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Ramona Cupã a fost aleasã
vicepreºedinte al Consiliului

Judeþean Mehedinþi

Consilierii judeþeni ºi-au ales
miercuri, 20 ianuarie 2021, cei doi
vicepreºedinþi care îl vor seconda,

în urmãtorii patru ani, pe
preºedintele Aladin Georgescu.

Aceºtia sunt Ramona Cupã (PMP)
ºi Ionicã Negru (PSD).

Dupã o lungã aºteptare, de la
constituirea noului for legislativ judeþean,
consilierii judeþeni au votat pentru
alegerea celor doi vicepreºedinþi ai
Consiliului Judeþean Mehedinþi. Trei
dintre cele patru partide care compun
politic Consiliul Judeþean au fãcut
propuneri (PSD pe Ionicã Negru, PNL
pe Marian Goºa ºi PMP pe Ramona
Cupã). În urma votului secret exprimat
de cei 30 de consilieri judeþeni plus
preºedintele Aladin Georgescu,
reprezentantul PSD a obþinut 20 de
voturi, reprezentantul PMP a obþinut
18 voturi, iar reprezentantul PNL a
obþinut 13 voturi.
   Astfel, cele douã funcþii de
vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi vor fi ocupate,
în urmãtorii patru ani de Ionicã
Negru ºi Ramona Cupã.
   „Este o deosebitã onoare pentru mine,
dar ºi pentru Partidul Miºcarea
Popularã, în numele cãruia am fost
aleasã consilier judeþean, sã beneficiez
de încrederea dumneavoastrã, pentru
a deveni vicepreºedinte al celui mai
important for legislativ local. Sunt
conºtientã de faptul cã responsabilitatea
majorã care îmi revine din aceastã
calitate este aceea de a lucra în beneficiul
locuitorilor acestui judeþ ºi de a

promova proiecte de dezvoltare, atât de
necesare judeþului nostru. Voi rãmâne
consecventã principiilor autentice de
dreapta, promovate în timpul campaniei
electorale ºi voi face tot posibilul pentru
a promova proiectele propuse
mehedinþenilor. Votul dumneavoastrã
de astãzi vine sã completeze votul de
încredere acordat de mehedinþeni, în
numele cãrora voi acþiona ca un factor
de echilibru între politicã ºi
administraþie localã. Pentru binele
oamenilor care ne-au ales, vã chem la
începutul acestui mandat dificil sã ne
unim forþele ºi, indiferent de coloare
politicã, ambiþii sau orgolii, sã acþionãm
unitar, just ºi cu bunã credinþã pentru a
ne ridica la nivelul aºteptãrilor celor care
ne-au ales,pentru a promova proiecte
de dezvoltare menite sã ridice calitatea
vieþii locuitorilor acestui frumos
judeþ”, a declarat vicepreºedintele CJ
Mehedinþi, Ramona Cupã.
   „În urma votului exercitat de consilierii
judeþeni, colegul meu, Ionicã Negru, din
partea PSD, a obþinut 20 voturi ºi va
ocupa funcþia de vicepreºedinte pentru
al doilea mandat. Cel de-al doilea post
de vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi este Ramona Cupã,
din partea PMP, care a obþinut un numãr
de 18 voturi. Este consilier aflat la
primul mandat ºi am speranþa cã va
da un suflu constructiv obiectivelor pe
care le avem!  Îi doresc mult succes ºi
o felicit pentru noua calitate!”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

 Romeo  Crîºmaru

Mai e putin ºi facem anul
de când am intrat, cu toþii, în logica
pandemiei, o logicã a spaimei,
confuziei ºi degradãrii. Un an în
care vieþile noastre s-au schimbat
semnificativ. Acum stãm ºi ne
gândim dacã sã ne vaccinãm sau
nu. Dacã da, unde ºi când. Dacã
nu, de ce nu, ºi aici avem o groazã
de teorii, zvonuri ºi interpretãri.
   ªtiu mulþi care deºi iniþial de
abia aºteptau apariþia unui vaccin,
dupã ce în sfârºit a apãrut, e
produs ºi distribuit, au dat efectiv
înapoi, din cauza unor temeri
induse de zvonisticã, de
interpretãri, de niºte fapte ºi
realitãþi care, corelate într-un mod
tendenþios, pot crea confuzie ºi
teamã. Aºa cã, explicabil, mulþi au
devenit reticienþi sau chiar ostili
ideii de vaccinare.
   Cu toate semnele de întrebare,
pânã la ora actualã vaccinarea e
singura soluþie logicã împotriva
unui virus care a îngenuncheat
economia lumii, mediul
educaþional, a blocat sisteme
medicale ºi ucis vieþi nevinovate.
Nu vãd, realistic, altã cale. Iar ce
se întâmplã acum la nivel
european, dupã mica relaxare
prilejuitã de sãrbãtorile de crãciun,
este pur ºi simplu îngrijorãtor.
   Citeam chiar ieri o informaþie de

Ca sã nu ne prãbuºim cu totul
presã: „Curba de contagiune ºi de
decese a crescut în majoritatea
þãrilor europene, multe dintre ele
– inclusiv Marea Britanie,
Portugalia, Germania sau Olanda
- reinstituind sau înãsprind
carantina, pe fondul unui început
foarte lent al unor campanii de
vaccinare, care timp de luni de zile
nu vor avea un efect considerabil
în reducerea infectãrilor.
   „O nouã furtunã se zãreºte la
orizontul Europei”, a avertizat
sãptãmâna aceasta ministrul italian
al Sãnãtãþii, Roberto Speranza, în
consonanþã cu avertismentul
anterior al Angelei Merkel: „A avut
dreptate când a spus cã ne
confruntãm acum cu cele mai grele
luni ale anului pandemic”.
   Cum ar putea sta altfel lucrurile
la noi? Nici vorbã. Deºi ne dorim
din tot sufletul relaxare, reluarea
vieþii normale, aceastã revenire e
în continuare incertã ºi tot anul
2021 va sta sub semnul
incertitudinii. Suntem cu toþii
obosiþi îngrozitor din aceastã
cauzã. Am acumulat cu toþii
multã obosealã, ºi un stres social
imens. Cum vom ieºi din situaþia
aceasta Dumnezeu ºtie. Dar e clar
cã vom ieºi abia atunci când
campania de vaccinare, de
imunizare colectivã, va atinge cel
puþin 80% din populaþie. Nu
avem ieºire din acest îngrozitor
joc al sorþii la care nu ne -am fi
gândit  niciodatã. Ce minþi
criminale au putut sã creadã cã
un asemenea virus poate fi
controlat într-un laborator?
   Nu cred cã 2021 va fi anul
redresãrii, poate 2022. Anul 2021
va fi anul acceptãrii unei realitãþi
implacabile ºi al încercãrii de a ne
solidariza cumva ca sã nu ne
prãbuºim cu totul.
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Miercuri, 20 ianuarie a.c., în
cadrul ºedinþei de Consiliu Judeþean
Mehedinþi, au fost aleºi cei doi
vicepreºedinþi, în urma propunerilor
fãcute din rândul consilierilor.
   Propunerea partidului social
democrat a fost Ionicã Negru (ex-
vicepreºedinte în mandatul trecut),
PNL l-a propus pe Marian Goºa, PRO
România nu a avut propuneri, iar
PMP a propus-o pe Ramona Cupã.
   În urma votului exprimat secret,
Ionicã Negru (PSD) a fost ales
vicepreºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi cu 20 de voturi, iar Ramona
Cupã va ocupa cel de-al doilea post
de vicepreºedinte, fiind aleasã cu un
numãr de 18 voturi, în vreme ce

Mii de mehedinþeni vor putea
beneficia de servicii medicale gratuite
de prevenþie, depistare precoce,
diagnostic ºi tratament al leziunilor
premaligne colorectale, în urma unui
proiect implementat de Universitatea
de Medicinã ºi Farmacie (UMF) din

Consiliul Judeþean MEHEDINÞI ºi-a ales vicepreºedinþii: din partea
PSD (Ionicã Negru) ºi PMP (Ramona Cupã)

propunerea liberalilor, Marian Goºa,
a obþinut doar 13 voturi.
   “Le mulþumesc colegilor pentru
încredere. Mulþumesc în primul
rând domnului preºedinte Aladin

Georgescu pentru susþinerea
acordatã. Vã asigur cã interesele
mehedinþenilor vor fi prioritatea
mea ºi în acest mandat. Vã puteþi
baza, fiecare dintre dumneavoastrã,

pe activitatea mea ºi promit sã nu
dezamãgesc pe nimeni. Vã
mulþumesc” a declarat Ionicã
Negru, vicepreºedintele PSD CJ
Mehedinþi.

Proiect medical
fonduri europene

Populaþia din Oltenia va beneficia de servicii medicale gratuite de prevenþie,
depistare precoce ºi tratament pentru una dintre cele mai grave forme de cancer

 Biroul de presã

Craiova în parteneriat cu Asociaþia
“Mereu pentru Europa”.
   Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
participat zilele trecute la Craiova, la
conferinþa de lansare a proiectului
împreunã cu Cosmin Vasile,

p r e º e d i n t e l e
Consiliului Judeþean
Dolj, Ionuþ Ivan,
v i c e p r e º e d i n t e
Consiliului Judeþean
Olt ºi Dorin Taºcãu,
vicepreºedinte al
C o n s i l i u l u i
Judeþean Gorj.
   Conferinþa a fost
susþinutã de
coordonatorii echipei
de implementare –

prof. univ. dr. Tudorel Ciurea,
manager de proiect; prof. univ. dr.
Dan – Ionuþ Gheonea, rector al UMF
din Craiova ºi director ºtiinþific al
proiectului - din partea Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie din Craiova
ºi Dan Neagoe - Bãcanu, coordonator

proiect din partea Asociaþiei “Mereu
pentru Europa”, precum ºi dr.
Carmen Adriana Dogaru,
vicepreºedinte al Societãþii Naþionale
de Medicinã de Familie.
   “Am transmis toatã susþinerea ºi
sprijinul de care este nevoie pentru
implementarea acestui proiect care
se adreseazã persoanelor cu vârste
între 50 ºi 74 de ani din judeþele
Dolj, Olt, Gorj, Mehedinþi ºi Vâlcea.
În  to ta l ,  es te  vorba despre
50.000 de persoane care vor
participa la screening.
   Beneficiile pe termen lung ale
proiectului sunt scãderea costurilor
serviciilor medicale prin aplicarea
tratamentului în fazã incipientã ºi
creºterea duratei de viaþã a grupului þintã.
   Felicit ºi pe aceastã cale, corpul
celui mai important centru
universitar din Sud-Vest Oltenia
care este implicat în proiect,
membrii Asociaþiei “Mereu pentru
Europa” ºi consider cã acest
demers este unul foarte important
pentru sãnãtate, mai ales în aceastã
perioadã în care am vãzut cu toþii
cât suntem de vulnerabili în faþa
bolii. Cancerul colorectal este a
doua cauzã de deces în rândul
bolilor de cancer. Mult succes
tuturor ºi multã sãnãtate!”, a
transmis preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu.

     În perioada 14 – 15 ianuarie 2021,
în cadrul Festivalului Internaþional de

FESTIVALUL INTERNAÞIONAL DE LITERATURÃ “MIHAI EMINESCU”“ -
Bãile Herculane, Orºova, Drobeta Turnu Severin

Literaturã “Mihai Eminescu”“, ediþia
a XXXI-a, s-au desfãºurat la Bãile

Herculane, Orºova ºi
Drobeta Turnu Severin
ample manifestãri
culturale dedicate Zilei
Culturii Naþionale ºi
aniversãrii Zilei de
Naºtere a “Luceafãrului
Poeziei Româneºti
Mihai Eminescu”.
 Un juriu internaþional
condus de prof. univ.

dr. Mihai Cimpoi  ºi prof. dr. Florian
Copcea,  Continuare în pag. 5
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P r o g r a m u l
manifestãrilor a debutat cu
Sfânta Liturghie, sãvârºitã de
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, având alãturi un ales
sobor de preoþi ºi diaconi.
Slujba euharisticã a fost urmatã
de parastasul pentru poetul naþional,
Mihai Eminescu. Programul a
continuat în sala “Pamfil ªeicaru” din
cadrul aºezãmântului monahal cu o
sesiune de comunicãri, urmatã de un
moment poetic, iar grupul Izvoraºul,
alãturi de interpretul Gabriel Lungu,
a încântat auditoriul cu melodii pe
versuri scrise de marele Mihai
Eminescu.
   Lucrãrile sesiunii de comunicãri au
debutat în jurul orelor 11:00 cu un ales
cuvânt introductiv al Preasfinþitului
Nicodim. În cadrul acestei manifestãri
au fost prezentate lucrãri ºtiinþifice ºi
discursuri omagiale dedicate lui Mihai

Ziua Culturii Naþionale, marcatã la
Mãnãstirea “Sfânta Ana” din Orºova

Prãznuirea Sfântului
Antonie a început din seara zilei de
sâmbãtã, cu sãvârºirea Vecerniei
Mari cu Litie. În ziua hramului,
Sfânta Liturghie arhiereascã a
început în jurul orei 09:00, fiind
sãvârºitã de Ierarhul mehedinþean.
   În cuvântul de învãþãturã rostit,
Preasfinþitul Pãrinte Episcop Nicodim
a prezentat viaþa ºi activitatea
Sfântului Antonie cel Mare,
îndemnând credincioºii la rugãciune,
avându-i model în rugãciune pe
Cuviosul Antonie împreunã cu
Sfântul Nicodim. Rãspunsurile
liturgice au fost date de cãtre
protopsalþi ai Catedralei Episcopale
din Drobeta-Turnu Severin.
   Mãnãstirea Vodiþa, a cãrei piatrã
de temelie a fost pusã de Sfântul
Cuvios Nicodim, este cea mai
veche ctitorie voievodalã atestatã
documentar ºi este, de asemenea,
primul aºezãmânt monahal din þara
noastrã administrat autonom, dupã
regulile specifice Bisericii
Ortodoxe, stabilite în canoane de
Sfântul Vasile cel Mare.
   Acest important aºezãmânt a
fost încã de la începuturi o
adevãratã redutã de apãrare a
credinþei ortodoxe în acest colþ
minunat al României. A fost, de
asemenea, un loc al educaþiei, un
centru cultural de mare valoare.
Mãnãstirea Vodiþa este situatã la

Sfântul Antonie cel Mare
hramul Mãnãstirii Vodiþa

Ziua Culturii Naþionale a fost marcatã de Episcopia Severinului ºi
Strehaiei sâmbãtã, 16 ianuarie, la Mãnãstirea Sfânta Ana din

municipiul Orºova.

