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   Scandalul din jurul numirii la
ºefia ditamai TVR a unei doamne
care nu prea avea ce cãuta într-o
astfel de funcþie a fãcut deliciul
presei zilele acestea. ªi mai cu
seamã a ridicat foarte multe semne
de întrebare asupra felului în care
politicul se amestecã peste tot,
inclusiv în treburile a ceea ce
numim televiciune naþionalã.
   Evident cã „partenerii” de
coaliþie ai liberalilor (ei au fost
cu propunerea) au sãrit în sus,
nici usturoi nu au mâncat, nici
gura nu le miroase. Iatã ce declarã
preºedintele Comisiei de Culturã
din Camera Deputaþilor, Iulian
Bulai,  subl iniind  cã ºefa
interimarã a TVR a fost
propunerea PNL, partid care
trebuie sã îºi asume aceastã
numire: „Legat de propunerea
pentru TVR nu aº avea nici o
opinie, pentru cã este
propunerea PNL, de aceea îi las
pe colegii mei de la PNL sã
analizeze ºi profilul ºi CV-ul ºi
istoricul doamnei Sãseanu”.
   Iulian Bulai recunoaºte cã au
fost discuþii în coaliþie pe acest
subiect ºi declarã cã formaþiunea
lui s-a opus numirii Ramonei
Sãseanu în fruntea TVR: “Este un
rezultat al unei discuþii unde noi
am spus cã avem anumite semne

Vin ai noºtri, pleacã ai voºtri
de întrebare ºi anumite critici, care
nu au fost ascultate ºi nu s-a mai
putut face nici o negociere sau
miºcare. Ce trebuie sã facã cei doi
ºefi ai Radioului Public ºi TVR în
momentul de faþã este sã
regândeascã instituþiile, sã
asigure un interimat bun, corect,
pânã la o conducere plinã, sã
reconstruiascã pe cât se poate de
mult aceste douã instituþii ºi sã nu
înceapã o vânãtoare de pesediºti.
   Ideea cã vin ai noºtri, pleacã ai
voºtri ºi unii îi dau afarã pe alþii
ºi fac un rãzboi intern, negãsind
o cale de reconci liere între
angajaþi, jurnaliºti, staff tehnic,
nu este soluþia pentru viitorul
Radioului  Public ºi al
Televiziunii”. Tema aceasta „vin
ai noºtri, pleacã ai voºtri” e destul
de veche pe meleagurile noastre
ºi þine nu doar de o mentalitate
tribalã, ci ºi de o mediocritate
sfruntatã ºi frustratã a unor
politicieni care cred cã odatã
ajungând la putere, totul le este
permis, tratând instituþiile statului
ca pe moºiile lor personale. Cã
liberalii au cam dat-o în barã cu
TVR este evident, ºi cât se poate
de trist. Cu siguranþã nu au
oamenii pe care credeam cã îi au,
oricum nu în zona culturii ºi a
managementului cultural. Altfel
ar f i  veni t cu propuneri
ireproºabile.  ªi povestea aceasta
e cam peste tot în þarã. Pur ºi
simplu nu au prea reuºit sã
convingã. Mai mult, gestionând
prost si tuaþ ia teatrelor în
pandemie, liberalii au dezamãgit
enorm lumea artisticã.
   Povestea aceasta cu TVR nu
face decât  sã  ne sporeascã
scept icismul v izavi  de
celeritatea actului de guvernare
patronat de PNL.

   Ne aflãm într-o efervescenþã de
evenimente culturale, ale cãror
ecouri rãzbat în special din Sala
“Gh. D. Anghel”, a Palatului Culturii
“Teodor Costescu”.
   Aºadar, suntem ºi în aceastã sãptãmânã
martorii unui nou vernisaj, joi, 13 mai
2021, ora 17.00, Sala “Gh. D. Anghel”,
care îl aduce în faþa publicului severinean
pe tânãrul artist plastic gorjean Florin
PREDA-DOCHINOIU.
   S-a nãscut la 15 decembrie 1970,
Damian-Sadova, Dolj. A fãcut parte din
structurile M.A.I, acum fiind un tânãr
pensionar, dedicându-se în totalitate
pasiunii artistice ºi familiei. Locuieºte
în oraºul Motru, judeþul Gorj.
   Artistul are peste 45 expoziþii
personale ºi colective de graficã ºi
picturã la Craiova, Bucureºti, Târgu-Jiu,
Motru, Liubliana, Paris, Dr. Tr. Severin,
Brãila, Aiud, Bistriþa Nãsãud, Botoºani,
Iaºi etc. Este membru stagiar al Uniunii
Artiºtilor Plastici din România, filiala
Drobeta Turnu Severin ºi fondatorul
Salonului de picturã „ARTE MICI“.
   În expoziþia din sala ,,Gh. D. Anghel”,
Florin PREDA-DOCHINOIU va veni cu
aproximativ 40 de lucrãri de graficã,
expuse atât pe ºevalete, dar ºi pe unele
sisteme neconvenþionale, lucru care ne

Expoziþie de graficã
“DESENE ÎN LIMBA ROMÂNÃ”

face sã credem cã artistul face parte
din noul curent al artiºtilor, care
mereu sunt în cãutare de  nou,  de
nonconformism, pãstrând -totuºi-
tradiþionalul.
   În cadrul vernisajului, artistul
gorjean vrea nu numai sã-ºi facã
cunoscut talentul sãu artistic, ci îºi
propune sã promoveze ºi alte tinere
talente, chiar ºi din alte ramuri ale artei.
   Unul dintre invitaþii sãi este Cristian
Mihai BUZÃ, un tânãr creator de modã
de doar 17 ani, din Târgu-Jiu, care-ºi
va prezenta câteva dintre piesele
ultimei sale colecþii, care prin
cromaticã ºi fantezie se armonizeazã
perfect cu desenele lui Florin PREDA-
DOCHINOIU. Cel de-al doilea invitat
este un tânãrã naistã, Petronela
BÎRSILÃ, elevã al Liceului ,,I. ªt.
Paulian”, din Drobeta Turnu Severin,
care va întreþine atmosfera din
preambulul ºi finalul vernisajului cu
partituri din Ciprian Porumbescu.
   De asemenea, la eveniment ºi-au
anunþat participarea oficialitãþi
locale din Gorj ºi Mehedinþi,
precum ºi numeroºi oameni de
culturã ale celor douã judeþe.
   Vernisajul  va începe la ora 17.00, joi,
13 mai 2021, sala “Gh. D. Anghel”.
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Ziua Europei este marcatã în
fiecare an la data de 9 mai ºi se
doreºte a fi o zi  în care cetãþenii
Uniunii Europene sã simtã cã fac

parte dintr-o mare familie ce
împãrtãºeºte aceleaºi valori.

România s-a alãturat ºi ea acestei
familii în 2007,  iar beneficiile sunt

incontestabile.
  Partidul Social Democrat a sãrbãtorit
Ziua Europei,    printr - o serie de
activitãþi concrete, adresate în mod
direct cetãþenilor,  românilor,  ei  fiind
invitaþi sã exprime gândurile lor ºi
dorinþele  faþã de Uniunea Europeanã.
  PSD Mehedinþi  s- a mobilizat în
mod exemplar ºi a organizat la
nivelul judeþului o consultare a
cetãþenilor, un adevãrat maraton,
echipele PSD Mehedinþi fiind
prezente în toate localitãþile.
  Senatorul Liviu Mazilu a fost
alãturi de orºoveni,  împreunã cu
Organizaþia Municipalã Orºova ºi
preºedintele acesteia,  domnul
Constantin Popescu.
  Domnul senator Liviu Mazilu a

SENATORUL  PSD MEHEDINÞI  LIVIU MAZILU:
“Sã nu uitãm cã #stânga#, ºi #PSD# a dus România în Uniunea Europeanã!!

  Credem cu tãrie cã stânga româneascã poate seta un nou proiect european pentru România!”
reiterat, cu aceastã ocazie,
importanþa evenimentului ºi
a fãcut cîteva aprecieri cu
privire la parcursul þãrii
noastre în contextual
european,  la  Planul Naþional
de Redresare ºi Rezilienþã,
precum  ºi la valorile comune
europene împãrtãºite de
social democraþii români.
  “Marcãm #ZiuaEuropei,
ca în fiecare an, într-o
manierã ineditã.
  Militanþi ai Partidului
Social Democrat ºi PES
invitã sã vã spuneþi pãrerea
despre viitorul României în
Uniunea Europeanã ºi modul  în care
vreþi sã arate Planul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã.
   Acþiunile demarate de Partidul
Social Democrat în toatã þara
reprezintã un exemplu de consultare
realã, prin care dãm putere cetãþenilor
sã defineascã noul proiect European,
pentru #România# .

   9 Mai înseamnã ºi #Ziua
Independenþei# ºi astfel noi,  arãtãm
faptul cã þara noastrã poate deveni mai
puternicã , în Europa dacã  învãþãm
sã profitãm cu profesionalism,
seriozitate ºi curaj, de oportunitãþile
oferite de Uniunea Europeanã!
   Din pãcate acest Guvern nu
reuºeºte nici mãcar acest lucru atât
de simplu,  deºi se laudã cu aºa zisa
deschidere a oficialilor europeni, sã
profite de oportunitãþi, sã identifice
cele mai bune soluþii pentru români.

Sã nu uitãm cã, de-a lungul
timpului,  noi social democraþii am
realizat proiecte, care au dezvoltat
România  ºi au contribuit la integrarea
ei europeanã ºi euro-atlanticã.
   De asemenea, un guvern PSD a
aplicat pentru obþinerea statutului de
membru al Uniunii Europene  în 1995.
    Apoi, tot un guvern PSD a
închis capitolele de aderare la
Uniunea Europeanã.

Tragedia s-a produs în data de 26
martie a.c.. Atunci, copiii au înþeles
cã focul este nemilos, când este
scãpat de sub control. Deºi
pompierii au reuºit sã stingã
flãcãrile care au mistuit adãpostul de
animale, pentru singura lor prietenã
necuvântãtoare – o vãcuþã, nu au
mai putut face nimic. Aceasta le

Pompierii atenþi la nevoile celor mici

Sã nu uitãm faptul cã tot noi, social
democraþii, pentru cã ne-a pãsat de
securitatea noastrã, a tuturor, ºi
pentru cã am vrut sã ducem România
cu totul în Occident, am semnat
acordul de aderare la NATO.
    Suntem convinºi de faptul cã
stânga româneascã poate seta un nou
proiect european pentru România.

Sã nu uitãm cã#stanga# ºi #PSD#
a dus România în Uniunea
Europeanã! Cã împãrtãºim aceleaºi
valori ºi dorim pentru România ceea
ce fiecare cetãþean european vrea, iar
mehedinþenii ºi orºovenii au ºi au
exprimat  în scris gândurile lor ºi
dorinþele privind statutul lor de
ceteþeni ai Uniunii Europene.
   Mulþumim tuturor colegilor care s-
au implicat în realizarea acestui
proiect extrem de important.
La mulþi ani, Europa!
La mulþi ani, România! “

 Biroul de presã

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Pompierii mehedinþeni sunt hotãrâþi sã continue faptele bune. De
aceastã datã, au dorit sã readucã zâmbetul pe chipurile a ºase

fraþi, care au pierdut un suflet drag.

asigura copiilor o creºtere
armonioasã, oferindu-le necesarul
zilnic de lapte.
Marcaþi de pierderea suferitã,
pompierii militari, sprijiniþi de
reprezentanþii Primãriei Bâlvãneºti,
s-au mobilizat ºi au reuºit sã
achiziþioneze o vãcuþã, care le-a
redat copiilor bucuria.
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Hramul Catedralei Episcopale
„Învierea Domnului” ºi „Sfântul

Mare Mucenic Gheorghe” din
municipiul Drobeta Turnu Severin

reprezintã pentru clerul ºi
credincioºii eparhiei mehedinþene

un prilej de aleasã bucurie
duhovniceascã 

ªi în acest an, ziua de hram a
început cu slujba din ajun, când a
fost sãvârºitã Vecernia Mare în
Sãptãmâna Luminatã, în cinstea
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe,
ocrotitorul Severinului.

Sfânta Liturghie solemnã a fost
sãvârºitã de Preasfinþitul Nicodim -
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
alãturi de consilierii Centrului
Eparhial mehedinþean ºi împreunã
cu soborul slujitor al Catedralei.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul le-
a vorbit celor prezenþi despre rolul
important pe care îl au sfinþii ce ne sunt
ocrotitori, despre însemnãtatea
hramurilor, îndemnând credincioºii sã
respecte cu sfinþenie zilele de sãrbãtoare,

Hramul Catedralei Episcopale din Drobeta-Turnu Severin
sporind rugãciunea ºi fiind în
comuniune neîntreruptã cu
Dumnezeu.

