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“Este unul din cele mai importante proiecte de infrastructurã demarate în judeþul nostru în ultimii 30 de ani, o
lucrare mult aºteptatã mai ales de locuitorii comunelor Punghina ºi Opriºor. Sunt mulþumit de mobilizarea pe care
am gãsit-o pe ºantier, se munceºte la cote maxime, fapt pentru care lucrãrile sunt în grafic,
iar termenele prevãzute în contract vor fi, fãrã îndoialã, respectate...”.
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Femeia, cãreia umanitatea îi datoreazã continuitatea ºi
perpetuarea vieþii, a fost ºi va fi elogiatã în cântece ºi opere
artistice. De când e lumea, Femeia a þinut mereu aprins focul
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La început am crezut cã e o
glumã declaraþia preºedintelui
ALDE, Cãlin Popescu Tãriceanu,
potrivit cãreia ar trebui luatã în
calcul varianta amânãrii alegerilor
pânã la momentul  în care
coronavirusul nu va mai reprezenta
o ameninþare. Cum pânã în acest
moment, la noi în þarã, au fost
confirmate  doar ºase persoane
infectate cu coronavirus, nu cred
cã ar putea lua cineva în serios o
asemenea variantã. Dar sã ne
fereascã Dumnezeu de o agravare a
situaþiei, cãci atunci nu doar
alegerile vor fi suspendate, ci cam
totul în aceastã þarã va deveni
problematic: ºcoli, spitale, instituþii,
meciurile de fotbal, concertele etc.

E un scenariu de coºmar, un
cataclism care ar lovi, perfid, ºi care
ar distruge oameni, nu doar clãdiri.
Virusul acesta, pe care mulþi, ºi pe
bunã dreptate, îl pun în umbra
gripei – care e cu mult mai violentã
ºi mai fatalã – a venit într-un
moment în care numai la aºa ceva
nu ne aºteptam.

E, mai mult ca sigur, ºi semnalul
unei crize economice profunde.
Vedem deja fluctuaþiile alarmante
ale monedei euro, ale dolarului
american. Vedem preþurile cum
urcã ºi inflaþia galopând.

Dar înainte de toate e semnalul
unei crize a umanitãþii în sine. O

Vremuri ºi crize
umanitate care s-a înstrãinat de sine,
care nu prea mai are valori clare. O
lume hiper tehnologizatã, în care
copii se nasc ºi deja gliseazã
ecranele telefoanelor inteligente, ºi
în care distanþele dintre oameni –
distanþele sufleteºti- în ciuda aºa
zisei socializãri digitale, se mãresc
de fapt, se amplificã. Fiecare e
adâncit în propriul telefon mobil, în
propria lume de selfi-uri ºi like-uri.
O lume în care am ajuns sã
cumpãrãm de pe online mãºti
sanitare (de care se face atâta caz
acum) la niºte preþuri pe care nu ni
le-am fi închipuit vreodatã.

Totul, chiar ºi teama de
coronavirus, se transformã în
comeþ ºi în înstrãinare agresivã faþã
de celãlalt. Am vãzut imagini cu
oameni care goleau rafturile
magazinelor de fricã. Frica cã îi va
prinde sfârºitul lumii cu frigiderul
gol probabil. Cãci oricum
coronavirusul sau orice virus
puternic nu þine cont de cantitatea
de alimente înmagazinatã, ºi nici de
ce maºinã scumpã conduci.

Trãim o crizã a umanitãþii care ºi-
a rãtãcit reperele, în marea ei
majoritate, ºi nu mai pune preþ pe
vechile valori ale unei lumi ce azi
pare depãºitã, uitatã, lãsatã în urmã.

Bunici i mei au traversat
rãzboiul, apoi foametea, apoi anii
grei  ai instalãri i regimului
comunist ºi întreaga lor generaþie
a fost una de oameni care au luptat,
au chinuit ºi au reuºit sã reziste în
faþa rãului istoric. Nu aveau
celulare, nu aveau coca-cola ºi
fast-food. Dar nu aveau nici bolile
cumplite ºi perfide de azi.

Pânã la urmã va trece ºi criza
aceasta a coronavirus, ºi crizele
consecvente ei, ºi poate vom
învãþa ceva din toate aceste
chinuri ºi frãmântãri.

Mã uit în jur ºi nu reuºesc sã
înþeleg. Ce se întâmplã cu noi? Pare
cã se confirmã zvonul conform cãruia
procentul celor proºti ar
depãºi orice imaginaþie.
Isteria a cuprins omenirea.
Mulþi cred cu tãrie cã a sosit
sfâºitul lumii! Ca urmare, se
golesc magazinele. Populaþia
a dat buzna ºi îºi face rezerve
de hranã, de apã, de
medicamente. Speculanþii au
început sã-ºi etaleze meseria.
Preþurile o iau ºi ele razna. O
mascã de protecþie din tifon a
ajuns sã coste de la 20 de bani
la 2 euro. Se fuge din oraºe.
Se suspendã cursurile
ºcolare, se propune intrarea
într-un concediu medical
general, pentru toþi angajaþii.
Se închid localitãþi, cu miile
lor de locuitori cu tot.

Un alt minunat exemplu de prostie,
este cã se încearcã izolarea tuturor
celor care au intrat în contact sau au
fost cândva în aceeaºi încãpere cu
cineva bãnuit cã ar fi fost în preajma
unui gripat. Spun cã este o mare
prostie fiindcã aºa ceva, practic, nu
este posibil. De ce nu-i posibil?
Pentru cã, în mod natural, numãrul
persoanelor vizate va urma o creºtere
în progresie exponenþialã, imposibil
de controlat. În numai câteva
sãptãmâni întreaga populaþie a
planetei ar fi deja în carantinã…

Nimic nu este întâmplãtor
Nu trebuie sã fii un geniu ca sã

descoperi, la o privire mai atentã, cã
aici este vorba de manipulare. Care a
fost adevãratul motiv ºi cum a fost
lansat acest exerciþiu de inducere a
fricii la scarã mondialã, încã nu este
clar. Poate n-o sã aflãm niciodatã.
Ceea ce nu înseamnã cã nu putem
recunoaºte caracteristicele unei
manipulãri. Mai ales cã este una
obiºnuitã, clasicã, fãrã nimic special
înafara faptului cã se manifestã pe o
arie teritorialã mult mai mare.

Cineva, undeva, bagã o groazã de
bani în acest exerciþiu de isterizare
colectivã. Nu întâmplãtor ºi nu gratuit,
staþii de televiziune serioase îºi
întrerup periodic emisiunile pentru a
sãdi spaima în populaþie. Nu

COVID-19, un clasic model de
manipulare la nivel global

întâmplãtor ºi nu pe gratis, suntem
bombardaþi din ceas în ceas cu cifre
care, fãrã a prezenta puncte de

referinþã, nu fac decât sã sperie naivii.
Nu întâmplãtor ºi nu gratuit, suntem
informaþi cu numãrul îmbolnãvirilor,
a morþilor ºi a extinderii maladiei fãrã
a se spune nimic despre cifra celor
vindecaþi (cifrã care, la aceastã datã,
depãºeºte 30% din îmbolnãviri ºi, pe
mãsurã ce timpul trece, creºte).

Nu întâmplãtor ºi nu gratuit, figuri
proeminente ale politicii ºi ale
sistemului de sãnãtate ies „pe sticlã”
sau pe calea undelor radio pentru a
avertiza asupra pericolelor mortale ale
gripei acesteia aproape obiºnuite. Nu
întâmplãtor, Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii (O.M.S.) a revenit grabnic
de la prima reacþie de a ignora gripa
ºi a deschis surprinzãtor de repede o
campanie de isterizare pe plan
mondial. Nu întâmplãtor ºi bãnuiesc
nu gratuit, acest virus a apãrut în
China (þara care a uimit lumea ºi a
umilit marile puteri economice cu
ritmul dezvoltãrii sale), în chiar ajunul
anului nou chinezesc, atunci când þara
cu un miliard ºi jumãtate de oameni
cunoºtea cea mai mare mutaþie
umanã. Nu întâmplãtor, locul acela
unde s-ar fi nãscut virusul (piaþa
care pânã la urmã s-a dovedit a
nu fi punctul adevãrat al
începutului de epidemie) se afla
în apropierea unui

 continuare în pag. 10
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Bugetul Judeþului, aprobat în
Consiliul Judeþean prin Hotãrârea Nr.
18/18.02.2020 a fost atacat la
instanþa de contencios administrativ
de cãtre prefectul judeþului, decizia
blocând pe termen lung activitatea
aparatului administrativ al
Consiliului Judeþean Mehedinþi ºi a
instituþiilor subordonate, inclusiv
salariile, investiþiile ºi cheltuielile
materiale.

Preºedintele Consiliului Judeþean

Bugetul judeþului, atacat de Prefectura Mehedinþi.
Investiþiile ºi salariile sunt blocate

Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a explicat
care sunt urmãrile acestei
mãsuri, acuzând presiuni
politice asupra Prefecturii
Mehedinþi.

“Într-o logicã
i r e s p o n s a b i l ã ,
preºedintele PNL
Mehedinþi ºi actual
ministru al Economiei,
Virgil Popescu a pus

stãpânire pe Instituþia Prefectului din
judeþul Mehedinþi. Dupã ce ºi-a
numit finul în funcþia de prefect, dã
comenzi politice iresponsabile doar
pentru a-ºi satisface setea de
putere, fãrã sã ia în calcul urmãrile.
Astfel, a cerut atacarea în instanþã,
de cãtre prefect, a Hotãrârii
Consiliului Judeþean Mehedinþi prin
care s-a aprobat bugetul anului
2020. Aºa cum probabil nu a
anticipat, neavând prea multe

cunoºtinþe despre administraþie,
acest demers a paralizat întreaga
activitate a Consiliului Judeþean
Mehedinþi. Practic, dupã atacarea
în contencios administrativ a
bugetului, sunt blocate investiþiile din
bugetul propriu cum ar fi, spre
exemplu, reabilitarea Policlinicii din
Strehaia ºi a Spitalului din Vânju
Mare, investiþii le din fonduri
europene, în numãr de 21, pentru
care fuseserã alocate cote de
cofinanþare ºi alte sume pentru
cheltuieli neeligibile. Totodatã, nu se
pot face plãþi pentru cheltuieli
materiale ºi salarii ale angajaþilor
aparatului administrativ ºi instituþiilor
din subordine”, a explicat Aladin
Georgescu.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi a explicat cã în aceste
condiþii, ºi criza de la DGASPC s-a
adâncit ºi mai tare în contextul în
care Guvernul putea interveni pentru

a o debloca. În plus, situaþia
Coronavirusului este dificil de
gestionat cu atât mai mult cu cât
Spitalul Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin a cerut bani
pentru materiale sanitare.

“În plus, nu numai cã guvernul din
care face parte Virgil Popescu nu a
alocat banii necesari pentru plata
salariilor Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului, dar a blocat ºi demersurile
noastre, ale Consiliului Judeþean,
începute pentru ca oamenii sã nu
aibã de suferit ºi sã îºi primeascã
banii. Este pentru prima datã în
istoria cunoscutã de noi când
bugetul judeþului este atacat, iar din
cauza acestui demers nu se pot
aloca bani pentru gestionarea
alertei de CORONAVIRUS. Când
Comisia Europeanã a schimbat
nivelul de risc privind coronavirusul
în UE de la moderat la ridicat, noi
nu putem aloca fonduri pentru
refacerea stocurilor de materiale de
protecþie ºi dezinfectanþi la Spitalul
Judeþean de Urgenþã din Drobeta
Turnu Severin ºi nu putem aloca
banii necesari amenajãrii unor spaþii
speciale pentru tratarea
eventualelor cazuri care se pot
confirma în Mehedinþi”, a mai
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.