Eminescu, expuse de oameni de
culturã, eminescologi ºi istorici, dintre
care amintim pe istoricul ºi criticul
literar prof. univ. dr. Tudor Nedelcea,
istoricul prof. univ. dr. Dinicã Ciobotea
ºi dr. Gabriel Croitoru, cercetãtor
ºtiinþific III la Academia Românã -
Institutul de Cercetãri Socio-Umane
“C.S. Nicolãescu-Plopºor”.
   Evenimentul nu a fost deschis
publicului larg ºi a fost organizat
cu respectarea restricþii lor
medicale emise pentru perioada
stãrii de alertã.

 Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Duminicã, 17 ianuarie 2021, cinstitul aºezãmânt al Vodiþei ºi-a serbat
unul dintre ocrotitorii spirituali, pe Sfântul Antonie cel Mare. Slujba de
hram a fost oficiatã de Preasfinþitul Nicodim, Episcopul Severinului ºi

Strehaiei, având alãturi un ales sobor de preoþi ºi diaconi.

8 km de oraºul Orºova ºi la 18
km de Drobeta-Turnu Severin,
capitala judeþului. Mãnãstirea din
prezent a fost ridicatã lângã
ruinele fostei biserici construite
de Sfântul Nicodim, ale cãrei
ruine se vãd ºi astãzi.
   Ruinele mãnãstirii ctitorite la
1370 de Sfântul Nicodim amintesc
de frumuseþea acelui edificiu, de
cea mai veche fundaþie voievodalã
din Oltenia. Cuviosul Nicodim a
traversat Dunãrea ºi a decis sã
ridice pe valea pârâului Vodiþa un
lãcaº de cult închinat Fecioarei
Maria, care i se arãtase în vis.
„Mãnãstirea Vodiþa a fost
întemeiatã în secolul al XIV-lea, pe
teritoriul comunei Vârciorova, în
apropierea graniþei dintre Imperiul
Austro-Ungar ºi Þara Româneascã.
Mãnãstirea a fost ridicatã între anii
1370-1372, de cãtre Sfântul Cuvios
Nicodim cel Sfinþit de la Tismana,
pe cheltuiala domnitorului
Vladislav I - Vlaicu Voda. (…)
Prima mãnãstire de pe pãmânt
românesc, cea de la Vodiþa a fost
ridicatã de Sfântul Nicodim dupã
ce Maica Domnului i s-a arãtat în
vis. Ea i-a spus sã treacã Dunãrea
ºi sã ridice o mãnãstire la Cascade
(…)”, se spune într-un volum
dedicat Mãnãstirii Vodiþa.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
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Festivalul Internaþional de
Literaturã “Mihai Eminescu”, ajuns
la cea de a XXXI-a ediþie, a avut loc
anul acesta, în condiþii de pandemie.
Cu toate restricþiile impuse de
situaþia aceasta care a afectat ºi a
schimbat întreaga lume. Important
este cã, manifestãrile dedicate
“Luceafãrului” poeziei româneºti au
avut loc. De asemenea, este
semnificativ cã oameni de culturã,
scriitori, sigur, respectând condiþiile
impuse de pandemie, au participat,
au venit la manifestãri atât din þarã
cât ºi din strãinãtate.
   Organizatorii Festivalului

 FESTIVALUL INTERNAÞIONAL DE LITERATURÃ „MIHAI EMINESCU”
  Ediþia XXXI –a, 2021

“Eminescu” au fost aºa cum ne-am
obiºnuit de atâta vreme: Consiliul
Judeþean Mehedinþi, Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu”, Primãria
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Palatul Culturii “Teodor Costescu”,
Primãria oraºului Bãile Herculane,
Episcopia Severinului ºi Strehaiei,
Mãnãstirea “Sf. Ana” Orºova,
Fundaþia Culturalã LUMINA.
   Festivalul s-a desfãºurat în Bãile
Herculane, Orºova ºi Drobeta
Turnu Severin.
   La  Palatul Culturii “Teodor
Costescu”, în sala “Virgil Ogãºanu” a
Palatului Culturii “Teodor Costescu”,

au fost acordate premii, medalii
ºi diplome unor membri marcanþi
din domeniul culturii.
   În alocuþiunea de deschidere
a manifestãrilor, Emilia
Mihãilescu managerul Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu”, a
omagiat personalitatea lui Mihai
Eminescu ºi a subliniat
importanþa organizãrii a acestor
manifestãri care þin spiritul treaz
ºi aduc în conºtiinþa comunitãþii
“Luceafãrul”  neamului.

PREMIILE FESTIVALULUI
INTERNAÞIONAL DE

LITERATURÃ
“MIHAI EMINESCU”

Ediþia a XXXI-a, 15 ianuarie 2021
   La statuia poetului Mihai
Eminescu din Parcul Colegiului
Naþional ”Traian” din Drobeta Turnu
Severin, vineri 15 ianuarie 2021,
s-a depus o jerbã de flori.
  JURIUL condus de Academician
prof. univ. dr. Mihai Cimpoi
(preºedinte), Florian Copcea
(secretar) ºi membrii: Paul Aretzu,
Vasile Bahnaru (R. Moldova), Nicu
Ciobanu (Serbia), Delia Muntean,
Lucian Gruia, a acordat:

A. PREMIUL “EMINESCU”,
urmãtorilor membrii ai Uniunii

Scriitorilor din România:
1. Emanuela BUªOI (Drobeta
Turnu Severin)
2. Titu DINUÞ (ªiºeºti)
3. Victor RUSU (Drobeta Turnu Severin)
4. Aureliu GOCI (Bucureºti)
5. Mona VÎLCEANU (Piteºti).

B. PREMIUL “PORNI
LUCEAFÃRUL” ºi “EMINESCU”,

pentru promovarea culturii române:
1. Alina TEIª
2. Daniela VÂLCEANU (Drobeta
Turnu Severin)
3. Diana CIUGUREANU (R. Moldova)
4. Ela BÃLESCU (Drobeta Turnu Severin)
6. Adina BOGDAN (Drobeta Turnu
Severin)
7. Mircea LELEA (R. Serbia)
8. Anna Eichert-GIURCA (Drobeta
Turnu Severin)
9. Eugen DULBABA (Drobeta Turnu
Severin)
10. Daniela Gumann (Austria).

C. PREMIUL “HYPERION”:
1. Mihaela AGULESCU-
NEWMEISTER (Germania)
2. Marius ARBÃNAªI (Drobeta
Turnu Severin).   G.P

alcãtuit din Paul Aretzu, Vasile
Bahnaru ( R. Moldova),Nicu Ciobanu
(Serbia), Delia Muntean ºi Lucian
Gruia, au acordat premiile
“EMINESCU”“ ºi “PAMFIL
ªEICARU” unor scriitori ºi publiciºti
din þarã ºi de peste hotare, care s-au
implicat în promovarea limbii
române, a culturii ºi a spiritualitãþii
naþionale, la evidenþierea ºi pãstrarea
valorilor tradiþionale cât ºi prin
activitatea fructuoasã în creaþia
literar – jurnalisticã.
     Joi, 14 ianuarie 2021, ora 10, la
statuia poetului Mihai Eminescu din
oraºul Bãile Herculane, a avut loc
prima festivitate de premiere din
cadrul festivalului.
Au primit PREMIUL EMINESCU:
1. Doru Dinu Glãvan, preºedintele
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
România (Bucureºti)
2. Zenovie Cãrlugea (Tg. Jiu)
3. Gheorghe Vidican (Oradea)

4. Gheorghe  Rancu (ªopotul Nou)
PREMIUL PAMFIL ªEICARU:

1. Vasile Barbu (Serbia)
   Dupã încheierea festivitãþilor din
oraºul B. Herculane, participanþii s-
au deplasat spre Municipiul Orºova
pentru derularea urmãtoarelor acþiuni
culturale la Mãnãstirea “Sf. Ana”.
     Manifestãrile din Municipiul Orºova
au început cu o slujbã de pomenire
închinatã lui Mihai Eminescu. Moment
de emoþii profunde ºi aducere aminte a
importanþei “Luceafãrului Poeziei
Româneºti Mihai Eminescu” reprezintã
nu numai o valoare literarã ºi
publicisticã naþionalã dar el constituie
ºi un pilon al culturii româneºti care a
scos la luminã dupã multe secole,
adevãruri istorice naþionale de mult uitate
sau mistificate în timp.
     În cuvântul sãu, pr. Mihai Zorilã,
vicar al Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei, a punctat importanþa
acestui eveniment ce se desfãºura în

cinstea marelui poet.
   Preºedintele U.Z.P.R. domnul Doru
Dinu Glãvan a subliniat ca foarte
important faptul cã în acest loc sfânt,
se întrepãtrund moºtenirile a doi mari
publiciºti, Mihai Eminescu ºi Pamfil
ªeicaru.
   Preºedintele Fundaþiei Culturale
LUMINA, domnul prof. dr. Florian
Copcea, în calitate de secretar al
juriului din cadrul festivalului aflat în
desfãºurare, a acordat ºi la Orºova
câteva premii EMINESCU ºi PAMFIL
ªEICARU, dupã cum urmeazã:

Premiul EMINESCU
1. Preºedintelui Republicii Moldova,
Maia Sandu
2. Aurel Maria Baros (Bucureºti)
3. Dumitru Drinceanu (Orºova)
4. Miron Manega (Bucureºti)
5. Victoria Milescu (Bucureºti)

Premiul PAMFIL ªEICARU
1. PS. Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei

2. Pr. Mihai Zorilã, vicar al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
3. Maica Iustina, Stareþa Mãnãstirii
“Sf. Ana”“
4. Andruºa R. Vãtuiu (Orºova)
5. Adrian Munteanu ( Braºov)
6. Carmen Dãrãbuº (Baia Mare)
7. Mihai Petre (Hunedoara)
8. Cornel Boteanu (Bala)
9. Lucian Marina (R. Serbia)
10. Adina Marina Tabacu (Bucureºti)
     Festivitãþile au continuat în data de
15 ianuarie 2021 în Municipiul
Drobeta Turnu Severin.

Organizatorii acestor manifestãri
sunt: Consiliul Judeþean Mehedinþi,
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”,
Primãria municipiului Drobeta Turnu
Severin, Palatul Culturii “Teodor
Costescu”, “Primãria oraºului Bãile
Herculane, Episcopia Severinului ºi
Strehaiei, Mãnãstirea “Sf. Ana”
Orºova ºi Fundaþia Culturalã
“Lumina”.

Andruºa R. Vãtuiu

FESTIVALUL INTERNAÞIONAL DE LITERATURÃ “MIHAI EMINESCU”“ -
Bãile Herculane, Orºova, Drobeta Turnu Severin

 urmare din pag. 3



atitudiniOBIECTIV mehedinþean 21 - 27.01.2021pag. 6

Ne-au scos de prin biserici,
de se þin slujbele în curþile acestora,
acelea care le au? Ne-au scos,
umilindu-ne, aºa cum ne-au umilit
ºi restricþionând botezurile,
înmormântãrile, nu mai vorbesc de
nunþi, care nu s-au suspendat, s-au
tot amânat de ºi-au dat toate planurile
peste cap ºi mirii, ºi naºii, ºi familiiile
acestora, ºi toatã lista de invitaþi! Ne-

au închis ºcolile, de ne-au derutat ºi
elevii, ºi profesorii, ºi pãrinþii ºi toatã
ºtiinþa educaþiei? Ni le-au închis! Ne-
au distrus industria hotelierã, de
restaurante, terase, cafenele ºi,
majoritar, pe cea de turism? Ei, ba
bine cã nu! Ne-au transformat
spitalele în spaþii de unicã folosinþã,
în care se moare de... comorbiditãþi,
ºi în care tratamentele pentru alte
suferinþe se fac lent, ori cu mari
insistenþe din partea suferinzilor, ale
aparþinãtorilor etc? Le-au transformat!
Ne-au bãgat în case ºi ne-au forþat,
sub slogane panicarde, prin campanii
susþinute de teroare psihicã, ºi stãm
în ele ca-n cazemate, din care ieºim
ºi intrãm dupã orare de ei fixate? Ne-

