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Învierea la Catedrala Episcopalã din
Drobeta-Turnu Severin

La Catedrala Episcopalã din Drobeta-Turnu Severin, programul liturgic închinat
Slãvitului Praznic al Învierii Domnului a debutat sâmbãtã, începând cu orele 23:30,

atunci când a fost sãvârºit Canonul Sâmbetei celei Mari, apoi a fost oficiatã
Slujba Învierii, urmatã de Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie.

Expoziþia purtând acest generic
a propus, miercuri, 5 mai, la vernisaj, ºi
propune publicului severinean pânã pe
12 mai, în sala “Gheorghe Anghel” a
Palatului Culturii „Teodor Costescu”, un
insolit cuplaj, anume artã fotograficã -
expun Teodor Dãdãlau ºi ªtefania
Laza, artiºti fotografi din Târgu Jiu -
ºi sculpturã micã, autor, Costel Pãun,
din Roºiori de Vede.
   Un regal de artã, ce a beneficiat de un
public ºi prezentãri autorizate din partea
lui Ion Mocioi, doctor în esteticã,
Nicolae Dragoº, poet, critic literar, Oana-
Larisa Mindoiu, artist plastic. Din Târgu
Jiu, au mai venit, Ovidiu Popescu,
consilier pe probleme de culturã al

“Oameni ºi locuri din Þara lui Brîncuºi”

 O. M.

preºedintelui Consiliului Judeþean Gorj,
Florin-Preda Dochinoiu, artist plastic din
Motru, George Drãghescu, actor al
Teatrului dramatic “Elvira Godeanu”.
   Ne-am bucurat sã-i avem printre
oaspeþi sosiþi special la vernisaj din
Craiova, pe Remus Badea ºi Marin Târa,
artiºti fotografi ºi fotoreporteri, de
asemenea, dar ºi pe Justin Stãvaru,
severinean, în aceeaºi calitate.
   Gazdele evenimentului au fost Crina
Bebec ºi Valentin Vasilescu.

Un element aparte al vernisajului a
fost prezenþa lui Mircea Suchici,
violoncelist al Filarmonicii Craiova,
care a îmbogãþit atmosfera cu melodii
din repertoriul clasic.

O viaþã fãrã mascã

RAMONA CUPÃ,
preºedinte PMP

Mehedinþi:
„Este nevoie de un

pact pe educaþie, care
sã aibã susþinerea

întregii clase politice!”

pag. 3

Ziua Mondialã a
Libertãþii Presei

pag. 5

Mãnãstirea
Crivelnic are nevoie

de o punte nouã!

Al cui lac este
Marea Neagrã?

pag. 8

Trebuie sã facã ºi
generaþia asta ceva

pentru istorie
pag. 9

Viitorul ªimian, noua
campioanã judeþeanã

pag. 15



social - politicOBIECTIV mehedinþean 06 - 12.05.2021pag. 2

Editorial              de Sorin Vidan

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

EDITOR: SC PROFIN SRL; ISSN 1454 - 7058

TELEFAX:   0252 - 326.143

Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.

E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com

ABONAMENTE  -  prin Oficiile Poºtale.
 Poziþie de catalog: 12203

Cost abonament  lunar: 4,00 lei  + taxe poºtale
DIFUZARE prin DISTRIBUITORII

PARTICULARI

Drobeta Turnu - Severin,
str. Orly nr. 82A

Mobil: 0722351161Obiectiv
mehedinþean

www.obiectiv-mehedintean.ro
Facebook: Obiectiv Mehedintean

Preºedintele PMP Mehedinþi,
Ramona Cupã, ia atitudine în
prima zi în care elevii revin la

ºcoalã ºi semnaleazã problemele
grave cu care Educaþia din

România se confruntã, dupã mai
bine de un an de la izbucnirea
pandemiei de COVID-19. Mai

mult, Ramona Cupã atrage
atenþia ºi asupra faptului cã

România ar putea pierde 1,1
miliarde de lei din capitolul

Educaþie al Planului Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã (PNRR).
   Liderul Partidului Miºcare
Popularã Mehedinþi, Ramona
Cupã, face apel la un consens
politic general pentru elaborarea
urgentã a unui pact pe educaþie.
Apelul vine în contextual în care
reînceperea cursurilor este marcatã
de problema înfiorãtoare în
sistemul educaþional românesc,
iar deja mult trâmbiþatul PNRR se
dovedeºte a fi  doar un eºec
pentru þara noastrã.
   „Astãzi (miercuri, 5 mai a.c.)
reîncepe ºcoala. Copiii revin la
ºcoalã cu multiple restanþe
acumulate de peste 1 an de zile. Este
foarte mult de recuperat în educaþie.
O povarã pe umerii profesorilor care
au nevoie de un sprijin substanþial
din partea statului. Este nevoie de
investiþii în învãþãmânt, poate
echivalentul investiþiilor în sãnãtate.
Cu atât mai mult cu cât, PNRR este
un eºec pentru educaþie. Pandemia
a afectat crunt sistemul de educaþie,
cu consecinþe foarte grave pe termen

A luat amploare campania de
vaccinare, ºi odatã cu ea au luat
amploare ºi discuþiile pro-contra
legate de vaccinare. Cred cã nu e
zi în care sã nu întâlnesc o persoanã
care refuzã sã se înscrie la
vaccinare din varii motive. ªi toate
aceste motive, în opinia mea, sunt
absolut neclare, fundamentate pe
impresii, pãreri ale unora ºi altora
pe net, pe presupuse conspiraþii
oculte (or exista, nu zic, destui care
s-au îmbogãþit în perioada aceasta
pe seama bolii, în primul rând
companiile farmaceutice), pe alte
impresii culese de la amici ºi
vecini de scarã, sau chiar pe
cazuri reale, totuºi izolate, de
eºec lamentabil al vaccinãrii.

E adevãrat cã unii au avut
simptome neplãcute dupã vaccin, e
adevãrat cã dupã primul vaccin sau
chiar ºi dupã rapel unii s-au
îmbolnãvit, dar procentual vorbind
numãrul e foarte mic comparativ cu
cei care nu au pãþit nimic rãu. Sunt
foarte mulþi oameni reticienþi la ideea
de a se vaccina ºi cred cã principala
cauzã e frica de vaccin ºi
bombardamentul informatic negativ.
Deodatã s-au înmulþit specialiºtii în
ARN ºi virusologie, de ajungi sã nu
mai ºtii ce sã crezi.

Suspiciunea ºi frica merg mânã
în mânã ºi nu e de mirare cã mulþi

O viaþã fãrã mascã
bat în retragere sau chiar refuzã
vehement sã se vaccineze.

Dar cunosc destui oameni, unii
au trecut deja prin boalã, prin
spitalizare, care au mers fãrã nicio
ezitare la centrele de vaccinare.
Poate tocmai pentru cã înþeleg ce
înseamnã boala ºi ce consecinþe
negative lasã în urma ei. Pe aceºtia
ar trebui sã-i ascultãm. Ei ºtiu cel
mai bine ce înseamnã simptomele,
suferinþa, agonia, medicaþia durã,
lupta pentru supravieþuire, prezenþa
salvatoare a cadrelor medicale.

Guvernul pare a fi înþeles, în sfârºit,
cã e nevoie sã punã piciorul pe
acceleraþie ºi sã aibe mai mult tact în
privinþa campaniei de vaccinare.

Întrebat  într-o conferinþã de presã
ce stimulente sunt luate în calcul
premierul a declarat cã se gândeºte
la o viaþã fãrã mascã: “Va fi încã o
propunere pe masa comitetului
interministerial pe care am fãcut-o
ca în birouri, în companii, dacã toate
persoanele sunt vaccinate sã nu se
mai poarte mascã, de exemplu. Sunt
propuneri care sunt pe masã ºi
existã aceste motivaþii ºi în România.
Vom vedea motivaþii financiare dacã
este nevoie mai târziu, dar eu cred
cã suntem oameni responsabili ºi
vrem sã revenim la normalitate cât
mai repede”.

Nu e rãu. Oricum campania de
vaccinare abia se târâie iar dacã
þinta de 5 milioane de persoane
vaccinate anti-COVID nu va fi atinsã
pânã la 1 iunie, guvernul nu va
ridica mãsurile de restricþie. Nici nu
ar fi prea înþelept sã o facã, deºi cu
toþii ne-am sãturat de restricþii, de
purtatul mãºtii.

Numai când te gândeºti cã vine
vara ºi trebuie sã porþi mascã pe
caniculã ºi deja te ia cu palpitaþii.
O viaþã fãrã mascã e noul nostru
deziderat, ca oameni, ca naþie.

RAMONA CUPÃ, preºedinte PMP Mehedinþi:
„Este nevoie de un pact pe educaþie, care
sã aibã susþinerea întregii clase politice!”

lung. Mai mult decât oricând,
este nevoie de un pact pe
educaþie, care sã aibã
susþinerea întregii clase
politice. Se vede cu ochiul
liber cã proiectul preºedintelui
Iohannis, România educatã a
fost un eºec”, a declarat
Ramona Cupã, pe contul sãu
de socializare.
Am putea pierde peste un
miliard de euro din banii
dedicaþi Educaþiei
   O ajustare de circa 1,1
miliarde de euro din 4,4

miliarde de euro, fonduri destinate
educaþiei, ar putea afecta acest
capitol pentru proiectele prevãzute
iniþial sã fie finanþate prin Planul
Naþional de Redresare ºi Rezilienþã.
   „Conform surselor citate de presa
româneascã, din afara sistemului de
educaþie s-ar fi propus o tãiere de la
4,4 miliarde de euro la 3,3 miliarde
de euro a banilor europeni care vor
fi alocaþi proiectelor pentru educaþie
prin PNRR”, mai spune Ramona
Cupã. Cea mai mare “tãiere” ar putea
viza fondurile prevãzute iniþial pentru
finanþarea proiectelor universitãþilor.

De asemenea, ar putea fi diminuate
sumele ºi de la capitolul pentru
construirea de creºe ºi de la cel privind
susþinerea învãþãmântului dual ºi
dotarea laboratoarelor din ºcoli.
   „În cele mai multe cazuri vorbim
de o reducere a sumelor, pentru cã
au fost cazuri în care, aºa cum ne
aºteptam, nu aveam o fundamentare
foarte bunã a fluxurilor. Nu este nimic
dramatic. M-aº abþine însã de la a
da detalii pentru cã aº vorbi de niºte
negocieri în curs. De altfel, dacã aþi
observat eu am þinut aceste
negocieri cu Comisia Europeanã
destul de low profile, ca sã zic aºa.
Adicã nu am simþit nevoia sã
facem negocieri le publice.
Nicãieri, în nicio þarã, nu s-au
fãcut negocieri le publice”,
spunea Cristian Ghinea, recent,
la Digi 24, întrebat cum s-a ajuns
de la proiecte de 40 de miliarde
de euro la 29 de miliarde de euro.
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În fiecare an, la data de 3 mai, în întreaga lume
este marcatã Ziua Mondialã a Libertãþii Presei,

proclamatã de cãtre Adunarea Generalã a ONU în
anul 1993, în urma unei recomandãri adoptate în

cadrul celei de-a XXVI-a sesiuni a Conferinþei
Generale a UNESCO, din anul 1991.

Ziua mondialã a libertãþii presei a fost instituitã
pentru a atrage atenþia întregii lumi asupra importanþei
ºi obligaþiei respectãrii libertãþii de exprimare, aºa cum
sunt ele stabilite în Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului, care, la articolul 19 aratã cã: „Orice om are
dreptul la libertatea opiniilor ºi exprimãrii; acest drept
include libertatea de a avea opinii fãrã imixtiune din
afarã, precum ºi libertatea de a cãuta, de a primi ºi de
a rãspândi informaþii ºi idei prin orice mijloace ºi
independent de frontierele de stat”.

Cu ocazia acestei zile, UNESCO oferã premiul
Guillermo Cano unei persoane, organizaþii sau instituþii
care a adus o contribuþie excepþionalã la apãrarea ºi
promovarea libertãþii presei oriunde în lume, în special
în zonele cu un grad ridicat de pericol. Distincþia a fost
acordatã pentru prima oarã în anul 1997 ºi poartã
numele lui Guillermo Cano Isaza, un jurnalist
columbian care a fost asasinat chiar în faþa clãdirii
ziarului la care lucra, El Espectador din Bogotá, la 17
decembrie 1986, pentru cã deranjase cu anchetele sale
marii comercianþi de droguri din Columbia.

Premiul are o valoare de 25.000 de USD ºi este
finanþat de Cano Foundation (Columbia) ºi The
Helsingin Sanomat Foundation (Finlanda).

În acest an, cei doi corespondenþi ai agenþiei de
presã Reuters – Wa Lone, în vârstã de 32 de ani, ºi
Kyaw Soe Oo, în vârstã de 28 de ani -,aflaþi în închisoare
în Myanmar, vor primi premiul mondial pentru
libertatea presei pe 2020 din partea UNESCO.

Jurnaliºtii au fost condamnaþi la ºapte ani de
închisoare în Myanmar, pe 3 septembrie 2018, pentru
dezvãluirea unor secrete de stat, caz pe care
comunitatea internaþionalã îl considerã o încãlcare
gravã a libertãþii de expresie.

Jurnaliºtii, care au pledat nevinovaþi, investigau
uciderea a zece musulmani Rohingya de cãtre forþele
de securitate din Myanmar, în momentul arestãrii lor
în decembrie 2017.

Premiul UNESCO/Guillermo Cano pentru Libertatea
Presei în lume a fost programat sã fie decernat la 2
mai 2021, ca parte a celebrãrilor Zilei Mondiale a
Libertãþii Presei, evenimente care în acest an sunt
organizate în Etiopia. Tema aleasã pentru sãrbãtoarea
din acest an este “Media pentru democraþie: jurnalism
ºi alegeri în vremuri de dezinformare”.

Ziua Mondialã a Libertãþii Presei prilejuieºte ocazia
de a informa cetãþenii asupra cazurilor de încãlcare
a libertãþii presei – un moment de reamintire a
faptului cã în zeci de þãri ale lumii publicaþiile sunt
cenzurate, persecutate, suspendate sau închise, iar
jurnaliºtii, editorii ºi publiciºtii sunt hãrþuiþi, atacaþi,
arestaþi ºi chiar uciºi.

Aceastã zi este un prilej pentru a încuraja ºi
dezvolta iniþiative în favoarea libertãþii de expresie
ºi de a consolida statutul libertãþii de expresie în
întreaga lume, este o oportunitate pentru a reaminti
guvernelor din întreaga lume nevoia de a-ºi respecta
angajamentele privind libertatea presei ºi o zi de
reflecþie în rândul profesioniºtilor din media asupra
implicaþiilor libertãþii de expresie ºi a eticii

profesionale.
Este un moment de

reamintire a
sacrificiului acelor
jurnaliºti care ºi-au
peirdut viaþa în
apãrarea libertãþii de expresie ºi a exercitãrii
profesiei lor.