Mãsura de atacare a bugetului
este una cu puternic substrat politic,
susþine ºeful CJ Mehedinþi.
“Domnule Virgil Popescu, e în
regulã cã vreþi sã candidaþi la
preºedinþia Consiliului Judeþean, dar
vã avertizez cã nu aºa vã faceþi
campanie! Aþi instalat în fruntea
instituþiilor statului un grup de
interese format din neamuri ºi
obedienþi, pe care îi folosiþi pentru
a vã satisface propriile interese
electorale. Renunþaþi la aceste
demersuri pe spatele mehedin-
þenilor, domnule Popescu, ºi haideþi
sã intrãm într-o campanie decentã,
în care sã le spunem oamenilor ce
am fãcut pentru ei sau, mãcar, am
încercat!”, a conchis Aladin
Georgescu.

    Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a efectuat zilele trecute
o vizitã de lucru, pe cel de-al doilea
lot din cadrul proiectului de

 Biroul de presã

Se lucreazã la noul pod rutier din comuna Opriºor

modernizare a 112 km de drum
judeþean, mai exact pe ºantierul
deschis de la DN56A - Punghina
pânã la ieºirea din comuna Opriºor.
    Echipa de constructori a început

cea mai importantã lucrare de pe
acest tronson de drum ºi anume
demolarea vechiului pod din
dreptul Cramei Opriºor, în locul
cãruia se va realiza un pod mult
mai lat, absolut necesar
infrastructurii rutiere din zonã.
   “Este unul din cele mai importante
proiecte de infrastructurã demarate
în judeþul nostru în ultimii 30 de ani,
o lucrare mult aºteptatã mai ales de
locuitorii comunelor Punghina ºi
Opriºor. Sunt mulþumit de
mobilizarea pe care am gãsit-o pe
ºantier, se munceºte la cote maxime,
fapt pentru care lucrãrile sunt în
grafic, iar termenele prevãzute în
contract vor fi, fãrã îndoialã,
respectate. Ceea ce mai vreau sã
punctez e faptul cã nu vom avea
doar asfalt nou, ci ºi un drum mai
lat cu jumãtate de metru, 94 de
legãturi cu drumurile laterale, 15
staþii de autobuz, peste 3,7 km
trotuare ºi 369 accese la proprietãþi”,
a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.
   Proiectul are o valoare de peste
26 milioane lei, bani ce provin din
fonduri europene.



actualitateOBIECTIV mehedinþean 05 - 11.03.2020pag. 4

Pentru a comemora 43 de ani de la
devastatorul cutremur din 1977, în
care mii de persoane au fost rãnite,
peste 1.500 pierzându-ºi viaþa,
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
“Drobeta” al Judeþului Mehedinþi a
desfãºurat, în acest weekend, activitãþi
de informare preventivã ºi
conºtientizare a populaþiei cu privire
la comportamentul ce trebuie
adoptat în cazul producerii unui
astfel de eveniment.

Pompierii au fost prezenþi în
târgurile din judeþul Mehedinþi,
pentru a le reaminti cetãþenilor
câteva reguli ºi mãsuri ce trebuie
urmate înainte, pe timpul ºi dupã
producerea unui cutremur, pentru
evitarea pierderilor de vieþi omeneºti.

De asemenea, acþiunile de informare
ºi educare preventivã au continuat ºi
astãzi, de aceastã datã, în instituþiile de
învãþãmânt, unde pompierii
mehedinþeni au desfãºurat lecþii
deschise, dar ºi exerciþii de alarmare în
cazul producerii unui cutremur.

Având convingerea cã o populaþie
informatã va fi mai bine pregãtitã pentru
a face faþã unui eveniment neprevãzut,
acþionând eficient ºi ajutând la
restabilirea stãrii de normalitate, facem
apel la cetãþeni sã respecte regulile ºi
mãsurile care se impun în situaþia
producerii unui seism.

În primul rând, în cazul în care se
declanºeazã un cutremur, cetãþenii
trebuie sã-ºi pãstreze calmul ºi sã
liniºteascã persoanele din jur.

Dacã se aflã în interiorul unei
clãdiri, nu trebuie sã pãrãseascã
imobilul, ºi în niciun caz sã fugã pe
scãri, deoarece faza seismicã are o
duratã redusã, astfel încât tocmai faza
puternicã a miºcãrii seismice îi poate

Activitãþi de informare preventivã

surprinde pe scãri, holuri sau paliere,
în aglomeraþie ºi panicã, conducând
la accidente grave nedorite.

De reþinut este cã aceºtia trebuie
sã se protejeze sub o grindã, toc de
uºã solid, birou sau masã care sã
fie suficient de rezistente pentru a-i
feri de cãderea unor obiecte, mobile
suprapuse, tencuieli ornamentale
etc. În lipsa unor astfel de posibilitãþi
se pot proteja stând la podea, lângã
un perete de rezistenþã, adoptând
poziþia ghemuit, protejându-ºi capul
cu palmele împreunate, însã departe
de ferestre care se pot sparge ºi îi
pot accidenta.

În cazul în care în urma unui
cutremur sunt persoane rãnite,
acestora trebuie sã li se acorde primul
ajutor. Rãniþii grav nu trebuie miºcaþi
decât dacã sunt în pericol imediat de
a fi rãniþi suplimentar din alte cauze,
pânã la acordarea unui ajutor sanitar-
medical calificat. În caz contrar, starea
rãniþilor ar putea fi agravatã de
manevrarea necorespunzãtoare.

De asemenea, persoanele în
putere trebuie sã se îngrijeascã de
siguranþa copiilor, bolnavilor,
bãtrânilor ºi sã acorde tot sprijinul
echipelor de salvare.

Experienþa cutremurelor precedente
a dovedit cã este util ca oamenii sã
aibã cunoºtinþe necesare supravieþuirii
pânã la intervenþia echipelor de
salvare, în cazul unei situaþii extreme
în care, de exemplu, aceºtia sunt
surprinºi sub dãrâmãturi, mobilier
rãsturnat sau într-o camerã/incintã
(ascensor) blocatã, prin înþepenirea
uºilor sau din alte cauze.

O variantã clasicã de comunicare
cu personalul specializat care
intervine pentru deblocare ºi salvare,

este sã se batã, la intervale regulate,
cu un obiect tare în conducte
învecinate sau în pereþii incintei,
pânã la stabilirea unui contact verbal
între victimã ºi salvatori.

 Persoanele aflate în astfel de
situaþii de crizã nu trebuie sã se
preocupe de durata timpului scurs
pânã la salvare, deoarece, în astfel
de condiþii, deºi timpul pare
nesfârºit, corpul uman îºi
mobilizeazã resurse nebãnuite
pentru a trece peste o perioadã
criticã. În acest mod se explicã
durate extreme de rezistenþã de

sute de ore în condiþii de blocare
la cutremur a unor persoane
aparent fragile.

Nu trebuie luate în considerare
zvonurile care apar frecvent imediat
dupã seisme, chiar dacã aparent
sunt vehiculate de aºa-ziºi
specialiºti. Trebuie urmãrite numai
anunþurile fãcute de autoritãþile
publice prin intermediul posturilor
de radio ºi de televiziune naþionale
ºi recomandãrile de acþiune
imediatã ale serviciilor de urgenþã.

     COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Umorul românesc, la nivelul
neprofesionist, de amatori, cum se
spunea îndeobºte, a înregistrat în anii
’80 a serie de grupuri ºi interpreþi
individuali foarte buni, originali.
Pantomimã, parodie, texte cu trimiteri
subtile la condiþia precarã a
românului, simboluri grafice anti-
sistem sau pur ºi simplu, spre a stârni
râsul prin contrarietate sau
contradicþie, strecurate în scenariu,
accente muzicale care completau
complementar sau în dezacord voit
cu textul sau gestica de pe scenã etc,
toate creind un umor care încerca –
ºi reuºea de cele mai multe ori – sã
transceadã cenzura ºi sã stârneascã,
la nivel de bun gust, buna dispoziþie,
iar când se putea ºi se risca, pe bune,
chiar satira ºi critica sistemului!

Unul dintre cele mai bun grupuri
ale acelor vremuri, înfiinþat în 1980,
la Craiova a fost „Pro Parodia”
avându-l ca iniþiator, fondator,
scenarist, textier, regizor pe George
Cãlugãru. Personalitatea sa
marcantã, recunoscutã de altfel, la
nivelul acelor ani în miºcarea
umoristicã româneascã, dar ºi mai
apoi, a fost omagiat – el trecând în
nefiinþã în decembrie 2019 – la
Craiova, la iniþiativa lui Marian
Rãþulescu, alias Radu Marini, ca
scriitor de umor, ºi el membru
fondator la Pro Parodia, la Târgul de
carte “Caravana Gaudeamus”,
26.02-01.03. a.c.

Anii -’80 au înregistrat naºterea la
Drobeta Turnu Severin a grupului
„Cavalerii Râsului”, mai apoi, a
grupului „Arlechin”. La Craiova, în

Umorul anilor ’80
contextul omagierii lui George
Cãlugãru, a fost invitat ºi Dan ªalapa
ca membru ale celor douã grupuri
severinene amintite, dar ºi ca scriitor
de literaturã umoristicã.

Cu acest prilej, a fost lansat ºi
suplimentul umoristic “UMOR
NEGRU. Varzaconii” al lui Radu
Marini/Marian Rãþulescu, ºi au fost
prezentate ºi alte cãrþi de umor ale
acestuia, între care ºi VINOVAÞI DE
UMOR, care aduce în prim plan
activitatea a trei mari grupuri care au
fãcut faima umorului românesc între
1980-2000, anume „Pro Parodia”,
„Mesaj”, „Vacanþa Mare” ºi „9 Fix”,
toate din Craiova. Activitatea acestor
grupuri a fost dublatã ºi de umorul
adus pe scena acelor ani de gruprui
mai mari, tip brigadã, cum a fost cea
la Regionalei CFR Craiova, cu
Romicã Þociu, în prim plan, apoi
interpreþi individuali, precum Jeni
Nicolau sau Jean Paler, fiecare
propunând un gen de umor propriu.

Dintre aceºti membri ai grupãrilor
umoristice de acum 40 de ani au
rãmas ºi i-am vãzut în evoluþii
ulterioare pe mai mulþi, inclusiv pe
Emil Rãdinoiu, actor, distribuit în
scenetele tv ale celor de la „Vacanþa
Mare”, sau ca graficieni ºi scriitori pe
Viorel Pîrligras – ex Pro Parodia –
sau pe Radu Marini.

Severinul acelor ani are ca ºi
continuare a acelei activitãþi
umoristice grupul „Cavalerii
Râsului”, al cãrui iniþiator ºi membru
fondator a plecat cu ceva ani în urmã
spre o lume mai bunã, Laurenþiu
Bresniceanu.  S. Dan
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Coordonatorii concursului:
 - Grãdiniþa cu P.P. nr. 20, Drobeta
Turnu Severin:
   Prof. Gheorghiþa Dima - director
Grãdiniþa cu P.P. nr. 20, iniþiator ºi
coordonator proiect;
   Prof. Roxana Chesa - iniþiator ºi
coordonator proiect, Grãdiniþa cu
P.P. nr. 20;
   Prof. Ileana Carmen Radoslav -
iniþiator ºi coordonator proiect,
Grãdiniþa cu P.P. nr. 20;
   Prof. Mihaela Maria Tutunaru -
iniþiator ºi coordonator proiect,
Grãdiniþa cu P.P. nr. 20.