În încheierea comuniunii
liturgice, Chiriarhul a
h i r o t e s i t  i c o n o m -
stavrofor pe pãrintele Daniel
Vãtuiu, de la parohia Sf.
Dorotei de Gaza din
localitatea ªimian,
protopopiatul Drobeta-Turnu
Severin, judeþul Mehedinþi,
în semn de preþuire ºi
consideraþie, pentru activitatea
deosebitã pe care o depune atât la
parohie, cât ºi în cadrul Centrului
Eparhial, unde activeazã în calitate de
inspector al Sectorului Cultural. De
asemenea, Pãrintele Nicolae Oproiu
a fost instalat În demnitatea de
consilier eparhial al Sectorului
Social-Filantropic din cadrul
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei,
acesta fiind ales în ºedinþa
permanenþei eparhiale la data de 13
ianuarie 2021. 

În continuare, Preasfinþitul Pãrinte
Episcop Nicodim a acordat cea mai
înaltã distincþie a episcopiei
mehedinþene, Crucea Mehedinþeanã
pentru mireni, domnului prof. univ.
dr. Adrian Lemeni, fost Secretar de
Stat pentru Culte, pentru tot sprijinul
ºi ajutorul pe care l-a oferit Bisericii,
de-a lungul timpului.

Drept-slãvitorii creºtini severineni
ºi din localitãþile învecinate au venit
sã se roage la ceas de cucernicã
prãznuire alãturi de Arhipãstorul lor

sufletesc, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, ºi sã primeascã ajutor de
la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe-
purtãtorul de biruinþã, precum ºi
arhiereºti binecuvântãri, trãind
momente de aleasã bucurie
duhovniceascã.

Rãspunsurile liturgice au fost date
de cele douã grupuri psaltice ale
Catedralei Episcopale.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

În vinerea din Sãptãmâna
Luminata, când Biserica

Ortodoxã Românã prãznuieºte
Izvorul Tãmãduirii, Preasfinþitul

Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, a sãvârºit Sfânta

Liturghie la Mãnãstirea
mehedinþeanã Gura Motrului.

Numeroºi pelerini au trecut
pragul Mãnãstirii Gura Motrului

vineri, 7 mai 2021 pentru a
participa la Sfânta Liturghie,

sãvârºitã de Preasfinþitul
Nicodim, împreunã cu un sobor

de preoþi ºi diaconi.
În cuvântul de învãþãturã, rostit la

finalul slujbei, arhiereul
mehedinþean a tâlcuit pericopa
evanghelicã din aceastã zi ºi le-a
transmis tuturor celor prezenþi
arhiereºti binecuvântãri ºi spor în

Izvorul Tãmãduirii prãznuit la Mãnãstirea Gura Motrului
rugãciune. Dupã Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie, pãrintele
Stareþ împreunã cu pãrintele
protoiereu Gheorghe-Claudiu
Popescu a sfinþit Agheasma Micã,
pentru credincioºii care au dorit sã
ia ºi sã o foloseascã în gospodãrie.

În cadrul Sfintei Liturghii,
ierarhul a hirotonit ieromonah pe
pãrintele Cleopa, vieþuitor al
ctitoriei Sfântului Nicodim.  

Prezent la aceasta sfântã slujbã a
fost ºi rapsodul popular de pe Valea
Oltului, Ion Creþeanu, cel care a fost
declarat la finele anului 2020, Tezaur
uman viu al Patrimoniului UNESCO
ºi a interpretat în încheierea slujbei
câteva cântari bisericeºti.

Conform tradiþiei, Mãnãstirea

Gura Motrului a fost întemeiatã de
Sfântul Nicodim, la sfârºitul
secolului XIV. Cuviosul a ridicat aici
un schit de lemn, constând într-o
micã bisericã ºi câteva chilii,
împrejmuite cu viþã-de-vie. Mai
târziu, la 13 ianuarie 1519, dupã
unele documente, logofãtul Harvat
a ridicat aici o bisericã mai mare ºi
a înzestrat mãnãstirea cu numeroase
moºii, înscriindu-se astfel pe lista
ctitorilor. Între anii 1642 ºi 1643,
domnitorul Matei Basarab a refãcut
mãnãstirea din temelie.

De Mãnãstirea Gura Motrului se
leagã ºi numele marelui arhimandrit
Eufrosin Poteca, stareþul cinstitului

aºezãmânt. În timpul egumenatului
sãu, mãnãstirea a devenit un
adevãrat centru cultural al judeþului
Mehedinþi. A reuºit sã înfiinþeze
mai multe ºcoli în localitãþile
învecinate, care erau coordonate ºi
susþinute din fondurile Bisericii.

Datoritã lui au plecat sã înveþe mai
departe nume mari ale culturii
româneºti, precum Radu Popescu,
tatãl filosofului C. Rãdulescu-Motru,
ºi Costache Ionescu. În prezent, sfântul
aºezãmânt numãrã trei vieþuitori ºi este
condus de preacuviosul pãrinte
protosinghel Iacob Rusu.

Marian Gherghinescu 
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

În vederea asigurãrii reconversiei profesionale prin organizarea de
cursuri de formare profesionalã în diverse profesii ºi meserii, astfel încât
ºomerii înregistraþi în evidenþele AJOFM Mehedinþi sã dobândeascã noi
aptitudini ºi competenþe profesionale care sã-i ajute sã-ºi gãseascã un
loc de muncã, în aceastã perioadã se fac înscrieri pentru cursuri de
calificare/recalificare în meseriile de agent de securitate, agricultor
culturi vegetale ºi creºterea animalelor, îngrijitor spaþii verzi (2),
femeie de serviciu (2), iar în momentul în care grupele de participanþi
vor fi formate, vor fi demarate activitãþile de instruire teoreticã ºi practicã.
Informaþii suplimentare pot fi obþinute de la sediul AJOFM Mehedinþi
din Drobeta Turnu Severin, bulevardul Carol I nr 3, telefon: 0252 /
319029, e-mail: ajofm@mh.anofm.ro .
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„Acelaºi spirit de unitate ºi
solidaritate a inspirat acordul nostru
istoric din iulie 2020 privind cadrul
financiar multianual ºi efortul
specific de redresare din cadrul Next
Generation EU. În contextul
accelerãrii tranziþiei verzi ºi a celei
digitale, aceste investiþii europene
masive ºi reformele asociate lor vor
plasa în mod ferm Uniunea ºi statele
sale membre pe calea reformei în
vederea unei redresãri echitabile,
durabile ºi reziliente. O redresare
colectivã, favorabilã incluziunii,
realizatã în timp util ºi bazatã pe
coeziune va consolida
competitivitatea, rezilienþa,
dimensiunea socialã ºi rolul Europei
pe scena mondialã”, a precizat
Ramona Cupã.

De asemenea, PMP se axeazã,
prin politicile sale, pe aplicarea
principiilor europene privind pilonul
social, pentru creºterea locurilor de
muncã ºi combaterea sãrãciei.
„Salutãm noile obiective principale
ale UE privind locurile de muncã,
competenþele ºi reducerea sãrãciei,

RAMONA CUPÃ: „Sprijinim obiectivele de redresare ºi dezvoltare, luate în context European!”
Preºedintele PMP Mehedinþi, Ramona Cupã, vorbeºte deschis despre

obiectivele majore ale României, în context European, în condiþiile în
care PMP este cunoscut ca fiind partidul cu cea mai accentuatã

vocaþie europeanã, un partid authentic de dreapta care pledeazã
pentru România respectatã. Liderul local al Partidului Miºcarea

Popularã a punctat câteva dintre obiectivele vizate.

 Romeo Crîºmaru

precum ºi tabloul de bord social
revizuit propus în planul de acþiune,
care vor contribui la monitorizarea
progreselor înregistrate în direcþia
punerii în aplicare a principiilor
pilonului social, þinând seama de
diferitele circumstanþe naþionale, ºi
ca parte a cadrului de coordonare a
politicilor în contextul semestrului
European”, apreciazã liderul
judeþean al PMP.

În aceeaºi notã, preºedintele PMP
Mehedinþi, Ramona Cupã, a vorbit
ºi despre planul European de
redresare post-COVID, prin care
trebuie spijinitã relansarea
economiei ºi protejarea locurilor de
muncã: „Pe mãsurã ce Europa se
redreseazã treptat dupã pandemia de
COVID-19, prioritatea va consta în
trecerea de la protejarea locurilor de
muncã la crearea de locuri de muncã
ºi îmbunãtãþirea calitãþii acestora,
întreprinderile mici ºi mijlocii
(inclusiv întreprinderile sociale)
jucând un rol-cheie în acest scop.
Punerea în aplicare a principiilor
Pilonului european al drepturilor

sociale va fi esenþialã pentru a se
asigura crearea de locuri de muncã
mai numeroase ºi de mai bunã
calitate pentru toþi, în cadrul unei
redresãri favorabile incluziunii. În
acest sens, ar trebui asigurat
progresul activitãþilor relevante cu
sau fãrã caracter legislativ de la
nivelul UE ºi al statelor membre”.

Educaþ ia,  un al t  pi lon
reprezentativ pentru PMP

„Vom plasa educaþia ºi
competenþele în centrul acþiunii
noastre politice. Tranziþia verde ºi
cea digitalã vor oferi oportunitãþi
enorme pentru cetãþenii europeni,
dar ºi numeroase provocãri, care vor

necesita mai multe investiþii în
educaþie, formare profesionalã,
învãþarea pe tot parcursul vieþii, în
perfecþionare ºi în recalificare, astfel
încât sã se stimuleze tranziþia
profesionalã cãtre sectoare în care
cererea de forþã de muncã este în
creºtere. În acelaºi timp, schimbãrile
legate de digitalizare, de inteligenþa
artificialã, de telemuncã ºi de
economia platformelor vor necesita
o atenþie deosebitã în vederea
consolidãrii drepturilor lucrãtorilor,
a sistemelor de securitate socialã ºi
a securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã”,
mai spune Ramona Cupã.

   Stimaþi colaboratori, am bucuria
de a vã invita, pe aceastã cale, sã
luaþi parte la deschiderea Galeriei
de artã “ Zãpodia “ situatã în incinta
Centrului de informare turisticã al
Comunei Gârnic, Judeþul Caraº-
Severin. Evenimentul va avea loc
sâmbãtã, în jurul orei 12:00 în
prezenþa ambasadorului
extraordinar ºi plenipotenþiar al
Republicii Cehe, H.E. Doamna
Halka KAISEROVA aflatã într-o
vizitã pe Clisura Dunãrii ºi a D-lui
Nicolae Tismãnariu, edilul
comunei.
   Tabãra de creaþie artisticã ºi
documentare de la Gârnic a intrat
în tradiþia locului, în dialog cu
trecutul ºi cu prezentul satului, cu
peisajul ºi cu locuitorii sãi. Pictura
nãscutã aici transmite atemporal
valorile regãsite în aceastã matrice
formatoare. Tematica diversificatã

relevã privitorului deplina
maturitate artisticã, profesionalism
ºi virtuozitate. Predominã  pictura,
tehnica mixtã, grafica, pastelul sau
eboºa în ºpaclu, specificã
impresioniºtilor de odinioarã.
Începând cu anul 2010 când, la
iniþiativa merituorie a D-lui Ing.
Gabriel Lungu ºi a artistului vizual
Costin Brãteanu a avut loc prima
ediþie a taberei de creaþie artisticã,
Gîrnicul s-a bucurat de prezenþa a
peste 100 de importanþi artiºti
plastici din mai multe þãri
europene. Lucrãrile create aici au
fost expuse în galerii de artã
bucurându-se de un public larg ºi
aprecierea criticilor de specialitate,
dând naºtere la meta-fenomenul
GERNIK.
   Cea mai mare colectivitate
ceheascã, „centrul coloniilor cehe
din Banat”, Gârnicul (Gerník) este

aºezat pe valea Kameniþa. A fost
înfiinþat, în partea sud-esticã a
Munþilor Locvei, între anii 1826-
1828, sãtenii amintindu-ºi, din
moºi-strãmoºi, de provenienþa lor
din jurul oraºului Plzen ºi a
capitalei pragheze; o parte a satului,
cea de pe înãlþimi, este cunoscutã
sub numele „Na Velké strane”,
populatã de „Plzáci” ori „Plzeneþi”,
adicã „cei din Plzen”. „Cei de la
munte”, „Horáci”, dintr-un alt val
de migranþi, au ocupat partea mai
joasã a coloniei, „Na malé strane”;
cu o provenienþã nu tocmai clarã,
se pare cã ar fi originari din Cesko-
moravské vysociny (podiºurile
ceho-morave) sau din arealul
munþilor Krkonose. Ambele valuri
au reprezentat coloniºti aduºi de
Habsburgi pentru paza graniþei
militare ºi în vederea exploatãrilor
forestiere ºi miniere din regiune.