De la Londra la Giurgiu, cãlare pe Covid!
au bãgat! Ne-au pus mãºti pe faþã,
neomologate, fãrã eficienþã sanitarã
fermã, garantatã, ºi umblãm pe stradã
nerecunoscându-ne între noi, ori
când o facem ºi schimbãm douã-trei
vorbe, stãm la... distanþã/distanþare
socialã? Au fãcut din noi niºte zombi
sub influenþa monitoarelor ºi ale
display-elor, ºi a campaniilor media
de protecþie contra acestui

coronavirus, despre care încã nu ni
se spune exact de unde provine? Au
fãcut! Ne-au spus ceva despre cine
este vinovat de aceastã schimbare de
paradigmã generalã? Nu ne-au spus
doar cã aºa este în toatã lumea, nu
avem ce face, ºi sã aºteptãm vaccinul!
Vaccinul care a venit dupã vreo ºapte-
opt luni de cercetare, timp foarte
scurt, cu toatã tehnologia, ºi cu toatã
performanþa noilor institute de
cercetare, de testare etc., ºi, acum, ni
se fluturã pe la nas ca salvator! Dar
nu ni se spune, iar noi trebuie sã aflãm
din surse adiacente - desigur, dupã
mintea lor, aparþinând teoriei
conspiraþiei, care este falsã, o invenþie
a ruºilor, a hakerilor, a rakeþilor a lui

dracu’ de la balta verde! - sã aflãm cã
acest vaccin este valabil cel mult doi
ani, dupã care trebuie sã te vaccinezi
din nou - alþi bani, altã distracþie! - cã
are efecte secundare, cã nu este etic
sã dai declaraþii publice, cum ni s-a
cerut ºi ni se cere, încã, dacã te
vaccinezi sau nu, acesta fiind un act
medical, deci, confidenþial, prin
urmare, se încalcã etica ºi medicalã,
ºi socialã, nu ni se spune cã medicii
sunt stimulaþi - aflãm de la tv - cu
100 de lei pentru fiecare vaccin
administrat, iar asistentele cu 50 de
lei, infirmierele cu 25 de lei, bani
primiþi în plus pentru un act
profesional desfãºurat în timpul
programului de lucru, pentru care
program primesc salarii de la buget!
Da, iar în acelaºi timp, nu sunt bani
pentru profesori, pentru acele mãriri
procentuale de salarii, vechi de când cu
lupii ãi albi, ºi tot amânate, nu sunt bani
pentru pensii, nu sunt bani pentru mai
nimic! În schimb, evident, pentru
pãstrarea pensiilor speciale, sunt,
paralel ºi paradoxal (!) cu mãrirea
preþurilor carburanþilor, a energiei
electrice, a gazelor, venituri care merg
peste hotare, cã CEZ este firmã cehã,
ENEL italianã, OMV-Petrom, austriacã,
GAZPROM - ruseascã, LUKOIL,
ucrainianã! În definitiv, bravo, lor, dacã
avem guvernanþi aºa de fraieri! Pãcat
de noi, c-o ducem prost, dar aºa ne
trebuie cã prea stãm cu capul bãgat în
nisip, ºi credem cã nu ne ating crizele
ºi recesiunile, corupþia ºi expansiunile
economice favorizate de aceasta!
   Vaccinul vine peste toate astea ca
un fel de pansament nu doar pentru
nenorocitul de Covid, ci ºi pentru
toatã aceastã situaþie economicã ºi
socialã dezastruoasã, vaccinul,
survenit pe fondul psihozei morþii,
induse oficial, regulat ºi bine dozat,
ºi a unui viitor sumbru, bolnav,
necunoscut, pare, spuneam, un
salvator a toate: faci vaccinul ºi îþi
trece ºi de foame, ºi de frig, ºi de
fricã, ºi de boalã, ºi de orice
nenorocire! Panaceu universal,
aºadar? Manipulare ordinarã, se
cheamã asta, atâta vreme cât se
încalcã atâtea legi, ºi juridice, ºi
morale, ºi etice, ºi religioase!
   Acum, alt drac: veni noul virus
Covid, ãla, modificatu’, “noua

tulpinã”, de la Londra, tocmai la
Giurgiu, fãrã escalã, direct, ºi fãrã ca
femeia respectivã, identificatã cu el,
sã fi fost mãcar cu degetul pe hartã,
sub zidurile Buckingam-ului! Cine
modificã structuravechiului Covid, ni
se explicã cã, cicã, e tot din cauza
noastrã, cã nu am respectat mãsurile
oficiale, cã una, cã alta, cã boul bãlþii!
Modificat sau nu, asta ºtiu doar ei,
specialiºtii, cât este de adevãrat, însã,
dacã privim dincolo de aceastã...nouã
realitate, trebuie sã vedem avertizarea
fãuritorilor de epocã nouã, mondialã,
cum cã, dacã nu facem ce ni se...
recomandã, oficial, totul este sub
controlul lor, ºi se lanseazã alte...
noutãþi care sã ne forþeze sã executãm,
docili, zombificaþi, cele recomandate!
   Oare, ce coincidenþã sã fie în acest
ritm de boli globale, mã rog, semi-
globale, dar declarate pandemii, mai
ales în cazul Covid-19 (sursa -
Internet, ºi el, desigur, o altã teorie a
conspiraþiei!): 1720 - ciuma, 1820 -
holera; 1920 - gripa spaniolã; 2020
- coronavirus (cu repetiþie, vezi
Londra ºi Giurgiu!). Dacã este o
chestie naturalã, ºtim, natura se
regleazã singurã conform legilor
Creatorului (varianta religioasã, deci
Creatorul ne decimã cu aceastã
frecvenþã, la 100 de ani, în concluzie
neroadã, nu este chiar atât de bun
precum îl ºtim, ne aplicã “pedepse”
centenaristic!) iar, dacã nu este mâna
Lui, atunci este a lui Darwin, cu
evoluþia aia, a speciilor, ºi a lui
Bergson, cu inteligenþa ca efect al
capacitãþii adaptãrii la mediu, cum ar
fi, cineva modificã mediul (îl
“îmbolnãveºte”, de exemplu), dar tot
el, inteligent fiind, creeazã ºi antidotul
la modificare (vaccinul, de exemplu).

Avem o Londrã, avem un Giurgiu,
avem un Covidvechi ºi unulnou, avem
o pandemie, ce facem cu planeta? Din
aceastã dilemã, nu putem ieºi... decât
cu ajutorul lor, al creatorilor de nouã
paradigmã, Creatorul fiind un pic
ocupat cu menþinerea vechii
paradigme, aia, rezultatã dupã ºapte
zile de efort creativ! Apropo, de cifra
ºapte, cã tot se vrea introducerea
Numerologiei în ºcoala româneascã,
creatorii cei noi fãcurã vaccinul dupã
vreo...ºapte luni de cercetare! Plagiat
la divinitate, nu? C.OVIDIU
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În perioada anului trecut la
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural, au avut loc diferite
activitãþi culturale ºi de turism cultural,
iar în rândurile ce urmeazã vom detalia
un scurt bilanþ al acestora.
   În luna Ianuarie 2020, a fost realizatã
o Expoziþie de fotografii  24 IANUARIE
1859 - 24 IANUARIE 2020 - 161 ANI
DE LA CONSTITUIREA ROMÂNIEI
MODERNE în colaborare cu Serviciul
Judeþean Mehedinþi al Arhivelor
Naþionale. În februarie, la Castelul
Artelor a fost organizatã o expoziþie
graficã „Semne ºi însemne” a artistei
Oara Larisa Mutu Mindoiu. De
asemenea, a fost organizatã
participarea la sesiunea martie 2020
în vederea accesãrii de fonduri de la

DIRECÞIA DE PATRIMONIU ISTORIC ªI TURISM CULTURAL
din Drobeta Turnu Severin, anul 2020

AFCN, cu 2 proiecte culturale ce au
vizat punerea în valoare a Cetãþii
Medievale a Severinului ºi a
Castelului Artelor. Spre finalul lunii a
fost deschisã, la galeria de artã din
Castelul Artelor o expoziþie de picturã
cu denumirea „Primãvara
severineanã”. În toatã aceastã
perioadã s-a dat startul pentru
realizarea unui studiu complex atât
sociologic cât ºi mediatic, în vederea
promovãrii Severinului turistic la nivel
naþional, regional ºi local, efectuat în
primele 6 luni ale anului 2020, pânã
la începerea sezonului turistic, cu
finalizarea primului transon - cel
sociologic - în luna aprilie 2020,
susþinut pe toatã perioada de derulare
de promovare medie, care a fost

continuatã pânã la sfârºitul trim. II, la
care au participat reprezentanþi media,
sociologi ºi specialiºti în turism.
   La începutul lunii martie în
Cetatea Medievalã a fost realizat un
concert cu denumirea „Mãrþiºoare
muzicale”, concert susþinut de
elevi ai Liceului de Arte „I. ªt.
Paulian”. În iunie,  de Ziua
Internaþionalã a Iei, la Cetatea
Medievalã a fost organizat un
spectacol muzical susþinut de
Ansamblul folcloric „Danubius”,
eveniment realizat în colaborare cu
Centrul Cultural „Nichita
Stãnescu” Mehedinþi. Tot în iunie
a fost o lansare de carte
„Legendele cetãþii”, carte scrisã de
copiii participanþi la atelierele
sãptãmânale „Poveºtile cetãþii
medievale a Severinului”. În iulie
a avut loc ºi un Simpozion „Varã
cu scriitori la Cetatea Medievalã a
Severinului”, în cadrul cãruia au
fost lansãri de carte, colocviu,
itinerar turistic, podium poetic.
Evenimentul a fost realizat în
colaborare cu Centrul Cultural
„Nichita Stãnescu” Mehedinþi.
   De asemenea, tot în iulie a fost
organizat un spectacol muzical „Vara
severineanã”, susþinut de ansamblul
profesionist „Danubius” ºi ansamblul
folcloric „Cetiniþa”, eveniment realizat
în colaborare cu Centrul Cultural
„Nichita Stãnescu” Mehedinþi, la
Cetatea Medievalã. În august, tot la
Cetatea Medievalã a fost o expoziþie
de desen a lui Gheorghe Rãdulea cu
tema ”reinterpretãri religioase”. În

septembrie la Castelul Artelor a fost
organizat Vernisajul expoziþiei
„Pãpuºile Victoriei” - lucru de mânã
decorativ. A expus doamna Victoria
Seimeanu. În octombrie la Castelul
Artelor a fost organizatã o expoziþie de
picturã denumitã „Apollo” a artistului
Robert Ecle.  În noiembrie a fost
finalizatã Expoziþia realizatã în cadrul
Proiectului cultural „Oraºul ºi Apa”,
co-finanþat de AFCN, la Castelul
Artelor, cu vizibilitate online.
   De asemenea,  a fost organizat un
Festival de filme realizate de elevi în
cadrul proiectului cultural Octogon.
8 colþuri cu poveºti digitale despre
Cetatea Severinului, co-finanþat de
AFCN ºi acesta transmis online. Pe
1 decembrie a avut loc un eveniment
online cu ocazia Zilei Naþionale a
României denumit „Unirea, un vis
împlinit”. Pentru  Marcarea a „650
de ani de la înfiinþarea Mitropoliei
Severinului”, a fost realizat un
eveniment în colaborare cu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei,
film interviu difuzat în mediu online,
realizat cu primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, dl. Marius
Screciu ºi cu ÎPS Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei.
   De asemenea, s-a tipãrit o
broºurã „650 de ani de la înfiinþarea
Mitropoliei Severinului”. La finalul
anului 2020 au fost organizate
câteva manifestãri art istice
„Colinde in Cetate”, realizare film
si distribuit online pe paginile
DPITC ºi Cetatea Medievalã!

Ion OLARU, Director DPITC

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier gãzduieºte Expoziþia “Emoþii”,
aparþinând colegului nostru Diniºoarã Dorel, absolvent al Universitãþii
Naþionale de Artã. “Am încercat sã aduc în expoziþie câte o micã parte
dintre preocupãrile mele artistice, aºa cã am ales sã expun pictura ºi
sculptura. Emoþia este ceea ce ne defineºte, complexã ºi chiar abstractã.
Cum sã o imortalizezi dacã nu în acelaºi mod: ABSTRACT”, - a precizat
autorul expoziþiei.
   Operele sale vor putea fi admirate la Pavilionul Multifuncþional al
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier pânã pe data de 16 februarie 2021.

Expoziþia “Emoþii” la
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

Începând din acest an,
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
demareazã proiectul cultural
“Pasti la de culturã”, care se va
înºirui episodic - lunar. Scopul
acestui demers este acela de a
promova cultura, arta, muzica ºi
efortul academic.
   Astfel, în fiecare lunã, în cadrul
acestui proiect, vor fi prezentate
personalitãþi de marcã ale culturii

“Pastila de culturã”
mehedinþene, care au contribuit, în
timp, la dezvoltarea noastrã spiritualã,
la promovarea patrimoniului ºi a
evenimentelor culturale.
   De asemenea, pentru a veni în
principal în sprijinul tinerei
generaþii, vom aborda ºi alte
subiecte culturale, la propunerile
acestora. Materialele video vor fi
postate pe pagina de facebook a
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.
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„Români, azi se toarce soarta de
veacuri a lumii. Daþi Patriei ce
este mai bun în voi!”
   „Puterea unui Neam faþã de el însuºi
ºi prezenþa unui Neam în lume ºi în
Istorie se dovedeºte prin unitatea cu
care, în ceasurile de încercare ºtie sã-
ºi afirme cugetul ºi voinþa
nestrãmutatã. În România trebuie sã
trãiascã ºi sã fie puºi în valoare mai
întâi Românii; ceilalþi, dacã rãmân
locuri libere, vin dupã ei. Împotriva
tuturor piedicilor ºi intrigilor duºmane,
a clevetirilor ºi ameninþãrilor
nemernice, trebuie sã ducem Þara în
matca viitorului, în val de veac, ca sã-
i asigurãm drepturile nepieritoare. […]
Cã din cauza influenþelor
politicianismului, a ignorãrii
pericolului ºi a nepãsãrii care
caracterizeazã naþia, minoritarii au
pãtruns în tot aparatul statului ºi au
reuºit sã se infiltreze în cantitãþi
considerabile pe treptele cele mai înalte
ale conducerii. De aici, fãrã s-o arate
ºi lucrând ca niºte adevãrate termite,
cu metodã ºi întotdeauna perfid, sapã
necontenit la temelia statului. Este una
dintre cele mai periculoase acuzaþii
fiindcã este invizibilã ºi nepipãibilã,
specificã dezorganizãrii, a haosului ºi
a regimului în care ne zbatem.
Fiindcã, de pildã, cum putem sã ne
explicãm faptul evident cã instituþii ca:
Poºta, Cãile Ferate, Finanþele”

„Cele zece porunci” în vreme de pandemie
Un text scris cu opt decenii în urmã îºi gãseºte pe deplin valabilitatea în societatea româneascã a anului

2021. Acum, când Þara trece prin momente de grea cumpãnã, Cuvintele Românului care ºi-a iubit cu
devotament Patria ºi Neamul, care s-a purtat demn pânã în ultima clipã a vieþii sale rãmân de strictã

actualitate, se deosebesc ca de la cer la pãmânt de cele ale actualului ºef al statului ºi al altor instrumente
globaliste - cu ºi fãrã epoleþi - pentru care este prioritarã reclama ieftinã a spectacolului grotesc prestat

prin aºa zisa vaccinare publicã televizatã - spun ei - cu un vaccin pe care numeroase state au refuzat sã-l
achiziþioneze. Mesajul Românului care ºi-a iubit Patria ºi Neamul mai mult decât propria-i viaþã rãzbate de

dincolo de mormântul de care nu a avut parte.