Parteneri:

   Campania „Meseria face
diferenþa!” a debutat la nivel naþional
pe 11 februarie 2020, ºi se va încheia
în data de 11 martie, de Ziua
Naþionalã a Meseriilor. Evenimentele
de promovare a învãþãmântului
profesional ºi profesional dual sunt
în plinã desfãºurare în unitãþile de
învãþãmânt din judeþul nostru, iar
printre acþiunile propuse de cãtre
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi se regãsesc:
- acþiuni comune ale unitãþilor de

“MESERIA FACE DIFERENÞA” în unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar din judeþul Mehedinþi

Pe data de 2.02.2020 a avut loc la Grãdiniþa cu P. P. Nr. 20 Drobeta Turnu Severin

Concursul interjudeþean
“MÃRÞIªORUL, UN DAR AL  PRIMÃVERII”!

învãþãmânt profesional ºi tehnic, ale
Inspectoratului ªcolar Judeþean, ale
Centrului Judeþean de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã, ale
operatorilor economici privind
consilierea ºi orientarea ºcolarã ºi
profesionalã a elevilor;
- caravane ale meseriilor;
- Ziua porþilor deschise
- concursuri ºcolare de tip „Atelier
de creaþie” sau „Atelier de
roboticã”;
- vizite ale elevilor din unitãþile de

învãþãmânt gimnaziale din judeþ la
operatorii economici care asigurã
pregãtirea ºi/sau practica în
învãþãmântul profesional ºi
profesional dual;
- Workshop-uri de informare pentru
profesorii diriginþi ai claselor a VII-a
ºi a VIII-a.

În urmãtoarea perioadã,
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi ºi instituþiile de învãþãmânt
din judeþul Mehedinþi vor organiza,
cu ocazia Zilei Naþionale a Meseriilor,
o serie de evenimente care sã
contribuie la creºterea vizibilitãþii ºi
atractivitãþii învãþãmântului
profesional, tehnic ºi profesional dual
în rândul viitorilor absolvenþi de clasa
a VIII-a. Calendarul evenimentelor
propuse cu ocazia Zilei Naþionale a
Meseriilor se gãseºte postat pe site-
ul ISJ Mehedinþi: www.mh.edu.ro
 “Educaþia ºi formarea profesionalã
au un rol fundamental în crearea ºi
dezvoltarea unei societãþi bazate pe
competenþe. Nu putem fi nepãsãtori
la evoluþia tehnologicã din ultimii ani,

deci trebuie sã devenim proactivi, sã
luãm decizii bine fundamentate
pentru ca elevii noºtri de gimnaziu
sã-ºi poatã continua studiile urmând
un traseu educaþional corect”, a
declarat doamna Monica Anisie,
ministrul educaþiei ºi cercetãrii.
   Aceastã campanie are drept scop
prezentarea celor mai relevante
meserii în care se pot forma
absolvenþii de clasa a VIII-a, dar ºi
avantajele pe care le oferã
învãþãmântul profesional ºi
profesional dual. Campania
„Meseria face diferenþa!” se va
încheia în data de 11 martie, de Ziua
Naþionalã a Meseriilor. Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii ºi Centrul
Naþ ional  de Dezvol tare a
Învãþãmântului Profesional ºi
Tehnic vor prezenta sãptãmânal
meseriile care pot face diferenþa.
Toate materialele vor fi vizibile pe
site-urile alegetidrumul.ro ºi edu.ro.

 Inspector ºcolar pentru
învãþãmânt profesional ºi tehnic,

Monica Iuliana Ponea

 - Inspectoratul ªcolar
Judeþean Mehedinþi;
 - Grãdiniþa “Ion Creangã” Craiova;
 - Grãdiniþa cu P.P. Buletea
Com. Mihãeºti-Vâlcea;
 - ªcoala Gimnazialã
“Dimitrie Grecescu”;
 - Grãdiniþa Grãdiniþa Corcova;
 - ªcoala Gimnazialã
“Theodor Costescu”;

 - Grãdiniþa cu P.P. Nr. 3 Drobeta
Turnu Severin.
   În cadrul concursului a fost
realizatã la Grãdiniþa cu P.P. nr. 20,
o expoziþie de mãrþiºoare unde copiii
din unitãþile partenere ºi-au etalat
calitãþile artistice ºi plastice, ºi a fost
prezentat un mic spectacol de cãtre
copii constând în cântece ºi poezii
închinate primãverii.

Ne aflãm la cea de-a doua ediþie
a concursului ºi intenþionãm
intensificarea colaborãrii partene-
riatului cu alte instituþii de învãþãmânt
din þarã pentru a demara proiectul spre
viitoarea etapã naþionalã.

A apãrut la Chiºinãu, sub
îngrijirea acad. Mihai Cimpoi ºi a
scriitorului Traian Vasilcãu, uriaºul
volum de 1200 de pagini intitulat
“ENCICLOPEDIA SCRIITORILOR
ROMÂNI CONTEMPORANI DE
PRETUTINDENI. (În propria lor
viziune)”

Rod, aºadar, al unei iniþiative
private, dupã o muncã de peste 10
ani, cei doi autori panorameazã
scriitorimea româneascã de pe
întinderea planetei, reflectând-o de-
a lungul a peste o mie de pagini,
fiecare scriitor având rezervatã o
prezentare elocventã.

Scriitorii, cititorii, bibliotecile
publice, orice altã instituþie care
doreºte sã aibã în fondul sãu o
asemenea lucrare monumentalã
poate contacta autorii ºi sã solicite
un numãr de exemplare.

Amintim în context, cã între
autorii cuprinºi în lucrare se
regãsesc ºi mehedinþeni, între ei,
aºa cum am aflat, este ºi Dan

Enciclopedia scriitorilor români
contemporani de pretutindeni

ªalapa, cãruia zilele trecute, i-a
apãrut un nou volum de versuri,
FRAGMENTE DE INFINIT, ilustrat
grafic de Doru Vîlceanu. Lansarea
lui va fi curând, data ºi detaliile
urmând a fi  definitivate cu
instituþia-gazdã a evenimentului.

 S. Dan
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

*Telenovela cu efortuile depuse în
vederea neînvestirii guvernului
continuã. Cu noi runde de audieri de
miniºtri în comisiile parlamentare.
Mereu aceiaºi candidaþi de miniºtri,
desigur, mereu aceleaºi comisii. Cu
precizarea cã unii candidaþi, declaraþi
reuºiþi la primele audieri, au picat la
urmãtoarele. ªi invers. La ce folosesc
toate aceste manevre? La tentativa, în
veci nereuºitã, de a credibiliza sinistra
mascaradã a anticipatelor dupã care
saliveazã rumegãtorul de bazalt,
gresie etc. Cel puþin aceastã aºa-zisã
ultimã formulã de cabinet, cu acest
indigest Vãsãlie Cîþu prim-ministru,
e de râsul curcilor. El face  majoritãþi
care sã-l ajute sã pice cu succes la
votul de învestiturã în Parlament. Aþi
mai vãzut aºa ceva? ªtiind cã va
cãdea, dumnealui, Cîþu, trimite cãtre
societate, cãtre marele public, mesaje
cu o mare încãrcãturã... patrioticã ºi
de o audienþã garantatã, cum cã
veniturile populaþiei nu prea vor
creºte, cum n-ar prea creºte nici
punctul de pensie, cum nu... Deºi este
evident pentru toatã lumea cã bãieþii
ãºtia, în doar câteva luni de
guvernare, s-au fãcut efectiv de râs,
nimeni nu este mai tare-n gurã ca ei.
Mai mult de atât, ei ºi-au pus oamenii
lor în majoritatea posturilor cheie din
administraþiile publice locale, unde,
spre a nu pierde totuºi timpul tãind
frunzã la câini, taie în carne vie, în
dreapta ºi în stânga, mazilind oameni
sau blocând, sub diferite pretexte,
activitatea în diferite segmente ale
administraþiilor locale.

*Un exemplu elocvent în acest sens
îl oferã judeþul Mehedinþi. Aici

troneazã, în calitate de trimis al
guvernului în teritoriu, un ins,
Cristinel Pavel pe numele lui, care,
excedat, probabil de importanþa
funcþiei, vrea sã se bage în seamã cu
orice prilej, sã iasã în faþã ºi sã emitã
judecãþi de tot felul. Sau sã profite de
orice situaþie pentru a arãta “cine este-
ºeful aici”. Ultima ispravã a acestui
Cristinel este blocarea bugetului
Consiliului Judeþean Mehedinþi la
secþia de contencios administrativ. Ce
înseamnã asta? Asta înseamnã
blocarea oricãrei activitãþi a
Consiliului Judeþean Mehedinþi, plus
imposibilitatea instituþiei de a plãti
salarii celor aproximativ 2000 de
angajaþi. La mijloc ar fi, se zice, un
ordin al deputatului liberal Virgil
Popescu, ºeful liberalilor
mehedinþeni, a cãrui raþiune, sincer,
nu o înþelegem. Decât, cel mult, prin
prisma dorinþei de a produce daune
de imagine adversarului politic în an
electoral. Dar asta este tembelism
curat, veþi zice. ªi ziceþi cât se poate
de corect, de îndreptãþit.

*Având în vedere astfel de situaþii,
care se petrec ºi la centru, dar, iatã,
ºi în teritoriu, o concluzie se impune
cu forþa evidenþei: bãieþii ãºtia care
se dau bravi urmaºi ai Brãtienilor
fug de guvernare, sub cele mai
elucubrante pretexte, ca dracul de
tãmâie. Cel mai invocat pretext este
organizarea de alegeri anticipate, un
þel care poate justifica totul- ºi
instabilitate politicã, socialã, ºi
stagnare economicã, ºi haos
generalizat ºi orice anomalie doriþi.
Pe de altã parte, ei au dorit sã-ºi
fixeze oamenii de încredere în

posturi cheie, din care sã nu poatã
fi daþi jos atât de uºor. Era chiar unul
dintre mijloacele cât de cât sigure
de a se alege cu ceva dupã
succesele electorale de anul trecut.

*O veste a transpirat din, mediile
de presã, locale ºi naþionale: dl.
Deputat Virgil Popescu ar putea

deveni primul ministru al României!
Subiect de  meditaþie. Haideþi la
treabã, concetãþeni!

* Încet, încet ºi nu cu destulã grijã,
D.N.A, redevine braþul înarmat al
Statului de drept, mai exact al puterii
politice din România. Fostul
ministru al Sãnãtãþii din Guvernul
PSD, Sorina Pintea, a fost cercetatã

Începe jihadul anti PSD?
ºi reþinutã pentru 30 de zile într-un
dosar destul de confuz de luare de
mitã. Douã aspecte: mita nu a fost
doveditã (s-a vorbit iniþial de un
flagrant care nu dupã foarte mult
timp, s-a dovedit cã nu existã. În al
doilea rând fostul ministru al
Sãnãtãþii este grav bolnavã ºi, cu

toate acestea, fãrã sã-i fie doveditã
vinovãþia, a fost plimbatã cu cãtuºele
la mâini, împinsã ºi înghesuitã în
dube prin faþa camerelor de luat
vederi, dupã modelul kovesist. Se
reinstaureazã teroarea cu un
membru marcant al PSD? Suntem
martori la debutul jihadului iohannist
anti PSD?
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Alãturi de consilierii locali
liberali am iniþiat un proiect de
hotãrâre care prevede susþinerea
investitorilor care realizeazã locuri de
muncã în Drobeta Turnu Severin.
   Primãria Drobeta Turnu Severin
trebuie sã-ºi schimbe radical modul de
gestionare a problemei investitorilor, sã
treacã la acþiune, sã vinã în întâmpinarea
investitorilor ºi sã caute soluþii pentru
a-i sprijini în mod concret.
   În concret, Primãria municipiului
Drobeta Turnu Severin va asigura, din
bugetul local sau al societãþilor
comerciale subordonate, în condiþiile
legii, pânã la limita de proprietate a
terenului sau a construcþiei unde se
aflã investiþia, urmãtoarele lucrãri:
- reþele de apã

Susþinere pentru investitori
- reþele de canal menajer ºi canal pluvial
- reþele de gaze naturale
- reþele de termoficare
- reþele de iluminat stradal
- drumul de acces pe domeniul public
la imobilul unde se aflã investiþia
(incluzând partea carosabilã, trotuare,
etc.) care se leagã cu reþeaua stradalã.
   Primãria municipiului Drobeta
Turnu Severin va demara lucrãrile
menþionate în termen de 6 ani de la
finalizarea investiþ iei de cãtre
investitorul care îndeplineºte
urmãtoarele condiþii:
- face o investiþie pentru achiziþie de
utilaje ºi echipamente, construcþii ºi
altele similare, precum ºi achiziþia de
teren, în condiþiile legii, în valoare de
peste 1.000.000 de euro pe teritoriul
municipiului Drobeta Turnu Severin;
- realizeazã minim 300 de noi locuri
de muncã la un punct de lucru aflat
pe teritoriul municipiului Drobeta
Turnu Severin.
   Cu alte cuvinte, pentru orice investitor
care face minim 300 de locuri de muncã
ºi investeºte minim 1 milion de euro,
Primãria Drobeta Turnu Severin va
realiza toate utilitãþile necesare pe
domeniul public pânã la limita
proprietãþii unde se aflã investiþia.