Cehii aveau sã intre sub
administrarea regimentului de la
Caransebeº, fiecare bãrbat primind
însãrcinarea asigurãrii frontierei, în
cadrul unui serviciu de patru ani,
Gârnicul fiind arondat companiei
de la Berzasca.
   Pe simeze se vor regãsi lucrãri
realizate în cadrul ediþiei a XV-a ºi
a XVII-a a Taberei de creaþie artisticã
ºi documentare de la Gârnic, artiºtii
invitaþi de cãtre curatorul Costin
Brãteanu fiind: Vasile Dancu, Tanja
Djokic, Adrian Dudui, Ljubisa
Duric, Igor Isac, Mátyász Lászlo,
Ioan Mercea, Maja Obradovic, Ivan
Vasilchin, Jelena Vragovic, Maria
Balea, Dunja Corlomanovic, Milica
Lojovic, Ana Miljkovic, Vasile
Pintea, Constantin Plaviþu, Valeriu
Sepi ºi Suzana Vulovic.

Vã aºteptãm cu drag!
Costin Brãteanu

Comunicat de presã / Galeria Zapodia
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Afluxul de oameni spre centrele de
vaccinare, mai ales spre cele “la liber” de prin parcãri
ºi sãli polivalente, o iniþiativã beneficã, dar hei-
rupistã, în esenþa ei, nu înseamnã din perspectiva
noastrã decât o eliberare de spaime. O eliberare de
toatã teroarea care a fost indusã în viaþa românilor
de o propagandã deºãnþatã privind acel Covid ºi
efectele sale devastatoare! Cât de devastatoare, nu
vom ºti niciodatã, la adevãrata amplitudine, pentru
cã mereu s-a exagerat, în primul rând prin
permanentul flux de ºtitri dinspre acest eveniment.
Jurnale de ºtiri, articole în ziare, flayere ºi afiºe prin
scãrile de bloc, prin staþii de autobuz, prin holuri de
ºcoli ºi de hoteluri, peste tot, peste tot, o inundare
sufocantã de propagandã care induce frica de moarte,
ori, în cazul cel mai puþin grav, de focar de infecþie, tu,
însuþi, sau cel de lângã tine! O semãnare monstruoasã
de suspiciune, de nesiguranþã între noi, între prieteni,
între rude, între colegii de serviciu, între vecini, între
fiecare cu fiecare, ca necunoscuþi care trecem unul pe
lângã altul, pe stradã, prin piaþã, prin parcuri…
   O dezbinare a noastrã ca fiinþe umane de proporþii
apocaliptice! O apocalipsã care are atâtea...
beteºuguri, la rândul ei, încât este ridicolã, dar,
în mare, la scarã macro, ea ºi-a atins scopul,
anume acela de a presãra teroarea ºi de a
“convinge” cã singura scãpare este vaccinarea,
este ralierea la politica oficialã, ºi cã nicio altã
opinie, ori de unde ar veni ea, nu este validã.
   “Rãzboiul vaccinurilor”, adicã ceea ce putem
numi controversele din perspectiva eficienþei
acestora, a efectelor negative ale unora dintre ele,
a opiniilor altor virusologi ºi specialiºti în
imunologie, diferite de cele ale oficialilor
recunoscuþi ºi promovaþi de guvern, acest “rãzboi”
continuã ºi acum, când campania pro-vaccin este
la cote de alarmã, întrucât reacþia românilor la
metodele de convingere de a se duce la centrele
mobile sau de pe unde mai sunt ele înfiinþate, pe
repede-înainte, este relativ sub aºteptãri, cu toatã
propaganda media, care spune exact invers, cã este
un mare succes!
   De ce aceastã mobilizare, inclusiv, “în stradã” a

Eliberarea de spaime
cabinetului Cîþu? Din disperarea cã vaccinurile
contractate ºi sosite în þarã vor ieºi din garanþia
termenului de pãstrare, de vreo douã sãptãmâni, în
medie. Ca sã nu mai vorbim de stocurile de ASTRA
ZENEKA nefolosite, ºtim de ce, ºi din care, citim în
media de cealaltã parte decât cea guvernamentalã,
au fost donate vreo 100.000 doze Republicii
Moldova, dar   s-au cam refuzat, românii-moldoveni
preferând Johnson&Johnson ºi Sputnik-ul rusesc.
   Afluxul spre centrele mobile, alea din parcãri, de
prin stadioane, aflãm cã ºi de prin alte locuri insolite,
unde te poþi vaccina, în România, l-am explica exact
prin acea eliberare de spaime, în general, spaima
aceea indusã timp de un an de zile, cã mori, cã nu
scapi orice a-i face de blestematul de Covid! “Mã
vaccinez, zice românul, sã scap odatã de nebunia
asta!” Dar lucrurile nu se opresc aici! Spaima din
sufletul românului este îngroºatã, acum, de cealaltã
faþetã a problemei, anume interdincþia celor
nevaccinaþi de a merge în spaþii publice, de a folosi
ca orice om liber oportunitãþi sociale, culturale,
sportive. Germenele morþii, iatã, vine la pachet cu
cel al discriminãrii, dar... justificatã de protecþia celor
care s-au imunizat! Pentru discriminare nu existã
justificare cu atât mai mult cu cât vaccinarea te
protejeazã, dar nu total, ci doar mai atât cât sã nu fi
expus prea violent (!) virusului la o nouã penetrare
a sistemului tãu imunitar de cãtre el. Orice alt
tratament contra-Covid este ignorat, orice opinie
în acest sens este categorisitã drept atentat la
sãnãtatea publicã, eºti supus, ca promotor, la
dezaprobare, la stigmatizare publicã... Metode
naziste, nu? Sau staliniste? Ori nedemocratice?
   Eliberarea de spaime prin vaccinare are avantajele
ei, desigur, ca ºi vaccinarea în sine, dar a nu
recunoaºte cã existã ºi alternative doar pentru cã
ai greºit iniþial, contractând stocuri uriaºe de
vaccinuri, iar acum, pentru cã ai dus o campanie
ºubredã de convingere a populaþiei spre a le folosi,
dai din colþ în colþ sã nu le ratezi definitiv prin ieºire
din termenul de garanþie în starea de conservare,
este o altã spaimã, dar a ta, ca guvern, de aceastã
datã, pe care, subliminal, o induci populaþiei.

   Noile “închisori” pentru
cei care nu se vor vaccina,
prin libera lor opþiune, vor
deveni noile forme de
marginalizare ºi de
aplicare a însemnelor de
tip nazist - stea galbenã,
de exemplu - pe care cei
aflaþi în aceastã situaþie,
vor trebui sã le poarte. Nu
ai certificat de vaccinat ori
unul cã ai trecut prin
Covid, poþi... muri de
marginalizare, pradã
noilor depresii ºi frustrãri!

  C. OVIDIU

Centrul Cultural , “Nichita Stãnescu”
organizeazã  joi,  13 mai 2021,  ora  17,  la Palatul
Culturii „Teodor Costescu” un simpozion dedicat
promovãrii tradiþiilor culturale.
   Din programul manifestãrilor remarcãm lansãri
de cãrþi ºi reviste, dintre care prestigioasa revistã
“Rãstimp” a Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, cãrþi ale unor cunoscuþi  scriitori ºi
oameni de culturã mehedinþeni.
   De asemenea, din program face parte ºi un
spectacol de muzicã ºi versuri populare susþinut
de elevi ai Secþiei “Arte”, parte componentã a
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”, dar ºi a
unor artiºti consacraþi.

Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
Simpozion: Promovarea

tradiþiilor culturale

Spectacolul este programat
pe data de 26 mai, ora 1900.

Costul unui bilet este de 65 de lei.
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“FC U Craiova 1948 SA a fost înfiinþatã în
Municipiul Craiova în anul 2013, având ca drept
scop lucrativ prin STATUT-ul stat la Judecãtoria
Craiova, continuarea activitãþii, tradiþiei ºi istoriei
fotbalistice a vechii echipe Universitatea Craiova
1948, devenita FC Universitatea Craiova 1948.
Datoritã tergiversãrii soluþionãrii în instanþele civile
a litigiilor privind dezafilierea abuzivã decisã de
FRF în anul 2011, în anul 2017 clubul ºi suporterii
au hotãrât pornirea activitatii fotbalistice afiliind
echipa la AJF Dolj ºi la Federaþia Românã de
Fotbal. Clubul a plãtit toate taxele, cotizaþiile
curente ºi DATORIILE SPORTIVE RESTANTE
ALE VECHII ECHIPE, fiind recunoscutã de drept
echipa continuatoare a activitãþii fotbalistice a
vechii echipe craiovene FC Universitatea Craiova
1948 chiar ºi de FIFA. Personal, în calitate de
preºedinte al clubului m-am ocupat de întocmirea,
legalitatea ºi înregistrarea documentelor la forurile
fotbalistice competente. Restul sunt doar vorbe
ºi interese dolosive ale celor cointeresaþi de
ascunderea adevãrului pentru cã, pentru ei
conteazã doar cum îi strigã, nu cum îi cheamã ºi
cine sunt cu adevarat”. – cuvinte scrise de Marcel
Iancu, fost preºedinte al Universitãþii Craiova, într-
o recentã postare pe facebook cu referire la veºnica
disputã dintre cele douã entitãþi fotbalistice din
Bãnie ce îºi revendicã fiecare în felul ei, dreptul de
a fi continuatoarea Campioanei Unei Mari Iubiri.

Sigur cã, aceste cuvinte nu prea mai au nevoie
de comentarii. Ele sunt spuse de unul dintre
oamenii care au mâncat fotbal pe pâine de-a lungul
vieþii, (mãcar din punct de vedere al conducãtorului
de club), Marcel Iancu fiind de departe unul dintre
cei mai titraþi preºedinþi din fotbalul românesc.
Cartea de vizitã a domniei sale, din acest punct de

FC “U” versus CS “U”

vedere este una impresionantã, fost preºedinte la
Universitatea Craiova, Electroputere Craiova, Astra
Ploieºti, FC Bihor, Jiul Petroºani, Politehnica
Timiºoara ºi manager sportiv la Dinamo Bucureºti.

Am þinut sã reamintesc cititorilor aceste lucruri,
pentru a înþelege ºi mai bine cât de valoroase sunt
(mãcar din punct de vedere moral) ºi cât adevãr
conþin cuvintele din postarea redatã mai sus, mai
ales cã ele sunt venite acum, în contextul în care,
azi, când dumneavoastrã citiþi aceste rânduri, Bãnia
poate vorbi de douã echipe în prima ligã din
România, echipe ce-ºi disputã nume, palmares,
culori, notorietate, etc.

Aproape orice este discutabil când vine vorba
de Universitatea Craiova. Câteva lucruri nu pot fi
însã nicicând negate. Le voi aminti pe scurt, pentru
cã ele vin sã întãreascã cele spuse de maestrul
Marcel Iancu. Nimeni nu poate nega faptul cã
echipa dezafiliatã în urmã cu mai bine de zece ani

este Universitatea Craiova. Nimeni nu contestã
faptul cã echipei nou înfiinþate imediat dupã
dezafilierea vechii echipe, i-a fost oferit de FRF,
printr-un gest fãrã precedent în fotbalul românesc,
un loc direct în Liga a II-a!?! De altfel, la acea vreme
au existat ºi douã jocuri oficiale între cele douã
echipe, aflate în liga a II-a. Nimeni nu poate
contesta modul exemplar în care echipa dezafiliatã
ºi-a reluat cu greu activitatea, plecând pe drumul
performanþei, în 2017 cum spune mai sus Marcel
Iancu. Dupã patru ani, echipa dezafiliatã abuziv de
FRF în 2011, revine în Liga I, iar aici gãseºte o altã
echipã ce-i poartã numele, îi revendicã palmaresul,
foloseºte aceeaºi siglã, aceleaºi culori, pentru cã
ideea înfiinþãrii acesteia a venit doar cu scopul de
a înlocui rapid echipa dezafiliatã, pe instanþele de
judecatã existând nenumãrate litigii în acest sens,
de-a lungul timpului.Un lucru este clar: Bãnia fierbe
din nou, chiar ºi la ideea unor partide de fotbal între
cele douã echipe, în sezonul viitor al Ligii I, mai ales
din punct de vedere al disputei suporterilor, al
galeriilor, chiar ºi al celor ce vin la stadion ca simpli
spectatori. Asta doar în cazul în care suporterii vor
putea merge din nou la meciuri, cã din punct de
vedere al promovãrii FCU CRAIOVA 1948, nu cred
cã se mai pune problema. Vom trãi ºi vom vedea.
Însã, cu certitudine, suporterii vor fi cei ce vor decide
cu cine se vor ”afilia” în sezonul viitor...

Nota autorului: Fotografia ataºatã materialului
este de la ultima disputã oficialã dintre CSU ºi FCU,
partidã discutatã pe vechiul stadion Ion Oblemenco
din Craiova, în noiembrie 2013. Meciul s-a
terminat nedecis, 0-0. Însã, aº mai reaminti aici
un aspect interesant petrecut înaintea discutãrii
acelui meci. Patronul echipei consideratã oaspete
atunci, FCU Craiova, Adrian Mititelu (acelaºi ºi azi),
a fost perichiziþionat de patru ori (patru filtre de
jandarmi) la intrarea în stadion. Nu i s-a dat voie la
tribuna oficialã. A stat cu noi la tribuna a II-a! Când
a început meciul acesta s-a închinat ºi a exclamat:
“Doamne, n-am mai stat aici de 20 de ani!”