(Mareºal Ion Antonescu)[1].
   A se vedea împrumuturile
„Guvernelor mele” care nu prezintã
nicio explicaþie publicã a folosirii
banilor ºi intenþia „Guvernului meu
Cîþu” de a „privatiza” toate societãþile
de stat nevândute încã:
Hidroelectrica, Nuclearelectrica,
Romgaz, Transgaz, C.E.C. Bank,
Tarom, Aeroporturile româneºti. Vã
amintiþi de „Fondul Proprietatea” dat
pe mâna execrabilului cetãþean strãin
MarkGitenstein? Ce s-a ales de
acþiunile tranzacþionate la Bursa de
Valori Bucureºti ºi la London Stock
Exchange prin intermediul
Certificatelor de Depozit Globale? Au
dispãrut în jungla financiarã ºi nimeni
nu dã seama pentru pagubele
produse Þãrii. Un altfel de Bechtel
Corporation sau Microsoft. Pentru
ºeful statului ºi de alte instrumente
globaliste - cu ºi fãrã epoleþi - este
prioritarã reclama ieftinã, spectacolul
grotesc prestat prin aºa zisa
vaccinarea televizatã - spun ei - cu
un vaccin pe care numeroase state
au refuzat sã-l achiziþioneze. Gurile
rele internaute l-au luat în bãºcãlie
pentru spectacolul grotesc prestat de
el. Matusalemicul vizir al B.N.R. „pe
viaþã” a adoptat ºi el politica
„Mucles!”, mai ales dupã ce în presã
au apãrut „ºtiri nefiltrate” despre
trecutul sãu.
   „Nu existã putere în lume care sã
poatã opri biruinþa lui Dumnezeu ºi a
celor ce au crezut ºi cred în El. Nu
este Rãstignire fãrã Înviere. Dar
trebuie sã ne pregãtim, sã suferim,

sã o meritãm. Munciþi, gândiþi,
rãbdaþi, tãceþi, încordaþi-vã, oþeliþi-vã
ºi aºteptaþi. Orice secundã pierdutã
în intrigã ºi luptã poate sã ne fie
mortalã. […]. Cred în învierea
Neamului Românesc! Neamul
Românesc va reînvia. Prin noi, prin
jertfa ºi mântuirea noastrã. Biserica
lui Hristos nu înseamnã numai ziduri,
icoane, coruri, lumânãri, clopote,
slujbe. Ea este dragoste, jertfã,
milostenie, trudã, curãþenie
sufleteascã. Oriunde trãieºte un suflet
curat, acolo este un altar al
dumnezeirii. Români, sus inimile!”
(Mareºal Ion Antonescu)[2].
Reacþii la vaccinurile Moderna ºi
Pfizer-BioNTech anti-Covid-19
   Dupã circul reclamei pro-vaccinare
anti Covid-19 ºi al vaccinãrilor
publice ale câtorva comisari politici
globaliºti oficiali din România - nu
se cunoaºte sigur cu ce ser - ºtirile
despre consecinþele vaccinãrilor în
state cu ºtiri mai puþin cenzurate au
început sã explodeze:
    „Potrivit rapoartelor VAERS
transmise sistemului federal, la
câteva zile dupã ce au primit
vaccinuri Moderna ºi Pfizer-
BioNTech anti-Covid-19, cincizeci ºi
cinci de persoane din Statele Unite
au murit”[3].
   „Norvegia ancheteazã circumstanþele
în care au murit 29 de bãtrâni care au
fost anterior vaccinaþi cu serul Pfizer,
pentru a determina dacã decesele sunt
legate de imunizare. Agenþia
Norvegianã a Medicamentului ia în
calcul posibilitatea ca reacþiile
adverse la vaccin sã fi putut
contribui la moartea unor pacienþi
mai în vârstã ºi firavi”[4].
   „Ministerul Sãnãtãþii din Israel
raporteazã 13 cazuri de paralizie
facialã survenite în urma administrãrii
vaccinului anti-Covid, dar estimeazã
cã numãrul ar putea fi « mult mai
mare ». Oficialii din domeniul
sãnãtãþii sunt reticenþi în privinþa
administrãrii celei de-a doua doze

pacienþilor care au dezvoltat reacþii
adverse de acest tip, dar ministerul
recomandã ca procedura de
imunizare sã fie finalizatã”[5].
   „La sfârºitul lunii decembrie,
guvernul austriac a decretat o a treia
izolare pentru a încetini rãspândirea
pandemiei. Magazinele neesenþiale,
spaþiile culturale, sãlile de sport,
ºcolile ºi facultãþile sunt închise.
Reacþiile nu au întârziat sã aparã: «
Cifrele privind decesele sunt
mincinoase. Nu vreau sã ajungem ca
în China, unde nu ai voie sã faci nimic
», spune o femeie care þine o
pancarta pe care scrie « voi sunteþi
boala, noi suntem remediul » […]
Fluturând multe steaguri austriece,
majoritatea participanþilor nu poartã
mãºti ºi nu respectã distanþarea.
Poliþia a dat amenzi. Fostul
vicecancelar de extremã dreapta,
Heinz-Christian Strache, a participat
la acest miting, tot fãrã mascã. Pe
anumite pancarte era denunþatã o «
mare înlocuire » a populaþiei prin
intermediul pandemiei, o teorie a
conspiraþiei”[6].

Fiecare  hotãrãº te dupã
propria-i conºtiinþã!
Cele zece porunci ale poporului
român.
    Deseori, personalitãþi marcante ale
societãþii ºi ale culturii române -
amintiþi-vã de George Pruteanu - au
semnalat pericolul pe care îl
reprezintã semidoctismul pretenþios
al actualului mod de exprimare
publicã supranumit ironic
„romglezã”, limbaj practicat în
România postdecembristã nu doar
în mass-media mercenarã, ci chiar
la nivelul conducerii statului. Acest
amestec de emanaþii nocive gen
„furculisionul” franþuzit al Coanei
Chiriþa reprofilat dupã limba lui
Shackespeare spre alterarea graiului
Neamului Românesc „corporatezã”
- dacã se poate spune astfel - la
distrugerea limbii românã.

[1] Reproducere conform scrierii originale; vezi ºi https://www.art-emis.ro/editoriale/la-
trecerea-dintre-ani
[2] Fragment din Testamentul politic al Mareºalului Ion Antonescu, redat prin înseºi cuvintele
acestuia, prin asamblare logicã de idei citate pentru fluidizarea lecturii - fãrã ghilimele - din
scrierile: „Îndemnuri româneºti” ºi „Cãtre români” vezi ºi https://www.art-emis.ro/analize/
catre-romani
[3] https://josbotnita.ro/55-de-persoane-au-murit-in-sua-dupa-ce-au-primit-vaccinuri-covid-
19/?fbclid=IwAR2YkOOfcecnwVqeLIIC95eaizqNxRNHRULHhJLcDdLsVv0YmjX-SCenzLk - 17
ianuarie 2021.
[4] https://www.romaniatv.net/norvegia-deschide-o-ancheta-dupa-decesul-a-23-de-batrani-
care-au-primit-vaccinul-pfizer-ar-putea-fi-doar-o-concidenta-dar-nu-suntem-
siguri_5195973.html - 16 ianuarie 2021
[5] https://www.smartradio.ro/israel-13-persoane-vaccinate-anti-covid-au-dezvoltat-paralizie-
faciala-dupa-injectare-219-milioane-de-israelieni-au-fost-vaccinati-deja/ - 16 ianuarie 2021.
[6] https://www.smartradio.ro/austria-10-000-de-manifestanti-impotriva-restrictiilor-voi-
sunteti-boala-noi-suntem-remediul/ - 17 ianuarie 2021.  continuare în pagina 9
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Trãim vremuri epocale din orice
punct de vedere. Nu avem idee dacã
în trecut civilizaþia a atins un asemenea
nivel de dezvoltare tehnologicã, apoi
a dispãrut cumva. Cert este cã, dacã
populaþia planetei a atins un asemenea
grad de civilizaþie, noi nu avem dovezi
cu privire la existenþa ei. Au mai
apãrut prin Egipt, pe fresce,
cosmonauþi desenaþi în piatrã ºi
alte figuri inexplicabile. Cert este
cã nu apare niciun individ care sã
poarte mascã. Poate masca
mortuarã a vechilor faraoni.

Civilizaþia este dezvoltatã din punct
de vedere tehnologic, dar nu unitar.
Numai în China, de exemplu, gãsim
ultimele descoperiri în domeniul

 ªtefan Bãeºiu

Viitoarele generaþii de bebeluºi se vor naºte cu mascã
tehnologiei, dar ºi populaþii care
trãiesc precum în Evul Mediu. Africa
este, de asemenea, mult rãmasã în
urmã din punctul de vedere al
modernitãþii. Anumite elemente de
tehnologie au pãtruns însã peste tot.
Este vorba în special de informaþia
transmisã cu ajutorul sateliþilor,
internetul, telefoanele mobile ºi altele.

Sigur în trecut fiecare generaþie a
crezut cã este cea mai dezvoltatã, cã
se apropie finalul existenþei, cã nu
mai poate fi nimic inventat ºi cã
civilizaþia a ajuns la un capãt de
drum. Nu a fost sã fie aºa, deºi în
secolul al XX-lea au trãit unele
dintre cele mai luminate minþi de pe
aceastã planetã. ªi exemplele sunt

destule din: ºtiinþã, culturã ºi altele.
Nimeni nu se aºtepta sã trecem

printr-un moment atât de greu pentru
civilizaþie ºi un „simplu” virus sã ne
dea peste cap existenþa. Un duºman
invizibil pentru care nici cele mai
dezvoltate elemente de tehnologie nu
pot sã ofere un leac. Sau poate cã
oamenii de ºtiinþã nu s-au preocupat
pânã acum sã dezvolte tratamente ºi
pentru eliminarea unor viruºi puternici.
Umanitatea nu a luat în calcul cã la un
moment dat se va confrunta cu o crizã
sanitarã globalã fãrã precedent.

Cu siguranþã cã suntem mult mai
avansaþi decât generaþia care a trecut
prin gripa spaniolã ºi avem mult mai
multe instrumente la îndemânã pentru
a lupta cu bolile. Este însã nevoie ca
ºtiinþa sã îºi redefineascã prioritãþile ºi
oamenii politici, de asemenea. Este
nevoie de o redistribuire a resurselor
la nivelul comunitãþilor ºi de o
regândire a sistemelor de educaþie ºi
de sãnãtate, precum ºi de
reinventarea modului în care omul îºi
câºtigã zi de zi existenþa.

Este necesar ca în primul rând sã
regândim politica energeticã, pentru
cã în lipsa unor certitudini în privinþa
modului în care ne asigurãm energia
de zi cu zi atunci ne îndreptãm cãtre
o catastrofã chiar globalã. Este nevoie
tot de oamenii de ºtiinþã care sã facã
pasul mai departe ºi sã descopere
noi tehnologii verzi de producere a
energiei electrice. Acest lucru va

revoluþiona inclusiv modul în care
vor arãta mijloacele de transport.
Suntem cel mai probabil primele
generaþii care vor asista la renunþarea
treptatã la combustibilii fosili ºi vom
vedea cum se va trece la maºinile
electrice. Nu ºtiu dacã vom apuca sã
nu mai vedem fum de la eºapament
de la autoturisme ºi sã ascultãm cum
torc motoarele electrice.

Omenirea a întârziat foarte mult
renunþarea la petrol ºi trecerea la
resurse regenerabile ºi la investiþia în
cercetare pentru gãsirea de alternative
la modul clasic de producere a
energiei electrice.

Suntem într-un moment crucial în
care vom decide viitorul. Dacã nu se
schimbã nimic acum din toate
punctele de vedere: sanitar,
educaþional, viitoarele generaþii de
bebeluºi se vor naºte cu mascã.
Primul lucru pe care un mic om îl va
simþi pe obraz nu va fi sãrutul mamei,
ci marginea asprã a mãºtii de
protecþie. Suntem responsabili de
modul în care ne vom face ultimii ani
pe planetã ºi de cum vor trãi
generaþiile viitoare. De deciziile luate
azi, mai mari sau mai mici, va depinde
viitorul copiilor ºi a nepoþilor ºi a
strãnepoþilor. Dacã nu vom face ceea
ce trebuie, riscãm sã nu îndrãznim
mãcar sã ne imaginãm cum va arãta
viitorul, peste 30, peste 50 de ani.
Viitorul cu mascã de protecþie.

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

Dupã ce, „pas cu pas”, la cârma þãrii s-a cãþãrat prin
mijloace deloc „ortodoxe” ºi deloc „catolice” o adunãturã pestriþã mai nocivã
chiar decât cea a anilor ’40-’50 ai secolului trecut, de alogeni anti-naþionali anti-
creºtini ºi anti-umani, „cele zece porunci ale poporului Român” publicate în
ziarul „Universul” din 5 Octombrie 1930 trebuie sã ne trezeascã la realitate:
„- Daþi copiilor voºtri nume românesc!
- Pãstraþi-vã graiui, portul ºi obiceiurile cele vechi româneºti, pentru cã
acestea sunt temeliile întregii naþii româneºti.
- Limba româneascã este o moºtenire din bãtrâni, ºi totodatã o avere
care nu trebue sã se piardã niciodatã.
- Adunaþi toate scrierile precum ºi toate poeziile, cântecele, chiuiturile, basmele ºi proverbele
româneºti, ca nu cumva sã se piardã, daþi-Ie de Ia gurã la gurã ca sã le ºtie fiecare.
- Pãstraþi-vã legea ortodoxã, bisericile precum ºi toate lucrurile din vechime.
- Nu uitaþi la orice pas sau lucrare, cã sunteþi Români. Cumpãraþi tot ce
vã trebuie numai de la Români.
- Fiþi mândri dacã sunteþi în stare de a învãþa pe alþii a vorbi limba cea
frumoasã româneascã.
- Fiþi mândri de poporul românesc, pentru cã el este unicul care a luptat cu
toate liftele pãgâne pentru a pãstra graiul românesc moºtenit din vechime.
- Ajutoraþi totul ce simte adevãrat româneºte.
- Ca buni români nu uitaþi niciodatã de Dumnezeu, pentru cã numai prin
credinþa Iui s-a pãstrat binele întregei Românii Mari de azi”.