Este vrednic de reþinut, în
privinþa statutului Valahiei lui
Esclas, cã Akropolitas a scris cã
acesta era independent. Ca atare,
se poate considera cã þara se
separase de Imperiul Asãneºtilor,
marcând dezmembrarea acestuia.
Este deci perfect posibil ca între
aceastã Valahie din vestul fostului
Imperiu al Asãneºtilor ºi cea din
nordul Dunãrii sã fi existat o
permanentã legãturã ºi alianþã,
stabilitã prin Banat ºi prin Oltenia.
Emit aceastã supoziþie deoarece
era imposibil ca aceste formaþiuni
politice nord-danubiane, conduse
din centre de rang voievodal,
atestate din primii ani ai secolului
XIII, sã existe fãrã a avea legãturi
cu regiunile valahe din sudul
fluviului, mai ales cã relaþiile
permanente între românii de pe
ambele maluri ale Dunãrii sunt
atestate de menþiuni documentare.

S-ar putea ca oficierea
cãsãtoriei între Esclas ºi tânãra
prinþesã de origine francezã sã
se fi efectuat între anii 1208-
1211. Emit aceastã ipotezã
deoarece atunci a existat o
rãscoalã împotriva lui Boril, de
pe urma cãreia a profitat Esclas.
Cãsãtoria lui cu prinþesa
francezã îi întãrea poziþia ºi
stãpânirea acestei porþiuni de
pãmânt extrem de însemnate ºi,
aºa cum am vãzut, independente
conform lui Akropolitas.

Regalitatea maghiarã arpadianã,
prin Andrei al II-lea (1205-1235),
a încercat sã se extindã pânã la
Dunãre. A reuºit sã ia în stãpânire
o parte din malul marelui fluviu,
unde a format douã unitãþi politico-
administrative: cetatea Orºovei
(Ruºava) ºi domeniul regal al
Mehadiei, dominat de Cetatea
Mehadiei. Dar regalitatea ungarã
nu a putut trece cu impunerea
stãpânirii ei pe malul Dunãrii
cãtre rãsãrit, în pãrþile
Severinului, dincolo de râul
Bahna. Acolo se gãseau românii
care controlau þinutul, prin cetãþile
de la Turnu Severin ºi de pe
dealul Grãdeþ. Tot românii vor
controla zona prin punctul unde
se va gãsi satul Vârciorova, loc

Despre  CETÃÞILE SEVERINULUI (IV)
de vamã ºi prin locul unde mai
târziu se va înãlþa Mãnãstirea
fortificatã Vodiþa.

La un moment dat, foarte
probabil, în anul 1241, trupele
hanului mongol Böček, dupã ce
dãduserã douã lupte cu românii,
au putut merge mai departe. În
prima luptã, potrivit cronicarului
Räšîd od-Dîn, armata comandatã
de hanul Böček i-a zdrobit pe
români („popoarele ulaghi”).
Rezultatul celei de a doua lupte
nu este exprimat clar de
cronicarul persan. Se pare cã a
fost o confruntare în care
românii, de sub conducerea lui
Miºelav ar fi obþinut o victorie.

Dealtfel, rãsunetul acelei
situaþii negative pentru tãtari a
ajuns ºi în Europa occidentalã.
El a fost înscris în cronica
episcopului Philippe Mouskées
din Tournay:

„Les Tartares revint noviele,
Ki par tot le monde fu biele,
Que li rois de la tiere sa Blas
Lesot decomfis a un pas;”
În afarã de aceste lupte, armata

mongolilor, extrem de numeroasã
ºi eficientã, având peste 40.000
oameni – cãlãreþi ºi trupe auxiliare
– a înaintat mai departe cãtre
Ungaria, pentru a se reuni cu restul
trupelor comandate de hanii Kadan
ºi Buri. Aurel Decei, bazându-se pe
indicaþiile date de kurultai-ul de la
Karakorum pentru drumul care
trebuia urmat de hanul Böček
pentru a ajunge în Ungaria, pe
Mureº ºi pe Tisa, unde urma sã se
întâlneascã cu trupele hanilor
Kadan ºi Buri, a presupus logic cã,
în aceastã primã fazã a înaintãrii,
trupele mongole au trecut ºi prin
Severin. Este foarte probabil ca în
drumul ei cãtre Ungaria, armata
comandatã de hanul Böèek sã fi
atacat ºi mica fortificaþie
româneascã din colþul de sud-vest
al castrului Drobeta cu turnul
circular. Astfel se explicã existenþa
celor trei schelete de luptãtori
gãsite în puþul de lângã turn, despre
care am scris mai sus.

   (va urma)
Prof. univ. dr. Radu ªtefan

Vergatti – istoric

 Viceprimar Daniel Cîrjan

Ca de fiecare datã, ne-au fost
aproape oficialitãþile judeþene ºi locale,
comandanþii structurilor MAI ºi MApN,
dar ºi reprezentanþi ai instituþiilor ºi
structurilor cu care noi colaborãm.
Dupã prezentarea unui scurt istoric al
protecþiei civile, pompierii au primit
aprecieri din partea prefectului
judeþului Mehedinþi, inginer Cristinel
Pavel, preºedintelui Consiliului
Judeþean, avocat Aladin Georgescu,
viceprimarului municipiului Drobeta
Turnu Severin, inginer Cornel Folescu,
doamnei director a filialei de Cruce
Roºie Mehedinþi, Elena Coardã, ºi
pãrintelui Mihai Zorilã, reprezentantul
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei.
Într-un cadru festiv, inspectorul ºef al
ISU Mehedinþi, colonel Florentin
Dragomir a adresat mulþumiri tuturor
pompierilor ºi a înmânat diplome de

ISU „Drobeta” la ceas aniversar
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã“ Drobeta” al judeþului Mehedinþi a
sãrbãtorit la 28 februarie, la Palatul Culturii “Teodor Costescu”, 87 de ani

de Protecþie Civilã în România.

merit oficialitãþilor prezente,
reprezentanþilor instituþiilor ºi
structurilor cu rol în gestionarea
situaþiilor de urgenþã.
Totodatã, pentru merite deosebite în
activitatea desfãºuratã, au fost
înaintaþi în gradul urmãtor, înainte de
termen, un ofiþer ºi patru subofiþeri.
   Având convingerea cã o populaþie
bine pregãtitã va fi mai puþin surprinsã
de un eveniment neprevãzut,
acþionând eficient ºi ajutând la
restabilirea stãrii de normalitate,
pompierii mehedinþeni îºi
concentreazã, în continuare, eforturile
ºi resursele pentru a conºtientiza,
instrui ºi apãra comunitatea, fiind
mereu în sprijinul semenilor.

COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE



opiniiOBIECTIV mehedinþean 05 - 11.03.2020pag. 8

O poveste scurtã, dragii mei.
Cheia în care va putea fi înþeleasã
rãmîne la longitudinea ºi latitudinea
fiecãruia. Cicã Iohannis stãtea pe
gînduri. Tot socotea cum sã
purceadã la curãþenia de primãvarã
în guvern. ªi cum stãtea el, aºa,
cufundat în ceaþã, instinctiv a bãgat
mîna în buzunar ºi, acolo, ce sã fie?
A dat de micuþul Cîþulicã, un alt
acrobat care nu joacã pe aceeaºi
frînghie cu cetãþenii! Ce ºi-a spus
în mintea lui, atunci? Ãsta mã va
scãpa de Sicã! Zis ºi fãcut! Cînd o
sã vrem sã ne fie bine, trebuie sã
cumpãram niºte creier pentru
Iohannis, pentru penelelii sãi ºi
pentru cei din opoziþie. Hai, un pic
de curaj, români! Hai sã ne distrãm!
Pãrerologii spun cã virusul
Covid19 nu se agaþã de cei bine
dispuºi, ci de cei puºi pe fapte rele:
peneliºtii ºi tãtucul lor biologic,
Iohannis. Va veni ºi apocalipsa lor!
E o problemã de timp! S-au distrat
destul! Au împins România într-o
situaþie fãrã precedent, încît e nevoie
de exorcizare, nu de alegeri
anticipate! Venirea lor la putere a
însemnat reluarea altor activitãþi
criminale împotriva României, a
justiþiei ºi cetãþeanului! ªtiut fiind
deficitul existent la pensii ºi
incidenþa mortalitãþii în rîndul celor
trecuþi de 65 de ani, cred cã ãstora
de la dreapta lui Iohannis le trece
prin cap rãspîndirea virusului, prin
turbosuflare, ca singura modalitate
de a spori bugetul pentru pensii.
Crezînd, astfel, cã vor rezolva toate
inechitãþile declarate de ministreasa
muncii, cãzutã în minister ca un ou
stricat într-o gãleatã. Revenind la
Cîþulicã, preafericitul în
incompetenþã, nu-l va putea opri
nimeni sã distribuie copiilor

De la slugoiul Sicã la slugoiul Cîþulicã
vaucere în loc de alocaþii!  Dar ºtiþi
cum se spune din popor: cu cît te
cobori mai mult la mintea celui fãrã
minte, cu atît eºti mai mãreþ! ªi apoi,
noi nu avem opoziþie. Dar vom avea
parte de un reality show de excepþie
cu noul cabinet.

Stînga româneascã are
semiparezã. Autobotezata dreaptã,
clicã de borfaºi nocivi, bãlãngãne
în dezbinare. S-a bãgat ºmechereºte
cu capul în laþ! S-o lãsãm sã se
sufoce! „Pentru ca rãul sã triumfe, e
suficient ca oamenii buni sã nu facã
nimic!”, afirma Edmund Burke.
Loviþi de grandomanie, peneleul ºi
guvernele lui Iohannis se joacã cu
destinele milioanelor de români! În
cîteva luni de popas la guvernare
au distrus, au dãrîmat anii de
constantã creºtere economicã,
realizatã de pesede ºi alde. Singura
opozantã, care l-a depãºit în
virulenþã chiar ºi pe Iohannis, e
madam Chichirãu. Nume, parcã,
predestinat, de chichi, de michi de
trei lei ridichii, a întors usereul pe
dos, fireºte cu gîndul, la os. Dar se
ia de guler ºi cu amãrîþii de peneliºti,
care, oricum, au fost mãcelãriþi în
comisiile de specialitate ale
Parlamentului, prin nefericiþii numiþi
sã facã parte din comandoul de
execuþie Orban2. Cînd nu se aºtepta,
chiar ºi Teufel Klaus a fost stropit cu
aghiazmã de la CCR, fiind obligat sã
transforme Orban2 în Cîþu1, care,
plin de fudulie cã va ajunge ce nu
spera vreodatã, s-a grãbit sã sune
din goarna hasnalei cã „va continua
depesedizarea României”. Dupã
cum se deruleazã evenimentele, nu
va trece multã apã în vad ºi CCR se
va ocupa ºi de numirea miniºtrilor!
Poate ºi de trãdãrile kwi-ste. Dã,
Doamne! Dupã desemnarea cîþului,
folclorul virtual a reacþionat prompt:
„Caligula Imperator ºi-a fãcut calul
senator. Iohannis a nominalizat
prim-ministru o mîrþoagã”.