 Ioan N. TÃTUCU

Concursul este structurat pe trei secþiuni:
Secþiunea I: Articole ºi creaþii literare
1.1. Articole (cadre didactice / adulþi, elevi din
categoria de vârstã 15-18 ani ºi studenþi):
- articole legate de sãrbãtorile, jocurile ºi
lecturile copilãriei; planuri de lecþii ºi proiecte
didactice, pe tema concursului.
1.2. Creaþii literare (cadre didactice / adulþi, elevi
din categoriile de vârstã: 7-10 ani, 11-14 ani,
15-18 ani ºi studenþi):
- poezii, eseuri, prozã scurtã ºi poveºti pe tema
concursului.
Secþiunea a II-a: Creaþii artistico-plastice
(cadre didactice / adulþi, preºcolari, elevi de la
toate categoriile de vârstã ºi studenþi):
2.1. obiecte decorative ºi colaje;
2.2. desene, picturi ºi graficã;
2.3. fotografii, colaje foto ºi graficã pe calculator.
Secþiunea a III-a: Creaþii audio-video

Asociaþia Cultural – ªtiinþificã ”Pleiadis” din Iaºi, România în parteneriat cu
ªcoala Raionalã de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din Teleneºti, Republica Moldova

vã invitã sã participaþi la:

Concursul Internaþional ”Copilãria de-a lungul AnoTimpurilor”
(cadre didactice / adulþi, preºcolari, elevi de la
toate categoriile de vârstã ºi studenþi):
3.1. filme, piese de teatru, melodii ºi scenete.

Calendarul concursului:
Perioada de trimitere a lucrãrilor: 10 mai – 11
iunie 2021
Perioada de jurizare: 16 – 20 iunie 2021
Publicarea tabelului de premiere: 23 – 24 iunie
2021
Distribuirea coletelor poºtale cãtre participanþi
pânã la 31 august 2021
Regulamentul concursului:
La concurs pot participa preºcolari, elevi,
studenþi, cadre didactice ºi orice alte persoane
interesate de activitate. Fiecare participant se
poate înscrie la concurs la o singurã secþiune
cu o singurã lucrare. Mai multe detalii gãsiþi pe
documentele ataºate pe link-ul de mai jos.

 continuare în pag. 11
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   La începutul anului 1877, în Balcani
se configura conflictul dintre
Imperiile Otoman ºi cel Rus, iar la 4
aprilie 1877, România a semnat
Convenþia cu statul rus intrând în
rãzboiul ruso-turc din 1877-1878 de
partea Rusiei. O lunã mai târziu, la
data de 9 mai 1877 a avut loc
sesiunea extraordinarã a Adunãrii
Deputaþilor, prilej cu care Mihail
Kogãlniceanu, personalitate politicã
marcantã a acelei perioade a rostit un
discurs celebru rãmas în memoria
românilor ca „Declaraþia de
Independenþã a României”.
   Astãzi, la 144 de ani de la acea zi
memorabilã, zi de cinstire a
demnitãþii naþionale a românilor
privim cu tristeþe ºi revoltã la hoarda
de mameluci trãdãtori de Þarã ºi de
Neam aflatã la cârma României,
hoardã aflatã în slujba intereselor
strãine, poate cea mai dãunãtoare din
perioada celor 31 de ani de
postdecembrism demolator.
   Privim în urmã cu ruºine ºi
neputinþã. Privim cu regret ºi durere
la bogãþiile Þãrii spulberate sub
„suzeranitatea” noii Uniuni Sovietice
- lagãrul globalist concentraþionar
numit Uniunea Europeanã.
   Privim cu durere, ruºine ºi neputinþã
la distrugerea pãdurilor seculare, la
vinderea pãmântului românesc îmbibat
de sângele celor cãzuþi sub Tricolor, la
masacrarea faunei de cãtre „nobili” cu
titlul ºi criminali cu fapta.
   Privim cu ruºine ºi neputinþã cum
aceastã hoardã ºi predecesorii ei au
distrus acea Românie liberã, suveranã,
acea þarã unicã în lume fãrã nicio
datorie externã pe care ne-a lãsat-o un
patriot asasinat - deloc întâmplãtor -
în Sfânta zi de Crãciun a lui 1989.
   ªi Nicolae Ceauºescu, primul
Preºedinte al României ºi

9 Mai 1877-2021, de la demnitate naþionalã la umilinþã
Mareºalul Ion Antonescu au fost
asasinaþi de criminali autohtoni, la
ordin strãin. Ruºine, Þie, Popor
Român! Dupã 1989 ai ajuns „slugã
la doi stãpâni”: pentru o ºepcuþã,
slugã la americani; pentru statut de
sclavie cu titlu european, sluga
autonumiþilor nealeºi de nimeni din
fruntea acestei noi Uniuni Sovietice
neo-marxiste, mult mai distructivã
decât cea despre care a scris Istoria.
   Câtã dreptate avea Lech Aleksander
Kaczyñski, fostul preºedinte al Poloniei
când a afirmat: „Nu tot ce este bun
pentru Uniunea Europeanã este bun
ºi pentru Polonia!”. A plãtit cu viaþa.
Acum, sãtulã de „Înalta Poartã” de la
Bruxelles, Polonia vrea PolExit!
   Actualii conducãtori ai României
sunt slugi ale strãinilor ºi duºmani
ai propriului popor.
   Pentru a salva Þara, un altfel de
Declaraþie de Independenþã se
impune astãzi, unica soluþie fiind
descãtuºarea prin RoExit. Este dificil,
dar nu imposibil.

   Români,
  Întorceþi-vã privirea spreDeclaraþia
de Independenþã  a lui Mihail
Kogãlniceanu rostitã acum 144 ani
în faþa Adunãrii Deputaþilor, ruºinaþi-
vã pentru statutul vostru actual ºi
încercaþi sã vã redobândiþi libertatea!

Mihail Kogãlniceanu - 9 mai
1877, ziua Independenþei de

stat a României
   „D-lor, ºi Camera, ºi Senatul, la
interpelãrile domnilor Stolojan ºi
Fãlcoianu, au recunoscut cã suntem în
stare de rezbel, au recunoscut cã suntem
dezlegaþi de legãturile noastre cu Înalta
Poartã ºi cã acele legãturi sunt rupte mai
întâi de cãtre Înalta Poartã.
   […] În starea de rezbel cu legãturile
rupte ce suntem? Suntem
independenþi; suntem naþiune de sine
stãtãtoare. (Aplauze) Însã d-lor, aci se
opreºte travaliul nostru? Aci se
opreºte misiunea noastrã? Am ajuns
la scopul urmãrit nu de azi, ci, pot
zice, de secole, ºi mai cu deosebire
urmãrit de la 1848 încoace? Mai întâi
de toate domnilor, sã ne facem
întrebare: ce am fost înainte de
declararea rezbelului? Fost-am noi
independenþi cãtre turci? Fost-am noi
provincie turceascã? Fost-am noi
vasali ai Turciei? Avut-am noi pe

sultanul ca suzeran? Strãinii
au zis aceasta; noi nu am zis-
o niciodatã. Noi nu am fost
vasali. Sultanul nu a fost
suzeranul nostru. Însã era
ceva. Erau niºte legãturi sui-
generis, niºte legãturi care
erau slabe când românii erau
tari; niºte legãturi care erau
tari când românii erau slabi
(Aplauze generale).
   Încercãrile Turciei,
pretenþiunile Turciei în contra
noastrã, dacã în adevãr nu
sporeau, cel puþin se repetau
necontenit ºi mai mult în
scris, cãci în fapt nu se puteau
face, pentru cã Turcia slãbea
din ce în ce mai mult, ºi
numai când slãbea socotea de
cuviinþã a-ºi arata puterea cãtre noi,
pe care ne credea slabi. În acest mod,
rezistenþa Turciei ni s-a manifestat mai
cu seamã în aceºti din urma 20 de
ani, nevoind sã intre în înþelegere cu
noi spre a preface acele legãturi sui-
generis, care nu mai sunt ale secolului
actual ºi care, dacã nu mai erau de
folos pentru noi, nu mai erau de folos
nici pentru Turcia. Rezultatul a
dovedit aceasta. (Aplauze).
   Domnilor, eu nu voi sã fac procesul
Turciei; aceasta este treaba oamenilor
de stat ºi care sunt în guvern, ºi care
au fost, ºi care astãzi iau parte în
parlamentul otoman. Ei sunt datori sã
vadã cã au greºit când au rãspuns
pururea ºi într-un mod sistematic cu
non possumus la toate cererile
noastre. Aceasta este ceea ce ne-a adus
pe noi în trista necesitate de a îndrepta
armele noastre în contra armelor
turceºti îndreptate asupra noastrã;
aceasta ne-a adus în trista necesitate
ca, precum pe noi ne pâra Poarta ºi ne
învinovãþea cã am trãdat interesele
imperiului, cã am rupt buna-credinþã,
sã declarãm ºi noi la rândul nostru ca,
fiindcã tunul raþioneazã ºi pune în
aplicaþiune ameninþãrile cuprinse în
nota din 2 mai a lui Savfet-paºa,
asemenea ºi noi am fãcut recurs la tun
ºi tunul nostru rãspunde tunului
otoman (Aplauze).
   Ne întrebaþi acum ce suntem?
Suntem în stare de rezbel cu turcii;
legãturile noastre cu Înalta Poarta
sunt rupte ºi, când va fi ca pacea sã

se facã, nu cred cã un singur român
va mai consimþi ca România sã
reintre în poziþiunea ei de mai
înainte, rãu definitã, hibridã ºi
jignitoare […] (Aplauze).
   Aºadar, domnilor deputaþi, nu am
cea mai micã îndoialã ºi fricã de a
declara în faþa reprezentanþei
naþionale cã noi suntem o naþiune
liberã ºi independentã (Aplauze
îndelung repetate). Însã, domnilor,
acum încep greutãþile, fiindcã noua
noastrã condiþiune cu definirea
independenþei noastre într-un mod
mai determinat ºi mai absolut trebuie
sã fie acceptatã de Europa. Aci este
chestiunea, aci se reclamã
patriotismul, aci se reclamã prudenþa,
aci se reclamã sânge rece. Eu, cât
pentru mine, nu m-am îngrijit de loc
de notele lui Savfet-paºa (aplauze);
dar foarte mult m-am îngrijit de acele
cuvinte zise la tribuna parlamentului
din Londra cã România face parte
integrantã din Imperiul Otoman ºi cã
armata otomanã poate trece Dunãrea.
   Aceste cuvinte m-au îngrijit. Dar ce
sa facem? Sã stãm morþi? Nu,
domnilor, cãci morþilor nimeni nu le
poate ajuta; nimeni nu compteazã cu
morþii (Aplauze prelungite). Noi trebuie
sã dovedim cã suntem naþiune vie,
trebuie sã dovedim cã avem cunoºtinþa
misiunii noastre, trebuie sã dovedim
cã suntem în stare sã facem ºi noi
sacrificii pentru ca sã pãstrãm aceastã
þarã ºi drepturile ei pentru copiii noºtri,

 continuare în pagina 16
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Statele lumii nu trebuie sã vadã în
vaccinare soluþia optimã ºi finalã
pentru eliminarea pandemiei de
coronavirus. Este clar cã se pot
îmbolnãvi ºi persoanele care s-au
imunizat. Se spune cã cei vaccinaþi
fac o formã de boalã mult mai uºoarã
ºi nu vor suferi atât de mult, iar viaþa
nu le va fi pusã în pericol. Pe de o
parte nici aceastã pandemie nu este
cea mai durã de care a avut parte
omenirea. Cu siguranþã cã sunt viruºi
ºi mai periculoºi ºi care pot ucide
oamenii într-un numãr ºi mai mare.

Pe de altã parte ºtiinþa s-a miºcat
foarte repede ºi a realizat mai multe
vaccinuri care sã fie administrate de
la þarã la þarã. Este clar cã ºtiinþa a
progresat în ultima jumãtate de secol,
iar de la apariþia supercomputerelor
sau a computerelor cuantice, pot fi
elaborate mult mai rapid modele
care  pot  f i  patentate º i  în
domeniul medical.

Sigur cã au loc în continuare teste
pe oameni pentru a se vedea efectele
ºi eficienþa, dar nu este suficient. În
mod cert, pe lângã vaccin este nevoie
ºi de un tratament. Marile companii
trebuie sã lucreze la un tratament care

  ªtefan Bãeºiu

Vaccinarea este o soluþie de tranziþie, nu finalã
sã elimine virusul în fazã incipientã
ºi sã nu se mai ajungã la spital.

Este nevoie de o pastilã care sã fie
eficientã, ieftinã ºi la îndemâna tuturor.
Este clar cã din toatã aceastã poveste
cei care au de câºtigat sunt cei din
Big Pharma. Este industria
medicamentelor care are nevoie de
pacienþi vii ºi nu de morþi. Niciun mort
nu a primit medicamente care sã îl
ajute în vreun fel. Prin urmare, cu
toate problemele de eticã ºi bani,
ºtiinþa pare sã fie în slujba omului.
Chiar dacã marile companii mulg
acum miliarde de euro de la þãrile
lumii, este un preþ care trebuie sã fie
plãtit. Cu toate acestea, prin
pandemie trecem toþi, indiferent de
locul de muncã la care suntem ºi nu
ar trebui ca unii sã îºi numere banii
pe timp de pandemie.

