Ligii a IV-a Mehedinþi, CS
Strehaia, a bifat a doua
înfrângere consecutivã în
deplasare, dupã ce a fost
învinsã în etapa a IX-a cu 1-0
de Recolta Dãnceu. Alex
Crãiaºu, în minutul 55, a
marcat singurul gol al
gazdelor, care, dupã acest
succes, s-au distanþat la 3
puncte de CS Strehaia. Pe
primul loc a rãmas Inter
Salcia, învingãtoare, tot cu 1-
0, în deplasarea de la Obârºia de Câmp, prin golul lui Vlad Ionicã, din minutul
81. Etapa viitoare este programat derby-ul Inter Salcia - Recolta Dãnceu.

Deoarece noul gazon
achiziþionat pentru Stadionul Ion
Oblemenco nu a fost montat în timp
util, meciul CS Universitatea Craiova
– FC Dinamo Bucureºti se va juca
pe Municipalul severinean, luni, cu
începere de la ora 20:30. Deºi arena
are o capacitate de 19.800 locuri ºi a
mai gãzduit în trecut meciuri de Liga
1, comisia de omologare a FRF, sositã
sâmbãta trecutã la malul Dunãrii, a
decis, împreunã cu reprezentanþii
Jandarmeriei Mehedinþi ºi ISU
Mehedinþi, cã aceasta nu poate gãzdui
decât 7.000 de spectatori! Motivul e
legat de faptul cã, pe anumite zone,
tencuiala din tribune s-a desprins, iar
suporterii ar putea arunca cu bucãþile
de ciment respective în teren!

CFR’43, de viitor

Seria a V-a, etapa a IV-a
Viitorul Bãleasa - CFR Turnu Severin        5-8 (4-3)
Forþa Oltenia Craiova - CSJ ªtiinþa U Craiova 11-13 (4-1)
Viitorul ªtiinþa Craiova - Metropolitan Iºalniþa 3-4 (0-3)
Clasament
1. CFR Tr. Severin 4   4 0   0 41-14 12
2. Viitorul Bãleasa 4   3 0   1 43-13 9
3. CSJ ªtiinþa Craiova 4   2 0   2 28-34 6
4. Oltenia Craiova 4   1 0   3 28-32 3
5. Metrop. Isalniþa 4   1 0   3 9-29 3
6. Viitorul Craiova 4   1 0   3 14-41 3

trimiºi la cabine, pentru
proteste. Cu doar 3 jucãtori în
apãrare, CFR a încasat rapid 3
goluri ºi scorul a devenit 4-1
pentru gazde. Dupã ce
echilibrul numeric s-a
restabilit, echipa antrenatã de

portughezul
H u g o
Mout inho
s - a
mobi l i za t
exemplar ºi
a marcat nu mai
puþin de 7 goluri
c o n s e c u t i v !
Ultima reuºitã a
aparþinut, în
ultimul minut,

gazdelor, iar scorul a fost 5-8.
Beniamin Enache (‘1), Andrei
Catarã (‘8), Florin Stan (‘6, ‘7, ’39),
respectiv Sebastian Iacob (‘3, ’26),

Raul Iorgulescu (‘9), Relu Clement
(’13, ’31, ’32) ºi Alexandru Crãiaºu
- ªtetea (’35, ’37) au fost autorii
golurilor în partida care a dus la
prima înfrângere, de la înfiinþare, a
echipei din judeþul Olt. În
campionat, Viitorul Bãleasa venea
dupã 14 victorii consecutive în
sezonul regular ºi una în Liga
Elitelor, unde fusese învinsã, cu 4-
3, doar de West Deva, sezonul
trecut! Bãleasa mai pierduse ºi un
joc în Cupa României, scor 9-10
în optimile de finalã, cu Informatica
Timiºoara, echipã care avea sã
câºtige ulterior trofeul.