Iohannis a vrut sã fie ºi popã ºi
hoþ! ªi cu cîrnaþii în pod ºi cu porcul
în coteþ. Între excursii, concedii ºi
agitarea bãþului prin gard a dormit
constant în primul mandat! Acum e
de-a binelea ameþit de putere, ºi,
„nema” strategii de lucru. Doar
virulenþã! De dimineaþã pînã la apus

urlã cã pesedeul e de vinã de Primul
Rãzboi Mondial, de al doilea, de
gripa aviarã, pesta porcinã,
mexicanã, de boala vacii nebune ºi
de coronavirus! Oare, înseamnã cã
pesedeul e puternic ºi se va ridica
din cenuºã? Îl doare în cot pe
Iohannis, cã, dacã va fi cazul, nu
sînt mãºti de protecþie în farmacii!
El aruncã pe feisbuc
cugetãri izvorâte din
profunzimea cunoºtinþelor
sale igienico-medicale,
extrase din fizica meditativã:
„Instituþiile responsabile au
luat toate mãsurile care se
impun pentru a împiedica
rãspândirea acestui virus în
þara noastrã ºi a limita efectele
sale negative.[…] Nu uitaþi
sã vã spãlaþi pe mâini! […]
Curãþaþi suprafeþele cu
dezinfectanþi pe bazã de clor
sau alcool”.

Marele strateg Iohannis
rescrie Constituþia, din simþ
patriotic, special pentru
români, acum cînd o
eventualã epidemie e
urgenþã naþionalã în alte state ale
lumii. Chiar dacã isteria a cuprins
„prostimea”, iar purceaua nu e chiar
moartã în coteþ, ne-a asigurat cã
avem niºte medicamente
strãmoºeºti în cazul
coronavirusului: Popamin,
Gropamin ºi Amin, Amin! Tot pentru
coronavirus avem stocuri de
arpacaº, apã, sare, zahãr tos, coajã
de lãmîie, zahãr vanilat, esenþã de
rom, miez de nucã, ºi gata e coliva.
Lumînãri au bisericile. În plus, au
grijã de noi reprezentanþii zaharisiþi
ai unchiului Sam ºi strãbunicul
Soroº! Vedeþi? Sînt ºanse sã
scãpãm de epidemie! Chiar dacã
televiziunile ne oferã distracþie
maximã pe tema acesteia! Jurnaliºtii
mãcãnesc de dimineaþã pînã
noaptea, la fel ca în cazul Caracal.
Spectacol ºi isterie! Noroc cu
Compania americanã „Moderna
Therapeutics” care a produs primul
lot de vaccin împotriva COVID-19,
cã de cînd cu aviara, nici raþe nu
prea mai avem pentru a le trimite la
rãzboi, cum au procedat chinezii cu
lãcustele. Trãiascã vaccinul cã nu

se ºtie cît va mai trãi vaccinatul dupã
administrare.

Vom vedea, poate, cum circarii
ãºtia ai penelului vor fi în proces
de dispariþie. Într-un fel de
retragere în spatele frontului.
Dupã atîtea înfrîngeri, vor
dispãrea de pe frontispiciu, la
ospiciu, pufanii matoliþi care au

tras la întîmplare în popor,
sergenþii sãriþi de pe fix, care
vorbeau singuri pe drum. Oastea
asta veselã ºi sulfuroasã legatã cu
fire lungi ºi nevãzute de Iohannis
trebuie pusã în carantinã mai
drastic decît suspecþii purtãtori de
COVDIV-19! Toþi soldaþii de rînd
ai mafiei ºi mercenarii care
executau ordinele lui Iohannis, ca
sã urce în ierarhia clanului, au
nevoie de fizioterapie la materia
cenuºie! ªi, cu toate acestea, nu
vor ajunge sã vîndã telefoane la
negru, vor fi  pãstraþi într-o
magazie, ºi vor fi scoºi la nevoie
din tatã în fiu, cînd vor prinde o zi
mai bunã. Dupã toate focarele de
infecþie ºi accidentele grave
provocate de Iohannis în primul
mandat ºi în acest al doilea abia
început, trag o singurã concluzie:
Constituþia României ºi, prin,
extensie, întreg sistemul
legislativ, sînt niºte suluri de hîrtie
igienicã pentru Iohannis.

Aranjament grafic - I.M.
Maria Diana Popescu, Art-emis

 www.art-emis.ro/editoriale
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Sigur cã „bucuroºi le-om duce
toate, de-o fi pace, de-i rãzboi”, însã
bucuria asta sunã mai mult a
masochism decât a etapã
intermediarã, înainte de a ajunge la
ceva mai bun. Adicã strângi
cureaua, strângi din dinþi, din colþul
mesei, pentru cã eºti sigur cã
politicienii care te conduc sunt
animaþi de cele mai frumoase
dorinþe de a duce þara pe cele mai
înalte culmi de civilizaþie ºi de
dezvoltare. Nu se mai lucreazã pe
bazã de cincinal, nu se mai ºtie
nimic în legãturã cu viitorul acestei
þãri. Nu ºtim unde vrem sã ajungem,
unde vom fi peste 5 sau peste 10
ani, din punctul de vedere al
dezvoltãrii, al obiectivelor de
infrastructurã, educaþie, sãnãtate,
nivel de trai, organizare socialã ºi
altele. Adicã nimic.

Ceva planuri pe la infrastructura
rutierã, adicã o sã fie, totul într-
un viitor imperceptibil. Vom avea
autostrãzi, drumuri ºi alte chestii
care ne vor ajuta sã cãlãtorim mai
rapid sau sã aducem mai repede
turiºti ºi investitori. Absolut

 ªtefan Bãeºiu

Þara este pe stop
niciun fel  de idee nu au
conducãtorii noºtri, care de fapt
nici nu prea vor sã ne conducã.
Pentru ei, preluarea puterii nu
este decât mers la „servici”.

Nu au niciun fel de rãspundere
pentru cum conduc. Nu îºi propun
nimic. Nu ne propun nimic. Nu îi
intereseazã cã þara este fãrã
guvernare de mai mult timp. Încã
de pe vremea lui Grindeanu,
Tudose ºi Dãncilã, când orice fel
de performanþe ºi competenþe au
fost coborâte din pod sub pãmânt.
S-a ajuns la piciorul broaºtei cu
promovarea pe criterii  de
competenþã ºi tot ceea ce conteazã
este apartenenþa politicã. Aproape
cã nu mai este niciun fel de
diferenþã între politicieni. Au
guvernat dupã dorinþa lui Dragnea
de a scãpa de puºcãrie ºi pânã la
urmã nu a scãpat. Apoi PSD ºi-a
pierdut ideea programaticã. Nu mai
are preºedinte, nu are niciun fel de
obiectiv. Statutul ºi doctrina sunt
doar niºte cartoane fãrã valoare.

Au plecat pesediºtii ºi au venit
liberalii. Singurul lor plan nu era

guvernarea în sine ºi conducerea
þãrii pentru Binele Public ºi pentru
rezolvarea problemelor naþiunii ºi
bunãsoarea generalã. Motivul
pentru care a fost preluatã
guvernarea a fost unul singur ºi
simplu: asigurarea celui de-al
doilea mandat pentru preºedintele
Klaus Iohannis. Au fãcut lucrul
acesta, pentru cã era destul de
riscant ca PSD sã se ocupe de
organizarea alegerilor. S-au ocupat
liberalii ºi au reuºit. Se vorbeºte ºi
de o complicitate din partea PSD
ºi, mai nou, de un blat pentru
alegerile anticipate. Vom vedea.

Cert este cã dupã ce ºi-au atins
obiectivul, acela de a-l asigura pe
Iohannis de un nou mandat, liberalii
ºi-au pierdut ºi ei busola. Nu aveau
niciun fel de plan. Se vede cã au
continuat fãrã niciun fel de
probleme politicile PSD, cu
împrumuturi ºi creºterea de
venituri. Nicio altfel de idee. ªi nici
nu au cum sã propunã altceva
pentru cã nu au luat în calcul ºi
pasul urmãtor realegerii lui
Iohannis. Au mers pe principiul „ªi
mâine este o zi!”, dupã care se
ghideazã aproape orice bugetar
din þara noastrã.  Am spus
aproape orice bugetar pentru cã
o mai fi vreo 20 – 30% care mai
ºi lucreazã, altfel s-ar intra în
blocaj total al administraþiei.

Liberalii ºi-au dat ºi ei seama cã

ori continuã politicile sociale ori
fac ceva, dupã ce s-au dezmeticit
din euforia realegerii lui Iohannis.
Probabil cã au optat pentru politici
sociale cu moderaþie ºi îºi dau
seama cã, dacã vor începe sã nu
mai onoreze ce au promis
pesediºtii, vor scãdea în sondaje.
Prin urmare, potrivit liberalilor, este
nevoie de alegeri anticipate, înainte
de a începe erodarea Guvernului,
care o mai fi ºi acela. Practic, þara
este pe stop acum. Cine va fi
politicianul tampon care sã ia
taurul de coarne ºi sã repunã cãruþa
pe roate? Ne paºte sãrãcia, din
cauza instabilitãþii politice ºi a
molimei din ultimele zile. Sã
rãmânã momentan alegerile
anticipate singurul obiectiv de þarã
al clasei politice? Unii spun cã om
trece noi ºi peste sãrãcie, pentru
cã oricum banii s-au devalorizat
de tot ºi a venit primãvarã, vor
apãrea ºi buruienile. Mai uºor cu
încãlzirea caloriferelor ºi încep sã
se rezolve lucrurile.

Dar mai este ºi molima nouã
care t rebuie combãtutã de
guvernanþi. Unii spun cã noroc
cã nu se ocupã un român de
acest lucru, ci un palestinian ºi
nu vom da greº. Sã nu ne spunã
cã iar o sã strângem cureaua,
dupã ce euro se va face 5 lei, cã
o sã depãºim Siria la migraþie.
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Bucureºti, 2 martie 2020 –
Federaþia Românã de Triathlon anunþã
astãzi cã lotul României a câºtigat locul
I pe naþiuni în cadrul Campionatelor
Europene de Winter Triathlon, ce au
avut loc la Cheile Grãdiºtei, în perioada

Locul I pe naþiuni pentru România, la Campionatele Europene de Winter Triathlon

29 februarie – 1 martie.
   Sportivii români au obþinut rezultate
remarcabile în cadrul competiþiei:
- Viorel Palici - medalie de bronz
la categoria Elite individual;
- Maria Luisa Rãºina - medalie de

argint la categoria U23 ºi locul 4 la
Elite individual;
- Echipa României de ºtafetã,
reprezentatã prin Viorel Palici ºi Maria
Luisa Rãºina - medalie de bronz;
- Robert Tâmîrjan - medalie de aur la
paratriathlon, PTS4.
   Pentru o desfãºurare cursivã a
competiþiilor, peste 80 de tone de
zãpadã artificialã au fost pregãtite de
gazdele evenimentului, Complexul
Sportiv Cheile Grãdiºtei. Competiþia a
fost susþinutã de Enel România ºi de
Premium Lubricants, prin brandurile
de renume Texaco ºi Havoline.
   Þãrile reprezentate la startul
campionatelor au fost: Austria, Cehia,
Estonia, Germania, Italia, Marea
Britanie, Moldova, Norvegia,
România, Slovacia, Spania, Suedia,
Turcia, Rusia, Ungaria.