În spatele banilor sunt milioane de
morþi ºi de oameni care au trãit drame
prin spitale ºi care au pierdut rude sau
apropiaþi. Sigur cã ºi în vremea
rãzboiului ºi a Holocastului au fost
oameni care au câºtigat sume imense
de pe urma semenilor lor. Este clar cã
aºa se întâmplã ºi în momentul de faþã.
Boºii se bat pe burtã ºi urmãresc

bursele, sã vadã
dacã le mai cresc
acþiunile. Unii au
strâns pe timp de
pandemie cât pentru
mai multe generaþii
ºi nu vor mai avea
probleme vreodatã
în viaþa. Nici ei, nici
urmaºii lor.

Dacã tot e comerþ
cu suflete moarte,
companiile de
medicamente ºi vaccinuri sã meargã
pânã la capãt ºi sã descopere ºi un
medicament care sã fie eficient
pentru cazurile uºoare ºi medii. Este
greu ca un caz grav, dependent de
oxigenul de la aparat sã se trateze
acasã cu pastila pe care Pfizer se
laudã cã o va produce ºi pune în
circulaþie pânã la finalul anului.

În altã ordine de idei nu traversãm
nici cele mai crunte momente din
istoria umanitãþii. Cu siguranþã cã au
fost unele ºi mai rele, precum gripa
spaniolã, genocidurile, foametea,
rãzboaiele mondiale ºi altele. Cert
este cã nu pare cã am învãþat ceva
din toate câte au trecut peste
predecesorii noºtri ºi acum peste noi.

Lumea este croitã tot în jurul
banului ºi nu a omului ºi a nevoilor
sale primare sau sufleteºti ºi
intelectuale. Ne putem descurca, am

vãzut, cu foarte puþin, dar nu putem
sã trãim fãrã libertate. Este cel mai
important lucru din viaþa unui om.
Fie cã vorbim de libertatea fizicã sau
libertatea de alte timpuri, sufleteºti
sau intelectuale.

Unii ar spune cã suntem prea mulþi
ºi aici se pune o problemã de eticã
legat de decesele din pandemie. Nu
cã s-ar bucura, dar planeta nu ne mai
poate duce. Suntem ca niºte furnici
care am acaparat toate resursele. Ideal
este sã îi salvãm pe toþi, indiferent de
condiþia socialã ºi de intelect. Etic
este sã avem ºi acel tratament  care
sã ne vindece pe toþi, dar care va fi
lecþia pe care o învãþãm din pandemia
asta? Senzaþia este cã deja am
început sã uitãm ºi sã ne gândim la
viaþa de altã datã, cã se va întoarce.
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Sâmbãtã, 15 mai, începând cu ora 12.00, la
Pavilionul Multifuncþional al Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier va avea loc vernisarea expoziþiei “Navigaþia pe
Dunãre”, eveniment cultural organizat de Institutul
Cultural Maghiar din Bucureºti.
   Expoziþia, care prezintã istoria relaþiilor dunãrene ºi
maritime, evocã perioada de construire a liniilor de
transport cu vapoare cu aburi, precum ºi dezvoltarea
economicã a localitãþilor dunãrene.
   Expoziþia sintetizeazã, cu ajutorul unor documente de
epocã, experienþele cãlãtorilor de pe vasele cu aburi,
oferã o hartã a raportului cãlãtoriilor, precum ºi a liniilor
de demarcare dintre orient ºi occident, elementul
principal fiind experienþa traversãrii Cazanelor ºi
Strâmtorii Porþile de Fier.
   La acest eveniment cultural vor participa în calitate
de invitaþi:
- E.S. Zákonyi Botond, ambasadorul Ungariei la
Bucureºti
- Directorul Institutului Maghiar din Bucureºti - Kosa
Andras Laszlo
- Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi - Av.
Aladin Georgescu
- Ministrul Energiei - Virgil Popescu
- Prefectul judeþului Mehedinþi – Cristinel Pavel
- Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin - prof.
Marius Screciu
- Consulul onorofic al Ungariei la Drobeta Turnu Severin
- Endre Molnar
- Parlamentari de Mehedinþi
   În calitate de organizator al acestui eveniment cultural,
managerul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, Prof. drd.
Doiniþa Mariana Chircu va adresa un cuvânt de bun
venit oaspeþilor ºi le va prezenta expoziþiile muzeale
realizate intr-un nou concept.
Expoziþia poate fi vizitatã pânã pe data de 30 iunie.

“Navigaþia pe Dunãre”

La începutul secolului al XIX-lea,
aliniindu-se curentului general european de
reînnoire, popoarele din sud-estul Europei
au fost martorele unui proces de
redeºteptare naþionalã ºi de profunde
schimbãri, survenite în toate domeniile.

Pricinuitã de o adâncã stare de
nemulþumire ºi de un regim socio-politic
necorespunzãtor, aceastã revoluþie a marcat
un moment de cotiturã în lupta pentru
libertate ºi dreptate socialã, pentru
înlãturarea dominaþiei strãine ºi afirmarea
drepturilor naþionale ale poporului român.

La popas  aniversar, în zile de 14-15 mai 2021
Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C. S.
Nicolãescu-Plopºor” din Craiova organizeazã
online simpozionul naþional 1821-2021.
Bicentenarul revoluþiei conduse de Tudor
Vladimirescu, care reuneºte reprezentaþi ai unor
instituþii academice ºi universitare, din arealul
românesc. Simpozionul naþional se va deschide
cu discursul rostit de acad. Ion Aurel Pop-
preºedintele Academiei Române. Comunicãrile
participanþilor sunt structurate pe trei secþiuni -
Cadrul internaþional ºi miºcãrile de eliberare

Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C. S. Nicolãescu-Plopºor” din Craiova

1821-2021. BICENTENARUL REVOLUÞIEI
CONDUSE DE TUDOR VLADIMIRESCU

naþionalã, Acþiune ºi discurs
revoluþionar, Memoria eveni-
mentului istoric ºi a personalitãþii lui
Tudor Vladimirescu. Dezbaterile vor
fi moderate de cãtre: prof. univ. dr.
Cezar Avram, prof. univ. dr. Sevastian
Cercel, cercet. ºt. III, dr. Georgeta
Ghionea, cercet. ºt. III, dr. Narcisa
Mitu, conf. univ. dr. Cristian
Ploscaru, cercet. ºt. III, dr. Gabriel
Croitoru, conf. univ. dr. Ion Gumenâi,
cercet. ºt. III, dr. Ileana Cioarec,  conf.
univ. dr. Ioana-Ruxandra Fruntelatã,

cercet. ºt. II, dr. Bogdan Popa, cercet. ºt. I, dr Ion
Militaru, cercet. ºt. III, dr. Anca Ceauºescu.

În programul revoluþionar Cererile
norodului românesc erau înscrise principiile
fundamentale ale constituirii unui regim politic
democratic. Obiectivele concrete ale acestui
program, concretizau atât sensul fundamental
social, cât ºi pe cel naþional al Revoluþiei. În
diverse proclamaþii, Tudor Vladimirescu a dat
glas unor cereri cu caracter social, prevãzând:
libertate, egalitate, desfiinþarea privilegiilor
boierilor, dreptate, confiscarea averilor
jefuitorilor, desfiinþarea birului etc. S-a vorbit
despre o Constituþie sau despre o Cartã ºi,
Tudor Vladimirescu ar fi dorit ca Cererile
norodului românesc întãrite printr-un hrisov
cu mare jurãmânt obºtesc, sã fie confirmate
de sultan, þar ºi de fiecare domn nou, chiar la
intrarea în þarã, la Dunãre, când urma „a le
iscãli cã le va pãzi întocmai”.

Efectele revoluþiei conduse de Tudor
Vladimirescu aveau sã se resimtã în perioada
care a urmat, prin calea deschisã naþiunii
române în vederea organizãrii instituþiilor
moderne ale statului. Una dintre cele mai
importante urmãri ale revoluþiei de la 1821 a
fost reinstaurarea domniilor naþionale,
reinstaurare care a accelerat procesul
consolidãrii autonomiei Principatelor Române.
Deºi înfrântã, revoluþia din anul 1821 permitea
conturarea unor idei referitoare la necesitatea
reorganizãrii Principatelor Române, dupã
îndepãrtarea domniilor fanariote. O parte mai
avansatã din clasa dominantã, urmãrind
modernizarea sub aspect instituþional a
Principatelor Române, a pus în practicã
principii ale filosofiei luminilor.

Mai multe informaþii privind acest
eveniment vor putea fi accesate pe site-ul
instituþiei: https://icsu.ro/evenimente/.

Cercet. ºt III, dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu
Purtãtor de  Cuvânt al

ICSU „C. S. Nicolãescu-Plopºor” din Craiova
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   Urmare confirmãrii evoluþiei unui focar de
influenþã aviarã, subtipul H5N8, la pãsãrile
dintr-o exploataþie avicolã comercialã din
localitatea Ungheni, judeþul Mureº, Centrul
Naþional pentru Combaterea Bolilor a adoptat
decizia nr. 1 din data de 07.05.2021, dispunând
suspendarea organizãrii ºi desfãºurãrii activitãþilor
comerciale cu pãsãri vii, pe întreg teritoriul
României, pentru o perioadã de 30 de zile, fie cã
acestea se desfãºoarã ambulant, fie prin
intermediul unor mijlocitori, comercializarea
putând fi efectuatã doar de cãtre fermele
comerciale autorizate, cu pãsãri a cãror
stare de sãnãtate este atestatã.
   În acest context, DSVSA Mehedinþi  solicitã
cetãþenilor sã aibã în vedere:
- prevenirea oricãrui contact direct ºi indirect
între pãsãrile sãlbatice, în special cele de apã,
ºi pãsãrile domestice, în special raþe ºi gâºte.
Astfel, este interzis accesul tuturor pãsãrilor la
luciuri de apã, lacuri, bãlþi, râuri ºi orice altã
amenajare hidrologicã naturalã sau artificialã;
- separarea, în cadrul gospodãriei, a raþelor
ºi gâºtelor de alte pãsãri domestice;
- se va evita, prin toate mijloacele, creºterea
pãsãrilor domestice în aer liber, acestea
fiind þinute obligatoriu închise în spaþii de
cazare special amenajate;
-atunci când acest lucru nu este posibil,
hrãnirea ºi adãparea pãsãrilor se va realiza
într-o zonã acoperitã la care nu pot avea
acces pãsãrile sãlbatice;
- se interzice adãparea pãsãrilor domestice
cu apã din sursele de apã de suprafaþã
accesibile pãsãrilor sãlbatice;
- se va evita intrarea mai multor persoane
în zona de exploatare a pãsãrilor domestice,
miºcãrile limitându-se la o singurã
persoanã (proprietarul exploataþiei);
- se va avea în vedere prevenirea contactului
cu alte specii de animale, în special

Informare de presã

Mãsuri dispuse la nivel naþional pentru a
preveni rãspândirea gripei aviare

rozãtoare ºi animale de companie;
- se va acorda o atenþie sporitã riscurilor de
introducere ºi diseminare a bolii de cãtre
vânãtori, care pot transmite virusul de la
pãsãrile sãlbatice la cele domestice, prin
prelucrarea pãsãrilor vânate în exploataþiile
nonprofesionale sau prin echipamentele
folosite la vânãtoare

Orice caz de îmbolnãvire sau mortalitate
în rândul pãsãrilor trebuie anunþatã imediat
medicului veterinar.
   În contextul epidemiologic actual, de
creºtere a numãrului focarelor de gripã
aviarã pe tot teritoriul Europei, presiunea
viralã este foarte mare ºi de aceea este
absolut necesarã impunerea ºi respectarea
unor mãsuri suplimentare pentru a preveni
rãspândirea acestei boli.
   La nivel european, pierderile economice
cauzate de evoluþia gripei aviare sunt foarte
mari, statul cel mai afectat fiind Polonia.
   De aceea, DSVSA Mehedinþi   solicitã
sprijinul fermierilor din industria avicolã ºi al
cetãþenilor în aplicarea mãsurilor de
biosecuritate ºi respectarea tuturor mãsurilor
dispuse de autoritãþi, pentru a împiedica
rãspândirea gripei aviare pe teritoriul þãrii
noastre ºi a evita pagubele economice
enorme generate de aceastã boalã.
   DSVSA Mehedinþi  monitorizeazã în
permanenþã statusul de sãnãtate al pãsãrilor
domestice ºi  al celor sãlbatice (rezervorul
natural de virus), astfel încât pe piaþã sã
ajungã doar produse provenite de la animale
sãnãtoase ºi, implicit, sã protejeze industria
avicolã din þara noastrã.
   În acest context, DSVSA Mehedinþi va
efectua controale prin inspectorii sanitar
veterinari, dar ºi controale în trafic cu
reprezentanþii IPJ Mehedinþi.
Director Executiv, Dr. Valentin Mariþoiu