Atentatele de la Paris, din 2015, atunci când mai
mulþi jurnaliºti ai publicaþiei Charlie Hebdo au fost
uciºi, au reaprins o polemicã puternicã asupra nivelului
pânã la care ar trebui sã ajungã libertatea de exprimare.
Se pun, în mod legitim, mai multe întrebãri: cine poate
stabili dacã un desen este sau nu defãimãtor ? Poate
stabili anumite limite un comitet de
autoreglementare ? Pot fi stabilite prin lege toate
nuanþele unei fraze, astfel încât sã nu aparã abuzuri ?
Este nevoie de autocenzurã ?

Desigur rãspunsurile la acest gen de întrebãri nu
pot fi identificate tocmai uºor, ºi, mai ales nu pot fi
universal-valabile.

Tocmai de aceea aceastã zi ar trebui sã prilejuiascã
ºi gãsirea unor soluþii oneste la toate aceste probleme,
astfel încât sã fie îndeplinite douã condiþii esenþiale
ale profesiei de jurnalist: garantarea libertãþii de expresie
ºi evitarea abuzurilor ce pot decurge din aceasta.

Unul din principalele elemente de cuantificare a
libertãþii de expresie la nivel mondial îl reprezintã
Raportul anual al organizaþiei „Reporteri fãrã frontiere”
(RSF) precum ºi clasamentul pe þãri privind „Indicele
libertãþii presei la nivel mondial” ce îl însoþeºte.

Conform organizaþiei „Reporteri fãrã Frontiere”, se
constatã înrãutãþirea globalã a situaþiei privind libertatea
presei, fapt explicat în primul rând prin oprimarea voitã
sau manipularea media în zone de conflict – se
menþioneazã aici Ucraina, Siria, Irak, Sudan ºi Teritoriile
Palestiniene -, apoi numeroase state impun serioase
limitãri libertãþii presei în numele unei securitãþii
naþionale relativ greºit percepute.

Un mare minus în ceea ce priveºte libertatea de
exprimare se înregistreazã ºi la nivelul þãrilor membre
ale Uniunii Europene, iar rapoartele RSF dij ultimii
ani oferã exemplul Italiei, þarã în care numeroºi jurnaliºti
au fost ameninþaþi de mafioþi, unii ziariºti au fost uciºi,
iar altora li s-au înscenat procese în justiþie. De
asemenea, este menþionatã situaþia din Bulgaria, în
care numeroºi jurnaliºti care au investigat infracþiuni
de ordin financiar au fost hãrþuiþi ºi intimidaþi, pe baza
unor prevederi legislative abuzive.

În rapoartele RSF se mai aratã cã în multe din
conflictele armate înregistrate pe parcursul anilor
trecuþi, a avut loc ºi un veritabil rãzboi al
informaþiilor, astfel cã, fãrã excepþie, pãrþile aflate în
conflict au încercat sã suprime sursele independente
de informaþie sau sã le influenþeze în prezentarea
propagandisticã a opiniei unei singure pãrþi.

În ceea ce priveºte pretextul siguranþei naþionale
în îngrãdirea libertãþii presei, sunt menþionate
situaþiile întâlnite în sfera de influenþã a Rusiei, în
Kazahstan, Egipt ºi în Siria.

Spre exemplu în Rusia, în contextul rãzboiului
din estul Ucrainei ºi al anexãri Crimeei, autoritãþile
de la Moscova au adoptat o serie de acte normative
care interzic în mod fãþiº criticile, mai ales ale
instituþiilor media, cu referire la probleme sensibile
cum sunt încãlcarea integritãþii teritoriale.

În Kazahstan a fost adoptatã o reglementare care
prevede posibilitatea cenzurii pe perioada unor
conflicte sociale, act vãzut ºi ca o mãsurã de
preîntâmpinare a unor proteste de felul celor
înregistrate la Kiev cu peste un an în urmã.

Sub „umbrela” securitãþii naþionale au fost adoptate
legi ce limiteazã libertatea presei ºi în Thailanda sau
Egipt – þarã în care numeroºi jurnaliºti au fost arestaþi.

În unele þãri s-au înregistrat represalii asupra
jurnaliºtilor care încercau sã reflecteze obiectiv anumite
miºcãri de protest, atitudinile de intimidare mergând
pânã la suprimarea fizicã a gazetarilor. Astfel de situaþii
s-au întâlnit în Ucraina, în Turcia, dupã lovitura de stat
eºuatã din anul 2016, în cazul altor manifestaþii din
Venezuela, Bahrein sau Hong Kong.

Chiar ºi în SUA, consideratã democraþie veritabilã,
au fost înregistrate presiuni ºi chiar arestãri de scurtã
duratã ale jurnaliºtilor, în cazul atiitudinii poliþiºtilor
legate de situaþia din localitatea Ferguson, de acum
câþiva ani, o acþiune care a încãlcat flagrant libertatea
de exprimare.

Un puternic motiv de îngrijorare îl reprezintã
activitatea din ce în ce mai vizibilã a unor grupãri
criminale sau teroriste, cum sunt „Statul Islamic” în
Siria sau Irak, „Boko Haram” în Nigeria, numeroase
grupãri islamiste din Libia ºi alte state din regiune,
dar ºi grupãri de gherilã din Columbia sau Mexic. Toate
acestea este cert cã nu agreeazã în niciun fel libertatea
de exprimare ºi nu se dau în lãturi de la atacarea
jurnaliºtilor, mulþi dintre aceºtia sfârºind tragic în
încercarea de a respecta libertatea de expresie.

În fine, în clasamentul þãrilor, conform indexului
libertãþii presei, în 2019, Norvegia este consideratã
þara în care libertatea de exprimare este cea mai
ridicatã, pe urmãtoarele locuri situându-se, aproape
ca în fiecare an Finlanda ºi Suedia.

Þãri fruntaºe sunt ºi Olanda, Danemarca, Noua
Zeelandã, Costa Rica, Elveþia, Irlanda, etc.

Spre exemplu, România se afla, în 2016, pe locul
49 în acest clasament, în creºtere cu trei poziþii faþã de
anul precedent, cele mai mai scãderi în acest top fiind
înregistrate de Polonia, cu o puternicã degradare a
libertãþii presei, ºi o scãdere de 29 de locuri, ºi mai
ales Tadjikistan ºi Brunei, cu scãderi de 34 de locuri.

Cele mai problematice þãri în privinþa libertãþii presei
erau, în 2016, Sudan, Vietnam, China, Siria,
Turkmenistan, Coreea de Nord ºi Eritreea.

Potrivit clasamentului libertaþii presei în lume –
ediþia 2018, publicat la 25 aprilie 2018, România ocupa
locul 44, urcând douã locuri faþã de anul precedent, ºi
cinci locuri faþã de 2016, clasându-se chiar în faþa
Statelor Unite, aflate pe poziþia 45.

Clasamentul anului 2018 era condus de
Norvegia, urmatã de Suedia – primele douã
pãstrându-ºi poziþiile din 2017 -, Olanda, Finlanda
ºi Elveþia, iar cele mai problematice þãri în privinþa
libertãþii presei sunt Sudan (locul 174), Vietnam
(175), China (176), Siria (177), Turkmenistan
(178), Eritreea (179) ºi Coreea de Nord (180).

Ziua Mondialã a Libertãþii Presei

 Continuare în pag. 6
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Credincioºii aflaþi în centrul
oraºului Turnu Severin au primit
Sfânta Luminã de la Ierusalim, adusã
ºi în acest an în Cetatea Severinului

La primele ore ale dimineþii,
Ierarhul a poposit în comunitatea
sãteascã din Imoasa unde a
binecuvântat lucrãrile ce s-au sãvârºit
la capela mortuarã ºi la clopotniþã,
puse sub ocrotirea Sfântului Ierarh
Nicolae, dupã care a oficiat Sfânta
Liturghie, fiind înconjurat de un sobor
de preoþi ºi diaconi.
   Rãspunsurile liturgice au fost
asigurate de cãtre membrii Grupului
Psaltic “Sfântul Nicodim de la
Tismana”, al Catedralei Episcopale

Învierea la Catedrala Episcopalã din Drobeta-Turnu Severin
La Catedrala Episcopalã din Drobeta-Turnu Severin, programul liturgic închinat

Slãvitului Praznic al Învierii Domnului a debutat sâmbãtã, începând cu orele
23:30, atunci când a fost sãvârºit Canonul Sâmbetei celei Mari, apoi a fost

oficiatã Slujba Învierii, urmatã de Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie.

de cãtre o delegaþie de la Centrul
Eparhial mehedinþean ºi ulterior a
fost împãrþitã parohiilor din judeþ.
   Slujba de Înviere a fost sãvârºitã

de Preasfinþitul Nicodim, înconjurat
de un ales sobor de preoþi ºi diaconi,
slujitori ai Catedralei Episcopale.
Într-un glas, cler ºi popor, martori
ai ridicãrii Mântuitorului din morþi,
au cântat „Hristos a înviat!”.
   Sãrbãtoarea Învierii Domnului
este, totodatã, unul dintre
hramurile Catedralei Episcopale,
alãturi de Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, purtãtorul de biruinþã,
ocrotitorul Severinului.
   În cadrul slujbei de Înviere, s-a dat
citire Pastoralei Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, ce a fost
cititã, potrivit rânduielii bisericeºti,
în toate bisericile din cuprinsul
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei.
Dupã aceste momente petrecute în
duh de rugãciune în pridvorul
Catedralei, soborul slujitorilor a
continuat cu slujba Utreniei Învierii,
urmatã de Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie, iar credincioºii au petrecut
câteva ceasuri în bucuria pascalã,

împãrtãºindu-se la chemarea
preoþilor din Sfântul Trup ºi Sânge
al Mântuitorului Iisus Hristos Cel
Înviat, respectându-se normele
igienico-sanitare ºi cele de
distanþare fizicã în vigoare.
   Ambianþa duhovniceascã a fost
întreþinutã de minunatele cântãri
bisericeºti interpretate de cãtre
protopsalþii Catedralei Episcopale.
Pentru desfãºurarea slujbei în
condiþii de siguranþã, la acest
eveniment important au fost
prezente echipe ale Inspectoratului
Judeþean de Poliþie Mehedinþi, ale
Inspectoratului Judeþean de
Jandarmi Mehedinþi ºi ale Poliþiei
Locale.
   Cei care, din binecuvântate pricini,
nu au putut participa la Slujba de
Înviere, au avut posibilitatea de a o
asculta în transmisiune directã la
postul de radio „Lumina”, pe
frecvenþa 90,4 FM.

Marian Gherghinescu 
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Capela mortuarã ºi clopotniþa din
satul Imoasa au fost sfinþite

Marþi, 4 mai 2021, în Sãptãmâna Luminatã, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei s-a aflat în mijlocul credincioºilor din

satul Imoasa, filie a parohiei Gârbovãþ, Protopopiatul Strehaia, judeþul
Mehedinþi, prilej cu care a liturghisit ºi a binecuvântat noua capelã

mortuarã ºi noua clopotniþã din localitate.
din Drobeta-Turnu Severin.
   Pentru întreaga activitate
desfãºuratã în parohie, ierarhul i-a
acordat preotului paroh, Mihai
Cãlugãru, „Crucea Mehedinþeanã”,
cea mai înaltã distincþie a Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei, hirotesindu-
l iconom-stavrofor, iar primarului
comunei Broºteni, Alexandru
Borugã, i-a acordat Gramatã de
recunoºtinþã, precum ºi domnului
profesor, Grigore Ioviþa, dar ºi fiului
acestuia, domnului inginer Iulian

Ioviþa, pentru toatã implicarea ºi tot
efortul pe care l-au depus în
realizarea acestui proiect important

pentru comunitate. De asemenea, ºi
alþi binefãcãtori au primit diplome
de aleasã cinstire.
   Slujba a fost oficiatã cu
respectarea îndrumãrilor bisericeºti
ºi a regulilor impuse de autoritãþi
în aceastã perioadã, ca urmare a
mãsurilor de prevenþie ºi limitare a
rãspândirii coronavirusului.
   Biserica din localitate, cu hramul
„Sfântul Ierarh Nicolae”, dateazã din
anul 1906 ºi a fost ridicatã de
comunitatea localã din Imoasa, iar
în ultimii ani s-au realizat o serie
de lucrãri de renovare atât
interioare, cât ºi exterioare.

Marian Gherghinescu 
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) reaminteºte fermierilor care nu au
depus încã cererea unicã de platã în anul 2021 cã au
mai rãmas doar câteva zile pânã la finalizarea
Campaniei de primire a cererilor unice de platã.
   În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
agriculturii ºi dezvoltãrii rurale nr. 46/01.03.2021
privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de
platã pentru anul 2021, Campania se va încheia la data
de 17 mai 2021.
   Cererile unice de platã pot fi depuse ºi dupã data de
17 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o
reducere de 1% pentru fiecare zi lucrãtoare a sumelor
la care fermierul ar fi avut dreptul dacã cererea unicã

Stadiul Campaniei de primire a Cererii Unice de Platã în anul 2021
de platã ar fi fost depusã pânã la data de 17 mai, potrivit
prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat
(UE) nr. 640/2014.”
   Pânã la aceastã datã s-au depus un numãr de
632.831 cereri, pentru o suprafaþã de 5.068.754
hectare.
   Pentru cã siguranþa în contextul pandemiei Covid 19
este foarte importantã pentru noi, fermierii depun
cererea prin mijloace electronice fãrã a se prezenta la
Centrele judeþene/locale APIA ºi/sau Centrul
Municipiului Bucureºti.
     APIA este alãturi de fermieri pe tot parcursul
Campaniei ºi acordã tot sprijinul necesar pentru
parcurgerea  Continuare în pag. 5
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Între 2001-2008, se realiza cu
ajutorul televiziunilor particulare
severinene, cu aportul mai multor
instituþii ºi redacþii media, inclusiv
redacþia “Obiectiv mehedinþean”, un
ciclu de video-documentare dedicat
ctitoriilor Sf. Nicodim de la Tismana,
dar, conex, ºi altor mãnãstiri de pe
teritoriul judeþului Mehedinþi. Între
aceste documentare, se numãrã ºi cel
dedicat  Mãnãstirii Crivelnic, situatã
pe valea Coºuºtei, azi, pe
teritoriul satului Firizu, comuna
Ilovãþ. Video-documentarul a
fost realizat în 2004, ºi se
numeºte “Crivelnic -
Mãnãstirea cu mai multe taine”.
   Plecând de la actualizarea
acestei ctitorii în conºtiinþa
publicã prin aceastã producþie
media, Episcopia Severinului ºi
Strehaiei, cu sprijinul Primãriei
Ilovãþ, al unor proprietari de
terenuri din zonã, s-a procedat
la concesionarea unei bune
pãrþi de teren din apropierea
ruinelor fostei ctitorii cãtre
Episcopie, ºi s-a trecut la
ridicarea unui complex
mãnãstiresc, cu multe dotãri,
modern, dar în spiritul conceptului
arhitectural ºi religios ortodox. La ora
actualã, lãcaºul are o obºte de ºase
maici, iar la altar serveºte pãrintele
Calinic, într-un paraclis, biserica
nefiind încã ridicatã.
   Situat pe malul drept, aproximativ
vizavi de fosta ctitorie, complexul
poate fi vizitat, însã pentru a accede
la ruinele de pe celãlalt mal, trebuie
trecutã o punte, care, la ora actualã

Mãnãstirea Crivelnic are nevoie
de o punte nouã!    Poliþiºti mehedinteni au adus

bucurie ºi zâmbete mamelor,
copiilor ºi viitoarelor mãmici, din
cadrul unui centru DGASPC, din
municipiul Drobeta-Turnu
Severin. Astfel, in spiritul
sãrbãtorilor pascale, poliþiºtii au
dãruit hãinuþe ºi produse de
îngrijire personala pentru
mamele ºi copii acestora. Gestul
de suflet al poliþiºtilor
mehedinteni a fost posibil prin
donaþia fãcutã de Corpul
Naþional al Poliþiºtilor pentru a
aduce un zâmbet ºi pentru a putea
simþi bucuria sincerã a unor
mame ºi copii lor pentru care
viata nu este deloc uºoarã.