   În cadrul unui concurs de Winter
Triathlon, unul dintre cele mai noi
evenimente din calendarul internaþional,
sportivii aleargã 8 kilometri pe zãpadã,
parcurg 14 kilometri de Mountain Bike
tot pe zãpadã ºi fac ºi 12 kilometri de
schi fond. De altfel, triatlonul de iarnã
este în cursã pentru o premierã absolutã
– prezenþa în calendarul oficial al
Jocurilor Olimpice din 2022.
   Fondatã în 2012,Federaþia Românã
de Triathlon are ca obiectiv creºterea
adopþiei disciplinelor sportive
gestionate în rândul sportivilor ºi a
performanþelor sportivilor români ce
fac parte din loturile naþionale.
Sponsorul principal al Federaþiei este
Enel România. Mai multe informaþii
despre Federaþie, activitate ºi sportivi
sunt disponibile lawww.frtri.ro.

Silviu Nicolescu

 urmare din pag. 2

laborator de cercetare a viruºilor
foarte cunoscut. ªi, pe mãsurã ce ne
informãm pe tema acestui
coronavirus ciudat, descoperim noi
ºi noi evenimente ne întâmplãtoare.

Este doar o gripã!
Domnilor ºi doamnelor, este o

gripã! O gripã sezonierã cu o
rãspândire ºi cu o ratã de
îmbolnãvire ºi de mortalitate
aproape similarã cu a gripelor pe
care le-am traversat fiecare dintre
noi în decursul vieþii. Aceastã gripã,
ca ºi celelalte de altfel, a afectat în
mod fatal numai persoanele deja
bolnave, tarate de boli cronice, cu
organismul slãbit de suferinþe
anterioare ºi incapabil sã lupte cu

COVID-19, un clasic model...
oricare altã virozã. Rata
imbolnãvirilor, clamatã de o mass-
media iresponsabilã ca fiind ne mai
întâlnitã în istorie este, de
asemenea, insignifiantã. La
populaþia Terrei de 7,6 miliarde,
existã  82.164 de îmbolnãviri (cifra
este aceea de azi, 27 februarie, ora
09.00 dimineaþa), adicã un procent
de numai 0,000000107%! Adicã
1(una) îmbolnãvire la fiecare 10
milioane de oameni. Dacã ar fi sã
ne referim la morþi, procentul
devine de 30 de ori mai mic (un
deces la fiecare 300 de milioane de
oameni!) Vi se pare cã seamãnã cu
pandemia anunþatã, cu apocalipsa
care a înnebunit milioane de
locuitori ºi care a închis cu armata
comunitãþi întregi?

O.M.S. spune cã da. Seamãnã. În
opinia celei mai autorizate persoane
de pe glob în ceea ce priveºte sãnãtatea
noastrã, dl Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directorul general al
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii:
„Ameninþarea unei pandemii de gripã
este omniprezentã. [...] Suntem într-o
situaþie foarte delicatã, în care epidemia
poate merge în orice direcþie, în funcþie
de modul în care gestionãm situaþia.
Poate fi izolatã, dar, dacã nu facem ce
trebuie, vã scãpa de sub control. Dacã
aplicãm mãsuri de izolare, precum cele
aplicate de China, vom observa o
scãdere a cazurilor ºi în final epidemia
poate fi izolatã” . Totodatã, acelaºi
domn Ghebreyesus, ne sfãtueºte sã nu
comparãm Covid-19 cu o gripã…
Pãi, dacã ne spuserãþi chiar dv cã este
o gripã, cu ce altceva s-o comparãm,
domnule Ghebreyesus?

Nu aº dori sã credeþi cã îl acuz,
cumva, pe directorul O.M.S., dar este
uºor de constatat cã s-a contat, de
cãtre cei care ne manipuleazã,
inclusiv pe reacþia emoþionalã,
dincolo de raþiune, a oficialitãþilor de
la toate nivelurile. Se ºtie, acestea
sunt bântuite permanent de frica unui
eºec în alegerile ce urmeazã
implacabil dacã vor fi criticaþi cã nu
au luat toate mãsurile imaginabile
pentru a preîntâmpina „nenorocirea”.

Cine ar avea interesul  sã
orchestreze un asemenea scenariu?

În ceea ce priveºte arãtatul cu

degetul, nu numai noi, românii,
suntem meºteri. O mulþime de analiºti
ºi de jurnaliºti de pe mapamond se
grãbesc în a indica „vinovaþii”.
Conform acestora, aria celor culpabili
pentru crearea ºi menþinerea unei stãri
de teamã vecinã cu isteria pare a fi
extrem de largã. Se merge de la a
indica S.U.A. ca fiind principalul
interesat, din motive determinate de
ambiþia de a controla mersul lumii,
la incriminarea marilor corporaþii
farmaceutice preocupate nu numai de
vinderea medicamentelor dar ºi de
obþinerea de fonduri ºi de întrarea
urgentã în circuitul comercial a unor
noi vaccinuri încã ne admise pentru
tratarea oamenilor. De la obsesia
miliardarilor adepþi ai teoriei eugeniei
de a lansa pe piaþã un vaccin destinat
impuþinãrii populaþiei Terrei ºi
controlului genetic al celor rãmaºi,
pânã la actiunea puternicelor lanþuri
de magazine de produse alimentare
cu scopul de a-ºi vinde stocurile
uriaºe pe cale sã devinã inutilizabile.
Se ajunge, în mod cât se poate de
serios, la absurda idee conform cãreia
guvernul chinez ar fi eliberat voit
virusul în propria þarã cu scopul a
demonstra lumii cât este de capabil
în a stãpâni un fenomen de isterie
naþionalã.

Aranjament grafic - I.M.

 continuare în numãrul urmãtor

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



informaþiiOBIECTIV mehedinþean 05 - 11.03.2020 pag. 11

Episcopia Severinului ºi
Strehaei ne-a obiºnuit de câþiva ani
buni cu tot felul de realizãri în multe
domenii de activitate. A devenit o
prezenþã vie ºi necesarã în viaþa
cetãþii ºi a judeþului întreg. Ar fi
destul sã amintim doar construirea
de biserici în aproape toate satele,
repararea altora aflate în paraginã,
restaurarea vechilor mãnãstiri ºi
construirea altora noi, construirea
mãreþei catedrale din centrul
municipiului severinean, Postul de
radio “Lumina”, care emite non-
stop, revistele pentru preoþi, copii
ºi credincioºi, activitatea pastoral
– misionarã ºi cea filantropicã,
activitatea editorialã complexã,
câte 2-3 simpozioane naþionale
ºi internaþionale în fiecare an,
corul “Chinonia” ºi lista ar putea
continua…
   Omul care conduce toate aceste
activitãþi, care se implicã trup ºi
suflet spre binele Bisericii ºi al
enoriaºilor sãi, este ierarhul locului,
Preasfinþitul Episcop Nicodim.
   Adãugãm realizãrilor mai sus
menþionate una de maximã importanþã
nu numai pentru Bisericã, ci ºi pentru
cultura românã: seria de volume
Mehedinþi – Istorie, Culturã ºi
Spiritualitate. Seria a ajuns deja la
volumul al X-lea ºi continuã. Iar aceste
volume nu sunt niºte broºurele
oarecare, ci “cãrãmizi” de pânã la
1.500 pagini fiecare… Este înglobatã
în aceste volume o muncã titanicã, la
care au contribuit ca “salahori” sute
de oameni de culturã din þarã ºi
strãinãtate, începând cu ierarhi,
academicieni, profesori universitari,
oameni de culturã ºi artã. Volumele
acestea valorificã ºi “veºnicesc” truda
participanþilor la simpozioanele
organizate de episcopia noastrã. Au un
evantai tematic larg: teologie, istorie,
istorie literarã, etnografie, folclor,
criticã de artã º.a. Altfel spus, o
publicaþie complet liberã de orice fel
de cenzurã, în care a adus fiecare ce a
avut mai de preþ în palmaresul
ostenelilor sale. Este interesant sã vezi
studii de arheologie localã ºi naþionalã
alãturi de cele de istorie veche, medie,
modernã ºi contemporanã; studii
biblice alãturi de cele dogmatice,
morale, canonice, liturgice, pastorale,
catehetice, omiletice; studii de

O carte – monument
bizantinologie alãturi de cele de
muzicologie ºi istoria artei sau
iconografie; studii privind istoria cãrþii
ºi tiparului, alãturi de cele de
ecumenism sau de filozofie, de istoria
religiilor, relaþii publice, comunicare.
Nu lipsesc studiile de istorie
bisericeascã româneascã ºi universalã,
monografii de personalitãþi bisericeºti
ºi laice, de evenimente care au
constituit pietre de hotar în evoluþia
poporului român ºi a Bisericii sale.
   An de an la Severin au poposit
oameni de culturã, ºi-au expus
comunicãrile în prezenþa unui public
avizat, au iscat dezbateri pro ºi contra
cu privire la tezele susþinute ºi au
consemnat concluziile cuvenite. Altfel
spus, la Severin vorbitorii au lansat
teze, au invitat ascultãtorii sã le
comenteze, sã exprime antiteze ºi la
sfârºit au realizat sinteze, pe care
episcopia le-a încredinþat tiparului.
Autorii din aceste volume sunt de
ambele sexe, de toate vârstele ºi de
toate profesiile ºi specializãrile.
Simpozioanele s-au derulat pe
parcursul a 3-4 zile ºi au fost un
adevãrat regal de culturã ºi
spiritualitate româneascã.
   Cu ani în urmã, mai precis prin
1979-1983 ºi conducerea judeþului
Mehedinþi iniþiase un serial de
simpozioane, iar comunicãrile au
fost publicate în patru volume, apoi
simpozioanele au fost interzise, iar
seria volumelor întreruptã. Era de
aºteptat ca dupã Revoluþie aceastã
iniþiativã extraordinarã sã fie reluatã
de prefecturã, de primãrie, de
forurile culturale ale judeþului,
dar…, pauzã.
   Acþiunea întreprinsã de Episcopia
Severinului ºi Strehaei este de o valoare
excepþionalã într-un peisaj cultural
foarte arid, o adevãratã oazã de culturã,
iar seria volumelor amintite avem
convingerea cã va dãinui cel puþin tot
atât cât va dãinui ºi catedrala, adicã
sute de ani, vorbind urmaºilor cã ºi la
Mehedinþi s-au nãscut oameni.
   Urãm Preasfinþitului Episcop
Nicodim ºi Episcopiei Severinului
sã aibã putere sã menþinã seria
acestor simpozioane ºi apariþia
acestui ºir de volume mulþi ani de
aici înainte, fiindcã ele scriu istorie
pe rãbojul vremii.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Comparativ cu sfârºitul lui ianuarie,
euro a câºtigat luna trecutã aproape
3,5 bani, dolarul peste 2,9 bani iar
francul elveþian peste 5,5 bani.

Cursul euro a crescut la maximul
istoric de 4,8127 lei, iar cotaþia stabilitã
de Banca Centralã Europeanã a
înregistrat un record de 4,8130 lei.

Tranzacþiile de la sfârºitul
perioadei s-au realizat în culoarul
4,802 – 4,809 lei, astfel cã media a
fost stabilitã de BNR la 4,8027 lei.

Înmulþirea pariurilor pe scãderea
de cãtre Rezerva Federalã americanã
a dobânzii sale cheie, de cel puþin
douã ori în acest an, pentru a
preîntâmpina slãbirea economiei
cauzate de epidemia de Covid19, au
avut ca efect deprecierea dolarului
faþã de un coº al principalelor valute.