În cursul anului 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncã
Mehedinþi desfãºoarã, sub coordonarea Inspecþiei Muncii,

o Acþiune de monitorizare privind riscurile existente la
locurile de muncã din microîntreprinderi (1 - 9 lucrãtori)

   Acþiunea are ca obiectiv monitorizarea respectãrii
prevederilor legale privind prevenirea riscurilor
profesionale în microîntreprinderi, precum ºi cu privire la
mãsurile de prevenire ºi protecþie aplicate. Acþiunea de
monitorizare urmãreºte, pe de o parte, conºtientizarea
angajatorilor cu privire la necesitatea respectãrii cerinþelor
legale din domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã ºi, pe
de altã parte, identificarea situaþiei actuale a activitãþilor
de prevenire ºi protecþie realizate în microîntreprinderi.
   În Comunicarea Comisiei Europene COM(2014) 332 final
referitoare la Cadrul strategic al UE privind securitatea ºi
sãnãtatea la locul de muncã 2014 – 2020 se precizeazã cã:
„garantarea unui mediu de lucru sigur ºi sãnãtos pentru cei
peste 217 milioane de angajaþi din UE reprezintã un obiectiv
strategic pentru Comisia Europeanã.[…] Prevenirea
riscurilor ºi promovarea unor condiþii mai sigure ºi mai
sãnãtoase la locul de muncã sunt esenþiale nu numai pentru
a îmbunãtãþi calitatea locurilor de muncã ºi a condiþiilor de
lucru, ci ºi pentru promovarea competitivitãþii.” Unul dintre
obiectivele strategice se referã la o mai bunã punere în
aplicare de cãtre statele membre a legislaþiei privind
securitatea ºi sãnãtatea în muncã. In acest sens, Cadrul
strategic al UE precizeazã cã: „este esenþial ca întreprinderile
sã priveascã misiunea inspectorilor ca pe un efort de
facilitare a respectãrii legislaþiei, ºi nu ca pe un obstacol în
calea activitãþii lor economice.”
   Potrivit datelor statistice furnizate de Institutul Naþional
de Statisticã, în anul 2018 ponderea microîntreprinderilor,
întreprinderilor mici ºi mijlocii în totalul întreprinderilor
din România era de 99,78%. Acest procent s-a menþinut
aproximativ constant în ultimii ani, segmentul de
microîntreprinderi, întreprinderi mici ºi mijlocii
reprezentând, în prezent, motorul economiei.
   Ponderea cea mai importantã din totalul întreprinderilor
din România o reprezintã microîntreprinderile (0-9 lucrãtori).
Din datele Institutului Naþional de Statisticã rezultã cã, în
anul 2018, funcþionau 1.003.365 microîntreprinderi, adicã
93,11% din totalul întreprinderilor din România.
   În prima etapã a acþiunii au fost selectate un numãr de 50
de microîntreprinderi active din judeþ care vor fi cuprinse în
acþiunea de monitorizare, din baza de date a inspectoratului
teritorial de muncã. Microîntreprinderilor selectate,
inspectorii de muncã le-au transmis un Chestionar privind
respectarea cerinþelor minime generale de securitate ºi
sãnãtate în muncã cu precizarea termenului de rãspuns,
respectiv 10 zile lucrãtoare de la trimiterea chestionarului.
Transmiterea chestionarelor cãtre microîntreprinderi a fost
realizatã, de preferinþã, în format electronic.
   Inspectorii de muncã vor analiza rãspunsurile
angajatorilor la Chestionarul privind respectarea cerinþelor
minime generale de securitate ºi sãnãtate în muncã ºi, în
funcþie de rezultatul analizei, vor stabili microîntreprinderile
la care vor efectua vizite de inspecþie.

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

COMUNICAT DE PRESÃ

Toate lucrãrile înscrise la concurs sunt incluse într-un sistem de premiere pe secþiuni
ºi categorii de vârstã. Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III, menþiuni, trofee de
excelenþã ºi diplome de participare.
Lucrãrile se trimit însoþite de fiºa de înscriere, în format electronic - obligatoriu pânã la
data de 11 iunie 2021 la adresa de email: asociatia.pleiadis@gmail.com
Lucrãrile premiate vor fi publicate în volumul cu ISBN al evenimentului.
Vom confirma primirea lucrãrilor!
Opþional: se poate semna ºi acordul de parteneriat.
Detalii privind desfãºurarea concursului le gãsiþi pe urmãtorul link:
https://drive.google.com/file/d/1Ye0BJtXv2SDTigtvFAhyNBQ0OCKpg-HO/view
(Executaþi: click pe link - se deschide o pagina nouã cu documentele ataºate - apãsaþi pe
sãgeta din colþ sus (download) pentru descãrcarea zip-ului.)

Vã aºteptãm cu drag!

“Copilãria de-a lungul AnoTimpurilor” urmare din pagina 7
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La 15 August se împlinesc 300 de
ani de când Domnul Constantin
Brâncoveanu al Þãrii Româneºti,
împreunã cu cei patru fii ai sãi ºi cu
ginerele au fost decapitaþi la
Constantinopol. Spre aducere
aminte, se cuvine sã zãbovim câteva
momente asupra personalitãþii
marelui voievod.

Provenea din neamul  domnesc
al Basarabilor. Era bogat, învãþat ºi
foarte diplomat. Domnia a luat-o în
urma solicitãrii boierilor þãrii, care-l
socoteau cel mai capabil dintre ei
de-a scoate þara din nevoi ºi de a
asigura pacea ºi liniºtea. În vremea
aceea, Þara Româneascã ºi Moldova
erau douã fâºii abia vizibile în umbra
a trei coloºi ai vremii: la sud –
Imperiul Otoman, la rãsãrit –
Imperiul Þarist (Rusesc), la nord -
Imperiul Austriac, care avea în
stãpânire ºi Transilvania. Toate
aceste trei imperii voiau sã acapareze
Principatele Române. Între acestea
erau rãzboaie permanente. I-a trebuit
domnului român multã diplomaþie
ca sã poatã sã strecoare þara printre
pericolele care o ameninþau.
Înþelepciunea lui se poate vedea ºi
din faptul cã în cei 25 de ani de
domnie (1688 – 1714) în Þara
Româneascã nu a fost rãzboi,
chiar dacã armata a fost implicatã
în mai multe rânduri în rãzboaie
mari din Europa.

În vremea lui Brâncoveanu,
cultura a cunoscut o dezvoltare fãrã
precedent. L-a adus pe Antim
Ivireanul din Georgia ºi l-a pus
mitropolit al Þãrii Româneºti. Cu
ajutorul acestui cãrturar, a înfiinþat
mai multe tipografii ºi a tipãrit
nenumãrate cãrþi în limba românã,
dar ºi în limbile greacã, slavonã,
arabã, georgianã. A dotat bisericile
ºi mânãstirile din Þara Româneascã
cu cãrþi în cea mai curatã limbã
româneascã, a trimis în tainã cãrþi
românilor din Transilvania aflaþi sub
stãpânire austriacã. A trimis cãrþi
creºtinilor din Peninsula Balcanicã,
Asia Micã ºi Orientul Apropiat aflaþi
sub stãpânire turceascã, a trimis
cãrþi ºi creºtinilor din Georgia. A
construit multe mânãstiri, biserici
ºi palate în Þara Româneascã. A
construit Mânãstirea Sâmbãta de
Sus de lângã Braºov, ca un afront

Brâncovenii
la distrugerea mânãstirilor ºi
bisericilor, pe care o fãcea
generalul austriac Bucow. A
înfiinþat stilul de construcþie
“brâncovenesc”, caracterizat în
special prin pridvorul din faþa
bisericii. A înfiinþat ºcoli, a ridicat
Academia “Sf. Sava” la nivelul cel mai
înalt pe care l-a cunoscut aceastã
ºcoalã superioarã româneascã. A
întreþinut legãturi diplomatice cu
numeroase state europene, inclusiv
cu cele trei imperii vecine de care am
vorbit mai sus.

Despre Constantin Brâncoveanu
se dusese pretutindeni vestea cã
este “prinþul aurului”, cã este “putred
de bogat”. Lucrul acesta i-a ispitit
pe turci. Nu le-a fost de ajuns cã le
dãdea Brâncoveanu haraciul legiuit,
la care se adãugau nenumãratele
daruri ºi peºcheºuri, voiau totul. Un
nepot al lui Brâncoveanu, doritor de
a ajunge domn, l-a trãdat. Câteva
scrisori de tainã trimise de
Brâncoveanu la Viena au fost
direcþionate de “nepoþel” cãtre
Constantinopol. A fost destul ca
turcii sã-l socoteascã trãdãtor. L-au
arestat în primãvara lui 1714 cu
aproape toatã familia. Pânã în
august a fost torturat cu sãlbãticie
ca sã spunã unde are comorile.
Înainte de a fi decapitat el ºi fii lui, li
s-a propus cã vor scãpa cu viaþã ºi
vor fi repuºi în funcþie, dacã îºi
abandoneazã credinþa ºi trec la
islamism. Nimic nu l-a înfricoºat:
nici faptul cã pierduse tronul ºi i se
confiscase averea, nici faptul cã îi
erau decapitaþi copiii ºi ginerele, nici
faptul cã avea sã fie decapitat el
însuºi. Nu ºi-a abandonat religia ºi
a rãmas stâlp de neclintit al
Ortodoxiei ºi al conºtiinþei
româneºti. Dureros este faptul cã la
decapitarea Brâncovenilor au asistat
toþi diplomaþii europeni acreditaþi la
Constantinopol, care ar fi putut sã-i
ia apãrarea, sã-l apere pe cale
diplomaticã. N-au miºcat un deget!
În unele ziare din Occident, apãrea
ºtirea cã “un prinþ valah a fost
decapitat, fiindcã nu ºi-a achitat
haraciul!”.

Brâncovenii rãmân un reper sfânt
al neamului românesc ºi al credinþei
ortodoxe.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Redeschiderea pieþei valutare dupã
minivacanþa de Paºte nu a adus
schimbãri semnificative pentru cursul
euro, care s-a menþinut aproape de
pragul de 4,93 lei.

Media monedei unice a fluctuat între
4,9254 ºi 4,9266 lei, cea de la sfârºitul
perioadei  fiind stabilitã la 4,9263 lei,
într-o ºedinþã în care tranzacþiile se
realizau în culoarul 4,925 – 4,93 lei.

Dupã publicarea deciziei de politicã
monetarã a BNR, care a menþinut
dobânda sa cheie la 1,25%, cotaþiile
au atins un maxim de 4,933 lei, semn
cã în piaþa valutarã existau speranþe cã
va urma o creºtere a ratei.

În comunicatul de presã care a urmat
deciziei se aratã cã „BNR monitorizeazã
atent evoluþiile mediului intern ºi
internaþional ºi este pregãtitã sã
utilizeze instrumentele de care dispune
în vederea îndeplinirii obiectivului
fundamental privind stabilitatea
preþurilor pe termen mediu”.

Veºti bune, inclusiv pentru leu, au
venit de la Bruxelles. Previziunile
economice de primãvarã ale Comisiei
Europene indicã o recuperare mai rapidã
a pierderilor suferite de economia
României în cursul anului trecut.
Astfel, PIB-ul va creºte acum acesta
cu 5,1% pentru a încetini în 2022 la
4,9%, în timp ce economia Uniunii
Europene ar urma sã creascã cu
4,2%, respectiv cu 4,4%.

Creºterea ºomajului din Statele Unite
la 6,1% în aprilie ºi crearea a doar
266.000 noi locuri de muncã în
economia americanã, mult mai puþin
decât prognozele analiºtilor care
anticipau un milion de slujbe noi, au
afectat evoluþia dolarului american.

Euro a crescut de la 1,1986 dolari,
la începutul perioadei, la 1,2188 dolari,
iar cursul monedei americane a atins
un minim al ultimelor douã luni la
4,0491 lei, pentru ca la sfârºitul

Euro aºteaptã sã treacã de 4,93 lei
perioadei sã urce la 4,0599 lei.

Cursul monedei elveþiene a fluctuat
între 4,4827 ºi 4,4961 lei, cel de
miercuri fiind stabilit la 4,4905 lei.

Lira sterlinã a profitat de rezultatul
alegerilor din Scoþia, unde a scãzut
riscul organizãrii unui referendum
privind independenþa faþã de Regatul
Unit, ºi a crescut pânã la 1,1630 –
1,1665 euro iar cursul a urcat de la un
minim de 5,6770 la 5,7396 lei.

Preþul gramului de aur a crescut de
la 231,9385, la începutul intervalului,
la 239,3755 lei, la sfârºitul lui,
consecinþã a creºterii unciei pe pieþele
specializate la 1.832 – 1.845 dolari,
dupã circa douã luni în care a fost testatã
scãderea sub pragul de 1.650 dolari.

La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la 3 luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat la 1,54%.
Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare,
s-a oprit la 1,66% iar cel la 12 luni a
scãzut de la 1,75%, valoare stabilitã la
jumãtatea lunii trecute, la 1,74%.