Activitate cu zâmbete a poliþiºtilor mehedinþeni

este într-o stare avansatã de
degradare, trecerea ei fiind extrem
de riscantã. Fosta punte metalicã a
fost relocatã într-un alt punct de
trecere a albiei Coºuºtei, într-unul
din satele aparþinãtoare comunei
Ilovãþ, iar vechea punte de lemn
este putredã de apã, de ploi, de
intemperii diverse. Vizitarea ruinelor
vechiului lãcaº de cult, atribuit la
începuturi Sf. Nicodim, este, aºadar,

împiedicatã de acest neajuns, pe
care Primãria Ilovãþ l-ar putea
înlãtura printr-o mobilizare de suflet
ºi de mândrie a istoriei locului, spre
a oferi vizitatorilor întreaga ofertã
turisticã, la o adicã, cu atât mai mult
cu cât drumul de acces pânã acolo
este asfaltat, ºi, pe el, în continuare,
se poate trece muntele pânã la
Cerna-Vârf ºi, în continuare, spre
localitãþile din nordul judeþului.

D.D.S.

 Biroul de presã
al IPJ Mehedinþi

În apropierea Sãrbãtorilor
Pascale, jandarmii au ales sã aducã
o razã de speranþã ºi un strop de
bucurie, unor persoane aflate în douã
centre sociale ºi unor bãtrâni dintr-
un centru pentru persoane vârstnice
   În prag de sãrbãtoare, jandarmii
ºi-au dat mâna, de aceastã datã
pentru o activitate umanitarã. Au

Jandarmii mehedinþeni, într-o altfel de misiune
pregãtit 40 de pachete
cu dulciuri, haine,
jucãrii, produse
alimentare, produse de
îngrijire personalã ºi
materiale dezinfectante,
pe care le-au dãruit
tinerilor, copiilor ºi
mãmicilor care se aflã în
douã centre din cadrul
Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului
Mehedinþi.
   Misiunea de suflet a
jandarmilor a continuat
ºi la un centru pentru
persoane vârstnice,
unde au oferit 20 de
pachete simbolice.

   Este un gest mãrunt de atenþie ºi
empatie faþã de nevoile pe care
aceste persoane le au, pentru a
aduce puþinã fericire în sufletele
celor care au uitat acest sentiment.
 INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul

 Urmare din pag. 4

 Compartimentul Comunicare

cu succes a etapelor necesare pentru
accesarea fondurilor europene ºi de la bugetul de stat

La nivelul APIA CJ Mehedinþi au fost înregistrate un numãr de
aproximativ 17.000 de cereri pentru anul 2021 din totalul de 21.360
înregistrate în anul 2020, suprafaþa solicitatã pânã la aceastã datã fiind
de 75.025,96 ha.

Stadiul Campaniei de primire...
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Trecu Paºtele ortodox, dupã ce
trecu ºi cel catolic, ºi sãrbãtoarea
confraþilor întru islam, trecurã, ºi - o,
vezi, Doamne - avuserãm... relaxãri la
restricþii pandemice! Da, pe parcursul
zilelor de Paºte, nu vuirã radiourile ºi
televiziunile oficiale niciun fel de ºtire
despre Covid, vaccinuri, decese prin
spitale, de rata incidenþei, mai nimic,
uºurare mare, la psihicul general al
românului! Numai cã, din 4 mai,
începu “bombardamentul”: iar Covid,
iar pericol, iar scenarii, iar Gheorghiþã,
iar Cîþu, iar Câmpeanu cu ºcolile lui,
cu scenariile verzi-galbene-roºii, vai
de capul elevilor ºi profesorilor
noºtri! Apropo, ultima gogonatã a
ministeriabilului, cicã, studenþii, la
cursuri,  acum, dupã vacanþa
pascalã,  vor fi  echipaþ i cu
combinezoane anti-covid!
   Dar, în toatã aceastã tevaturã
pandemicã, sã remarcãm
cumsecãdenia Covidului, care se
liniºti cât fu weekend-ul pascal, iar la
slujbele de la biserici nici þipenie de
el, nici prin cimitire, nici prin hoteluri
ºi restaurante - aºa, cum funcþionarã
30 la sutã% - ºi nici în supermarketuri,
cã acolo fu aglomeraþie mare, dar cu
ele, Covidul e prieten dedicat demult,
acolo, nu se bagã, nu vede, nu
pãtrunde, multinaþionalele sunt
terra ingrata pentru el, n-are voie
acolo, cã-l papã gaia cu vaccinuri
ºi seringi, cu tot!
   Apropo de vaccinuri, guvernanþii
noºtri se dau de ceasul morþii sã
convingã populaþia  cu trebuinþa
vaccinãrii, iar spre a fi convingãtori,
nu se jeneazã sã fie mai puþin
transparenþi, adicã sã recurgã la
ºantaje de tipul intri în sala de
spectacol dacã ai certificat de vaccinat,
sau la restaurant, sau în concediu în
strãinãtate, iar cât îi priveºte pe
profesori, cicã s-ar renunþa la orice
scenariu dacã toate cadrele didactice,
cele nedidactice ºi personalul auxiliar
din ºcoli ar fi vaccinat! Cu alte cuvinte,
se bate ºaua covidului sã priceapã
iapa românului cã dreptul de a alege
sã nu te vaccinezi este o apã de ploaie,
ºi cã vaccinurile achiziþionate pe bani
grei, trebuie folosite, sã se raporteze
la ºefi îndeplinirea planului la vaccinat
populaþia, ura, sã trãiascã!
   Purtatul mãºtii este o bizarerie

Viaþa cu Terminator la braþ!
demonstratã de foarte mulþi specialiºti,
doar cã unii dintre noi, ºi nu doar din
România, s-au obiºnuit cu ea, terorizaþi
ºi capacitaþi de propagandã, ºi o poartã
ºi pe plajã, ºi sub duº, ºi când
mãnâncã la restaurant, când bea cafea
pe la vreo terasã... Este un spectacol
deplorabil, care vorbeºte despre
decãderea demnitãþii umane sub
presiunea acestei noi ideologii
decavante, deviante, generalizate!
   Premierul Cîþu anunþã cã de la 1
august, în România nu se va mai purta
mascã în spaþiile deschise, desigur,
dacã vom fi... cuminþi ºi ne vom
administra vaccinurile, promovate ca
singura cale de a scãpa de tembelul
Covid, asta chiar dacã se tot
demonstreazã cã ele, vaccinurile sunt
netestate suficient, cã nu determinã
decât într-un grad mic neinfectarea, cã,
pe de altã parte, imunizarea trebuie
susþinutã cu alte noi doze, periodic,
ºi tot aºa, iar asta, ºtim bine, se face
pe bani mulþi, mulþi, care intrã în
buzunare anonime, dincolo de
firmele producãtoare.
   Cât priveºte sãnãtatea noastrã, ea nu
mai conteazã în ochii administraþiei
Johannis decât din perspectiva
pandemiei: orice boalã pare sã fi
dispãrut de prin nomenclatoarele
ministerului Sãnãtãþii, iar spitalele au
paturi doar pentru infestaþii cu Sars-
Cov2! O nebunie generalizatã, în faþa
cãreia suntem paralizaþi, reacþiile
noastre fiind mai mult în mediul online,
pe pagini de socializare, pagini pe care
guvernul le cenzureazã plãtind cãtre
firma Google niºte sume considerabile,
sã ºteargã comentariile...
neprietenoase, contrare celor
promovate de el, face, adicã, cenzurã
indirectã, dar tot limitarea dreptului la
liberã exprimare se cheamã!
   Iar Rafila face scenarii statistice cam
când va atinge România 10 milioane
de vaccinaþi, sã fie guvernarea liniºtitã,
iar contractanþii de vaccinuri, cu banii
la teºcherea, asta pe sãnãtatea noastrã,
cã nicio lege nu ne garanteazã cu nimic
eficacitatea mãcar spre maximum a
vaccinurilor, nimeni nu rãspunde cu
ceva în caz de efecte nedorite, letale,
mai ales! Mori, treaba ta, ei îºi pun
mâna la fund ºi, vorba lui Terminator,
asta la vista, baby!

C. OVIDIU

 Urmare din pag. 3 În ediþia curentã a clasamentului, cea mai
vizibilã creºtere a libertãþii presei este înregistratã în Gambia (locul 122, în
creºtere cu 21 de locuri) ºi în Coreea de Sud (locul 43, în creºtere cu 20 de
locuri), iar cea mai mare scãdere a libertãþii media este prezentã în Mauritania
(locul 72, în scãdere cu 17 poziþii) ºi Malta (locul 65, în scãdere cu 18 locuri),
aceasta din urmã fiind, în toamna anului 2017 scena uciderii celei mai cunoscute
jurnaliste de investigaþii, Daphne Caruana Galizia, care a fost omorâtã dupã
explozia unei bombe plasate sub maºina ei. Daphne Caruana Galizia, în vârstã
de 53 de ani, a devenit celebrã dupã ce a publicat o serie de articole în care îl
acuza de corupþie chiar pe premierul maltez Joseph Muscat.

În clasamentul mondial al libertãþii presei pe 2019, dat publicitãþii la 18
aprilie, România a cãzut trei locuri, pânã pe poziþia a 47-a din 180 de þãri, dupã
Botswana ºi Tonga, dar înaintea Statelor Unite. Pe primele trei locuri se regãsesc,
aºa cum aminteam, Norvegia, Finlanda ºi Suedia, în timp ce Franþa se aflã pe
32, iar SUA pe 48-în scãdere cu trei locuri.

Raportul organizaþiei Reporteri fãrã Frontiere evidenþiazã între altele
multiplicarea cazurilor de cenzurã politicã, precum ºi o autocenzurã în creºtere
în redacþiile din România.

Pe harta lumii, numai 24% din cele 180 de þãri ºi teritorii studiate prezintã o
situaþie “bunã” sau “mai curând bunã” pentru libertatea presei, faþã de 26% în 2018.

Activitãþile îndreptate împotriva  jurnaliºtilor, chiar ura la adresa acestora,
este promovatã în unele þãri chiar de cãtre liderii politici, ºi face parte dintr-un
climat de creºtere continuã a pericolelor la adresa jurnaliºtilor, aducând cu ele
ºi un sentiment de teamã în rândul acestora.

Raportul aratã ºi cã, venirea unor noi guverne a adus un suflu proaspãt în privinþa
libertãþii presei în anumite state: Malaysia (locul 123, +22 de locuri), în Maldive
(locul 98, +22), în Etiopia (locul 110, +40) sau în Gambia (locul 92, +30).

Indicele libertãþii presei din anul 2021 aratã cã jurnalismul este blocat complet
sau parþial în 73% din cele 180 de þãri din clasamentul organizaþiei Reporteri fãrã
frontiere, iar Norvegia este pe primul loc pentru al cincilea an consecutiv în clasamentul
libertãþii presei, fiind urmatã tot de þãri nordice, Finlanda, Suedia ºi Danemarca

Doar 12 dintre cele 180 de þãri ale Indicelui (7%) pot pretinde cã oferã un
mediu favorabil jurnalismului, iar în Uniunea Europeanã ºi în Balcani actele de
violenþã la adresa jurnaliºtilor s-au dublat faþã de anul 2020.

Datele relevã un nivel îngrijorãtor de neîncredere publicã faþã de jurnaliºti, 59%
dintre respondenþii din 28 de þãri spunând cã jurnaliºtii încearcã în mod deliberat sã
inducã în eroare publicul, raportând informaþii despre care ºtiu cã sunt false. În
realitate, pluralismul jurnalistic ºi reportajele riguroase servesc la combaterea
dezinformãrii ºi a „infodemiei”, inclusiv a informaþiilor false ºi înºelãtoare.

În plinã pandemie, sunt menþionate câteva elemente ale relaþiei autoritãþi centrale
- presã, despre modul în care media caautã sã facã luminã în privinþa ºtirilor false.

Preºedintele brazilian Jair Bolsonaro al Braziliei ºi preºedintele Nicolás
Maduro al Venezuelei au promovat remedii nedovedite din punct de vedere
medical împotriva Covid-19, însã afirmaþiile lor false au fost dezminþite de
jurnaliºtii de investigaþie din mass-media din þãrile respective.

Autoritãþile iraniene au intensificat controlul asupra ºtirilor ºi au intentat
procese împotriva jurnaliºtilor pentru a slãbi capacitatea presei de a analiza
statisticile publicate privind Covid-19, iar în Egipt, guvernul preºedintelui Abdel
Fattah Al-Sisi a interzis publicarea oricãror statistici legate de pandemie, care
nu provin de la Ministerul Sãnãtãþii.

Aºa cum aminteam, Norvegia este pe primul loc pentru al cincilea an
consecutiv, chiar dacã mass-media sa s-a plâns de lipsa accesului la informaþiile
de stat despre pandemie, fiind urmatã de Finlanda, Suedia se aflã pe locul trei,
iar Danemarca pe locul 4, clasamentul demonstrând succesul statelor nordice
în susþinerea libertãþii presei.

Germania a coborât 2 locuri, pânã pe 13, dupã ce jurnaliºtii au avut de
suferit de pe urma susþinãtorilor teoriei conspiraþiei în privinþa pandemiei, iar
SUA se aflã pe locul 44, în contextul în care în ultimul an al lui Donald Trump
la Casa Albã, atacurile asupra jurnaliºtilor li media, în general, s-au intensificat.