„Cele zece porunci” în vreme de pandemie
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Ziua Culturii Naþionale, sãrbãtoritã anual,
la propunerea Academiei Române, în 15 ianuarie,
nu a avut loc sub auspicii bune. Vina o poartã -
se va spune de îndatã - starea nenorocitã creatã
de aceastã copleºitoare molimã. Aºa este, dar mai
sunt ºi alte cauze ale cadrului trist al sãrbãtorii.
Ziua Culturii Naþionale li se pare unora (ca ºi
Academia) de prisos, un fel de reminiscenþã
sentimentalã a unui trecut fãrã rost, menit, pentru
anumiþi contemporani grãbiþi, sã fie scos din
memoria colectivã.
   Ce sã mai caute un scriitor venit pe lume în
1850 în viaþa noastrã? ªi, pe deasupra, un scriitor
preþuitor al Moldovei, al României ºi al lui ªtefan
cel Mare! Cam aºa este catalogat poetul în
anumite cercuri, mai ales online, dar nu numai.
Pe vremuri, un student al meu american îmi
spunea cã pentru el Rãzboiul de Secesiune se
petrecuse în Evul Mediu. Cu alte cuvinte,
jumãtatea secolului al XIX-lea era, în mintea lui,
la fel de întunecatã, de barbarã ºi de inutilã ca

Evul Mediu. M-am mirat teribil atunci,
considerând afirmaþia drept o excepþie regretabilã,
dar azi nu mã mai mir aºa de tare ºi nu mai pot sã
spun cã o asemenea atitudine este o excepþie. De
când am vãzut romane celebre propuse spre
interzicere, pentru cã vorbesc despre sclavie sau
muzica Beethoven condamnatã ca fiind prea , prea
ºi chiar , nu mã mai mir de nimic. Mã întristez
doar”, spune preºedintele Academiei Române.
   În fine, sãrbãtoarea culturii noastre mai cuprinde
în numele ei un cuvânt , anume adjectivul.
Cultura româneascã este (sau era, pânã nu demult)
naþionalã, deoarece este produsul sevei spirituale
a acestui popor român, coagulat la un moment
dat într-o formã de unitate superioarã numitã
naþiune. Azi, naþiunea este aproape prohibitã de
unii, acuzatã de cele mai mari rele din istorie,
diabolizatã chiar, ca ºi cum adepþii ei - mari spirite
ale umanitãþii dintre secolele al XVI-lea ºi al XX-
lea - ar fi plãnuit sã ducã lumea spre pieire. Aºa
cã aceia care celebreazã naþiunile ca forþe
coagulatoare de valori perene sunt aproape puºi
la zid, stigmatizaþi drept nostalgici ai dominaþiei
forþelor anacronice, dispreþuiþi, excluºi din
societatea aleasã. Este adevãrat cã nu toþi. Cei
care proslãvesc naþiunile mari ºi puternice,
dominatoare ale lumii, sunt cruþaþi, fiindcã noii
ideologi vor, vorba unui clasic al literaturii române
(Grigore Alexandrescu), azi aproape uitat.
   Prin urmare, Eminescu, naþiunea ºi cultura - ca
valori ale identitãþii românilor - ne-au construit
destinul nostru de fiinþã colectivã. Destinul acesta

nu a fost mereu ideal, nu a fost tot timpul
liniar ºi glorios, nu a fost un marº continuu
ascendent, dar a fost calea noastrã de
înaintare prin istorie, cale pe care am þinut-
o deschisã ºi funcþionalã pânã astãzi.
Eminescu a sintetizat toate marile valori
ale creaþiei spirituale româneºti. El s-a
identificat ºi cu dacii, ºi cu romanii, ºi cu
Decebal, ºi cu Traian. Pentru Eminescu,
România întreagã exista ºi trãia intens cu
mult înainte de a fi fost oficial pusã pe hartã.
În aceastã Românie aveau loc ºi Alexandru
cel Bun, ºi Vlad Þepeº, ºi ªtefan cel Mare
(mai ales el, pãrintele Moldovei) ºi Mihai
Viteazul, ºi Iaºii, ºi Bucureºtii, ºi Oradea
Mare, ca ºi Mica Romã. Toate se pierdeau
pentru el <în acest cuvânt mare, covârºitor
ºi foarte frumos, de Þarã Româneascã>
(cum avea sã spunã mai apoi Nicolae
Iorga). Eminescu nu a fost, însã, zeu, ci
om, cu toate cele omeneºti, inclusiv cu
defecte ºi pãcate. Deasupra tuturor
slãbiciunilor sale s-a situat o imensã
energie beneficã, sublimatã în sufletul
acestui popor. Astfel cã aceia care-l

Cadrul trist al Zilei Culturii Naþionale în anul 2021
Acad. Ioan-Aurel Pop, Preºedintele Academiei Române

nimicnicesc pe Eminescu ºi care ar da un decret ca
poetul sã fie scos din panoplia valorilor noastre ºi
din postura de poet naþional, ar putea avea cuvânt
sã facã asta dacã ei înºiºi ar fi produs o creaþie
culturalã comparabilã cu a cutrierãtorului de pãduri
nord-moldave. Altminteri, devin cu toþii ridicoli,
precum, surprinsã de parabola fabulistului Alecu
Donici, ºi el uitat demult.
   În centrul culturii noastre scrise se aflã limba.
Sã preamãrim limba românã aºa cum au fãcut-o
Eminescu, dar ºi cronicarii moldoveni,
Kogãlniceanu, Haºdeu, pãrintele Mateevici,
Nichita Stãnescu ºi mulþi alþii ºi sã nu uitãm
niciodatã mottoul pus de Duiliu Zamfirescu la
ciclul Comãneºtenilor: În privinþa naþiunii române
ºi a patriei române, ne putem întoarce cu mare
folos la Nicolae Iorga (de la a cãrui naºtere vor fi
peste câteva luni 150 de ani): <În timpurile cele
vechi, românii nu fãceau nici o deosebire în ceea
ce priveºte þinuturile pe care le locuiau; pentru
dânºii, tot pãmântul locuit de români se chema
Þara Româneascã. Þara Româneascã erau ºi
Muntenia, ºi Moldova, ºi Ardealul, ºi toate pãrþile
care se întindeau pânã la Tisa chiar, toate locurile
unde se gãseau români. N-aveau câte un nume
deosebit pentru deosebitele þinuturi pe care le
locuiau ºi toate se pierdeau pentru dânºii în acest
cuvânt mare, covârºitor ºi foarte frumos, de Þarã
Româneascã>. Acelaºi mare istoric adaugã
lãmuritor: <Þara Româneascã a avut odinioarã un
sens pe care foarte mulþi l-au uitat ºi unii nu l-au
înþeles niciodatã; ea însemna tot pãmântul locuit
etnograficeºte de români>. Pentru Iorga, România
era ºi limba românã, dar ºi pãmântul acesta
frãmântat, format din þãri româneºti unite.
România ºi, implicit, naþiunea au nevoie de
protecþie cotidianã, de cale deschisã spre viitor.
   Celebrând cultura naþionalã ne întoarcem mereu
la Eminescu, la zestrea spiritualã a naþiunii
întruchipate de el, la virtuþi, la valori ºi la
încredere. Eminescu se apãrã singur prin creaþia
sa ºi astfel protejeazã ºi cultura naþionalã.
   Deocamdatã, nu putem sã facem ceremoniile
consacrate, nu ne putem ilumina sufletele faþã în
faþã, ochi în ochi ºi suflet cãtre suflet, dar putem
sã facem încã un lucru extraordinar de simplu:
sã ne bucurãm de limba noastrã, de literaturã, de
muzicã, de artele plastice, de ºtiinþele
fundamentale, de medicinã, adicã de toatã creaþia
spiritului românesc, pusã sub înaltul patronaj al
lui Eminescu. Sã ne bucurãm - fãrã ranchiunã,
fãrã bravadã ºi fãrã resentimente - cã suntem pe
lumea asta ca români ºi cã participãm la concertul
internaþional, adicã la dialogul dintre naþiuni.
   Datorãm acest dialog identitãþii noastre
naþionale, pe care au exprimat-o toþi marii creatori
ai culturii române.
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Prin limbã avem acces la culturã, adicã la
tezaurul de cunoaºtere al celor care au trãit înaintea
noastrã, precum ºi al celor care ne sunt
contemporani. Patrimoniul material ºi spiritual,
cultura reflectatã în umanioare ºi în ºtiinþe deopotrivã,
ne face sã fim ceea ce suntem ca indivizi, dar ºi ca
naþiune. Schimbãrile pe care le-a adus progresul
tehnologic, delocalizarea ºi interconectarea fãrã
precedent au generat riscul de diluare accentuatã a
identitãþii naþionale, în favoarea identitãþii individuale,
a altor niveluri de identificare, mai aplecate spre
materialism, consumerism ºi satisfacþie imediatã,
fãrã atenþie acordatã consecinþelor mai ample ºi bunei
întocmiri a scãrii de valori.

Educaþia este procesul prin care ne construim
propriul univers simbolic, propria definiþie
despre sine ºi despre lume. Prin educaþie
înþelegem cine suntem noi, cum sã ne raportãm
la anumite valori, de ce sã adoptãm anumite
atitudini ºi comportamente. Fiecare copil îºi
dobândeºte identitatea prin raportarea în cercuri
din ce în ce mai ample - la familie mai întâi, la
grupul de prieteni, apoi la ºcoalã, oraº, zonã,
grup etnic, religie, naþiune, continent, rasã,
umanitate. Aceasta se întâmplã prin comunicare,
prin limbaj, iar limba maternã este prima noastrã
referire la ce ne înconjoarã. Limba este casa
fiinþei, spunea Heidegger, deoarece în aceasta
gândim ºi prin utilizarea ei devenim oameni.

Ziua Culturii Naþionale ne reaminteºte cine
suntem. Prin opera sa, Eminescu ne susþine titanic
ºi fãrã rest, ca un reper absolut în marele vacarm

Ziua Culturii Naþionale:
Sãrbãtoare a tuturor românilor!

«La început ºi la final de an celebrãm douã repere fundamentale pentru România:
15 ianuarie ºi 1 decembrie. Întotdeauna vom avea ceva de propus ºi de sperat de

Ziua Culturii Naþionale, zi intratã deja în patrimoniul marilor sãrbãtori ale românilor!

inerent al prezentului. De aceea, în vremuri de
restriºte mondialã, naþionalã, familialã ºi personalã,
avem nevoie mai mult ca oricând sã ne sprijinim
pe noi înºine ºi pe cei din jur, solidar, indiferent de
vârstã, venit sau statut social.

Diluarea identitãþii naþionale aduce dezbinare, iar
istoria a demonstrat cã întotdeauna când am fost
solidari, am reuºit sã depãºim cele mai grele
încercãri. De aproape un an, traversãm cea mai
gravã crizã de sãnãtate fizicã a generaþiei noastre.
Unde sã regãsim resurse pentru a rãmâne sãnãtoºi
la minte ºi la suflet, fãrã sã ne lãsãm copleºiþi de
fricã ºi de disperare - unde dacã nu în universul
valoric al naþiunii noastre, univers construit prin
educaþie ºi culturã, cu aportul mai multor etnii ºi
religii, care au îmbogãþit lumina României cu reflexe
ºi semnificaþii unice ºi surprinzãtoare?

Spaþiul sau teritoriul îºi schimbã semnificaþia
datoritã accelerãrii dramatice a activitãþii umane.
Identificarea nu poate avea loc exclusiv pe
coordonatele circumstanþelor ºi bunurilor
materiale. Ea este, în esenþã, una ce þine de
bunurile simbolice. Aºadar, prin celebrarea Zilei
Culturii Naþionale ne reamintim toþi, în þarã dar
ºi în diaspora, ce înseamnã sã fim români ºi ce
ne dorim noi pentru „dulcea Românie”.

O Românie Educatã este o Românie care ºtie
cine este, care-ºi respectã valorile ºi le promoveazã
eficient, credibil ºi fãrã echivoc. Avem încredere
cã vom reuºi sã o construim împreunã.»

Sorin Mihai Cîmpeanu,
Ministrul Educaþiei

Eforturile profesorului Alexandru
Bãrcãcilã debuteazã chiar din anul 1912, când
este numit profesor de limbi clasice al Liceului
Traian. La scurt timp, în mai 1912, înfiinþa în
cadrul liceului un mic muzeu, al cãrui
patrimoniu avea sã se dezvolte constant, graþie
cercetãrilor efectuate de Alexandru Bãrcãcilã, fie
în Turnu Severin, fie în alte situri din judeþul
Mehedinþi: Ostrovul Corbului, Insula Banului,
Ostrovul Mare, Coºuºtea-Crivelnic etc.
   În afara preocupãrilor legate de arheologie,
profesorul Alexandru Bãrcãcilã a fost ºi un
apãrãtor al integritãþii monumentelor romane ºi
medievale de la Turnu Severin, adresând
numeroase petiþii autoritãþilor vremii, în care
solicita delimitarea unor zone de protecþie a
monumentelor situate în curtea Internatului
Liceului Traian.
   În luna martie a anului 1926, printr-o Lege
pentru cauzã de interes cultural, publicatã în
Monitorul Oficial al României nr. 67/1926, erau
stabilite terenurile ce urmau a fi expropriate pentru
protecþia castrului roman de la Drobeta.
   Alexandru Bãrcãcilã elabora un plan cu
amplasarea acestor terenuri în raport cu ruinele
romane din parcul arheologic de la Turnu
Severin, care face parte din colecþia Documente
a Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.

 Biroul de presã

Piesa lunii
Planul Parcului

Arheologic Alexandru
Bãrcãcilã

PLANUL PARCULUI
ARHEOLOGIC DE LA

TURNU SEVERIN
ANUL 1926
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Domnul învãþãtor Lãzãrescu
venise în Balta de undeva, de departe.
Nimeni nu mai ºtia de unde, fiindcã
majoritatea bãltenilor îl pomeniserã la
ei în sat. De cum se ridicaserã copãcel,
auziserã vorbindu-se la ei în casã
despre Domnul Lãzãrescu, fãcuserã
apoi ºcoala cu Domnul Lãzãrescu,
fusese alãturi de ei ºi la bine ºi la rãu
pânã la adânci bãtrâneþe.

Domnul Lãzãrescu avea 92 de ani ºi
o sete de viaþã cum rar întâlneai. El ºtia
tot ºi toate ºi oricând gãseai la dânsul
un sfat înþelept, pãrintesc. Toþi care-i
fuseserã elevi îºi aminteau de exigenþa
de care dãdea dovadã. Nu treceai clasa
uºor la Domnul Lãzãrescu. Mai mult, în
fiecare an, Domnul Lãzãrescu era
preºedinte de comisie ºi examina pe
fiecare candidat cu prilejul examenelor
de sfârºit de an sau de absolvire, ca la
ancheta de la procuraturã. Veneau ºi
elevi din alte sate sã susþinã examenele
de absolvire tot la Balta ºi treceau prin
emoþii cumplite. Domnul Lãzãrescu nu
ºtia de rudenie, de intervenþie, de mitã
sau de altele asemenea. ªtia una ºi bunã:
ºtie-trece, nu ºtie-nu trece.