Conform unei prognoze a analiºtilor
Bãncii Transilvania pe termen mediu va
apare o convergenþã a „marjelor nete
de dobândã din România spre
nivelurile din Zona Euro, scenariu
susþinut de perspectivele de aderare la
OCDE ºi de intensificare a procesului
de apropiere structuralã de nucleul dur
al Uniunii Europene”.

Bitcoin a încercat sã profite de
depreciere bancnotei verzi, dar nu a
reuºit sã depãºeascã pragul de 60.000
de dolari. Criptomoneda fluctua la
sfârºitul perioadei pe platforma
integratoare WorldCoinIndex în
culoarul 56.000 – 58.000 dolari.

Ether a atins miercurea aceasta un
nou record de aproape 4.366 dolari.
Analiza cuprinde perioada 5 - 12 mai.

 Radu Georgescu
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

  Situaþii controversate în plan financiar! Este
vorba despre modificãri salariale sau ale condiþiilor de
muncã. Fie primeºti o sumã de bani restantã pentru
eforturile depuse în câmpul muncii, fie afli informaþii
deosebite privitoare la felul în care se vor desfãºura
activitãþile profesionale de acum încolo. În culisele
evenimentelor existã detalii pe care nu le poþi depista
sau înþelege acum. Totuºi, fii prudent, circumspect ºi
nu lua de bun chiar tot ce auzi. Se deschide un nou
capitol financiar, o nouã etapã în ceea ce priveºte
veniturile tale obþinute de la un loc de muncã. O
conversaþie tãinuitã cu cineva din anturajul apropiat te
va lãmuri ºi liniºti. Tensiuni în plan domestic ºi
activitãþi casnice urgente, ce trebuie duse la bun sfârºit.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmânã foarte importantã, pentru cã
transformãrile interioare la care eºti predispus sunt de
bun augur. Însã, nu vei înþelege mare lucru acum.
Senzaþia cã totul se desfãºoarã în favoarea ta va fi
accentuatã ºi aducãtoare de liniºte ºi confort sufletesc.
Ceva se terminã, ceva stã sã înceapã. Detaºeazã-te de
toate, lasã-te purtat de evenimente, dar în acelaºi timp
fii deschis la nou ºi progres. Sãnãtatea este vulnerabilã,
astfel cã ºi stãrile tale de spirit sunt oscilante ºi dificil
de suportat sau înþeles de cãtre ceilalþi. Controleazã-þi
reacþiile! Apar noutãþi financiare. Sunt ºanse bune de
a primi salariul, o primã, cadouri interesante. Relaþiile
cu anturajul apropiat sunt conflictuale.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Energia astralã a sãptãmânii te predispune la
transformãri interioare profunde, rãscoliri sufleteºti
greu de explicat în cuvinte, dar ºi greu de înþeles. Ai
nevoie de odihnã, detaºare de cotidian ºi revizuirea
tuturor situaþiilor ºi relaþiilor în care eºti implicat.
Posibile neplãceri legate de sãnãtatea gâtului ºi a
segmentelor sistemului urogenital. Evitã, în limita
posibilului, consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirurgicale, deoarece existã riscuri
majore de erori cu efecte pe termen lung. Dezvoltã
gândirea pozitivã! În a doua parte a sãptãmânii te
vei simþi mult mai bine. Traseazã direcþii noi, atât în
plan personal, cât ºi în plan profesional. Primeºti
bani sau cadouri, însã ºi informaþii noi legate de
salarizarea locului de muncã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Aspectele socio-profesionale reprezintã subiectele
principale ale acestei sãptãmâni. Se contureazã
schimbãri majore, atât în relaþiile personale cu
prietenii, cât ºi în relaþiile de susþinere profesionalã
reciprocã de la locul de muncã. Se recomandã
prudenþã, discreþie ºi rãbdare! Încet, dar sigur pierzi
unii prieteni, dar se va face loc pentru alþii.
Deocamdatã priveºte atent la situaþiile în care eºti
implicat alãturi de aceste persoane ºi nu te lãsa
impresionat de vorbele sau gesturile, aparent, sincere.
Organizeazã-þi programul cotidian, astfel încât sã te
odihneºti regulat. Sãnãtatea este vulnerabilã. Existã
conflicte ascunse la locul de muncã, bine fiind sã le
iei în seamã ºi sã acþionezi la momentul potrivit. Îþi
vei reveni foarte bine la finalul sãptãmânii.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Schimbãri importante în plan profesional! La prima
vedere poate fi vorba despre finalizarea unor proiecte,
a unor etape de lucru sau se preconizeazã schimbãri în
grupul de lucru din care faci parte la locul de muncã.
Însã, de fapt, discret se va deschide o etapã de mare
anvergurã, cu efecte pe termen lung. Totul se poate
petrece rapid, fãrã prea mult zgomot sau fãrã explicaþii
pertinente. Fii prudent ºi evitã discuþiile contradictorii
sau luarea deciziilor radicale! Deocamdatã, ia aminte
la discuþii ºi evenimente. Sunt zile bune numai pentru
analize interioare, observaþie ºi dialog interior. Bazeazã-
te numai pe forþele tale! Conflicte în sfera profesionalã.
sãnãtatera este vulnerabilã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Vei fi animat de gânduri mãreþe pe tot parcursul
sãptãmânii, ca ºi cum îþi propui sã schimbi totul în
jurul tãu, dar astfel încât sã fie ºi în avantajul
celorlalþi. Energia astralã din aceste zile îþi accentueazã
simþurile fine, paranormale ºi de aici vei reuºi sã faci
conexiuni mentale nebãnuite vizavi de relaþiile ºi
situaþiile în care eºti implicat. Se pot accentua visele
ºi viziunile premonitorii. Mentalul este agitat, aºa
încât este bine sã nu forþezi nota ºi chiar sã te detaºezi
ºi sã te odihneºti conºtient. Demersuri legate de
cãlãtorii ºi studii pe termen lung sau în strãinãtate.
Eºti solicitat de cãtre ºefi ºi autoritãþi în plan
profesional, însã te vei descurca excelent. Totuºi, fii
ceva mai discret ºi mai puþin critic cu ceilalþi. Relaþiile
cu prietenii sunt dinamice ºi conflictuale pe alocuri.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Segmentul financiar are o importanþã deosebitã în
aceastã sãptãmânã. Sunt ºanse sã pui la punct
colaborãri, chestiuni patrimoniale împreunã cu
neamurile ºi partenerul de viaþã, aspecte care au în
comun bani, cheltuieli, servicii, bunuri folosite ºi de
tine ºi de aceste persoane. Se deschide o etapã nouã
în ceea ce priveºte câºtigurile din colaborãri ºi
administrarea unor bunuri comune cu alþii. Totuºi,
fii prudent ºi verificã atent fiecare document, fiecare
cheltuialã ºi evitã investiþiile de orice fel în prima
parte a sãptãmânii. Cineva din anturajul apropiat te
poate ajuta foarte bine cu sfaturi ºi idei deosebite.
Apar situaþii ce implicã forme de studiu, învãþare,
evaluare. Este posibil sã te înscrii la un curs sau sã
faci demersuri specifice unor cãlãtorii îndepãrtate.
Posibile neplãceri în relaþiile cu ºefii ºi cu autoritãþile.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

 Sãptãmânã foarte importantã în plan partenerial! Se
vor reconfigura colaborãri, o relaþie matrimonialã sau
se finalizeazã etape de viaþã ºi activitate comune cu
alþii. Este rost ºi de noutãþi favorabile în plan
partenerial, însã deocamdatã, trebuie prudenþã,
rãbdare, discernãmânt. Este bine sã fii obiectiv, sã-þi
urmãreºti scopurile personale ºi sã închei acele relaþii
ºi situaþii care te þin în loc sau care deja îþi dãuneazã
în vreun fel. Existã detalii ºi interese ascunse, atât în
orice tip de colaborare socio-profesionalã, cât ºi în
relaþia de cuplu. Dezamãgirile pot fi de proporþii.
Pentru a-þi îmbunãtãþi planurile de viitor este nevoie
sã renunþi rapid la tot ce este perimat. A doua parte a
sãptãmânii va evidenþia situaþii financiare comune cu
alþii, cheltuieli comune, aspecte patrimoniale. Tensiuni
în comunicare, însã ºi în relaþiile cu strãinãtatea.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãnãtatea ºi activitatea desfãºuratã în cadrul unui loc
de muncã reprezintã aspectele care se vor modifica mult
începând cu aceastã sãptãmânã. Este bine sã-þi
supraveghezi semnalele organismului ºi sã apelezi la ajutor
de specialitate. Transformãrile personale care se întrezãresc,
întâmpinã-le cu mintea ºi sufletul deschise. Continuã-þi
programul de viaþã cu paºi mãrunþi, fãrã a forþa nota în
vreun fel. Orice grabã, orice decizie luatã acum, orice
implicare în ceva nou ar trebui evitate, pentru cã nu au
ºanse sã se materializeze corect în viitor. Se deschid noi
direcþii profesionale, de care este bine sã profiþi. Tendinþa
de a refuza este mare ºi pãguboasã. Relaþiile colegiale
sunt tensionate ºi imprevizibile. Foarte dinamice sunt ºi
relaþiile parteneriale, existând posibilitatea unor colaborãri
noi sau a unei cãsãtorii. Cheltuieli comune cu alþii ºi
aspecte legate de moºteniri ºi partaje.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii te solicitã mult
în aceste zile, fapt pentru care ar fi bine sã fii prudent ºi
circumspect pe alocuri. Se contureazã modificãri majore
ºi chiar finaluri în plan amoros. Se deschide o etapã total
nouã ºi neaºteptatã, atât în relaþia cu o persoanã iubitã,
cât ºi în relaþiile cu copiii. Misterul, farmecul, dar ºi iluziile
stãpânesc acest segment de viaþã, astfel cã puþin probabil
sã-þi dai seama de adevãratul sens al situaþiilor care se
ivesc. Evitã sã ai aºteptãri faþã de cei dragi! Tu eºti cel care
are nevoie sã-ºi remodeleze concepþiile vizavi de iubire ºi
implicaþiile ei. Însã, eºti foarte creativ ºi inspirat, aºa încât
relaxeazã-te cu un hobby. Foarte mult de lucru se
contureazã în a doua parte a sãptãmânii, plus niscai
probleme legate de sãnãtate. Dozeazã-þi eforturile!
Controverse parteneriale în weekend.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În casã ºi familie se preconizeazã schimbãri interesante,
dar pline de mister. Atenþia ºi eforturile îþi vor fi atrase de
treburile gospodãreºti restante ºi de conversaþiile cu
membrii familiei. Fii prudent ºi rãbdãtor, pentru cã este
dificil de ajuns la un consens, chiar dacã toatã lumea
doreºte acelaºi lucru. Vei fi nevoit sã te împarþi între
îndatoririle profesionale ºi cele casnice. Însã, accentul
sãptãmânii revine mai mult laturii personale ºi relaþionãrii
cu cei dragi. Organizeazã-þi timpul ºi resursele, astfel încât
sã rezolvi tot ce îþi propui. Se deschide o nouã etapã
familialã, care va presupune un alt stil de viaþã acasã, alt
mod de relaþionare cu neamurile sau relocarea ta în alte
þinuturi. Relaþii sentimentale sunt dinamice ºi de bun
augur. Multe treburi de rutinã, dar fii prudent, deoarece
sãnãtatea este vulnerabilã în weekend.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Evenimentele principale ale sãptãmânii se concentreazã
pe segmentul relaþiilor cu anturajul apropiat, de aceea ar fi
bine sã acorzi atenþie necesarã tuturor discuþiilor ºi întâlnirilor
cu aceste persoane. Se vor crea contexte favorabile pentru a
te desprinde din situaþiile ºi relaþiile toxice. Unii se vor þine
scai de tine, din varii motive personale. Evitã sã vorbeºti
despre tine ºi intenþiile tale sau despre subiecte pe care le
cunoºti puþin sau deloc. Prudenþã, rãbdare ºi acceptã ideile
ºi nevoile altora! Sunt momente favorabile de a lega noi
relaþii apropiate ale cãror eficienþã se va dovedi în timp.
Cãlãtorii pe distanþe scurte, forfotã mentalã ºi dorinþa de a
învãþa sau de a studia ceva nou ºi inedit. Relaþiile cu membrii
familiei sunt excelente. Ai spor în treburile gospodãreºti.
Neplãceri legate de sãnãtate în weekend, plus conflicte în
relaþiile de muncã.