   “A fost cel mai bun meci al nostru.
Bãietii au revenit fantastic, de la 4-1
pentru adversari. Am demonstrat cã,
deºi suntem debutanþi la futsal,
suntem echipa cea mai bunã din
aceastã serie ºi cã meritãm sã fim
pe primul loc. Vrem sã câºtigãm
seria ºi sã mergem încrezãtori în faza
urmãtoare a competiþiei, în Liga
Elitelor”, a declarat antrenorul
echipei severinene, Hugo Moutinho.
Acesta a mizat pe: Napu, Lupu -
Dãnoiu (cpt), Toader, Clement,
Nohaiu, Rãdulescu, Iacob,
Iorgulescu, Crãiaºu, Câmpeanu.

Municipalul ºi-a “redus” capacitatea

   La fel de surprinzãtor e ºi faptul cã
oficialii CSU Craiova nu au optat
pentru noul stadion Municipal din
Târgu Jiu, care are o capacitate de
12.500 locuri ºi care a fost omologat
sâmbãta trecutã, cu prilejul meciului
de Liga 2, Pandurii – Universitatea
Cluj. Se pare cã unul dintre motive
ar fi faptul cã primarul din oraºul lui
Brâncuºi, Marcel Romanescu, a
declarat cã Universitatea cea
adevãratã ar fi cea din Liga 3,
patronatã de Adrian Mititelu. De altfel,
FCU Craiova va disputa meciul cu
Progresul Pecica, de vineri, pe noua
arenã din Târgu Jiu, unde chiria
este de 10.000 de lei/meci. La
malul Dunãrii, aceasta este de
doar 3.000 lei/meci.

Strehaia nu mai are recoltã bogatã

ACS Atletic Drobeta,
singura echipã care reprezintã
Mehedinþiul în ligile naþionale de
seniori, a fost învinsã cu 3-1 în
etapa a 2-a din cadrul Ligii a 2-a la
fotbal feminin. La meciul de debut
în eºalonul secund, severinencele
remizaserã, scor 2-2, pe teren
propriu, cu CSM Târgu Mureº.

Liga a IV-a, etapa a IX-a
Recolta Dãnceu - CS Strehaia 1-0
Viitorul ªimian - Pandurii Cerneþi 2-0
AS Obârºia de Câmp - Inter Salcia 0-1
Dierna Orºova - Unirea Gârla Mare 3-0
AS Turnu Severin - Cerna Baia de Aramã 6-0
Viitorul Cujmir - Victoria Vânju Mare 1-3
Liga a V-a, etapa a IX-a
Viitorul Floreºti - Coºuºtea Cãzãneºti 3-3
Voinþa Opriºor - Inter Crãguieºti 1-3
AS Pruniºor - Real Vânãtori 1-2
ªtiinþa Broºteni - Dunãrea Hinova 2-2
AS Noapteºa - ASG Hinova 4-3
Avântul Bistriþa - Voinþa Vrata 4-1

 pagina realizatã de Mircea  Oglindoiu

Eºec în Ardeal
Duminicã, de la ora 11:00, pe
Stadionul Termo, fetele antrenate de
Daniel Ispas primesc vizita echipei
United Bihor. Orãdencele sunt pe
ultimul loc în serie, cu 0 puncte, ºi
vin la malul Dunãrii dupã
înfrângerea cu Olimpia
Universitatea II Cluj, scor 2-, pe
teren propriu.
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   Mã nepoate, veni frigu’ peste noi, vine ºi iarna
în curând, da zisã nea Folescu cã e bine cu
deszãpezirea, totul e în grafic, sã stãm liniºtiþi cã nu
o sã fie probleme. Mai ales cã ‘mnealui sã pricepe la
drumuri, la sare, la nisip, la de astea ºi toate strãzile
vor fi pe mâini bune. Aºa cã zisã al lu’ Zbanghiu cã
el nu mai pune cauciucuri de iarnã, cã dacã o sã fie
ca vara pin Severin o sã-i mulþumeascã lu’ nea
Folescu cã nu mai cheltuie pe anvelope.