Mãsura de urgenþã a Rezervei
Federale americane de a reduce
dobânda sa cheie la 1 – 1,25%, cu
scopul de a proteja economia SUA
de impactul epidemiei de
coronavirus, a avut ca efect scãderea
rapidã a cursului dolarului pânã la
4,3126 lei, valoarea stabilitã la
finalul perioadei.

Moneda elveþianã a fluctuat în
culoarul 1,059 – 1,071 franci/euro, iar
media ei a scãzut de la maximul
ultimilor cinci ani de 4,5315 la 4,5138
lei, cea de la finalul intervalului fiind
calculatã la 4,5143 lei.

Poziþiile intransigente arãtate de UE
ºi Marea Britanie înainte de începerea
negocierilor privind acordul comercial
post-Brexit au provocat deprecierea
acceleratã a lirei sterline. Cursul
acesteia a scãzut de la 5,7552 lei,
maxim al ultimilor aproape patru ani,

 Radu Georgescu

Euro cumuleazã forþe la 4,8 lei
la 5,5187 lei, la sfârºitul perioadei.

Uncia de aur a urcat miercuri pe
pieþele specializate la 1.635 – 1.645
dolari, astfel cã preþul gramului de
aur stabilit de BNR a urcat de la
222,4340 la 227,7276 lei.

Chiar dacã Ministerul de Finanþe a
redeschis o emisiune de titluri
scadentã în septembrie 2031, prin
care s-a împrumutat cu 815,3
milioane lei, cu peste 700 milioane
lei peste nivelul programat, BNR a
organizat la finalul intervalului o nouã
operaþiune de sterilizare a excesului
de lichiditate din piaþa monetarã.

BNR a atras de la bãncile
comerciale depozite în valoare de
5,16 miliarde lei, cu scadenþa la o
sãptãmânã, la o dobândã de 2,50%
egalã cu cea de politicã monetarã.

Cu toate acestea, indicele la trei luni,
în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, a coborât de la 2,94 la 2,89%,
minim care se mai înregistra la
jumãtatea lui ianuarie 2019. Indicele
la ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, a scãzut de la
3,05 la 3,04%, minim ai ultimelor
aproape doi ani, iar cel la 12 luni a
alunecat de la 3,15 la 3,14%.

Perechea euro/dolar a crescut marþi
la 1,1212 dolari, maxim al ultimelor
douã luni, ºi fluctua la finalul perioadei
între 1,1136 ºi 1,1186 dolari.

De la valori de 10.400 dolari, la
jumãtatea lui februarie, bitcoin a scãzut
pe platformele specializate la sfârºitul
perioadei la 8.500 – 9.000 dolari.

Analiza cuprinde perioada
26 februarie – 4 martie.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce în preajmã o
mulþime de persoane apropiate, care au nevoie
de sprijinul tãu moral. Cu unii nu te-ai mai vãzut
demult ºi acum este momentul regãsirilor, al
poveºtilor spuse la un pahar de vorbã ºi al
destãinurilor serioase. Ascultã-i pe ceilalþi, dar
vorbeºte puþin despre tine ºi slãbiciunile tale.
Existã ºi profitori în preajma ta, care abia
aºteaptã sã faci sau sã zici ceva care þi-ar dãuna
pe termen lung. A doua parte a sãptãmânii aduce
energii favorabile desfãºurãrii treburilor
domestice.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Cheltuieli majore la începutul sãptãmânii,
dar îþi cresc veniturile într-un anumit fel. Poate
fi vorba despre primirea salariului, a unui bonus
substanþial sau primeºti favoruri ºi cadouri
deosebite. Fii prudent pe 5 martie, deoarece
existã riscul sã pierzi bani, bunuri sau sã aparã
nereguli în documentele financiare. În a doua
parte a sãptãmânii se întrezãresc cãlãtorii pe
distanþe scurte, activitãþi intelectuale ºi dialoguri
ample cu persoanele din anturajul apropiat.
Vorbã multã sãrãcia omului, deci ar fi bine sã-þi
dozezi vorbele ºi gesturile.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

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

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

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

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

O sãptãmânã controversatã vizavi de relaþiile
cu prietenii ºi cu susþinãtorii din segmentul
profesional. Cumva ar fi nevoie sã-þi remodelezi
unele concepþii ºi planuri de viaþã, pentru cã
acum sunt unii care, mai mult sau mai puþin
discret, îþi reproºeazã rigiditate mentalã,
conservatorism nefondat sau ancorare în relaþii
ºi situaþii perimate. Priveºte atent la propria ta
viaþã ºi depune eforturi pentru a o îmbunãtãþi.
Energia zilelor de 5 ºi 6 martie activeazã
afecþiunile specifice sistemului digestiv ºi pe
cele ale sistemului osos. Prudenþã!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

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

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sunt zile interesante pentru relaþiile cu
strãinãtatea. Au succes demersurile privitoare
la o cãlãtorie îndepãrtatã, pentru studii sau
pentru a lucra în þãri strãine. Totuºi evitã ziua
de 5 martie pentru decizii ferme sau pentru
asumarea unor responsabilitãþi deosebite.
Segmentul profesional se va evidenþia în a doua
parte a sãptãmânii, mai ales relaþiile cu ºefii ºi
persoanele oficiale din diverse instituþii. Sunt
multe aspecte bizare în ceea ce priveºte
susþinerea ta profesionalã ºi imaginea publicã,
de aceea fii precaut. Susþinere de la ºi prin
prieteni.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce câºtiguri
financiare dintr-o colaborare, de la ºi prin alþii
sau pur ºi simplu, fãcând ordine prin hârtii,
descoperi o micã avere uitatã într-un plic.
Alcãtuieºte o listã de prioritãþi ºi evitã cheltuielile
nefondate. Primeazã facturile, taxele ºi nevoile
celor dragi. Mentalul este agitat în zilele de 5 ºi 6
martie, astfel cã fii prudent. Implicarea în activitãþi
intelectuale sau demersuri privitoare la cãlãtorii
sau studii te oboseºte mult. Acceptã sprijinul
cuiva de încredere pentru a duce lucrurile la bun
sfârºit. Întâlniri cu oameni de vazã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

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

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna debuteazã cu multe sarcini de lucru
la serviciu, însã vei fi încântat. Cum eºti o fire
foarte de muncitoare te vei pune rapid pe treabã.
Ar fi bine sã alcãtuieºti o listã de prioritãþi ºi sã
nu te pierzi în amãnunte neimportante. Existã
riscul sã oboseºti ºi chiar sã aparã neplãceri
serioase pe segmentul sãnãtãþii. Ai încredere cã
vei rezolva totul la timp ºi foarte bine. Pe 5 ºi pe
6 martie apar chestiuni parteneriale, probabil
semnarea unui contract, rediscutarea unora vechi
sau plãnuirea unor activitãþi comune cu alþii.
Prudenþã! Cheltuieli comune majore.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Rãscolirile sentimentale deschid sãptãmâna, fie
cã este vorba despre persoana iubitã, fie despre
copii. Sunt momente pasagere, astfel cã nu este
cazul sã te îngrijorezi. Cei dragi au nevoie de
sprijinul tãu moral în chestiunile lor personale,
vor mai multã atenþie ºi afecþiune din partea ta ºi,
nu în ultimul rând, îþi vor propune sã te implici
alãturi de ei în activitãþi recreative. Posibile
neplãceri financiare, pentru cã acum îþi doreºti
mai mult decât îþi permite bugetul. A doua parte
a sãptãmânii aduce în atenþie probleme vechi de
sãnãtate. Plus activitãþi comune cu alþii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

La începutul sãptãmânii ai succes în treburile
gospodãreºti ºi în dialogurile cu membrii familiei.
Este rost de reuniuni familiale, de vizitare a
locurilor natale sau de a sta la poveºti împreunã
cu prietenii, cunoºtinþele, vecinii din copilãrie.
Evitã sã aluneci în emoþii mari ºi detaºeazã-te de
trecut! Priveºte viaþa ca pe o experienþã, ca pe un
film, pe parcursul cãruia poþi lua, din când în când,
premii fabuloase. În zilele de 5 ºi 6 martie intervin
chestiuni amoroase ºi legate de copii. Prudenþã,
rãbdare ºi încredere! Sãnãtatea devine vulnerabilã
spre finalul sãptãmânii.

(5 - 11 martie 2020)

Autor: AstroCafe.ro
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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

ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ
Primãria Comunei Corcova cu sediul în sat Corcova, strada

Principalã, judeþul Mehedinþi, anunþã:
În data de 16.04.2020, ora 11.00, organizeazã licitaþie publicã pentru

închirierea urmãtoarelor bunuri:
 -Teren în suprafaþã de 30 m.p., în satul Corcova, comuna Corcova,

situat în faþa proprietãþii Maracine Gheorghe, ce aparþine domeniului
public al Consiliului Local Corcova, judeþul Mehedinþi, conform HCL nr.
9/13.02.2020 ºi temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

- Spaþiu de 12 m.p., situat în clãdirea fostului C.A.P., sat Corcova,
comuna Corcova, judeþul Mehedinþi, ce aparþine domeniului public al
Consiliului Local Corcova, judeþul Mehedinþi, conform HCL nr. 9/
13.02.2020 ºi temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

- Spaþiu de 10 m.p. situat în sediul fostei ªcoli din satul Vlãdãºeºti,
comuna Corcova, judeþul Mehedinþi, ce aparþine domeniului public al
Consiliului Local Corcova, judeþul Mehedinþi, conform HCL nr. 9/
13.02.2020 ºi temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

   Documentaþia de atribuire se poate obþine, la cerere, de la
Compartimentul Secretariat din cadrul Primãriei comunei Corcova, strada
Principalã, judeþul Mehedinþi. Pentru obþinerea documentaþiei  se achitã
cash, la casieria Primãriei comunei Corcova, 20 lei/exemplar.

 Data limitã de depunere a ofertelor:
14.04.2020 ora 10.00, la sediul Primãriei comunei Corcova,

Compartimentul Secretariat, strada Principalã, judeþul Mehedinþi.
Relaþii  la telefon: 0786350575, fax: 0252383464 sau la

Compartimentul Secretariat.