Cel mai rãu stau, în clasamentul libertãþii presei, China (177), care continuã
sã ducã cenzura activitãþii pe internet, supravegherea ºi propaganda la niveluri
fãrã precedent, ultimele locuri fiind ocupate de Turkmenistan, Coreea de Nord
ºi Eritreea, þara în care nu existã practic ideea de libertate a presei.

În 2021, România se situeazã pe locul 49, în scãdere cu o poziþie faþã de anul
2020, fiind menþionate din nou, multe situaþii de cenzurã ºi auto-cenzurã ale
media din þara noastrã. Rãzvan Moceanu – RADOR

Ziua Mondialã a Libertãþii Presei
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Ordinul: Neuroptera
Familia: Ascalaphidae
Genul: Ascalaphus
Este o insectã rarã, foarte frumoasã, care se

aseamãnã cu fluturii. Corpul este alungit ºi negru. Capul,
toracele ºi abdomenul sunt acoperite cu periºori. Sunt
prezente douã perechi de aripi membranoase: anterioare
ºi posterioare; nervaþiunea aripilor se prezintã sub forma
unor celule de diferite dimensiuni. Aripile au o lungime de
40-50 mm, sunt galbene cu desene negre-cafenii. Antenele
sunt lungi ºi se terminã cu o mãciucã bine diferenþiatã.
Lungimea corpului variazã în limita 16-20 mm.
   Atât larvele, cât ºi adulþii sunt prãdãtori. Larvele pot fi
observate cãutând-ºi prada prin iarbã, în frunzar, pe sub
scoarþa buturugilor. Împuparea se petrece sub diferite resturi
vegetale, unde larva construieºte un cocon din fibre fine.
Stadiul de pupã dureazã circa 3 sãptãmâni.
   Specie diurnã. Adulþii sunt activi în decursul perioadei
iunie-iulie. Ei pot fi observaþi în zilele însorite zburând rapid,
la o înãlþime de 2-3 m de la suprafaþa solului.
   Se întâlnesc în Europa Centralã ºi de Sud-Est, þãrile din
bazinul Mãrii Mediteraneene, Crimeea, Caucaz, Asia
Mijlocie, Kazahstan, etc.
   Specia se întâlneºte pe locurile înþelenite, la marginea
pãdurilor, în locuri luminoase ºi în poienile de foioase.
   Factorii care limiteazã specia, pot fi: defriºarea terenurilor
de la marginea pãdurilor ºi a terenurilor neproductive.
    Exponatele fac parte din colecþia de Entomologie a
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier ºi au fost colectate în
perioada 1978-1982, din zonele Schela Cladovei (La
Carierã) ºi Gura Vãii-Oglãnic.

Piesa lunii mai

 Biroul de presã

Libelloides macaronius - Ascalaful pestriþ

În urmã cu 24 ani, pe 3 mai 1997, are
loc la Kiev semnarea tratatului cu privire la
“relaþiile de bunã vecinatate ºi cooperare
dintre România ºi Ucraina”, de cãtre
miniºtrii de externe ai celor douã þãri. Au
urmat apoi cei doi preºedinþi, care au
semnat tratatul la Neptun la 2 iunie 1997,
iar la 14 iulie 1997 a apãrut Legea 129, de
ratificare a acestui tratat.

La data votãrii acestui act, preºedintele
Senatului era Petre Roman, ministrul de
Externe - Adrian Severin, preºedinte al
României - Emil Constantinescu.

Prin acest tratat, România recunoºtea
dreptul de succesiune al Republicii Ucraina
asupra unor teritorii româneºti integrate
anterior prin forþã în fosta Uniune Sovieticã.

Semnarea tratatului a fost una dintre
condiþiile puse României pentru a fi
acceptatã în NATO.

“În 1997, pentru prima datã de la
constituirea României Mari, un guvern român
a cedat pãrþi ale teritoriului naþional fãrã a fi
ameninþat cu agresiunea (ca în 1940), sau fãrã
a se gasi sub presiunea ocupantului strãin
(ca în 1944 ºi 1947). Opinia publicã
româneascã nu a perceput dimensiunea
dramaticã a evenimentului”, scrie
academicianul Florin Constantiniu în prefaþa
volumului Istoria unei trãdãri naþionale:
Tratatul cu Ucraina, de Tiberiu Tudor, carte
scrisã în perioada iulie 1997 - iulie 1999,
imediat dupã semnarea tratatului cu Ucraina.

Iatã un fragment din carte. Sursa: Ziaristi
Online. Autorul îl acuzã pe Silviu Brucan
cã a stat în spatele deciziei de a încheia
tratatul, fiind cel care i-a convins pe Adrian
Severin ºi Petre Roman sã semneze.

„La sfârºitul lunii ianuarie 1997 are loc
reuniunea de la Davos, pe teme de politicã
externã ale þãrilor europene participante. În
cadrul acelei
r e u n i u n i ,
preºedintele Emil
Constatinescu „îºi
permite sã avanseze
disponibil i tatea
României de a ceda
de jure Ucrainei
Teritoriile Ocupate,
fãrã sã aibã niciun
mandat în acest sens,
fãrã sã consulte
Parlamentul sau

24 ani de la una dintre cele mai mari TRÃDÃRI din
istoria României: Tratatul cu Ucraina. Cum au fost

cedate teritorii ale patriei-mamã pentru a intra în NATO,
la îndemnul lui Silviu BrucanDe Tudor Matei  /   ªtiri, Basarabia   /

poporul român, fãrã sã-ºi punã problema
cã un asemenea sacrificiu priveºte întregul
neam românesc”.

Despre aceste „discuþii” lansate atunci,
presa româneascã, care încã era haoticã în
frunte cu nou apãruta televiziune PRO TV, nu
s-a pronunþat. Practic, ratificarea Tratatului cu
Ucraina s-a produs într-un fel de tainã politicã,
pe care acum actanþii de atunci nu o mai
recunosc. Iar actanþii, cei care au „pus în
operã” acest tratat de trãdare naþionalã, Petre
Roman ºi Adrian Severin, sunt vii. Încã se
agitã în politica româneascã. Nimeni nu a
venit sã spunã cã, de fapt, la îndemnul lui
Silviu Brucan, „ideologul”, prin intermediul
PRO TV, au acþionat cei doi oameni de
stat, Petre Roman ºi Adrian Severin. Iar
preºedintele Emil Constantinescu a
semnat tratatul ca pe un document de rând,
mãsurat de o iresponsabilitate pe care
astãzi nu o recunoaºte”.

În Ucraina sunt înregistraþi oficial peste
400.000 de cetãþeni de etnie românã.
Aproape 128.000 locuiesc în regiunea
Odessa, în Basarabia de Sud.

Când îºi poate înceta valabilitatea
acest tratat

Conform Articolului 27, „Prezentul Tratat
se încheie pe termen de 10 ani. Valabilitatea
lui se prelungeºte automat pe perioade de
câte cinci ani, dacã nici una din pãrþile
contractante nu va încunoºtiinþa în scris
cealaltã parte despre intenþia de a-l
denunþa, cu cel puþin un an înaintea expirãri
perioadei de valabilitate respective”.

Deºi fostul preºedinte Traian Bãsescu
a criticat vehement Tratatul în faþa
camerelor televiziunilor, pe parcursul
mandatului sãu a avut de douã ori ocazia
sã îl denunþe, potrivit prevederilor
Tratatului, dar nu a fãcut-o.
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Disputa dintre cei mari
   Disputa asupra apartenenþei Mãrii
Negre pare, la o primã vedere, un
demers pueril. Numai cã, din punct
de vedere geostrategic, aceastã
întindere de apã strâns þinutã între
palmele Europei capãtã dimensiuni
definitorii pentru soarta popoarelor
ce o înconjoarã ºi nu numai.
   „Când te uiþi la lume dintr-o
perspectivã puþin diferitã, din nordul
lumii, observi cã Marea Neagrã este
locul pe unde Rusia se conecteazã
cu restul lumii […] este singurul loc
pe unde Rusia îºi poate proiecta
puterea maritimã pentru interesele
sale strategice în estul Mãrii
Mediterane, Africa de Nord ºi Siria
[…] este dreptul suveran al Rusiei
sã-ºi proiecteze puterea. ªi, ca þarã
riveranã la Marea Neagrã, ar trebui
sã poatã face acest lucru. Însã este
vorba de modul în care o face ºi care
este impactul asupra noastrã, a
aliaþilor N.A.T.O., cum ar fi România
ºi Bulgaria”[1] spunea cu doi ani în
urmã generalul Hodges la Conferinþa
Black Sea and Balkans Security
Forum, referindu-se la importanþa
strategicã a Mãrii Negre.
Prezenþa flotei ruse în Marea Neagrã
nu este o glumã. Nu reprezintã un
gest strategic de intimidare, de
moment, al preºedintelui Putin. De la
constituirea Flotei Mãrii Negre (13
mai 1783) se vor împlini în curând
douã secole ºi jumãtate. La nivelul
anului 2014, ridicatã la nivel de
eºalon operaþional-strategic, Flota
Mãrii Negre numãrã circa 11.000 de
marinari, incluzând ºi infanteria
marinã, îmbarcaþi pe 45 nave de
rãzboi ºi 6 submarine echipate de
luptã la nivelul de tehnologic al
secolului 21. Diversitatea tehnicii de
luptã ºi capacitatea de atac a acesteia,
ambele substanþial îmbunãtãþite în

Al cui lac este Marea Neagrã?
„Eu nu fac afirmaþii de acum. Marea Neagrã este tratatã ca un

lac rusesc de sute de ani. Nu v-aþi dat seama pânã acum?”
(Traian Bãsescu, discurs la Universitatea Standford, 2005)

„Marea Neagrã nu este lac rusesc, nu este locul nimãnui, este o
extensie a Oceanului Atlantic”

(General (r) Ben Hodges, fost comandant al trupelor americane
din Europa, 2019)

ultimii ani, pot intimida cele mai
renumite flote militare ale lumii. În
componenþa Flotei Mãrii Negre se aflã
cruciºãtoare, distrugãtoare, fregate
purtãtoare de rachete, nave de desant,
corvete antisubmarin ºi corvete
purtãtoare de rachete, dragoare,
vedete purtãtoare de rachete,
submarine, elicoptere de atac ºi
elicoptere antisubmarin, avioane de
transport, hidroavioane, avioane de
atac, sisteme de rachete anti-navã etc.
   Situaþia tulbure din Ucraina,
încordarea crescândã din zonã
alimentatã de cele douã mari puteri,
au determinat o escaladare
periculoasã a prezenþei militare în
Marea Neagrã. Încã de la începutul
anului S.U.A. a pregãtit douã
distrugãtoare prezente în Marea
Mediteranã pentru a trece în Marea
Neagrã cu scopul de a proteja Ucraina
în faþa „sporirii prezenþei militare
ruse”. Pentru luna mai, Marea Britanie
a pregãtit un distrugãtor purtãtor de
rachete navã-aer ºi o fregatã echipatã
cu echipament de descoperire ºi
distrugere a submarinelor pentru a fi
trimise în Marea Neagrã. Scopul
declarat? „Regatul Unit ºi aliaþii noºtri
internaþionali sunt neclintiþi în
sprijinul nostru pentru suveranitatea
Ucrainei ºi integritatea sa teritorialã”.
De asemenea, aeronave de luptã anti-
navã ºi anti-submarin aparþinând
grupului de luptã al portavionului 
HMS Queen Elisabeth dislocat în
Mediteranã sunt pregãtite sã sprijine
cele douã nave[2](2)

   Sub pretextul trecerii în revistã a
trupelor ºi a verificãrii capacitãþii lor
de luptã la încheierea sezonului de
iarnã, Rusia a transferat, folosind
canalul Volga-Don, nu mai puþin de
15 nave de luptã din Marea Caspicã
în Marea Neagrã.
   Pentru perioada 20-24 aprilie 2021
Rusia a emis un avertisment referitor
la zborurile de pânã la înãlþimea de
19.000 metri într-o zonã adiacentã
sudului Crimeii ºi a unui culoar care
se întinde în largul apelor
internaþionale ale Mãrii Negre.
Motivul? Aplicaþii militare la care

participã Flota Mãrii Negre ºi
avioane de luptã de tip Suhoi
Su-25. Anterior, Ministerul
Apãrãrii Federaþiei Ruse
anunþase o restricþionare
circulaþiei navelor strãine
militare în anumite zone din
Marea Neagrã aflate sub
jurisdicþie rusã pentru perioada
aprilie-octombrie 2021

Dinamica probabilã de
militarizare a peninsulei

Crimeea pânã în anul 2025
   Între timp, „pentru a evita escaladarea
tensiunii” la graniþa Ucrainei, S.U.A. au
renunþat la a mai trimite cele douã nave
de rãzboi în Marea Neagrã. Desigur,
anunþul iniþial a reprezentat o mãsurã
exploratorie, utilã pentru a testa reacþia
Rusiei. Tot aºa cum miºcãrile de trupe
ruse spre graniþa Ucrainei, în curs de
retragere, au fost menite sã testeze
reacþia occidentului.
    Importanþa strategicã a Mãrii
Negre a fost demonstratã cu
prisosinþã în decursul timpului.
Fiind o mare aproape închisã, cu
state riverane în conexiune directã
cu cele douã continente care deþin
puterea economicã ºi demograficã
a lumii, Marea Neagrã a fost, este
ºi va fi unul dintre punctele
strategice cele mai râvnite.

Turcia, stãpâna strâmtorilor
   Atât Rusia, þãrile riverane, cât mai
ales SUA, sunt obligate sã þinã
seama de poziþia deloc de neglijat a
Turciei. Putere navalã zonalã, Turcia
are posibilitatea de a concentra în
Marea Neagrã, într-un termen relativ
scurt, 13 submarine, 16 fregate, ºi
8 corvete. Toate bine înarmate ºi în
stare de luptã permanentã. În plus,
Ankara controleazã strâmtorile care
permit intrarea sau ieºirea din apele
Mãrii Negre.