  Mã fraþilor, da sã vezi când i-o veni amenda cã
nu are maºina încãlþatã de iarnã, sã vezi atuncea
chirãituri. Cã ºi aºa sã trezi cu ea ridicatã de pin
centru, cã el obiºnuit sã parcheze dupã cum îl taie
capu, nu sã uitã cã era pe trecerea de pietoni. Zisã
cã acolo e feritã. Cã aºa vãzu iel neºte jmecheri cã
parcheazã, de nu-i vãd ridicãtorii de otomobile.

Bine, între timp mai veni ºi ãl mic di la primãrie,
sã ne spunã cã nea Popescu, ºefu’ deh, a fãcut
rost de combustibil pentru încãlzirea din iarna
asta, de parcã l-ar fi adus de acasã, nu ca
împrumut di la rezerva de stat. ªi ca orice
împrumut, trebuie plãtit pãnã la ultimul leu, aºa
cã gargara asta de campanie nu þine mai mult de
un sezon. ªi dacã tot e gratis sã te lauzi singur,
deschisã ãsta mic ºi laptopul, sã vazã severinenii
probabel ce laptop are. Bine, ‘mnealui vroia sã
arate cum va fi împodobit oraºul iarna asta, cã
dacã tot era primarele plecat din oraº, zisã sã
profite sã mai aparã pe ici, pe colo. Cã ºtiþi
‘mneavoastrã povestea cu pisica ºi ºoarecele...

 nea Mãrin

Sucã, pregãtirile de iarnã, luminiþele de sãrbãtori ºi cimitiru’ uitat de autoritãþi

Cimitiru evreiesc

Da apropo de nea Popescu, o cam încurcã la
audierile din Parlament ºi asta di la o tânãrã
speranþã, di la donºoara Presura, care mai în serios
zisã cã nea Popescu
di la Severin suferã de
ceva incompatibilitate.
Pã da, asta în
condiþiile în care pin
familie ar continua
tradiþia cu activitãþile
legate de staþiile de
petrol, ceea ce ar
putea conduce la
ideea unor interese
personale în cazul în
care nea Popesccu ar ajunge ministru pi la
Economie, pi la Energie. Unde mai pui cã nea

propusu’ ministru citi de pe neºte foi pãnã
sã plictisirã auditorii.

Mã fraþilor, da mai avem o certitudine:
cã nea Drãghiea e mulþumit cã dacã e sã-
l schimbe cineva, mãcar nu-l schimbã ai
lui. Bine, posibil e ºi sã rãmânã
neschimbat, da ºi nea Mâþu nu credeþi cã
ar vrea sã mai revinã pe plaiurile
severinene, sã-i mai spuie lumea sã trãiþi,
sã i sã dea tot onoru’, ºi altele?! Unde mai
pui cã i-o fi ºi lu’ ‘mnealui dor de
Debarcader, de faleza Dunãrii, de de-astea.

Poate vrea sã vadã cum au pitulat
autoritãþile cimitiru’ di pe Calea Gorjului de
ochichii trecãtorilor. În plus, rãutãcioºii nu

mai au motive sã critice autoritãþile Severinului cã
organizeazã paranghelii ca sã le facã ciudã locatarilor
din cimitir. Acu, dacã tot sã pricep, întrebãm când

au de gând sã treacã ºi pi la Cimitiru’ Evreiesc,
care-i tot pin zonã cu multe blocuri, sã vadã ce jale
ieste pe-acolo. Veta a mai semnalat cazu’, da acu
zîce cã convoacã comitetu’ tripolinelor ºi nu-i spalã
toatã apa de ploaie pe edilii municipiului, în frunte
cu primarele Marius Vasile Screciu.

Între timp continuã seria accidentelor pin
intersecþiile Severinului. Ultima pãþanie fu a lu’
nea Drocan, primaru di la Devesel, care sã poticni
în mijlocu’ strãzii, dupã ce maºina fu izbitã de o
donºoarã mai neatentã. ªi de aici începu cearta,
cã nea edilu’ nu vru împãcare amiabilã, aºa cã
lucrurile o luarã pe altã cale. Iera tare supãrat de
munca în folosu’ comunitãþii.

Da pãnã sã rezolvã situaþiunile astea de pin
intersecþiile cu vizibilitate scãzutã, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