Foºtii elevi ai Domnului Lãzãrescu îºi
aminteau, totuºi, cu nostalgie de anii de
ºcoalã, în ciuda duritãþii învãþãtorului.
El ºtia sã împleteascã teoria cu practica.
Îi învãþa pe copii sã facã apiculturã,
pomiculturã, viticulturã, grãdinãrit,
zootehnie, ba chiar ºi silviculturã. Aveau
la dispoziþie grãdina ºcolii, unde fãceau
practicã, dar mergeau uneori ºi în
grãdinile sãtenilor, în pãdure. Îi învãþa
sã practice meserii tradiþionale ºi pentru
asta se ducea cu ei la cei mai pricepuþi
meºteri, ca sã vadã în mod practic cum
se face tâmplãria, dogãria, fierãria ºi
altele. Fetele erau învãþate sã coase, sã
tricoteze, sã þese, sã gãteascã. ªcoala
Domnului Lãzãrescu era o ºcoalã a
învãþãturii ºi a muncii, aºa cum învãþase
însuºi învãþãtorul de la marii pedagogi
români ai veacului trecut, precum
Dimitrie Gusti, Simeon Mehedinþi ºi alþii.

Din ºcoala de la Balta, mai bine zis
din clasele Domnului Lãzãrescu, au ieºit
cei mai buni ºi mai mulþi intelectuali din
zona munþilor Mehedinþiului. Ei au
ocupat posturi importante în
administraþia ºi instituþiile statului din
judeþ, dar ºi din alte oraºe, ba chiar din
capitalã. Cei care n-au mai avut
posibilitatea sã meargã mai departe au

Gluma Domnului Lãzãrescu
devenit buni gospodari ºi buni
meseriaºi, oameni care ºi-au clãdit cu
mâinile ºi priceperea lor situaþii de
invidiat în Balta sau în satele din jur.

O mare durere pentru Domnul
Lãzãrescu a fost în 1950, când a fost dus
la Bãrãgan. Nu faptul în sine era grav, ci
grav i se pãrea învãþãtorului cã tocmai
unul dintre cei mai slabi elevi ai sãi, ajuns
peste noapte primar în comunã, îl
dãduse pe lista celor ºapte “chiaburi” din
Balta ºi fusese ridicat de securitate. Mai
târziu, avocatul Sitaru, un alt elev al
Domnului Lãzãrescu, a scris într-o
carte a sa: “cum o fi putut primarul sã
scrie numele învãþãtorului, care i-a
pus lui creionul în mânã ºi l-a învãþat
sã scrie primele litere? ªtia bine unde
îl trimite ºi nimeni nu mai credea cã
cei plecaþi se vor mai întoarce vreodatã
la casele lor. Ca un Iuda de altãdatã
acest pui de ºarpe l-a vândut!”

Domnul Lãzãrescu a stat mulþi ani în
Bãrãgan, deºi numai chiabur nu a fost
vreodatã, apoi s-a întors la Balta ºi acolo
a rãmas pânã la adânci bãtrâneþe.

Când era pe pat de moarte, l-a chemat
pe Pãrintele Stelicã Zoican sã-l
spovedeascã ºi sã-l împãrtãºeascã. Era
senin, liniºtit, împãcat cu sine ºi cu cei
din jur. Nu-l pãrãsise nici umorul, care-
l însoþise toatã viaþa. Printre altele i-a
spus preotului: “- Pãrinte, nu-mi pare
rãu cã mor! Trebuia sã fie ºi asta odatã ºi
odatã. Îmi pare rãu ºi sunt chiar revoltat
de un singur lucru: de ce porcul de
Bãlteanu, prietenul ºi consãteanul meu,
nu a murit înainte? El e mai mare cu ºase
ani decât mine ºi aºa ne-am înþeles mai
demult, cã se duce el înainte ºi pregãteºte
loc ºi pentru mine.Acum vãd cã mã trage
pe sfoarã ºi mã lasã pe mine sã mã duc
întâi, ca sã mã zbat eu în dreapta ºi în
stânga sã rezolv cu repartiþiile, parcã altã
treabã n-aº avea. N-a fost om de cuvânt
ºi asta mã deranjeazã!”

S-a dus Domnul Lãzãrescu pe tãrâmul
tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi al vieþii fãrã de
moarte, lãsând în Balta ºi în împrejurimi
o mulþime de învãþãcei ºi ucenici, de
oameni care au învãþat ceva de la el ºi l-
au avut model în viaþã. Domnul
Lãzãrescu a fost unul dintre marii dascãli
pe care i-a avut învãþãmântul rural
românesc din perioada interbelicã.

Dumnezeu sã te ierte, Domnule
Lãzãrescu!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Comisarii Gãrzii de Mediu din Mehedinþi au descins la
câteva adrese din Strehaia dupã ce au aflat cã acolo sunt
dezmembrate ºi chiar arse autoturisme vechi pentru care o firmã
din Motru ar emite documente menite sã dea o tentã de legalitate
întregii afaceri. Cei care dezmembreazã rablele au dat de înþeles
cã sunt „colecþionari”, în urma controlului ei primind ºi câte o
amendã de colecþie, pe care sã nu o uite prea curând. Operaþiunea
a fost condusã de ºeful Gãrzii de Mediu Mehedinþi, Cãtãlin
Tutilescu, acesta având discuþii aprinse cu localnicii care nu
recunoºteau cã polueazã mediul ºi încalcã legislaþia în domeniu.
„Vãd cã sunteþi tatã ºi fiu. Tatãl are maºinile peste gard, iar aici le
dezmembraþi dumneavoastrã. E asociaþie familialã sau cum vine
treaba? Tatãl e cumva colecþionar? Cã vãd cã are destul de multe
maºini”, a remarcat ºeful Gãrzii de Mediu Mehedinþi în discuþia cu
Ion Mihai. Bãrbatul l-a asigurat însã pe Tutilescu în privinþa legalitãþii
afacerii sale. „Avem totul în regulã, nu ne e teamã de amenzi cã
suntem autorizaþi. Ce avem aici dãm mai departe la Remat”, a spus
bãrbatul. Tatãl sãu, care avea maºinile strânse cu zecile lângã gardul
depozitului lui Ion Mihai, a spus cã ºi el lucreazã legal „pe persoanã
fizicã”, el spunând cã nu ºtie de nicio firmã din Motru implicatã în
aceastã afacere. „Eu adun maºinile de prin sate cu 3-4 milioane de
lei vechi ºi le duc la fier vechi. Le-am mai þinut aici cã am zis cã
poate mai creºte preþul cã au cupru ºi aluminiu în ele. Totul e pe
persoanã fizicã, nu pe autorizaþie”, a menþionat Mihai Ardeleanu. El
a spus cã nu dã foc la nicio componentã din maºinile „colecþionate”
ºi a precizat cã respectã reglementãrile de mediu, deºi comisarii nu
l-au crezut. Într-o altã locaþie cei de la Garda de Mediu au gãsit
mormane întregi de resturi provenite din arderea unor componente
auto. Cãtãlin Tutilescu a menþionat cã cei care produc arderile sunt
localnicii ce stau într-un palat din apropiere, în timp ce proprietarul
terenului se aflã tocmai în Australia. „ªi unul ºi celãlalt vor fi
sancþionaþi însã cu amenzi cuprinse între 30.000 ºi 60.000 de lei”,
a menþionat ºeful Gãrzii de Mediu Mehedinþi.  Gelu Ionescu

Descinderi la „colecþionarii” de
fiare vechi din Strehaia!
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Tu ar trebui sã te simþi bine încã din primele zile ale
sãptãmânii ºi sã te ocupi numai de sufletul ºi trupul tãu.
Bine ar fi sã mergi la un salon de cosmeticã, masaj sau
la o salã de gimnasticã. Pe de altã parte, vei fi tentat sã te
implici în mai multe activitãþi simultan. Rezumã-te doar
la cele strict necesare þie în aceste momente. Pe 21 ºi pe
22 ianuarie apar cheltuieli diverse pentru casã sau cei
dragi. Dar, pe de altã parte ºi tu la rândul tãu poþi primi
mici atenþii sau favoruri binemeritate. Foarte animate sunt
ºi relaþiile cu anturajul apropiat, aºa încât este rost de
întâlniri agreabile, de schimb de idei bune pentru toatã
lumea, de a afla informaþii utile în viaþa de zi cu zi. Totuºi,
fii prudent ºi evitã a vorbi prea mult despre tine ºi intenþiile
tale. Unii te judecã aspru ºi de aici se poate declanºa un
ºir lung de neplãceri.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Prima parte a sãptãmânii ar trebui sã o petreci mai mult
în singurãtate. Sufletul tãu are nevoie de odihnã,
introspecþie, dar mai ales de o reorientare a planurilor de
viaþã. La serviciu ai multe de fãcut, dar fii prudent pentru
cã excesul de zel îl vei plãti prin obosealã, accentuarea
problemelor de sãnãtate ºi neplata muncii depuse. Existã
varianta deschiderii unor culoare profesionale bune, pe
o perioadã lungã de timp de acum încolo, însã discerne
pe îndelete fiecare propunere de lucru. Relaþiile colegiale
sunt distorsionate, de aceea bazeazã-te doar pe forþele
tale ºi dozeazã-þi eforturile. Pe 21 ºi pe 22 ianuarie te vei
simþi mai bine, revenind în mijlocul celorlalþi cu forþe
proaspete. Sunt zile bune pentru dialoguri cu persoane
dragi, pentru începerea unei diete sau pentru vizitarea
unui salon de întreþinere corporalã. Primeºti bani, dar ºi
cheltuieºti pe mãsurã.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

La începutul sãptãmânii sunt zile bune pentru a te
întâlni cu prietenii. Sunt posibile mici altercaþii, divergenþe
de opinii, însã vor merita atât întâlnirile, cât ºi disputele.
Un protector important îþi poate oferi sfaturi utile legate
de viaþa sentimentalã ºi de relaþiile cu copiii. Vizavi de
cei dragi este posibil sã ai un comportament exagerat,
respectiv sã te implici prea mult în treburile lor sau îi
sufoci cu gesturi tandre. Încearcã sã menþii un echilibru
între nevoile tale afective ºi ceea ce îþi oferã ceilalþi. Zilele
de 21 ºi de 22 ianuarie sunt potrivite pentru retragere
din forfota cotidianã. Se pot accentua problemele de
sãnãtate mai vechi. Ocupã-te doar de activitãþi de rutinã
ºi evitã pe cât posibil provocãrile celorlalþi. Îþi sunt de
mare ajutor meditaþiile în locuri sfinte, plimbãrile în aer
liber ºi ceaiurile bunicii. Referitor la sãnãtate, dar ºi la
locul de muncã sunt situaþii actuale ce ar trebui luate în
serios.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