Desfãºurat în incinta
Complexului Olimpic de la Izvorani,
Campionatul Naþional de Chanbara
pentru copii ºi cadeþi a reunit la start
120 de copii de la 14 cluburi din
þarã. Aceºtia s-au întrecut în probele
de Tanto (cuþit), kodachi (sabie
scurta), Choken (sabie lungã),
nunchaku, Tate Kodachi (sabie
scurtã cu scut), Morote Choken
(lupta cu douã sãbii) ºi echipe mixte.
   Dupã 12 ore de concurs samuraii
din Strehaia au urcat în toate probele
pe podium, iar în lupta pe echipe au
reuºit sã obþinã titlul de Campioni
Naþionali, învingând în finalã echipa
din Ploieºti cu scorul de 2-1.
   Dar sã prezentãm ºi pe protagoniºtii
acestui succes: Marghescu Maria,
Ceaucã Maria, Marghescu Andrei,
Turcu Mihai, Witt Fiona, Filip Mihnea.
Echipa a fost formatã din Ceaucã

Samuraii din Strehaia Campioni
Naþionali la Chanbara

Maria (kodachi), Marghescu Andrei
(Choken), Filip Mihnea (Morote
Choken).
   Succesul vine dupã foarte multã
muncã. Elevii provin de la urmãtoarele
ºcoli: “Mihai Viteazul”, “Dumitru Bodin”,
ªcoala generalã Valea Bunã ºi se
pregãtesc în cadrul Cercului de Judo
ºi Chanbara al Palatului Copiilor
Drobeta Turnu Severin, Filiala
Strehaia, sub îndrumarea prof. Gîdea
Ilie, specialitatea Judo ºi Arte Marþiale
de Contact. Chanbara se practicã sub
îndrumarea Federaþiei Române de
Chanbara, oficial recunoscutã de
Ministerul Tineretului ºi Sportului.
   Iatã cã, pentru prima datã,
Mehedinþiul are o echipã Campioanã
Naþionalã la o artã marþialã. Micii
samurai din Strehaia fac istorie. Sã-i
felicitãm ºi de ce nu sã-i ºi premiem
dacã e posibil!  I.G.M.
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CFR’43 Turnu Severin s-a
calificat fãrã emoþii în sferturile de
finalã ale Cupei României la Futsal
U19, dupã ce a trecut categoric, în

Cel mai bun atlet
severinean a reuºit sã-ºi rectifice
propriul record în proba de 800 m,

Optimile de finalã ale Cupei
României la Fotbal - faza judeþeanã
Mehedinþi au scos Viitorul ªimian
din cursa pentru trofeu. Fosta
câºtigãtoare a competiþiei, din
2018, a fost învinsã de liderul din
Liga a 5-a, AS Noapteºa, care s-a
impus cu 5-3, rezultat prin care a
acces în sferturile de finalã. În
celelalte jocuri, favoritele s-au
impus la scoruri categorice. Astfel,
Inter Salcia a câºtigat cu 9-1 la ASG
Hinova, CS Strehaia s-a impus cu

Calificare la pas pentru CFR’43

ambele manºe, de ªoimii Simand.
Dacã joia trecutã, în meciul-tur,
disputat la malul Dunãrii, severinenii
s-au impus cu 11-1, returul de la

Arad a fost tranºat tot de
olteni, care au câºtigat
cu scorul 9-6. Astfel,
echipa antrenatã de
Hugo Moutinho s-a

calificat între primele 8, la nivel
naþional. Pânã la meciul din
sferturile de finalã ale Cupei
României, CFR’43 Turnu Severin va
disputa încã 2 jocuri din Liga Elitelor
U19. Primul va avea loc duminicã,
de la ora 17:00, în Sala Polivalentã
din Drobeta Turnu Severin, cu ACS
Autobergamo Deva, urmând ca
peste o sãptãmânã sã joace la
Iºalniþa, cu Viitorul Bãleasa. În
primele 2 jocuri din campionat,
severinenii au fost învinºi de FK
Odorheiu Secuiesc, scor 5-1, ºi de
ªoimii ªimand, scor 7-6. “Ne-am
luat revanºa dupã înfrângerea

meritatã, din ultimele secunde, de
la Arad, din campionat. În Cupã am
învins de 2 ori ªoimii ªimand ºi
sper s-o facem ºi în Liga Elitelor, în
returul din luna aprilie, de la Severin.

Pânã atunci, trebuie sã câºtigãm
duminicã cu Deva, pentru a pãstra
ºanse la locul secund. Ne aºteaptã
un meci foarte greu”, a declarat
antrenorul portughez Hugo
Moutinho. Relu Clement (3 g), Raul
Iorgulescu 2, Samy Gîrlea (2),
Denis Câmpeanu ºi Coti Dãnoiu au
marcat în meciul-retur pentru
severineni, în timp ce jocul din
prima manºã au înscris Eugen
Toader (3 g), Andrei Nohaiu (2 g),
Relu Clement, Petruþ Rãdulescu,
Raul Iorgulescu, Coti Dãnoiu,
Sebastian Iacob ºi Alex Crãiaºu.

Optimile de finalã ale Cupei României la Futsal
ªoimii Simand - CFR’43 Turnu Severin 6-9, în tur 1-11
West Deva - Viitorul Bãleasa 4-6, în tur 3-6
Metropolitan Iºalniþa - Autobergamo Deva 6-4, în tur 4-7
CN NG Fãlticeni - FK Odorheiu Secuiesc 3-5, în tur 2-13
Viitorul Verneºti - KSE Târgu Secuiesc 4-5, în tur 0-5
Bukovina Vicov - CSM Târgu Mureº 4-5, în tur 3-5
Dunãrea Cãlãraºi - United Galaþi 2-6, în tur 4-6
Olimpia Râmnicu Sãrat - Ceahlãul Piatra Neamþ 2-1, în tur 3-12

Noapteºa a furnizat surpriza

Optimile de finalã ale Cupei României la
fotbal - faza judeþeanã

Avântul Bistriþa – Victoria Vânju Mare  0-3
Inter Crãguieºti – CS Strehaia 2-9
AS Noapteºa – Viitorul ªimian 5-3
ªtiinþa Broºteni – Pandurii Cerneþi 1-3
ASG Hinova – Inter Salcia 1-9
Coºuºtea Cãzãneºti – AS Turnu Severin 2-4
Viitorul Dârvari – AS Obârºia de Câmp 1-2
Viitorul Cujmir – Recolta Dãnceu 0-5

Bondoc a încheiat competiþiile de
salã cu “personal best”

pe care a încheiat-o într-un
minut, 56 de secunde ºi 3
sutimi. Rezultatul a fost
izbutit la Campionatului
Naþional de Atletism în Salã,
pentru seniori, de la
Bucureºti. “Am alergat destul
de bine ºi m-am clasat pe
locul 6, din 19 participanþi,
majoritatea fiind seniori. Am
fost la 3 sutimi de podium,
dar am timp ca sã iau medalie
la seniori. Sunt încã junior.
Mã bucur cã mi-am depãºit
fostul timp”, a declarat
Bondoc. În urmã cu 2
sãptãmâni, acesta obþinuse 2
medalii de bronz, la
Campionatul Naþional de Salã
pentru Juniori, în probele de
400 m ºi 800 m. În luna mai,
elevul de la CSS Drobeta

Turnu Severin, antrenat de Mirel
Bârcu, va participa la campionatul
Naþional pentru Juniori, în aer liber.

9-2 la Crãguieºti,
iar Recolta
Dãnceu a învins,
tot în deplasare,
cu 5-0 Viitorul
Cujmir. AS Turnu
Severin ºi AS
Obârºia de Câmp
au acces de
asemenea în
sferturie de finalã,
dupã ce a câºtigat
cu 4-2 la
C ã z ã n e º t i ,
respectiv 2-1 la
Dârvari. Partida

Avântul Bistriþa - Victoria Vânju
Mare, scor 1-2 pe teren, a fost în
cele din urmã câºtigatã de echipa-
gazdã, la “masa-verde”, deoarece
adversarii au folosit 2 jucãtori aflaþi
în stare de suspendare.

Sferturile de finalã vor avea loc
la sfârºitul acestei sãptãmâni, dupã
urmãtorul program: Pandurii
Cerneþi - Recolta Dãnceu, AS Turnu
Severin - AS Obârºia de Câmp,
ambele sâmbãtã, la ora 15:00, iar
duminicã se vor juca AS Noapteºa

- CS Strehaia ºi Avântul
Bistriþa - Inter Salcia. În
2019, finala s-a jucat între
CS Strehaia ºi Recolta
Dãnceu, iar scorul a fost 1-0
pentru echipa antrenatã de
Mircea Danciu.
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei
cetitori de Obiectiv, abia aºtept de
fiecare datã sã treacã sãptãmâna, sã
vã mai povestesc ce sã mai întâmplã
pin urbea noastrã micã, fie cã se
cheamã Severin, Strehaia, Orºova
sau Vânju-Mare. Ba chiar la Burila
sau la Gogoºu, la Cireºu sau la
ªimian, cã al lu’ Zbanghiu sã porni
pe colindat judeþu’, zisã cã vrea sã-
ºi facã niscaiva campanie, sã-i
încurce pe nea Georgescu ºi
Popescu. Pã da, cã zisã cã ce atâta
ESCU, de fiecare datã, de pi la nea
Sîrbulescu încoace... cã sã sã mai
schimbe sufixu. Da, apropo, nu vã
e dor de nea Sîrbulescu? Bine,
acuma fiecare de care vrea, cã unu
s-a retras dupã ce a cherdut la
Consiliul Judeþean ºi sã ocupã de
agriculturã, de ale casei ºi altu’ de
cherdu votu’ la primãrie ºi sã retrasã
mai pe deoparte.

Da om mai reveni, cã între timp
e bãtãlie mare pi la Miºcarea
Popularã. Dupã ce tanti Dobrotã
se plictisi de salvat Severinu’ ºi
mai vine pi la ºedinþele de
consiliu, probabel tot de
plictisealã sau sã nu chiardã
indemnizaþia, îl schimbarã ºi pe
nea Roºca. ªi veni schimbarea di
la centru, cu nea Tomac în frunte.
ªi-l schimbarã pe nea Roºca cu
nea Nicolae Ivãºchescu (sanchi!),
care sã conducã filiala judeþeanã,
iarã pe tanti Cupã, nevasta lu’ nea
Ion Cupã - trecut la începutul
anului la PMP, o trecurã ºefã la
municipiu. Curat-murdar, ce mai.

Mã nepoate, da situaþia asta sã
complicã ºi mai mult atunci când
bãtãlia politicã implicã instituþii  nea Mãrin

Sucã ºi schimbarea la faþã a PMP la Severin, rãzbelu’ Popescu -
Georgescu via Pavel ºi rãzgândeala lu’ nea Gherghe

publice ºi bani publici.
Ete, cam aºa cum e cu

Prefectura ºi Consiliul Judeþean,
ba ºi Ministerul Economiei,
pentru cã rãzbelu’, ãsta Virgil
Popescu - Aladin Georgescu, via
Cristinel Pavel, nu prea miroase a
bine. ªi, vorba lu’ Veta, s-ar putea
ca oamenii sã sã cam sature de
jocurile politicianiste ºi declaraþiile

belicoase ale ocupanþilor
temporari de funcþii ºi sã-i zvârle

cât colo. Cã ºi ulcioru’ nu merge
la infinit sã ia apã. Acuma, sã pui
neºte instituþii publice la bãtaie,
ca sã îþi  arãþi muºchii în
precampanie, nu sã prea cade ºi
nici nu sã prea face. Cam aºa cum
sã fãcea în vremile de tristã
amintire, când Severinul era un
colþ uitat de þarã ºi baronii îºi
fãceau de cap în voie. Iarã timpul

nu uitã ºi nici nu iartã.
Da pãnã vedem cum sã

terminã odiseea luptei
pentru judeþ, sã mai
rãzgândeºte nea Gherghe
între timp ºi sã pare cã nu
mai candideazã la Orºova.
Probabel e prea mic oraºu’
pentru ‘mnealui, miroase ºi
urât câteodatã pin golf, e ºi
cam multã treabã de fãcut,
are ºi ‘mnealui o vârstã ºi i-
ar sta bine sã sã

odihneascã pe un fotoliu mai
moale. ªi mai mare. Aºa cã, dupã

ce-l deterã toþi cu boletin de Orºova,
cicã nea Gherghe l-ar fi
preschimbat pe Severin. Cum ar
preschimba PNL pe PMP. Cã n-ar
fi prima datã. Cam schimbãtor nea
fostu edil, di la o sãptãmânã la alta,
sã pare cã dragostea pentru PNL
are durata mai scurtã decât centrala
Playboy sau fusta fetiþelor di la dosar.
Da sã nu descoperim acuma
sensurile giratorii, cã la cât au înghiþit,
îþi vine sã te întrebi dacã nu care
cumva au inclus ºi o parte din
bulevardul pe care-l intersecteazã.
Chiar, sã aude ºi pi la primãrie?!

Aºa cã, pãnã sã întoarce al lu’
Zbanghiu din judeþ, cã vã spusei
cã plecã sã-ºi facã niscaiva
campanie, o sã vã tot povestesc ce
sã întâmplã pi la noi. ªi
dumnevoastrã staþi ºi judecaþi, apoi
procedaþi în cunoºtinþã de cauzã.

Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