Faimoasa Convenþie de la Montreux
(Convenþia privind regimul
strâmtorilor Mãrii Negre din
20.07.1936) care reglementeazã
regimul circulaþiei navale civile ºi
militare prin strâmtorile Bosfor ºi
Dardanele acordã Turciei puteri
sporite cu privire la controlul
circulaþiei navale prin strâmtori. Prin
convenþie, semnatã de Turcia,

U.R.S.S., Bulgaria, România, Franþa,
Japonia (care s-a retras ulterior),
Marea Britanie, Grecia ºi Iugoslavia,
este stabilit „un regim de libertãþi strict
argumentat în raport cu tipul de nave
- nave de rãzboi ºi nave comerciale -
ºi în raport cu patru tipuri de situaþii:
perioadã de pace, perioadã de rãzboi
în care Turcia nu este stat beligerant,
perioadã de rãzboi cu Turcia stat
beligerant, perioadã în care Turcia
estimeazã cã este ameninþatã de o
iminenþã a rãzboiului”.
   Ca exemplu, privitor la prezenþa în
Marea Neagrã a navelor militare
aparþinând altor state decât cele
riverane, tonajul maxim admis este de
30.000 tone cu un maxim pentru
fiecare navã de 10.000 tone. În plus,
navele de rãzboi ale statelor non-
riverane nu pot staþiona în Marea
Neagrã mai mult de 21 de zile. În cazul
în care Turcia percepe o ameninþare
directã de rãzboi, poate bloca
circulaþia, trecerea, prin strâmtori
pentru toate navele aparþinând
statelor pe care le socoteºte ca fiind
la originea ameninþãrii.
   Condiþionarea trecerii prin
strâmtori pentru accesul sau ieºirea
din Marea Neagrã, a ridicat în
decursul timpului o mulþime de
probleme generatoare de tensiuni.
Gânditã pentru nivelul tehnologic al
anilor ‘30 ai secolului trecut, este pus
sub discuþie, spre exemplu, regimul
vedetelor purtãtoare de rachete.
Apãrute mult mai târziu în flotele
militare, acestea nu au avut cum sã
fie nominalizate în Convenþie ºi,
conform principiului juridic cã ceea
ce nu este restricþionat stricto senso
este permis, ar avea liberã trecere.[1]https://www.mediafax.ro/social/generalul-american-ben-hodges-marea-neagra-este-singurul-loc-pe-unde-rusia-isi-poate-proiecta-

puterea-in-mediterana-18167491
[2]https://www.dailysabah.com/world/europe/uk-warships-tosail-to-black-sea-amid-ukraine-russia-tensions  continuare în pagina 14
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Existã câteva soluþii pentru cei
care nu vor sã se vaccineze. Nu se
mai poate trage de timp cã sunt
probleme cu vaccinul, cã antenele
5 G, cã microcipuri ºi roboþei, cã boli
autoimune de la vaccin, cã se
modificã ADN-ul, cã mai apar organe
în plus sau mai dispar din ele. Cã
peste 10 ani toatã lumea va face
cancer ºi se va muri pe capete, cã e
o conspiraþie la nivel planetar pentru
reducerea populaþiei, cã sunt
interese de la Big Pharma, sã îºi
vândã medicamentele ºi vaccinurile
la nivel planetar ºi aceasta este cea
mai bunã ocazie pentru a face acest
lucru. Sunt foarte multe teorii ale
conspiraþiei ºi unele chiar au prins
la debutul pandemiei ºi apoi la
începutul campaniei de vaccinare.

Omenirea nu a mai trecut prin aºa
ceva ºi, acum, cã s-a confruntat cu
o pandemie ºi cu eveniment la scarã
globalã, evident cã s-a dat apã la
moarã tuturor teoriilor posibile. ªi
totul a prins foarte repede pentru cã
existã mass-media ºi mai ales
reþelele de socializare ºi grupurile
prin care se comunicã la nivel foarte
rapid tot felul de informaþii.

Nu a existat un moment în istoria
cunoscutã a umanitãþii în care
informaþia sã fi circulat atât de rapid
ºi cu o rãspândire aºa de largã. Este
ºi normal sã aparã atâtea teorii ºi
sã fie atâtea manipulãri la scarã
planetarã. Nu peste tot lumea este
instruitã ºi ºtie sã discearnã între
adevãr sau fapte ºi informaþia
trunchiatã, omisiune, minciunã
sau manipulare.

Apoi, nici autoritãþile nu au fost în
stare sã vinã peste tot cu o campanie
bunã de comunicare. Sunt ºi state care
au explicat mai bine cetãþenilor
povestea vaccinãrii ºi ce va însemna
imunizarea pentru pandemia de

  ªtefan Bãeºiu

Trebuie sã facã ºi generaþia asta ceva pentru istorie
coronavirus. O deficienþã a campaniei
de comunicare este chiar lipsa unei
campanii propriu-zise de comunicare.
Era nevoie cel mai probabil de un
sistem de recompense pentru cei care
se vaccineazã. Este cunoscut faptul cã
unii au înþeles importanþa vaccinãri ca
unicã soluþie pentru a scãpa de
coronavirus mai repede. Deocamdatã,
nu avem un medicament care sã fie la
îndemâna tuturor ºi care sã îi ajute pe
cei infectaþi sã se trateze rapid ºi sã nu
se mai ajungã în stare gravã la spital.

Era necesar ca în campania de
informare, care ar fi trebuit sã
debuteze înaintea campaniei de
vaccinare, ca statul sã se foloseascã
de personalitãþi, de exemplele
pozitive din cadrul campaniei de
vaccinare. Este vorba de vaccinarea
persoanelor vârstnice care au scãpat
de COVID sau care au fãcut forme
mai uºoare de COVID pentru cã s-
au vaccinat. Conspiraþioniºtii au
exploatat fiecare eveniment negativ
în campania anti-imunizare. Este
vorba despre construirea unei
legãturi de cauzalitate între imunizare
sau anumite vaccinuri ºi decese sau
efecte adverse grave. Aceste lucruri
i-au alimentat pe cei care eraunehotãrâþi
ºi, astfel, au decis sã nu se mai
vaccineze. Ulterior, mulþi au decis sã
meargã la centrele de vaccinare.

Mai este ºi problema programãrii pe
siteul oficial sau pe platforma STS. Este
foarte greu ca lumea sã intre sã se
programeze. Este nevoie de o altfel de
strategie ºi sã se poatã merge ºi fãrã
programare. Astfel, au prins foarte bine
campaniile de vaccinare din maºinã,
în marile oraºe. Oamenii chiar au stat
la coadã pentru cã au scãpat de câteva
minute de programare. Au preferat sã
stea în maºinã câteva ore, decât sã se
programeze în câteva minute peste o
sãptãmânã sau peste douã. Se pare

cã mai bine aºtepþi douã ore sau mai
multe ºi sã te ºi vaccinezi, decât sã
stai câteva minute sã te programezi pe
platforma oficialã ºi sã afli cã mergi la
vaccinare peste 14 zile sau 21.

Este obligatoriu sã se vinã ºi cu
un sistem de recompense pentru cei
care se vaccineazã. Nu ºtiu dacã
trebuie sã se acorde tichete-cadou
sau o zi liberã de la locul de muncã.
Poate cã o tigaie sau un bilet la un
spectacol vor ajuta. Mai pot fi
organizate ºi spectacole sau
evenimente unde doar cei vaccinaþi
vor putea sã participe.

Cred cã efectul major pentru
deblocarea campaniei de vaccinare ar
putea sã fie eliminarea mãºtii în public
pentru cei care s-au vaccinat. Acesta
va fi un pas major înainte pentru ca
tot mai multe persoane sã înceapã sã
se vaccineze. Cei fãrã mascã au mers

la centrul la vaccinare ºi s-au imunizat,
iar cei care încã mai poartã mascã nu
s-au vaccinat. Adicã, se va vedea clar
ºi pe stradã cine s-a vaccinat ºi cine
nu. Impactul la nivel psihologic va fi
major ºi se va merge la vaccinare. Cu
siguranþã cã se va merge în numãr ºi
mai mare la imunizare, dacã cei
vaccinaþi nu vor mai fi obligaþi sã
poarte mascã de protecþie. Sunt soluþii
ºi plãtim ºi oameni sã le gãseascã
ºi sã le implementeze, sã salvãm
economia mai repede pentru cã
dupã pandemie nu vom mai avea din
ce sã mai trãim.

Dincolo de toate aceste strategii,
trebuie sã facã ºi generaþia aceasta
ceva pentru istorie ºi pentru cei care
vor veni. Poate aceste vaccinuri vor
reprezenta viitorul ºi o soluþie pentru
bolile grave, precum cancerul.
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Mihai B. este preot paroh
într-una din comunele mari,
si tuatã undeva spre centrul
Mehedinþiului. Ocupã de ani buni
acest post, oamenii fiind mulþumiþi
de prestaþia domniei-sale ca preot
de mir, cu atât mai mult cu cât se
îngrijeºte de comunitãþile de
creºtini ortodocºi din douã sate
ale aceleiaºi comune, slujind la
cele douã altare ale bisericilor
acestora, dupã o chibzui tã
organizare. În timpul liber, însã,
preotul este om de afaceri, se
ocupã cu creºterea oilor, are peste
300, spun oamenii, cã de la oi se
trag cele ce avem a vã mãrturisi
despre destoinicul slujitor al
ortodoxiei. Creºte oi, capre, de
asemenea, dar face ºi agriculturã
pe terenurile familiei, dar ºi pe
vreo câteva preluate în arendã.
Bravos, om harnic, am zice! Numai
cã, uneori, afacerile sale se
încalecã peste cele datorate
altarului, ºi lucrurile iau întorsãturi
total necreºtine!
   Mai exact, crescând oi ºi capre,
preotul mai ºi vinde din ele, cum fu
acuma, de Paºtele acesta ortodox,
când cu unii oameni s-a înþeles sã
vinã sã cumpere miei sau iezi de la
el, dar, în ziua convenitã, popa al
nostru, o dãdu cotitã, cum cã ba
vine cu mielul sacrificat într-o
jumate de orã - care se fãcu vreo trei
jumãtãþi de orã - ba, pe urmã, cã n-
are cine sã-i taie mieii, ºi, tot aºa,
pânã lãsã oamenii cu ochii în soare
ºi cu mielul necumpãrat... Acu,
oamenii, cât aºteptarã pe popa-
cioban sã vinã cu mielul, se dãdurã
în tainã când cu unul, când cu altul,
pe uliþe, ºi, aºa, aflarã cã ciobanul-
preot nu e la prima astfel de abatere
moralã, ºi cã ar cam fi oarecum...
“trombonist”, cã îi place sã ducã cu
vorba, sau sã uite, uneori, ce îi spune
unuia, ºi pentru ca altceva sã spunã
altuia, legat de acelaºi subiect. Uite
- ºtim asta din povestitul oamenilor
- ca în exemplul cu concesionatul
(sau vândutul?) locurilor de veci din
cimitirul comunei, pe care le vinde
preotul nostru ca pe iezii de
sacrificiu pascal, când cu 10
milioane lei (vechi) într-un sat, când
cu 5 milioane, pe cele din cimitirul

În aprilie, leul a continuat sã
piardã teren în faþa euro, chiar dacã
Standard & Poor’s a reconfirmat
ratingul României la BBB-/A-3 ºi a
îmbunãtãþit perspectiva de la
„negativ” la „stabil”.
   Recordul atins de euro a fost de
4,9279 lei, dar luna s-a încheiat la
4,9247 lei, curs apropiat de cel din
31 martie, de 4,9251 lei.
   Cotaþiile de sãptãmâna trecutã s-
au miºcat în culoarul 4,921 –
4,931 lei, motiv pentru BCE sã
stabileascã la debutul perioadei o
cotaþie a euro de 4,9288 lei.
   Dupã minivacanþa prilejuitã de
Sãrbãtorile de Paºte, cursul euro a
fost stabilit la 4,9256 lei, pentru ca
miercuri acesta sã coboare la 4,9254
lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile
s-au realizat în culoarul 4,924 - 4,93
lei, cu închiderea la 4,927 lei.
   Într-un discurs al guvernatorului
BNR, cu ocazia unei întâlniri
regionale a FMI care s-a desfãºurat
la jumãtatea lunii trecute, acesta
preciza cã „pe plan monetar, nu
vedem motive pentru reduceri
suplimentare ale dobânzii de politicã
monetarã (...). În ceea ce priveºte
cursul de schimb, suntem pregãtiþi
sã asigurãm mai multã flexibilitate
având în vedere rolul sãu de
menþinere a încrederii sociale”.
   Este de aºteptat o mai mare
volatilitate a cursului euro, cu
creºteri mai mari dar ºi cu scãderi
pe mãsurã, iar atingerea pragului de
4,95 lei este o temã de actualitate.
   Volatilitatea perechii euro/dolar a fost
una ridicatã. De la un minim de 1,1704
dolari, la începutul lunii trecute, euro

Euro rãmâne aproape de 4,93 lei
a crescut la finalul ei la 1,2150 dolari.
Sãptãmâna aceasta el a coborât pânã
la 1,1918 - 1,2025 dolari, ceea ce a
fãcut ca media dolarului sã creascã de
la 4,0621 la 4,1035 lei.
   Aprecierea monedei americane a
venit dupã creºterea PIB-ului SUA în
primul trimestru cu 6,4%, ºi declaraþia
d-nei Janet Yellen, secretarul
Trezoreriei americane ºi fostã ºefã a
Rezervei Federale, care a afirmat cã
existã posibilitatea majorãrii
dobânzilor „pentru a ne asigura cã
economia nu se supraîncãlzeºte”,
urmare a mãsurilor de stimulare a cãror
valoare depãºeºte, pânã acum, 5.300
miliarde dolari.
   În perioada analizatã, moneda
elveþianã a fluctuat între 1,097 ºi
1,108 franci/euro iar media a
crescut de la 4,4586 la 4,4827 lei.
   De la o medie de 5,8021 lei, la
începutul lui aprilie, lira sterlinã a scãzut
pânã la 5,6625 lei, pentru ca miercurea
aceasta sã urce la 5,7030 lei.
   La sfârºitul lui aprilie, preþul
gramului de aur a fost stabilit la
231,9385 lei faþã de 230,5864 lei,
la începutul ei. Miercurea aceasta,
preþul gramului a fost stabilit la
234,7735 lei, iar uncia fluctua pe
pieþele specializate în culoarul 1.775
- 1.783 dolari.
   Nivelul dobânzilor interbancare nu
cunoaºte modificãri de circa douã
sãptãmâni.
   Miercuri, indicele ROBOR la 3 luni,
în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, stagna marþi la 1,59%. Indicele
la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit
la 1,68% iar cel la 12 luni la 1,75%.
   Bitcoin a atins în aprilie un maxim
de 64.870 dolari, dupã care a scãzut
la aproape 47.000 dolari. În perioada
analizatã, cotaþiile au fluctuat în jurul
pragului de 55.000 dolari, iar
miercurea aceasta ele se miºcau între
53.000 ºi 56.000 dolari.
   Dupã ce Banca Europeanã pentru
Investiþii a anunþat, miercurea trecutã,
cã a emis prima sa obligaþiune
digitalã pe blockchainul Etherum,
cotaþiile acesteia au depãºit marþi
pragul de 3.500 dolari.
Analiza cuprinde perioada 26 - 29
aprilie.

din alt sat. Uneori, uitã preþurile, ºi,
de la 5 milioane, sare la 6 milioane,
pentru acelaºi loc, în acelaºi cimitir!
Cum nu ºtim - deocamdatã - cum
este reglementatã concesionarea
locurilor de veci în cimitirele sãteºti,
poate ne lumineazã Episcopia
Severinului ºi Strehaiei, în acest
sens, cã nu credem ca preoþii sã
dispunã cu atâta largheþe ºi dupã
bunul-plac împãrþanie de viitoare
morminte, ºi, mai ales, cu ce fel de
documente fiscale se gestioneazã
banii primiþi în schimbul acestora?
   Oamenii  duºi cu vorba
cumpãrãrii mielului, când aflarã
mai pe îndelete de pãcãtosul nãrav
al “trombonelii” preotului, îl
cam... afurisirã, dar sãtenii îi
liniºtirã, ºi le ziserã cã ºi popa lor
drãcuieºte, cã l-au auzit ei, cu
urechile lor, nu mai târziu de un
priveghi recent, când, dupã ce citi
ieºirea sufletului ºi alte cântãri
specifice ortodoxiei în astfel de
cazuri, dându-se-n tainã cu cei
prezenþi, aºa, cum ar veni la o
ºuetã, despre nu ºtiu ce subiect al
discuþiei, drãcuia pãrintele de
mama focului, dar aºa, cu subiect
ºi predicat, ptiu, ptiu, Doamne,
apãrã-ne!
   Astea toate sunt vorbe de
clevetealã ale satului, pe ici, pe
colo, dar, ºtiþi cum e cu focul ºi cu
fumul, cã unul fãrã altul nu se prea
poate! Mai mult, despre un astfel
de om din elita ruralã, nici sã se
vorbeascã aºa nu este onorabil,
darãmite sã mai fie ºi vreun grãunte
de adevãr prin cele vorbite!

 Toma N.

Ce ºi pe cine mai minte popa Mihai?

 Radu Georgescu

5 - 18 mai 2021
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9 Mai - Ziua Europei este unul dintre simbolurile Uniunii
Europene alãturi de drapel, motto – „Uniþi în diversitate”,
imn - un extras din Simfonia a IX-a compusã în 1823 de
Ludwig Van Beethoven (compozitorul care a decis sã
transpunã în muzicã versurile poemului „Odã bucuriei”,
scris de Friedrich von Schiller în 1785) ºi de moneda
Euro. Termenul „simbol” provine din greacã ºi înseamnã
a aduce împreunã, a face sã coincidã, reflectând
identitatea, unitatea ºi valorile de bazã ale Europei, în
acest caz.

Cercul de stele aurii de pe drapelul Uniunii Europene
reprezintã unitatea, solidaritatea ºi armonia între
popoarele Europei iar numãrul 12 reprezintã perfecþiunea
întregului în timp ce mottoul “Uniþi în diversitate” ne aratã
cã europenii s-au unit pentru a promova pacea ºi
prosperitatea, deschizându-ºi spiritul cãtre culturile,
tradiþiile ºi limbile atât de diverse ale continentului nostru.
Data de 9 mai - Ziua Europei, marcheazã ziua istoricã în
care a fost pronunþatã declaraþia Schuman, în cadrul unui
discurs þinut la Paris, în 1950 ºi reprezintã o ocazie pentru
a celebra pacea ºi unitatea în Europa.

Programul Interreg V-A România – Bulgaria, pentru care Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Cãlãraºi
pentru graniþa România – Bulgaria are rol de Secretariat Comun, este un program de cooperare teritorialã care
are drept scop dezvoltarea regiunii transfrontaliere dintre cele douã þãri partenere, prin finanþarea de proiecte
comune.

De Ziua Europei, chiar ºi în condiþiile distanþãrii sociale, trebuie sã rãmânem împreunã: aceasta înseamnã coeziune,
aceasta înseamnã Europa. La fel ca anul trecut, Programul Interreg V-A România – Bulgaria marcheazã Ziua
Europei, în condiþiile impuse de criza COVID-19, cu o acþiune intitulatã Grãdina Europeanã, ce se va desfãºura
online, prin care sãrbãtorim pacea, solidaritatea, valorile UE ºi spiritul european.

Rezultatul acestei iniþiative va consta în elaborarea unui videoclip, înfãþiºând bucuria oamenilor din zona eligibilã
de a fi parte din aceastã mare Grãdinã a Europei, videoclip ce va fi difuzat pe site-ul Programului
www.interregrobg.eu precum ºi pe pagina de Facebook.

Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-A România–Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar ºi
despre proiectele finanþate, vã invitãm sã accesaþi pagina de internet www.interregrobg.eu.

Ziua Europei 2021

_________________________________________________________________________________
www.interregrobg.eu

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene

GUVERNUL ROMÂNIEI

UNIUNEA EUROPEANÃ

FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

INVESTIM ÎN VIITORUL TÃU!
BRCT CÃLÃRAªI
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   Nostalgia este starea de tristeþe, de pãrere de rãu
dupã o persoanã iubitã, dupã o anumitã stare de
lucruri, dupã anumite locuri de care te leagã trecutul.
Am putea spune, chiar, cã este dorul de ceva frumos,
bun, plãcut ºi înãlþãtor de altãdatã. Nostalgicii sunt
cei care trãiesc o stare de nostalgie. Dupã 1989,
cuvintele acestea au cãpãtat un sens peiorativ, rãu,
urât, denigrator, vrând sã desemneze pe cei care
nutreau pãreri de rãu dupã perioada comunistã
apusã, dupã “epoca Ceauºescu”, dupã traiul ºi
posibilitãþile pe care le avuseserã pe vremea aceea.
În general, “nostalgicii” de genul acesta erau, în
mentalitatea popularã, cei care avuseserã funcþii,
privilegii, cei care trãiserã bine pe vremea aceea.
   ªi, totuºi, cuvintele acestea sunt, pe nedrept, puse
la zid. Dacã analizãm mai atent situaþia, vom vedea
cã sunt nostalgici nu numai cei care au fãcut parte
din protipendada regimului politic trecut, nu numai
cei care au avut privilegii. Sunt nostalgici ºi au
nostalgii ºi alte categorii de oameni. S-o luãm la rând!
   Eºti nostalgic ºi-þi doreºti vremurile când þara era
þarã ºi legile erau legi, când drapelul þãrii era
respectat de toatã suflarea, nu era ars în pieþe publice
de tot felul de þâºti-bâºti. Eºti nostalgic, când vezi
tot felul de aventurieri vorbind în public ºi la posturi
de televiziune de poftele lor de a ne vedea þara
ciopârþitã ºi împãrþitã. Eºti nostalgic ºi-þi doreºti
domni cu demnitate ºi capabili sã conducã nava þãrii
printre stânci ºi prin furtuni. Îþi doreºti domni pentru
care cuvântul sã fie “da” pentru ce e “da” ºi “nu”
pentru ce e “nu”. Eºti nostalgic, când te gândeºti la
vremile de mãrire ale neamului cãlãuzit de Basarab,
de Mircea, de ªtefan, de Mihai, de Brâncoveanu,
când românii mergeau bucuroºi la luptã sã-ºi apere
þara, moºia, familia, biserica ºi þintirimul, când
oricare era bucuros sã moarã pentru Þarã ºi pentru
Domn, când oricare era mândru cã este român. Eºti
nostalgic, când vezi tot felul de ciocoflenderi cã ard
în pieþe publice manechine reprezentând sfinþi ai
neamului românesc, precum Avram Iancu, ºi nimeni
nu ia poziþie! Eºti nostalgic, când vezi cã pãmântul
þãrii se vinde strãinilor bucatã cu bucatã, când vezi
cã se dau pe nimic bogãþiile solului ºi subsolului
cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat Þara.
   Eºti nostalgic ºi-þi doreºti vremurile când bunul-
simþ guverna relaþiile dintre oameni, când vezi cã
depravarea a ajuns pe post de model de viaþã ºi
comportare pentru copii. Eºti nostalgic ºi te doare
inima, când vezi cã pe toate canalele de informare
imoralitatea intoxicã sufletul copiilor în special ºi ale
adulþilor în general. Eºti nostalgic când vezi tot felul
de escroci ºi potlogari pe post de mari bogãtaºi iviþi
peste noapte, care râd în nas unui popor care se luptã
sã supravieþuiascã. Eºti nostalgic, când vezi cu câtã
uºurinþã se încalcã acorduri ºi contracte, ºtiind cã a
fost o vreme când doar cuvântul ºi baterea palmei
constituiau legãmânt de neclãtinat între oameni.
   Eºti nostalgic, când vezi cã bulendrele bogaþilor
sunt vândute la tomberon amãrâþilor noºtri ºi ºtii cum

Nostalgici ºi nostalgii I N FO R M A R E

Aceastã informare este efectuatã
de Tudorache Constantin cu domiciliul
în sat Bucov, comuna Bucov, str. Petre
Ispirescu, nr. 36, judeþul Prahova, ce
intenþioneazã sã solicite la Administraþia
Bazinalã de Apã Banat, aviz de
gospodãrire a apelor pentru realizarea
proiectului Construire casã de vacanþã
P+1E+M, anexã gospodãreascã P, foiºor
P, piscinã, puþ forat, împrejmuire teren,
fosã  etanºã vidanjabilã, alei pietonale
ºi carosabile, spaþiu parcare, utilitãþi ºi
branºamente utilitãþi, comuna Eºelniþa,
str. Dunãrii, nr. 907B, CF nr. 53510,
judeþul Mehedinþi.
   Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape
uzate menajere care vor fi colectate în
bazin etanº vidanjabil.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã
cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã
informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a
apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã
observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului dupã data de
05.05.2021.

Beneficiar

Având în vedere scãderea cazurilor de coronavirus
la nivelul oraºului Drobeta Turnu Severin ºi a
aplicãrii mãsurilor de relaxare, vã anunþãm cã
redeschidem Planetariul, la o capacitate de 30%.
Programãri la numãrul de telefon: 0252.317377

Am redeschis Planetariul

se confecþionau altãdatã costumele naþionale,
opregele, fustâcele, cãmãºile ºi celelalte. ªtii cât de
frumoase erau ºi cã ne reprezentau ca români ºi
oameni vrednici ºi iscusiþi. Eºti nostalgic, când vezi
tot felul de formaþii ºi de tineri “cântând” o muzicã
drãceascã, potrivitã mai degrabã pentru adâncurile
iadului. ªtii ce au însemnat doinele ºi cântecele
noastre populare, adevãrate, româneºti, pe care le-
au cântat strãmoºii, moºii, pãrinþii noºtri ºi chiar ºi
noi de-a lungul vieþii. Ele erau adevãrate medicamente
ºi balsamuri pentru suflete, mângâiere ºi încurajare
la vreme de restriºte, bucurie la ceas de sãrbãtoare.
   Eºti nostalgic, când vezi satele cã îmbãtrânesc ºi
se pustiesc, cum populaþia scade drastic de la un
an la altul. Eºti nostalgic, când îþi aminteºti de
furnicarul de copii de altãdatã, care se jucau pe
uliþele satelor fericiþi. Eºti nostalgic, când îþi
aminteºti de turmele ce treceau prin sat spre locurile
de pãºunat, de oamenii vrednici, care plecau cu
noaptea în cap la munca câmpului ºi se întorceau
în amurg, trudiþi, dar fericiþi. Eºti nostalgic, când îþi
aminteºti de oamenii trunchioºi, puternici, sãnãtoºi,
capabili sã spargã piatra în pumni; de fetele ºi femeile
pline de viaþã ºi putere, pe care “le frângeai în
genunchi”. Azi te uiþi cu milã la bieþii oameni otrãviþi
de tot felul de “e-uri”, cum au devenit aproape
scheletici, anemici, triºti, fãrã poftã de viaþã, cu boli
ascunse sau vizibile, cu handicapuri ºi malformaþii,
care-ºi blestemã pãrinþii cã i-au adus pe lume.
   Eºti nostalgic, când îþi doreºti sã cumperi din pieþe
ºi din magazine fructe ºi legume adevãrate, cu gust
ºi miros specific, fãrã otrãvuri de toate felurile
impregnate în ele, pentru care mai plãteºti
ºi bani. ªi încã mulþi. Îþi doreºti sã mai
mãnânci fructele ºi legumele pe care le luai
din propria ta livadã ºi grãdinã, rezultate din
seminþe autohtone, locale, adaptate
condiþiilor noastre de sute de ani. Eºti
nostalgic când fructele au doar formele ºi
culorile specifice, dar nu mai au gustul ºi
mirosul de altãdatã. Eºti nostalgic, când
mãnânci carne cumpãratã de pasãre ºi ai
impresia cã mãnânci cenuºã, iar gândul te
duce la carnea adevãratã de la pãsãrile de
curte, hrãnite cu mâncare naturalã.
   Eºti nostalgic dupã vremurile când frica
de Dumnezeu ºi de lege, când respectul de
semen îþi asigura liniºtea ºi siguranþa ta ca
persoanã, proprietatea ºi viaþa. Eºti
nostalgic dupã vremurile când competiþia ºi
competenþa asigurau reuºita în viaþã ºi
progresul societãþii, când mita, nepotismul,
favoritismul, pilele ºi relaþiile existau doar
în poveºti… Eºti nostalgic dupã vremurile
copilãriei, ale tinereþii! Ehei!
   Eºti nostalgic de multe, dar mai ales
de faptul cã trece viaþa parcã prea repede!
Pãi, nu?