La începutul sãptãmânii vei avea de-a face cu ºefii ºi
autoritãþile. Vei fi chemat la raport ºi va trebui sã dai
socotealã pentru modul în care îþi desfãºori activitatea la
serviciu. Eforturile tale sunt îndreptate mai mult cãtre
familie, de aceea este posibil sã neglijezi îndatoririle
profesionale. Existã o tendinþã accentuatã de a exagera
în privinþa chestiunilor familiale, de aceea bine ar fi sã
gãseºti ºi sã menþii un echilibru între viaþa privatã ºi cea
socialã. Zilele de 21 ºi de 22 ianuarie îþi aduc în atenþie
prietenii ºi protectorii. De reþinut ce informaþii afli în aceste
zile, întrucât þi se pot deschide oportunitãþi de colaborare
pentru tot restul vieþii. Totuºi, de unii prieteni sau colegi
din sfera profesionalã este vremea sã te desprinzi definitiv.
La finalul sãptãmânii sunt momente bune pentru odihnã,
retragere ºi pentru a analiza situaþiile ºi relaþiile în care
eºti implicat.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Veºtile legate de strãinãtate abundã încã de la începutul
sãptãmânii. Demersurile legate de cãlãtorii pot avea
succes, chiar dacã mai existã din când în când ºi ceva
piedici. Cei implicaþi în diverse forme de ºcolarizare vor
avea de-a face cu examene, probe sau dialoguri aprinse
cu profesorii sau mentorii lor. Pe 21 ºi pe 22 ianuarie se
întrezãresc altercaþii cu o persoanã cu autoritate. S-ar
putea ca imaginea ta în ochii celorlalþi sã aibã de suferit,
de aceea fii foarte prudent cum te prezinþi în lume. Este
multã forfotã în segmentul profesional. Se recomandã
prudenþã ºi discernãmânt, deoarece situaþia ta socio-
profesionalã, situaþia publicã poate lua turnuri nebãnuite
ºi foarte neplãcute. Controleazã-þi reacþiile ºi alege-þi
cuvintele cu grijã! În weekend eºti bine susþinut de cãtre
prieteni ºi colegi din sfera profesionalã. Este vremea
potrivitã sã asculþi ºi sã þii cont ºi de sfaturile celorlalþi.
Te vor învãþa de bine!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte legate de bani. Sunt
zile bune pentru a-þi achita taxele, facturile sau datoriile
de orice fel. În funcþie de caz, bãncile ºi ofertele lor te-ar
putea interesa. Tentaþia cumpãrãturilor sau a investiþiilor
este la cote înalte, de aceea fii foarte prudent. Existã riscul
unor achiziþii proaste sau a investiþiilor fãrã o finalitate
profitabilã. Totodatã apar ºi informaþii importante legate
de strãinãtate. Poþi lua legãtura uºor cu cineva din afara
graniþelor þãrii sau poþi avea succes la demersurile
necesare unei cãlãtorii. Alþii vor avea de-a face cu studiul,
examenele, probele sau interviurile aferente unor cursuri.
Cãlãtoriile ºi studiile sunt viciate, de aceea fii prudent ºi
dacã trebuie sã cãlãtoreºti, ºi dacã trebuie sã susþii probe,
examene, interviuri pentru un loc de muncã sau pentru
diverse forme de ºcolarizare. La finalul sãptãmânii se
contureazã întâlniri oficiale, atât în mediul profesional,
cât ºi în mediul familal.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþiile parteneriale sunt temele primelor zile ale
sãptãmânii. Eºti destul de combativ faþã de ceilalþi, poate
chiar exagerat. Recomandabil este sã-þi þii firea ºi sã fii
mai atent la propria-þi persoanã. Sunt zile bune de
asemenea, ºi pentru bilanþuri financiare. Banii nu par sã
fie o problemã în aceastã perioadã, de aceea achitã-þi
toate datoriile ºi bucurã-te ºi de niscai cumpãrãturi pentru
sufletul tãu. Totuºi, se prefigureazã o perioadã foarte
dinamicã vizavi de bani, bunuri comune cu alþii,
moºteniri, partaje. Fii prudent, deoarece existã riscul sã
cheltuieºti mai mult decât este cazul. Pe de altã parte, pot
ieºi la ivealã aspecte neplãcute legate de bani ºi bunuri,
de moºteniri sau vizavi de veniturile obþinute din
colaborãri. Este bine sã rezolvi totul în mod deschis,
legal, apelând la sfatul unor specialiºti. În weekend, foarte
potrivite vor fi activitãþile culturale.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Locul de muncã ºi tot ce þine de el sunt preocupãrile tale
din prima parte a sãptãmânii. Ai multe ºi mãrunte de fãcut,
însã te vei descurca cu brio, mai ales cã ai ºi suportul
ºefilor de partea ta. Totuºi, dozeazã-þi eforturile pentru cã
energia vitalã este scãzutã ºi se pot evidenþia afecþiuni mai
vechi sau mai noi. Foloseºte doar remedii naturiste ºi evitã
tratamentele alopate. Pe 21 ºi pe 22 ianuarie, partenerul
de viaþã sau de afaceri te poate provoca la discuþii aprinse.
Fii atent la reproºurile lor, întrucât este în favoara ta sã þii
cont de sfaturile, îndemnurile sau nemulþumirile celorlalþi.
Segmental partenerial este foarte dinamic, putându-se
rupe orice tip de parteneriat, personal sau profesional. Ies
la ivealã tot felul de hibe, fie ale partenerilor, fie ale relaþiei
în sine dintre tine ºi aceste persoane. Cheltuieli mari la
finalul sãptãmânii pentru membrii familiei, pentru rude sau
pentru casã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna debuteazã pentru tine cu veselie ºi chef
de aventuri. Sunt posibile mici conflicte cu persoana
iubitã sau cu copiii, dar cu un strop de bunãvoinþã ºi
înþelegere faþã de stãrile celorlalþi te vei descurca excelent.
Existã un soi de nemulþumire profundã pe segmentul
amoros, însã numai tu îþi poþi alina durerea, înþelegând
ºi acceptând ºi alte faþete ale oamenilor dragi. Zilele de
21 ºi de 22 ianuarie se anunþã cu multã forfotã la serviciu.
Relaþiile colegiale sunt umbrite, provocatoare, de aceea
ocupã-te doar de îndatoririle tale ºi pe cât posibil de cele
care te solicitã mai puþin. Situaþiile profesionale se pot
rãsturna în chip nebãnuit, exploziv, greu de anticipat.
Sãnãtatea este foarte vulnerabilã pe segmentele gâtului
ºi pe cele ale sistemului urogenital. Recomandate sunt
o dietã, exerciþii fizice uºoare, odihnã multã, dar ºi
îngrijirile de specialitate sub îndrumarea unor terapeuþi.
La finalul sãptãmânii se contureazã aspecte parteneriale.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Treburile gospodãreºti îþi sunt favorizate de cãtre astre
în primele zile ale sãptãmânii. Bine ar fi sã faci curãþenii
generale, reparaþii curente sau cumpãrãturi necesare
casei. Se pot isca dialoguri aprinse cu membrii familiei.
Sunt probabile neplãceri în relaþiile cu membrii familiei
sau cu neamurile pe teme sentimentale sau pe seama
copiilor. Pe 21 ºi pe 22 ianuarie se întrezãresc petreceri,
dar ºi altercaþii între pãrinþi ºi copii. Cel mai indicat ar fi
sã-þi canalizezi eforturile spre un hobby neabordat de
mult ºi sã te detaºezi de problemele celorlalþi. Foarte
dinamic este în aceastã sãptãmânã, segmentul
sentimental. Se pot rãscoli foarte mult o relaþie cu o
persoanã iubitã sau relaþiile cu copiii. Este vremea sã-þi
remodelezi concepþiile privitoare la iubire ºi implicaþiile
ei, plus cã vei fi nevoit sã accepþi ºi ideile sau nevoile
reale ale celor dragi. La sfârºitul sãptãmânii este rost atât
de treburi de rutinã, cât ºi de probleme de sãnãtate.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Cãlãtoriile pe distanþe scurte ºi dialogurile cu neamurile
sunt frecvente în prima parte a sãptãmânii. Bine ar fi sã
eviþi implicarea în problemele celor apropiaþi ºi sã
selectezi veºtile primite. Cei implicaþi în diverse forme de
instruire vor avea de-a face cu examene, probe sau vor fi
nevoiþi sã studieze mai atent unele discipline. Intervalul
21-22 ianuarie îþi aduce în atenþie treburile casnice ºi
relaþiile cu membrii familiei. Sunt momente favorabile
curãþeniilor, reamenajãrilor interioare, dar ºi reparaþiilor
sau alcãtuirii planurilor de cumpãrarea a unei case sau a
unui teren. Pe de altã parte, gândurile tale vor zbura cãtre
locurile natale, rude sau evenimente dragi petrecute
demult. Foarte dinamice sunt relaþiile familiale. Conflictul
este tema de fundal, astfel încât dialogurile pot fi purtate
pe tonuri agresive. Alinarea þi-o gãseºti alãturi de
persoana iubitã sau de copii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Capitolul financiar îþi deschide aceastã sãptãmânã. Sunt
zile bune pentru verificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli
ºi pentru cumpãrãturile necesare traiului zilnic. Pe de altã
parte, cadourile ºi recompensele pot fi frecvente, chiar dacã
mãrunte, dar suficiente cât sã îþi încânte sufletul ºi sã-þi rezolvi
cele necesare traiului cotidian. Fereºte-te de afaceri, investiþii
sau asocieri cu persoane ce îþi promit avantaje materiale.
Zilele de 21 ºi de 22 ianuarie anunþã întâlniri ºi dialoguri
interesante cu o rudã apropiatã sau cu un prieten. Bine este
sã eviþi implicarea în problemele celorlalþi ºi sã fii mai reþinut
în privinþa temelor discutate. Alþii îºi vor îndrepta gândurile
ºi eforturile cãtre diverse forme de instruire necesare
dezvoltãrii personale sau profesionale. Cãlãtoriile se pot
evidenþia, deoarece vei fi nevoit sã rezolvi diverse chestiuni
personale ºi profesionale. Casa ºi membrii familiei îþi sunt
alãturi în chip minunat.

(21 - 27 ianuarie  2021)

Autor: AstroCafe.ro



OBIECTIV mehedinþean 21 - 27.01.2021informaþiipag. 14

Anunþ public
   COMUNA BRANIªTEA, titular al proiectului “Construire pod peste
râul Drincea II - zona “La Tolea” în localitatea Braniºtea, comuna
Braniºtea, judeþul Mehedinþi”, propus a fi amplasat în judeþul Mehedinþi,
extravilan sat Braniºtea, comuna Braniºtea, judeþul Mehedinþi, anuntã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire pod
peste râul Drincea II – zona “La Tolea” în localitatea Braniºtea,
comuna Braniºtea, judeþul Mehedinþi”, situat în judeþul Mehedinþi,
extravilan sat Braniºtea, comuna Braniºtea.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul autoritãþii Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi din mun. Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în
zilele de luni pânã vineri între orele 8.00-16.00 ºi la urmãtoarea adresã
de internet www.apmmh.anpm.ro
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului
pe pagina de internet a autoritãþii competente pentru protecþia mediului.

Soluþia identificatã asigurã
resursele necesare de bani pentru a
acoperi în întregime bugetul celor trei
mãsuri de sprijin pentru antreprenori,
inclusiv mãsura 3. Vineri, 15 ianuarie,
a avut loc întrevederea cu Comisia
Europeanã pentru notificarea
schemelor de ajutor de stat în forma
aºteptatã de cãtre zecile de mii de
antreprenori care au depus aplicaþii.
În sãptãmâna 22 - 26 ianuarie vom
avea acceptul pentru mãsuri.
   Schimbarea cadrului legislativ în
timpul derulãrii procedurilor, sursele
neclare de finanþare, lipsa de dialog între
ministere ºi cu Comisia Europeanã au
afectat stabilitatea acestor intervenþii ale
statului român. Am depãºit aceste
probleme prin muncã ºi dialog.
   Respectarea promisiunilor pe care
statul român le-a fãcut antreprenorilor
reprezintã un punct crucial în crearea
unui relaþii de încredere între stat ºi
mediul de afaceri, pentru cã
predictibilitatea joacã un rol esenþial
în determinarea bunului mers al
oricãrei afaceri.
    Cele trei mãsuri de finanþare au ca
scop sprijinirea mediului de afaceri,
care este extrem de afectat de
pandemia COVID ºi de efectele asupra
activitãþii comerciale. Douã dintre

COMUNICAT DE PRESÃ
Miniºtrii Cristian Ghinea (MIPE) ºi Claudiu Nãsui (MEAT)

anunþã deblocarea mãsurilor pentru IMM
Cristian Ghinea, ministrul investiþiilor ºi proiectelor europene, ºi

Claudiu Nãsui, ministrul economiei, antreprenoriatului ºi turismului,
anunþã deblocarea celor trei mãsuri de finanþare pentru antreprenori,

lansate în contextul pandemiei COVID-19.
acestea iau forma unor granturi:
microgranturi, adicã 2.000 euro, ºi
granturi pentru capitalul de lucru de la
2.000 euro pânã la 150.000 euro. În
cazul celei de-a treia mãsuri, granturile
pentru investiþii, valorile sunt cuprinse
între 50.000 euro ºi 200.000 euro.
Dupã suplimentarea care a avut loc
în octombrie anul trecut, mãsurile nu
mai aveau toatã finanþarea asiguratã.
Concret, lipseau 500 de milioane de
euro din fonduri europene. Prin
urmare, au existat mai multe discuþii
între cei doi miniºtri precum ºi între
aceºtia ºi Comisia Europeanã, pentru
a identifica o soluþie.
   Pasul urmãtor este ca bugetul sã
fie adoptat de cãtre parlament, cu
noile modificãri. De asemenea, în
ultimele zile, în cadrul ministerului
Economiei ºi a agenþiilor din
subordine, ritmul de procesare a
crescut considerabil la aproape 845
de dosare/zi. Toate acestea înseamnã
cã, odatã cu noul buget, banii vor
intra în conturile aplicanþilor admiºi
într-un timp mult mai redus.

Cristian Ghinea, Ministru al
Investiþiilor ºi Proiectelor Europene

Claudiu Nãsui, Ministru al
Economiei, Antreprenoriatului ºi

Turismului.

ªedinþa de politicã monetarã a BNR
de vinerea trecutã reprezintã cel mai
important eveniment al începutului
de an, având în vedere deciziile luate,
care vor reduce ratele plãtite de cei
care s-au împrumutat în lei dar vor
stimula ºi creditarea.

În comunicatul de presã care a
urmat CA al BNR se aratã cã
„diferenþialul ratelor dobânzilor de pe
piaþa financiarã a contribuit la
stabilitatea relativã a cursului de
schimb al leului, în condiþiile unei
scãderi treptate a acestuia, inclusiv în
prima parte a lunii ianuarie 2021".

Aceastã evoluþie a permis
reducerea dobânzii de politicã
monetarã de la 1,50% la 1,25%/an,
care reprezintã un nou minim istoric.

În perioada analizatã, volatilitatea
cursului euro s-a redus la culoarul 4,8738
– 4,8742 lei, cel de la sfârºitul acesteia
fiind stabilit la 4,8741 lei, într-o ºedinþã
în care transferurile s-au rezumat la 4,873
– 4,876 lei iar leul nu a beneficiat de
tendinþele de apreciere pe care îl aveau
alte monede din regiune.

Miercuri, indicii ROBOR au scãzut
la valori care se mai înregistrau la
finalul lui septembrie 2017, mai jos
cu circa jumãtate de punct procentual
faþã de finalul anului trecute.

Indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, s-a oprit la 1,59%. Indicele la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a stagnat la 1,71%
iar cel la 12 luni la 1,79%.

Ritmul incoerent în care
se realizeazã campania de
vaccinare din Europa,
comparativ cu Regatul
Unit ºi SUA, dar ºi criza
guvernamentalã din Italia,
dupã ce partidul „Italia
Viva” a anunþat cã va
pãrãsi coaliþia, au avut ca
efect deprecierea euro.

De la un maxim de
1,2224 dolari, la începutul
intervalului, euro a scãzut
pânã  la 1,2055 dolari,
pentru ca la finalul lui sã
urce la 1,2112 – 1,2158
dolari, când investitorii
mizau pe politicile
economice, sociale ºi
sanitare la care va recurge
noua administraþie de la

Euro a îngheþat la 4,874 lei
Casa Albã, condusã de preºedintele
Joe Biden.

Aceastã evoluþie a fãcut ca media
monedei americane sã creascã de la
4,0025 la 4,0405 lei, pentru ca miercuri
cursul sã fie stabilit la 4,0207 lei.

Cursul monedei elveþiene a
crescut de la 4,5059 la 4,5329 lei,
pentru ca la sfârºitul perioadei sã
coboare la 4,5221 lei.

Lira sterlinã a crescut miercuri la
1,1232 – 1,1315 euro, atingând astfel
maximul ultimelor opt luni, ceea ce a
fãcut ca media ei sã urce de la 5,4736
la 5,5103 lei. Aprecierea este pusã pe
seama reducerii numãrului de infectãri
cu noul coronavirus din Marea Britanie,
unde vaccinarea se realizeazã cu mult
mai mult succes decât în Europa.

Preþul gramului de aur a crescut de
236,8801 la 239,7645 lei, cel de la
sfârºitul perioadei fiind stabilit la
239,7608 lei, când uncia fluctua pe
pieþele specializate în culoarul 1.848
– 1.857 dolari.

Bitcoin scãdea miercuri pe platforma
integratoare WorldCoinIndex la 34.000
– 36.400 dolari. Dupã ce a atins în 8
ianuarie maximul de 41.981,75 dolari,
moneda digitalã care a crescut cu peste
700% din martie 2020 pânã în ianuarie
2021, a intrat pe o pantã descendentã.

În opinia multor analiºti existã riscul
unei corecþii serioase, mai ample decât
cea din decembrie 2017, când cripto-
moneda s-a apropiat de 20.000 dolari.

Analiza cuprinde perioada 13  – 20
ianuarie.  Radu Georgescu
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Antrenorul severinean
Flavius Stoican a dezvãluit, la Radio
Omega, câteva dintre clauzele
contractului pe care l-a semnat, la
sfârºitul lunii august a anului trecut,
cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu.
Tehnicianul originar din Mehedinþi
a precizat cã nu are ca obiectiv
stabilit contractual nici mãcar
calificarea echipei gorjene în play-
off, dar cã el a insistat sã adauge un
bonus important, în cazul
promovãrii în Liga 1. Dupã 15 etape,
Viitorul Pandurii se aflã pe locul
secund, la egalitate de puncte cu
Rapid ºi la 4 sub liderul “FCU”
Craiova.

Stoican a ajuns la Viitorul
Pandurii cu doar o sãptãmânã înainte
de startul sezonului. L-a înlocuit în
funcþie pe Victor Naicu, care fusese
adus la Târgu Jiu doar de 2
sãptãmâni. Practic, o bunã parte din
pregãtirea de varã a echipei a fost
efectuatã de secunzii Cosmin Frimu
ºi Dorin Hîrºu, rãmaºi în staff ºi
dupã venirea lui Stoican. “Eu atunci
când am venit la Viitorul Pandurii,
am pus în contract un bonus de
performanþã, un bonus financiar, în
cazul promovãrii în prima ligã.
Conducerea s-a uitat aºa la mine ºi
cred cã a zis cã-s nebun. Nu zic, cã
aveau ºi ei speranþe, dar erau
sceptici. Nu am avut un obiectiv
stipulat sã ajungem în play-off. Am
un contract pe o duratã de 2 ani cu
Viitorul Pandurii, dar dupã primul
sezon se reevalueazã. Dacã vreuna
dintre pãrþi nu este mulþumitã, ne
putem despãrþi. În prezent, din punct
de vedere sportiv, suntem pe drumul
cel bun. Am fost la un meci amical
(n.r. – posibil cel cu Pandurii, scor
3-0, pe 21 august), înainte sã-mi
dau acceptul sã preiau echipa. Nu

Dupã ce Primãria Craiova i-
a aprobat cererea de a evolua,
începând cu 2021, pe Stadionul
“Ion Oblemenco”, liderul din Liga
2, FCU Craiova, spera sã debuteze
pe 20 februarie pe arena de 31.000
de locuri din Bãnie. Echipa preluatã
în aceastã iarnã de antrenorul
Ovidiu Stângã trebuia sã
întâlneascã, în prima etapã
programatã sã se dispute în 2021,
Oltul Turris Turnu Mãgurele, doar

cã echipa din Teleorman ºi-a
anunþat zilele trecute retragarea din
campionat. Clubul era patronat de
Valentin Dragnea, fiul fostului lider
PSD Liviu Dragnea, iar în anii
trecuþi beneficia de susþinere
financiarã din partea Primãriei
Turnu Mãgurele ºi a Consiliului
Judeþean Teleorman. Doar cã, din
2021, i s-a “tãiat” finanþarea de la
bugetul local, astfel cã patronul a
decis sã desfiinþeze clubul!

Echipa din Turnu Mãgurele s-a
înfiinþat direct în Liga 3, dupã ce a
preluat locul nou-promovatei Voinþa
Sãcelele. În iunie 2017, campioana
Ligii a IV-a Teleorman întâlnea

Severineanul Stoican ºi-a spus
clauza de promovare

era o atmosferã tocmai
bunã”, a declarat Stoican,
la Radio Omega.

Acesta a debutat cu
stângul pe banca echipei
gorjene, care a pierdut în
prima etapã meciul cu
Rapid, de pe teren propriu,
scor 1-3. În etapa a 9-a,
Viitorul Pandurii se afla

de-abia pe locul 14, dar parcursul
din urmãtoarele 6 etape, când a
înregistrat 5 victorii ºi o remizã (scor
0-0 cu Turris Oltul Turnu Mãgurele),
au dus echipa pe locul secund, la 4
puncte sub liderul FCU Craiova.

În sezonul regular, Viitorul
Pandurii mai are de jucat cu “U” Cluj
(a), Farul (d), CSM Reºiþa (a),
Ripensia (d), FK Csikszereda (a) ºi
Dunãrea Cãlãraºi (d). “Avem ºase
finale, pe care le vom trata foarte
atent, mai ales primul joc, cu “U”
Cluj, o echipã care încã sperã la
promovare. Fiecare punct conteazã.
Douã echipe promoveazã direct,
douã merg la baraj. Nu este un capãt
de þarã dacã noi nu vom reuºi. Nu
vreau sã pun o presiune ºi mai mare
decât este, pe umerii jucãtorilor. Se
stie cã Nicolae Sarcinã a pus bazele
ºi cã este iniþiatorul acestui club,
doar cã dânsul a zis cã nu-l mai
intereseazã fotbalul, dar cã se va
bucura în continuare de reuºitele
noastre”, a conchis Stoican.
Preºedintele echipei Viitorul
Pandurii, care în urmã cu doi ani se
numea ACS Energeticianul ºi juca
la Petroºani, este, în continuare,
ginerele lui Sarcinã, Alin Zgripcea.
Dacã omul de afaceri Nicolae
Sarcinã este gorjean la origini, Alin
Zgripcea este nãscut la Petroºani.

Luni, Viitorul Pandurii a plecat la
Sânmartin, lângã Oradea, unde va
efectua cantonamentul de iarnã. Va
reveni la Târgu Jiu la începutul lunii
viitoare, iar pe 6 februarie va susþine
un amical cu CSM Slatina. Pe 10
februarie, echipa lui Stoican va
întâlni Gaz Metan Mediaº, în
optimile Cupei României, iar pe 20
februarie va juca cu Universitatea
Cluj, în prima etapã din campionat,
programatã sã se dispute în 2021.

FCU îºi amânã debutul pe
“Oblemenco”

câºtigãtoarea de la Mehedinþi, CS
Strehaia, în barajul pentru
promovarea în Liga 3. Dupã ce s-a
impus în meciul-tur de la Strehaia
cu scorul de 4-2, Voinþa Sãcelele a
câºtigat returul de pe teren propriu
cu 8-0 ºi astfel a promovat fãrã
niciun fel de emoþii! În primul sezon
de Liga 3, echipa s-a numit Voinþa
Turnu Mãgurele, iar apoi ºi-a
schimbat, din nou, denumirea, în
Turris Oltul Turnu Mãgurele. A

promovat imediat în Liga 2, iar
sezonul trecut a ratat accederea pe
prima scenã chiar în ultima etapã,
dupã un gol primit în meciul cu
Rapid Bucureºti, în minutul 97! În
actuala stagiune, echipa se afla pe
locul 13, dupã 15 etape, fãrã ºanse
reale de a se mai califica în play-off,
între primele 6 locuri.

 La Turnu Mãgurele s-a construit,
de 3 ani, ºi un stadion nou, dotat
cu o tribunã de 2.000 locuri ºi
instalaþie de nocturnã, lucrãri care
au costat peste 3 milioane de euro,
bani proveniþi de la Compania
Naþionalã de Investiþii!

 Mircea  Oglindoiu
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Mã nepoate, îmi zisã al lu’
Zbanghiu cã-l vãzu pe nea Popescu,
nea ministru, cãtrãnit rãu de tot. Pã
dupã ce cã sã vedea ºi în cãrþile de
premier, acuma trebe sã mai
suporte ºi mofturile lu’ nea Nãsui,
ce nume predestinat, care vrea sã
schimbe neºte secretari de stat. Pã
ºi nea Popescu nu vrea, cã de aia
ºi-a pus oamenii aproape, sã ºtie
pe ce ºi cum sã bazeazã. Aºa, dacã
vine nea Nãsui ºi îºi bagã nasu’ pin
toate, nu prea e bine, unde mai pui
cã sã poate uita ºi pin hârtiile alea
de probabel nu le-a pus bine ºi cine
ºtie ce mai gãseºte. Gãlãgie mare,
cam asta fãcu nea Nãsui, supãrat
cã deocamdatã nu poate sã-ºi
impunã oamenii pe la minister.

Mã fraþilor, în fiecare iarnã ne
aducem aminte de nea trecutu’
primare Gherghe, de ne lãsã de
cãruþã cu termoficarea, o lãsã ºi pe
fata aia di la Playboy îngheþatã cu
proiectu’, bãgarã ºi investitorii lu’
peºte societatea de sã angajasã sã
construiascã o centralã, în
faliment, le fãcu pe toate de
bãcãnie, ce mai. Probabel sughite
întruna, cã de fiecare datã când
degerã câte un severinean ºi sã uitã
lung dupã apa caldã, mai zice ºi de
bine. Deh, di la Severin la Viena,
via Timiºoara, lucrurile sã vãd
altfel. ªi când te gândeºti cã omu
mai spera la un mandat, la sã trãiþi
domn primare, la fifty-fifty, de astea
de-i ocupau mai tot timpul. Acuma,
are timp sã sã gândeascã, sã-ºi
aminteascã, ce vremi ºi ce oameni
mai erau pin pãrþile astea.

Mã nepoate, sã-l vezi pe nea
Tutilescu cum dete iama la Strehaia,

Sucã ºi supãrarea lu’ nea Popescu, fieru vechi di la Strehaia ºi
nea Tutilescu, nea Stãniºoarã ºi vremile de altãdatã

sã vazã cum sã polueazã mediul,
cum sã colecteazã fieru’ vechi, cum
cresc palatele, sã ia ºi ‘mnealui
reþeta. Îºi luã nea Cãtãlin vestuþa
fluorescentã, sã urcã în maºina de
teren, de sãrviciu ºi fãcu o oprire pi
la palate, printre fustele lungi ºi
mustãþile negre. O fi trecut ºi pi la
nea Leo, o fi fãcut vreun Tik Tok,
ceva, un breakfast cum ne place, în
a doua zi de weekend de marþi, ca
sã fie treaba treabã. ªi dupe aia dete
neºte vorbe pi la presã, sã urcã în
maºinã ºi plecã. Gata, sã fârºi treaba
ºi pe sãptãmâna asta, numai bine de
o cafea pin centru Severinului, pi la
nea PMP-ul prieten, eventual.

Mã fraþilor, dacã nu mai ºtiþi
nimica de nea Stãniºoarã, de fu
baron pe acilea, pi la noi, sã ºtiþi cã
e bine mersi. Ceea ce vã dorim ºi
dumnevoastrã. Poate unele afaceri
nu merg bine, da altele duduie. Cã
aºa e-n tenis, ºtiþi dumneavoastrã.
Pin 2018 sã dizolvã Ralservice SRL
din Drobeta Turnu Severin, o firmã
specializatã în comerþul cu amãnuntul
al produselor farmaceutice, societate
deþinutã de Raluca Marinela Pãcuraru
Irimia, farmacista ºefã, dupã ce
Codruþa Mirela Stãniºoarã, soþia
politicianului, s-a retras pe 11 iulie
2014, cu doar câteva zile înainte ca
tribunalul sã dispunã intrarea în
insolvenþã, pe 29 iulie. Tabelul definitiv
al creanþelor, întocmit în ianuarie 2015,
conþinea datorii totale de 5.023.557,73
lei, cãtre 18 creditori. Pe lângã furnizorii
de medicamente care au de recuperat
bani de la farmacia familiei Stãniºoarã
(Farmexim, Farmexepert DCI,
Polisano, ADM Farm, Mediplus Exim),
printre creditori se gãseau BRD ºi
Banca Transilvania, angajaþii care
aveau de primit salarii restante de

37.300 lei, dar ºi statul: ANAF avea de
primit 44.138 lei, Finanþele Drobeta
Turnu Severin - 28.058,88 lei ºi Fondul
Naþional de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii
- 116.000 lei. Bine, Terra Sat Severin
SRL, prin intermediul cãreia Mihai
Stãniºoarã controla Televiziunea
Severin, în vremurile sale de glorie, se
aflã în faliment din 2014. Potrivit
ultimului bilanþ, din 2015, firma avea
pierderi de 430.059 lei, la o cifrã de
afaceri de 139.397 lei, 12 angajaþi ºi
datorii totale de 2.254.584 lei. Pin
2018, ANAF a organizat o licitaþie prin
care a scos la vânzare echipamentele
de emisie ale televiziunii, cu un preþ
de pornire de 21.986 de euro, ºi încã
una pentru maºinile firmei, în schimbul
cãrora spera sã obþinã 12.670 de euro.
ªi aici soþii Stãniºoarã aveau de
recuperat nu mai puþin de 719.874 lei.
Pin 2019, presa centralã scria cã soþii
Stãniºoarã au ºi de dat mulþi bani.
Împrumuturi totale de peste 160.000
de lei cãtre BRD, iar în 2019 aveau de
achitat ºi douã datorii: 17.000 de euro
cãtre Cristian Cican (unul dintre

milionarii de top ai judeþului
Mehedinþi), respectiv 60.000 de euro
cãtre Alin Niculae (cel mai probabil
proprietarul Oscar Downstream, cel
mai mare distribuitor independent de
produse petroliere din România). Asta
ca sã mai ºtiþi de ai noºtri mehedinþeni
de vazã, dacã vã e dor de ei. Da despre
ei om mai vorbi, pãnã data viitoare.

Da pãnã atunci sã vã prezentãm
poza surprinsã întro intersecþie din
Drobeta Turnu Severin. Autoturismul
din imagine, la volanul cãruia se afla
o conducãtoare auto, insista sã-ºi
continue mersu’ deºi nu avea
prioritate. ªi pentru cã ceilalþi
conducãtori auto nu au avut de gând
sã facã loc, adicã sã meargã în
marºalier, conducãtoarea auto s-a
coborât de la volan ºi nu ne permitem
sã redãm ce a fost la gura ‘mneaei
blondã. Sperãm cã organele
competente se vor autosesiza ºi o vor
invita pe respectiva ºoferiþã la un curs
de bunã purtare în trafic. Pãi nu!?

 Hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin