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Foarte animate sunt relaþiile cu prietenii, însã
mai mult prin prisma ta, decât a lor. Evitã sã te
apropii prea mult de aceste persoane, inclusiv
de persoanele care te-au susþinut pânã acum la
locul de muncã. Acum eºti numai pe forþele tale
ºi nimeni nu te mai poate ajuta aºa cum doreºti.
Ai nevoie de momente de odihnã ºi regândirea
unor planuri de viaþã, iar zile bune în acest sens
sunt joi ºi vineri. Sãnãtatea este vulnerabilã, deci
fii prudent ºi îngrijeºte-te corespunzãtor. La
sfârºitul sãptãmânii te vei simþi mai bine, dar
nu forþa nota.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

O sãptãmânã foarte dinamicã în plan
profesional. Chiar dacã lucrurile par amestecate,
nedesluºite ar fi bine sã observi atent ce se
petrece, sã notezi eventual într-un jurnal ºi sã
vorbeºti cât mai puþin cu alþii. Pe 6 ºi pe 7 mai
apar în preajma ta prieteni, dar ºi variante
deosebite de a te implica în proiecte ºi acþiuni
de anvergurã. Fii prudent ºi, deocamdatã, doar
gândeºte-te la noi trasee profesionale. Acum
este mai bine sã fii doar spectator. Evitã
provocãrile celorlalþi ºi escaladarea conflictelor!
La finalul sãptãmânii odihneºte-te ºi detaºazã-
te de cotidian.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Foarte interesante sunt relaþiile de muncã! Unii
colegi sau ºefi îºi vor retrage susþinerea de pânã
acum, iar alþii vor face demersuri sã se apropie
mai mult de tine ºi sã te antreneze în activitãþi
noi. Însã, deocamdatã evitã luarea deciziilor
importante! Sãptãmâna este bunã numai pentru
reevaluãri ºi regândirea unor planuri personale
sau profesionale. Se recomandã prudenþã în
relaþiile cu prietenii, deoarece nu sunt ceea ce
par. În weekend, relaxeazã-te ºi stai la poveºti
împreunã cu cei dragi. Surprize pe toate planurile!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

La începutul sãptãmânii eºti nevoit sã achiþi
diverse facturi, datorii sau sã te ocupi de
relaþiile cu instituþii financiare. Se pare cã a
sosit momentul sã te ocupi de acte necesare
f ie dobândiri i  unor bunuri ,  f ie pentru
contractarea unui credit. Deocamdatã ar fi
bine doar sã te informezi, sã-þi regândeºti
planurile financiare ºi sã laºi în sãptãmânile
urmãtoare acþiunea propriu-zisã. La serviciu
este multã forfotã, pentru cã eºti solicitat de
ºefi ºi colegi în treburi stringente. Prudenþã,
întrucât este posibil sã-þi pierzi credibilitatea
ºi apoi poziþia dintr-un grup de lucru.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Se contureazã modificãri în relaþii le
parteneriale, de aceea ar fi bine sã observi
încotro bate vântul schimbãrii. Perioada este
favorabilã numai unei analize privitoare la
colaborãrile în care eºti implicat sau doreºti sã
te implici, dar ºi pentru a studia pe îndelete
relaþia cu partenerul de viaþã. Pregãteºte-te de
acþiuni mãreþe în comun cu alþii! Joi apar
cheltuieli pe taxe, facturi, însã pot intra în
discuþie ºi partajele sau moºtenirile. Finalul
sãptãmânii este potrivit activitãþilor culturale, dar
ºi dialogului cu persoane aflate în strãinãtate.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Ai multe de fãcut la serviciu, dar persistã
senzaþia de mers în gol. Se întrezãresc noutãþi
în plan profesional, de aceea nu pune bazã pe
ce a fost sau pe ce este încã. Îngrijeºte-þi
sãnãtatea, pentru cã se pot evidenþia afecþiuni
vechi. Odihneºte-te conºtient ºi, la nevoie, roagã
pe cineva de încredere sã-þi ofere o mânã de
ajutor. Þi-ar prinde bine trasarea unui plan de
consultaþii, analize medicale sau intervenþii
chirurgicale dupã caz. Relaþiile parteneriale sunt
amestecate, astfel cã sunt posibile rãsturnãri de
situaþie bulversante. La sfârºitul sãptãmânii
intervin cheltuieli importante.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este multã forfotã în plan sentimental, astfel
cã sunt ºanse sã te avânþi în prima idilã posibilã.
Controleazã-þi  stãrile ºi ai rãbdare ca
evenimentele sã-ºi urmeze cursul firesc.
Atmosfera de la locul de muncã este bunã, însã
în fundal domneºte discordia, mai ales din
partea femeilor. Fii prudent în zilele de 6 ºi de 7
mai, pentru cã fluctuaþiile emoþionale sunt mari
ºi poþi lua decizii pripite. Sãnãtatea este
vulnerabilã, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei
depãºi totul cu bine. În weekend se întrezãresc
activitãþi comune cu alþii.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Atenþia ºi eforturile îþi sunt îndreptate mai mult
spre casã ºi familie. Vin vremuri domestice noi,
însã deocamdatã se simt la nivel subtil. Rezolvã
cu atenþie ºi rãbdare sarcinile cotidiene ºi
îndatoririle profesionale, pentru cã îþi vor veni
satisfacþii ºi din aceste direcþii. Joi se vor ivi
situaþii disonante atât într-o relaþie sentimentalã,
cât ºi în relaþia cu copiii . Prudenþã ºi
discernãmânt! Tentaþiile sunt mari ºi pãguboase
pe termen lung. A doua parte a sãptãmânii
aduce multã muncã la serviciu ºi relaþii
colegiale provocatoare.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Este multã agitaþie în preajma ta în prima parte
a sãptãmânii. Prieteni, rude, simple cunoºtinþe
te vor cãuta fie pentru a le oferi un sfat, un sprijin
moral sau material, fie pur ºi simplu doresc sã
mai schimbe o vorbã cu tine despre subiectele
cotidiene, de larg interes. Niscai probleme pot
apãrea dinspre segmentul familial. Fii
înþelegãtor cu membrii familiei, chiar dacã ei te
provoacã în diverse moduri. Este vorba mai mult
de rezolvarea unor conflicte vechi, iar felul lor
de a-þi atrage atenþia este, deocamdatã, unul
neplãcut. Rezervã momente pentru odihnã!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Preocupãrile financiare sunt o temã
importantã. La prima vedere eºti nemulþumit de
veniturile obþinute din activitatea profesionalã,
dar în umbrã se traseazã alte variante de câºtig.
Totul este sã ai încredere ºi rãbdare.
Deocamdatã, descurcã-te cu ce ai ºi foloseºte
strictul necesar. Pe 6 ºi pe 7 mai sunt posibile
discuþii ºi întâlniri cu persoanele din anturajul
apropiat. Nu lua de bun chiar tot ce þi se spune
ºi mai ales vorbeºte numai la obiect, fãrã a
povesti despre tine ºi intenþiile tale. Cãlãtoriile
pe distanþe scurte vor fi frecvente, atât în scop
personal, cât ºi profesional.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti pus pe fapte mari în primele zile ale
sãptãmânii. Însã, luni este bine sã-þi temperezi
elanul ºi sã te ocupi numai de activitãþi uºoare
ºi bine cunoscute. Þi se rotunjesc veniturile,
însã nemulþumirile persistã în segmentul
financiar. Eºti tentat sã cheltuieºti mai mult
decât câºtigi deocamdatã, aspect neplãcut ºi
neindicat. Rezumã-te la a cheltui ºi folosi atât
cât ai nevoie. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce
în preajmã persoane din anturajul apropiat.
Întâlniri, discuþii, vizite, excursii împreunã cu
cei dragi în locuri minunate.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Indiferent ce ai face, în sufletul tãu existã o
mare dorinþã de interiorizare ºi de visare cu
ochii deschiºi. De asemenea, se pot evidenþia
afecþiuni mai vechi sau mai noi. Îngrijeºte-þi
sãnãtatea, planificã-þi riguros activitãþile ºi
acceptã sprijinul celor dragi ºi de încredere.
Este o perioadã de mari transformãri interioare,
astfel cã este dificil sã fii foarte prezent ºi
implicat în activitãþi comune cu alþii. Joi ºi vineri
sunt ºanse sã primeºti bani, cadouri sau favoruri
dinspre locul de muncã. Însã, totodatã vor veni
ºi informaþii preþioase vizavi de regimul muncii
ºi al salarizãrii.

(6 - 12 mai 2021)

Autor: AstroCafe.ro

Horoscop
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Al cui lac este Marea Neagrã?
 Urmare  din pag. 8

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

[3] https://www.digi24.ro/stiri/externe/ben-hodges-fostul-comandant-al-trupelor-sua-din-europa-noua-cortina-de-fier-este-de-a-
lungul-marii-negre-1501493
Sursa fotografiilor ºi schemelor: https://www.google.com/search?q=military+situation+%C3%AEn+Crimeea&client=firefox-b-

În analiza importanþei strategice a
strâmtorilor, cu referinþã la accesul
navelor de toate tipurile în Marea
Neagrã, nu trebuie uitatã apartenenþa
Turciei la NATO, dar ºi relaþiile bune pe
care aceasta le are cu Federaþia Rusã.

Cercul periculos al conflictelor
mai mult sau mai puþin îngheþate

din jurul Mãrii Negre
   E suficient sã privim mai atent ºi
vom descoperi cã întregul bazin al
Mãrii Negre este înconjurat de
conflicte aºa-zis îngheþate:
Transnistria, Donbas, Abhazia, Osetia
de Sud, Nagorno-Karabah… Care sã
fie cauza? Este posibil ca acestã
situaþie sã fie întâmplãtoare?
   N-o sã cãdem în greºeala de a ne
închipui cã într-un joc atât de serios,
cum este pãstrarea controlului asupra
unor zone de real interes strategic,
evenimentele se aflã sub controlul
coincidenþelor. În câte dintre aceste
conflicte este implicatã Rusia? În
absolut toate! De ce? Fiindcã este în
obiºnuinþa marilor puteri de a crea
situaþii confuze în statele mai puþin
puternice din zonele de interes direct
ºi astfel sã poatã controla mai uºor
situaþia. Exemplele sunt nenumãrate
dar, pentru edificare, este suficient sã
amintim situaþia Kashmirului. Caz
regizat perfect de Marea Britanie la
momentul ruperii Indiei ºi înfiinþãrii
statului Pakistan. Lucrurile au fost atât
de bine lucrate, atunci, încât mai
funcþioneazã ºi azi dupã aproape trei
sferturi de secol.
   Revenind la Marea Neagrã, ar trebui
sã ne întrebãm dacã numai Rusia este
implicatã în pãstrarea ºi manipularea
conflictelor aºa-zis îngheþate din
zonã. SUA sã nu aibe niciun
amestec? Puþin probabil. Dacã ar sta
deoparte nu ºi-ar respecta statutul de
mare putere. În mod sigur, Statele
Unite sunt ºi ele implicate. Uneori în
mod direct, precum în Ucraina ºi prin
Moldova în Trasnistria sau alteori mai
discret, prin intermediari, cum se
întâmplã în celelalte cazuri.

România?
   Cu 3 fregate, 4 corvete, 3 nave
purtãtoare de rachete ºi 4 nave de
minare-deminare, cu un litoral relativ
nesemnificativ ca dimensiune,
România, ca putere navalã, conteazã
prea puþin în ecuaþia militarã din Marea
Neagrã. Cu totul alta este situaþia
atunci când se discutã despre poziþia

strategicã a României. Generalul Ben
Hodges, fostul comandant al trupelor
americane din Europa, susþine cã noua
Cortinã de Fier se prefigureazã a fi
coborâtã de-a lungul Mãrii Negre. Au
trecut mai mult de trei decenii de când
Vechea Cortina de Fier, care simboliza
linia de demarcaþie între Europa
Occidentalã ºi Europa rãsãriteanã s-a
ridicat odatã cu dãrâmarea zidului
Berlinului, în 1989.
   Azi, sugereazã generalul american,
Vestul ºi Estul se aflã de o parte ºi de
alta a altei cortine. O cortinã de fier
mutate mult spre est, în Marea Neagrã.
Duºmãnia dintre lumea vestului ºi a
estului, care a fost din când în când
ascunsã dar care nu a dispãrut
complet niciodatã, pare sã renascã
scãldatã de apele Mãrii Negre. În
opinia generalului Hodges, Kremlinul
doreºte izolarea Ucrainei, doritoare a
se alãtura lumii occidentului, de
Marea Neagrã pentru a „controla
întreaga linie costierã a Ucrainei, de
la Odesa, pânã la Crimeea, apoi
Azov”, pentru a coborî acolo cortina
de fier ridicatã din Germania în 1989.
   În viziunea preºedintelui Vladimir
Putin, cortina de fier sugeratã de
Gen. Hodges pare a fi devenit o
„linie roºie”: „Nu dorim sã ardem
punþile de legãturã, dar dacã cineva
interpreteazã bunele noastre intenþii
ca slãbiciuni, reacþia noastrã va fi
asimetricã, rapidã ºi asprã […] Noi
înºine vom decide, în fiecare caz,
unde este linia roºie” a declarat V.
Putin la 21 aprilie 2021 cu ocazia
prezentãrii anuale a stãrii naþiunii.
   Poate prea mãgulitor pentru
România, probabil pentru cã
rãspundea întrebãrilor unui reporter
român, generalul Ben Hodges a
subliniat cã din punctul de vedere al
S.U.A. „România este centrul
gravitaþional pentru orice fel de
strategie vom avea, România este
ancora pentru ea (pentru strategie -
n.n.), pentru cã este un aliat stabil ºi
de încredere, are ºi poziþia geograficã
bunã ºi poþi vedea cât a investit aici
S.U.A., cu trupele americane…”[3].
   Privind dincolo de declaraþiile cu
un puternic iz diplomatic ale
generalului american, observãm cã
România nu este apreciatã pentru
puterea sa militarã, pentru buna
organizare a armatei sale, pentru
nivelul ridicat de pregãtire a trupei
sau pentru performanþele industriei

sale de apãrare. Pentru poziþia sa
geograficã România nu are niciun
merit, iar încrederea prieteneascã de
care se bucurã din partea S.U.A. nu
pare a reprezenta un factor
determinant pentru victoria pe un
eventual câmp de luptã.
   În ceea ce priveºte entitatea care ar
putea socoti Marea Neagrã ca fiindu-
i un lac în exclusivã proprietate,
ridicând pretenþia de a o controla în
întregime, situaþia rãmâne incertã.
Sunt cel puþin trei cei care ºi-ar putea
asuma un asemenea privilegiu:
   - Federaþia Rusã, deoarece posedã
cea mai importantã componentã
militarã prezentã în apele Mãrii Negre
ºi are cea mai puternicã structurã
militarã din zonã;
   - Turcia, care se bucurã de

avantajul celui mai lung litoral, are
prezentã o flotã militarã puternicã,
controleazã intrarea ºi ieºirea din
Marea Neagrã ºi posedã o
infrastructurã militarã demnã de o
putere zonalã;
   - S.U.A. care, direct sau prin
intermediul N.A.T.O., ºi-a asigurat
o permanentã prezenþã în apele
Mãrii Negre ºi care, dupã cum am
vãzut deja, considerã Marea Neagrã
„o extensie a Oceanului Atlantic”.
   Deocamdatã, Marea Neagrã nu
este lacul nimãnui. Dacã va aparþine
vreodatã în totalitate unui stat
riveran sau non-riveran, rãmâne sã
hotãrascã viitorul. Sperãm, din toatã
inima, pe cale paºnicã.

În urma definitivãrii concursului din sursã externã demarat în data
de 21.09.2020, la nivelul Penitenciarului Drobeta Turnu Severin, în cadrul
sectorului operativ, au fost încadraþi 29 de poliþiºti de penitenciare, dintre
care 27 poliþiºti de penitenciare debutanþi ºi 2 poliþiºti de penitenciare
definitivi. La acest concurs au fost înscriºi un numãr de 683 de candidaþi.
În perioada 26.04.2021-25.10.2021, poliþiºtii de penitenciare debutanþi
vor parcurge stagiul specific poliþiºtilor de penitenciare debutanþi conform
Ordinului nr. 3513/C/2020 din 8 septembrie 2020, unde vor urma cursuri
de iniþiere ºi de formare a deprinderilor practice.
   Poliþiºtii de penitenciare definitivi au depus jurãmântul de credinþã,
ceremonialul reprezentând un moment încãrcat de speranþa atingerii unor
idealuri înalte, dar ºi un legãmânt faþã de valorile sistemului administraþiei
penitenciare, reprezentând baza dezvoltãrii unui spirit de loialitate,
profesionalism, respect faþã de lege ºi faþã de drepturile fundamentale ale
persoanelor custodiate. În perioada 26.04.2021-16.06.2021, aceºtia îºi
vor desfãºura activitatea specificã perioadei de tutelã.
   Pe parcursul carierei, poliþiºtii de penitenciare se vor confrunta cu
provocãri în exercitarea atribuþiilor de serviciu în misiuni de pazã, escortare
ºi supraveghere, vor pune în aplicare legislaþia privind executarea
pedepselor privative de libertate ºi a celorlalte mãsuri dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, în limitele competenþelor stabilite
prin lege.

Le urãm “Bun venit!” noilor colegi.
Subinspector de poliþie penitenciarã Alina-Larisa BOCEA

COMUNICAT DE PRESÃ
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Disputatã pe Stadionul
Municipal din Drobeta - Turnu
Severin, finala Ligii a 4-a Mehedinþi
a fost adjudecatã de Viitorul ªimian,
care a dispus cu scorul de 4-0 de
Pandurii Cerneþi, prin golurile
marcate de Daniel Miºea (2), Dorian
Vasilicã (11), Augustin Puþintelu (23)
ºi Raul Iorgulescu (76). În sezonul
regular, început în urmã cu 3
sãptãmâni, Viitorul ªimian pierduse
meciul-tur cu Pandurii, scor 1-2 pe
terenul din Cerneþi, ºi remizase în
jocul-retur, scor 2-2. “Finala a fost
meciul care conta ºi s-a vãzut acum
care e echipa mai bunã. Jocurile-
directe au fost mai mult de test,
fiindcã se ºtia cã noi ºi Pandurii vom
încheia acest minicampionat pe
primele douã locuri ºi nu conta
ordinea. Obiectivul nostru e
promovarea la Liga 3. Trebuie sã fim
pregãtiþi la ora jocului de baraj,
indiferent cu cine vom juca. Îmi
doresc sã reuºesc o nouã
promovare, dupã cea cu Tractorul
Cetate”, a declarat antrenorul-jucãtor
severinean, Dorian Costinel
Vasilicã, sosit la Viitorul ªimian,
dupã ce echipa doljeanã Tractorul
Cetate s-a retras din Liga 3, la
jumãtatea campionatului trecut.
   Pentru echipa comunei ªimian
urmeazã barajul pentru promovare
în Liga 3, pe 12 mai. Dacã va trece
de faza interjudeþeanã, Viitorul va
întâlni pe 16 mai (turul), respectiv
23 mai (returul), una dintre echipele
clasate pe locurile 9/10 din cele 10
serii de Liga 3. ”Scorul putea fi mult
mai mare, dar important este cã am
câºtigat ºi cã vom merge la baraj.
Sper sã avem ºi noroc la tragerea la
sorþi, fiindcã în 2018 am întâlnit cred
cã una dintre cele mai bune echipe
din þarã prezentã la baraj, CS
Dumbrãviþa. O echipã cu mult peste
nivelul eºalonului patru, o echipã
practic de valoarea Ligii a 3-a. Noi
am avut echipã bunã ºi atunci, dar
cred cã acum ºi noi suntem mult
mai puternici, dupã ce au venit ºi
mulþi dintre jucãtorii care au
promovat cu Cetate, în urmã cu 2
ani. Din pãcate, acum, barajul se
joacã cu Liga 3, unde nivelul e altul,
echipele au avut meciuri sãptãmânal
ºi au fãcut cantonamente în iarnã.

Ultima etapã a sezonului
regular din Liga 3 a stabilit ordinea
jocurilor de baraj pentru
promovarea în eºalonul secund.
Dupã cele 18 etape, 20 de echipe
ºi-au câºtigat dreptul de a lupta
pentru accederea în Liga 2, iar 5
vor promova.
   Printre jucãtorii angrenaþi în
meciurile de baraj se numãrã ºi trei
mehedinþeni: mijlocaºul Cristian
Poianã (CSO Filiaºi), portarul
Adelin Iliescu (ªoimii Lipova),
închizãtorul Mãdãlin Mihãescu
(CSA Steaua Bucureºti) ºi atacantul
Gabriel Fulga (FCSB II).
   Echipa din Filiaºi a pierdut primul
loc în Seria 6, dupã ce a fost
învinsã, în ultima etapã, în
deplasarea de la Petrolul Potcoava.
Cristian Poianã (32 ani) a deschis
scorul în minutul 51, dar Alin
Floricã a întors rezultatul, prin
golurile marcate în minutele 89 ºi
93. De eºecul doljenilor a profitat
Vediþa Coloneºti, care, prin victoria
cu 3-1 de la Academica II Clinceni,
a trecut pe primul loc, astfel cã va
juca în prima fazã a barajului pentru

Viitorul ªimian, noua campioanã judeþeanã
Va fi foarte greu, dar ne jucãm
ºansa”, a declarat Mihai
Schintee (foto), mijlocaº care
a participat, cu Viitorul ªimian,
la barajul cu CS Dumbrãviþa.
De altfel, Schintee e singurul
jucãtor din lotul actual al
echipei Viitorul ªimian care a
jucat la barajul din 2018.

   Dacã va avea noroc la tragerea la
sorþi, în sensul cã din urnã îi va fi
extras un judeþ care n-a organizat
Liga 4, reprezentanta Mehedinþiului
va fi calificatã direct în faza a doua
a barajului, unde va întâlni o echipã
clasatã pe locurile 9/10 în Liga 3.
Se va þine cont de criteriul
geografic, astfel cã Viitorul ªimian
va întâlni, pe 16 mai (turul),
respectiv 23 mai (returul), una
dintre echipele din seriile 6, 7 sau
8, unde pe loc de baraj se aflã: în
Seria 6: Academica Clinceni II (8
puncte) ºi Universitatea Craiova II
(9 puncte), în Seria 7: Minerul
Costeºti (7 puncte) ºi AFC
Hermannstadt II Sibiu (15 puncte),
iar în Seria 8: Fortuna Becicherecu
Mic (1 punct) ºi Progresul Ezeriº
(15 puncte). În prima fazã nu se va
þine cont de criteriul geografic, iar
jocurile se vor juca, pe 13 mai, pe
teren neutru, într-o singurã manºã.
Deoarece 18 judeþe nu au organizat
Liga 4, vor fi doar 3 jocuri de baraj
care se vor disputa pe teren, pe 13
mai. Deja s-au stabilit, pe lângã
Mehedinþi, campioanele judeþene

de la Maramureº (CSM Sighetu
Marmaþiei), Hunedoara (Aurul
Brad), Dolj (Dunãrea Calafat),
Sãlaj (Rapid Jibou) ºi Bacãu (CS
Dinamo Bacãu). Vâlcea, Timiº,
Caraº-Severin, Arad, Prahova,
Teleorman, Constanþa, Il fov,
Buzãu, Sibiu, Ialomiþa, Vaslui,
Braºov, Argeº, Cluj, Mureº ºi Satu
Mare îºi  decid campioana

judeþeanã pânã pe 8 mai, termenul
limitã pentru trimiterea actelor la
FRF. AJF Gorj, Olt, Iaºi, Neamþ,
Botoºani, Vrancea,  Galaþ i,
Dâmboviþa,  Bihor,  Bistriþa-
Nãsãud, Cãlãraºi,  Harghita,
Giurgiu, Tulcea, Brãila, Covasna,
alãturi de AMF Bucureºti, nu au
organizat Liga 4. Tragere la sorþi a
barajului va avea loc pe 9 mai.

Patru mehedinþeni, cu gândul la Liga 2
promovare cu ocupanta locului 2
din Seria 5, Steagul Roºu Braºov.
CSO Filiaºi va întâlni liderul CSM
Corova Braºov.
   În Seria 8, ehipa la care apãrã
severineanul Adelin Iliescu (22 ani),
ªoimii Lipova, a încheiat sezonul
regular pe primul loc ºi va întâlni
ocupanta locului secund din Seria
7, Mãgura Cisnãdie. În sezonul
2017-2018, ºi mijlocaºul Poianã a
jucat la Lipova, fiind coechipier cu
Iliescu. Ulterior, Cristian Poianã a
plecat la CSM Reºita, iar Adelin
Iliescu la Oþelul Galaþi. Portarul a
revenit la echipa arãdeanã, în 2020.
   Lider a fost, în seria 4, ºi
severineanul Mãdãlin Mihãescu (32
ani), cu CSA Steaua Bucureºti.
Echipa Armatei se va duela, în faza I,
cu Mostiºtea Ulmu, iar în finala
pentru promovare ar putea reîntâlni
FCSB II, la care e legitimat atacantul
severinean Gabriel Fulga (17 ani).
Echipa-satelit a prim-divizionarei va
juca cu CS Afumaþi. Manºa-tur a fazei
I de baraj va avea loc pe 8 mai, returul
fiind programat peste o sãptãmânã.

 Mircea Oglindoiu
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Mã fraþilor, plecarã
iepuraºii din parcul central, plecarã
pin oraº, sã întâlni Tanþa lu
Pecingine cu ei. Mergeau în douã
picioare ºi promiteau morcovi la
toatã lumea. Cine mergea dupã ei
primea ºi morcovu. Acuma merg
unii pe stradã de zici cã cine ºtie
pe unde le-a ajuns morcovu, cã la
nas nu le mai ajungi, aºa de sus
merg cu el. Pã da, s-au ajuns
oamenii, li sã aduce cafeaua pe
nepusã masã, nici nu apucã sã o
comande. ªi ce le mai place.
   Mã nepoate, sã apucã nea
Tutilescu, al mic, de confiscat
maºini cu deºeuri, vãzu
exemplele di la alþi colegi ºi zisã
sã aprofundeze subiect, aºa cã
ieºi cu neºte colegi la vânãtoare,
sã fãcu curat, gata, nu mai aruncã
nimenea nimica la întâmplare.
   Bine, în afarã de al lu Zbanghiu,
pe care-l prinsei pe malu Dunãrii,
arunca cu sticle în care pusasã
scrisori de dragoste, cicã poate
le gãseºte vreo sârboiacã, ceva.
Poate o sârboaicã de pi la Crivina,
cã abia mã opri nerodu de Sucã,
sã nu-i aplic ºi lui vãru-sãu
metoda a treia. Bine, sã-i vezi pe
nea generalu Tutilescu ºi nea ãsta
micu, la un grãtar în curte, te
apucã nostalgia timpurilor în care
pãnã ºi nea Ciocan, fost purtãtor
de cuvânt, era mai cunoscut ca
semafoarele di la Piaþa Sârbilor.
A, da la piaþa asta nu sunt
semafoare, sã ne fie cu scuze.
   Mã fraþilor, sã-l vezi pe nea
Stoica, primarele di la Orºova,
cicã administraþia localã nu sã
face di la 8 la 16, mnealui e non-

 nea Mãrin

Sucã, Zbanghiu ºi sârboaicele, Nisa di la Orºova ºi
fetele datornice la bugetu Severinului
stop în slujba semenilor, verificã
fiecare lopatã de asfalt unde sã
pune, mai ca nea Aladin, nu care
cumva sã-i scape di al
numãrãtoare. Pã da, unde mai pui
cã anunþã cã sã deschisã ºi un
magazin în oraº, de zici cã gata,
sã civilizã Orºova, în sfârºit. Noroc
cu aºezarea localitãþii,  cã e
tranzitatã de mii de turiºti, da din
pãcate puþini spre deloc ºi
înnopteazã în frumosul golf, care
ar putea deveni o Nisa a
Mehedinþiului. Da sã vedem ce
mai face nea primarele în anii care
vin, câte proiecte pe fonduri
europene acceseazã, cã acolo e
rezolvarea. Bine, poate la un
moment dat ajunge ºi gazu’, ca sã
mai scape oamenii de ale burlane,
sã nu mai dârdâie de frig în case
ºi sã care lemne la etaj.
   Mã nepoate, sã fãcu sondaj pe
stradã, sã întrebarã severinenii
dacã-i cunosc pe parlamentarii de
Mehedinþi. Da nu numai cã nu-i
cunoaºte lumea, da nici nu ºtie ce
fac pe acolo pe unde s-au dus.
Numai cã dacã s-au dus, au fãcut-
o pe banii noºtri, cã noi îi plãtim
ºi ‘mnealor tot cu nasu pe sus. Cã
pe jos mai miroasã, mai nu le place,
da din maºinã nu sã vede asta.
Bine, când sã apucã sã strângã
gunoaiele, sã dea bine la tv, abia
sã apleacã, cã-i doare spatele di la
atâta stat degeaba, nici plictiseala
nu-i mai atinge.
   Pã da, al lu Zbanghiu nu mai
pridideºte de pus arpagicu în
pãmânt, nu l-au mai vãzut ai lui pe
acasã de douã zile, cã a zis cã nu
sã întoarce pãnã nu ajunge cu
rândurile la Dunãre, sã sã vadã di

la Kladovo
recolta, când o
sãdi. Numai sã nu
dea grindina, ca
anu’ trecut, când i-
a fãcut praf salata
verde, de a ajuns
sã o cumpere,
pãnã la urmã. Cicã
abia aºteaptã sã sã
deschidã frontiera,
sã nu mai stea în
carantinã la
întoarcere, cã vrea
sã-ºi ia Vegeta di
la sursã, direct,
cã e mai bunã a lor decât a noastrã.
ªi are dreptate, cã ãsta e specialist
în supe, le soarbe ca pe apã.
   Între timp sunt datorii mari, de
vreo ºapte milioane de lei, la
bugetu’ local al Severinului di la
fetele astea, astea care nu mai sunt

aºa mari de ceva vreme ºi care au
a mai veche meserie. Pã da, cã
degeaba primesc amenzi de peste
tot, cã oricum nu sã plãtesc. ªi
dacã nu sã achitã, sã adunã ele
undeva ºi sã adânceºte datoria la
buget ºi suferã oraºul. Adicã

degeaba sã presteazã serviciile,
dacã nu sã plãtesc ºi taxe pentru
ele. Cã nimica nu mai e gratis. Aºa
cã trebe un compromis, ori fetele
plãtesc în tranºe datoriile, deºi
cam greu de crezut, ori nu mai
primesc amenzi, cã oricum sã dau

degeaba. Mãcar pentru munca în
folosul comunitãþii sã fie scutite.
Pãrerea lu al lu Zbanghiu, aºa cã
luaþi-o sub rezerve.
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