(13 - 19 mai 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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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

   Scos la licitaþie de aproape de 2 ani,
stadionul Termo din Drobeta - Turnu
Severin a fost, în cele din urmã, vândut.
Baza sportivã, compusã din teren
intravilan cu suprafaþa de 29.440 mp,
care include suprafaþa de joc cu gazon
natural, tribunã ºi vestiar, dar ºi un teren
de antrenament, a fost adjudecatã de
controversatul om de afaceri severinean
Constantin Bãdescu, pentru suma de
717.000 euro. Arena aparþinea Regiei
Autonome pentru Activitãþi Nucleare
(RAAN),  societa te  af latã în
insolvenþã, cu datorii de zeci de milioane de euro.
   În sezonul 2011-2012, stadionul Termo a gãzduit jocurile
de Liga a 3-a ale echipei CS Termo Drobeta Turnu Severin,
proaspãt promovatã din campionatul judeþean Mehedinþi.
Dupã doar un tur de campionat, încheiat pe podium, echipa
s-a desfiinþat, din cauza problemelor financiare.
   În ultimii ani, stadionul Termo a gãzduit jocurile
echipei de juniori republicani CSS Drobeta Turnu
Severin, dar ºi pe cele ale echipei de Liga a 2-a de
fotbal feminin ACS Atletic Drobeta. De altfel, ultimul
joc pe stadionul Termo a avut loc duminicã, între
ACS Atletic Drobeta ºi FK Csikszereda Miercurea
Ciuc, scor 0-2. Neavând unde sã mai joace, CSS
Drobeta Turnu Severin va disputa pe stadionul din
ªimian, meciurile de sâmbãtã, cu Viitorul Pandurii
Târgu Jiu, din cadrul seriei a 10-a a Campionatului
Naþional de Fotbal U19 ºi U17. În perioada
urmãtoare, arena va fi demolatã. Încã nu se ºtie noua
destinaþie. Probabil, noul proprietar, Constantin
Bãdescu, va face hale pentru firmele sale, dar ar
putea vinde o parte din teren ºi unui supermarket.
   În 2012, omul de afaceri Constantin Bãdescu era
arestat pentru constituire de grup infracþional organizat,
înºelãciune, spãlare de bani, fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã ºi evaziune fiscalã. Firma sa, Trans
Baco (specializatã în transporturi urbane, suburbane
ºi metropolitane de cãlãtori, dar ºi în construcþii), s-a
bucurat de contracte generoase cu statul. Numai în

Hotelul Piatra Mare din staþiunea Poiana
Braºov a gãzduit în perioada 06-09.05.2021
Campionatele Naþionale de Judo, individual, tineret,
U23, individual, dar ºi echipe.
   Competiþia organizatã de Federaþia Românã de Judo a
adunat la start cei mai buni Judoka din þarã. Au fost prezenþi
la Poiana Braºov 161 de sportivi legitimaþi la 30 de cluburi.
   CSM Drobeta Turnu Severin a participat cu 6
sportivi care s-au clasat dupã cum urmeazã:
Loc III - ARGINT DIANA -52 kg
Loc III - TOPALÃ VLAD + 100 kg
Loc V - BORTOS ANDREEA -57 kg
Loc IX - VLADU ANA MARIA -48 kg
-MITAR REBEKA -52 kg
 Neclasat -BASICA CONSTANTIN -66 kg
   Urmeazã la sfârºitul lunii mai Campionatul

Staþiunea Poiana Braºov a gãzduit Campionatele Naþionale de Judo

Naþional Juniori 3, U16, individual ºi Campionatul
National Echipe juniori 2, U 18, masculin ºi feminin.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

Stadionul Termo a fost vândut

2011, compania a câºtigat peste ºapte licitaþii publice
cu diverse primãrii din judeþele Mehedinþi ºi
Dolj, cu Regia Autonomã pentru Activitãþi
Nucleare (RAAN), dar ºi cu Registrul Auto
Român (RAR), potrivit datelor din Sistemul
Electronic de Achiziþii Publice (SEAP). Cel
mai mare contract, de aproape 71 de
milioane de lei (17 milioane de euro), fãrã
TVA, a fost încheiat cu Primãria Drobeta
Turnu Severin în luna mai 2011, pentru
reabilitarea reþelei de strãzi.
   Iniþial, Bãdescu a fost de negãsit la domiciliu
pentru a fi arestat ºi a fost dat în urmãrire
generalã ºi în consemn la frontierã. S-a predat
dupã câteva zile, însoþit de avocatul sãu, Sorin
Crudiu. Acesta a reuºit sã-i stabilescã ulterior
clientului sãu o cauþiune de 10 milioane de
lei, pentru ca Bãdescu sã fi judecat în libertate.
   Prejudiciul în dosarul instrumentat de
procurorul DIICOT Constantin ªopalcã a fost
de 12 milioane de euro. Alte trei persoane
au fost arestate în acel dosar.
   În 2011, conform revistei Forbes,
Constantin Bãdescu era cel mai bogat
mehedinþean, cu o avere de aproape 11
milioane de euro, ºi se afla pe locul 382 la
nivel naþional. Conform avocatului sãu, averea
lui Bãdescu ar fi fost de 27 milioane euro.
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Campioana judeþeanã de la
Mehedinþi, ACS Viitorul ªimian, a
avut noroc la tragerea la sorþi a
turului I din cadrul barajului pentru
promovarea în Liga 3, efectuatã
duminicã, 9 mai, la sediul FRF.
Deoarece 18 AJF-uri nu au organizat
campionatul judeþean, doar 3 jocuri
au fost programate, prin tragere la
sorþi, sã se dispute pe 12 mai, de la
ora 18:00, pe teren neutru, dupã
cum urmeazã: Viitorul Cluj –
Dinamo Bacãu, pe stadionul din
Odorheiu Secuiesc; FC Avrig
(Sibiu) - ACS Petrolul 95 Ploieºti
(Prahova), pe Stadionul ICIM din
Braºov ºi Victoria Carei (Satu Mare)
- Real Bradu (Argeº), pe arena Gaz
Metan din Mediaº.
   Neextrasã din urnã, campioana
Ligii a 4-a Mehedinþi s-a calificat
automat în turul al II-lea al barajului,

Echipele la care evolueazã ºi
patru fotbaliºti mehedinþeni au
disputat, la sfârºitul sãptãmânii
trecute,  turul primei faze a barajului
de promovare în Liga 2. Intrat dupã
pauzã pe teren, mijlocaºul severinean
Mãdãlin Mihãescu a contribuit la
victoria echipei sale CSA Steaua
Bucureºti, care s-a impus cu scorul
de 2-0 în deplasarea de la Mostiºtea

Viitorul ªimian a scãpat de turul I
unde va întâlni, pe 16 mai (prima
manºã), respectiv 23 mai (manºa-
retur), una dintre echipele clasate pe
locurile 9/10 în cele 10 serii din Liga
3. În aceastã etapã, se va þine cont
de criteriul geografic, astfel cã
Viitorul ªimian nu poate întâlni decât
una dintre echipele Fortuna
Becicherecu Mic, Progresul Ezeriº,
Minerul Costeºti, CS Universitatea
II Craiova, AFC Hermannstadt II
Sibiu sau Academica II Clinceni.
Alãturi de campioana de la
Mehedinþi (Viitorul ªimian), cele din
Dolj (Dunãrea Calafat), Vâlcea (AFC
Bãbeni), Timiº (Pobeda Star
Bisnov), Caraº-Severin (Voinþa
Lupac), Arad (Frontiera Curtici),
Maramureº (CSM Sighetu
Marmaþiei), Hunedoara (Aurul Brad),
Sãlaj (Rapid Jibou), Braºov (CSM
Codlea), Suceava (Viitorul Liteni),

Ialomiþa (CSM Feteºti), Teleorman
(Rapid Buzescu), Constanþa (CSO
Ovidiu), Ilfov (Viitorul Domneºti),
Buzãu (ACS Team Sãgeata), Vaslui
(CSM Vaslui) ºi Mureº (CS Iernut)
s-au calificat, de-asemenea, direct
în faza a II-a. Tragerea la sorþi va
avea loc astãzi, 13 mai.
   AJF Gorj, Olt, Iaºi, Neamþ, Botoºani,

Vrancea, Galaþi, Dâmboviþa, Bihor,
Bistriþa-Nãsãud, Cãlãraºi, Harghita,
Giurgiu, Tulcea, Brãila ºi Covasna,
alãturi de AMF Bucureºti, nu au
organizat Liga 4, deoarece echipele
din judeþele respective nu ºi-au
permis sã efectueze teste rapide
antigene pentru depistarea Covid, din
7 în 7 zile.

Mihãescu, spre Liga 2

Rezultatele turului din faza I a barajului de promovare în Liga 2

B1: Locul 1, Seria 1 (Bucovina Rãdãuþi) – Locul 2, Seria 2 (Dacia Unirea Brãila) 2-0
B2: Locul 1, Seria 2 (SC Oþelul Galaþi) – Locul 2, Seria 1 (Foresta Suceava) 3-0
B3: Locul 1, Seria 3 (CS Afumaþi) – Locul 2, Seria 4 (FCSB II) 0-1
B4: Locul 2, Seria 3 (Mostiºtea Ulmu) – Locul 1, Seria 4 (CSA Steaua) 0-2
B5: Locul 1, Seria 5 (Corona Braºov) – Locul 2, Seria 6 (CSO Filiaºi) 1-0
B6: Locul 2, Seria 5 (Steagu Roºu Braºov) – Locul 1, Seria 6 (Vediþa Coloneºti) 0-1
B7: Locul 2, Seria 8 (Criºul Chiºineu Criº) – Locul 1, Seria 7 (Viitorul ªelimbãr) 0-2
B8: Locul 2, Seria 7 (Mãgura Cisnãdie) – Locul 1, Seria 8 (ªoimii Lipova) 2-1
B9: Locul 2, Seria 10 (SCM Zalãu) – Locul 1, Seria 9 (CSO Cugir) 2-0
B10: Locul 1, Seria 10 (Minaur Baia Mare) – Locul 2, Seria 9 (Unirea Dej) 0-0

Ulmu. Titulari au jucat mijlocaºii
Cristian Poianã (CSO Filiaºi) ºi
portarul Adelin Iliescu (ªoimii Lipova),
dar echipele lor au pierdut jocurile
disputate în deplasare cu Corona
Braºov (0-1), respectiv Mãgura
Cisnãdie (1-2). Fãrã atacantul
orºovean Gabriel Fulga în lot, FCSB II
a câºtigat cu scorul de 1-0 la CS
Afumaþi. Returul va avea loc sâmbãtã.

Legitimatã la CSM Drobeta
Turnu Severin, luptãtoarea Silviana
Popescu a câºtigat medalia de aur
la Campionatul Naþional de Copii
U15, desfãºurat la Târgu Mureº,
rezultat care i-a adus calificarea la
Europenele de la Sofia. „Am avut
patru meciuri la Naþionalele de la
Târgu Mureº ºi le-am câºtigat pe
toate, la categoria mea, 58 kg.
Luasem aurul ºi la Cupa României,
din urmã cu douã sãptãmâni, de la

Silviana Popescu, calificatã la Europene

   În vârstã de doar 19 ani,
severineanca Petronela Georgiana
Schinte s-a clasat pe locul 5 la
Campionatul Mondial de Box pentru
Tineret U23, desfãºurat în Polonia,
la Kielce. Pugilista pregãtitã, la CSM
Drobeta Turnu Severin, de Dumitru
Cipere a boxat în limitele
categoriei 81 kg ºi a pierdut
meciul, din sferturile de finalã, cu
reprezentanta Kazahstanului, Asel
Sagatova, scor 0-5, la puncte.
   Sub coordonarea antrenorului
federal Relu Auraº, delegaþia
României la participat la Mondialale
din Polonia cu 12 boxeri, 7 la
masculin ºi 5 la feminin, însã niciunul
n-a reuºit sã urce pe podiumul de
premiere. Cele mai bune rezultate le-
au izbutit Elisabeta Ostan (LPS
Banatul Timiºoara, 48 kg), Loredana
Marin (CSA Steaua Bucureºti, 60 kg),
Iulia Guþã (CSA Steaua Bucureºti, 64
kg) ºi Petronela Schinte (CSM

Odorheiu Secuiesc, iar acum mã
pregãtesc pentru Campionatul
European din Bulgaria, de la
sfârºitul lunii, unde îmi doresc o
clasare pe podium”, a spus
severineanca Silviana Popescu. La
Naþionalele de la Târgu Mureº,
CSM Drobeta Turnu l-a mai avut
în concurs pe Andrei Lãzãrescu (48
kg), însã elevul pregãtit de Elena
Nicoleta Bogasieru a pierdut din
primul tur.

 Mircea Oglindoiu

Schinte, în afara podiumului mondial

Drobeta Turnu Severin, 81 kg), toate
clasate pe locul 5. Bãieþii au pierdut
încã din optimile de finalã.
   Pentru severineanca Schinte
urmeazã, în luna iunie, Campionatul
European de Seniori, din Italia. În 2018,
la Campionatul European de Juniori,
din Rusia, Petronela Georgiana
Schinte lua medalia de bronz.
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei
cetitori de Obiectiv, bucurie mare pe
nerodu de Sucã, sare în câte un picior
pe malu Dunãrii, cã ajunsãrãm în
scenariul verde. Dupã nerod ºi dupã al
lu’ Zbanghiu, cicã nu mai trebe sã sã
restricþioneze nimica, e umbleala la liber,
pe oriºiunde, abia aºteaptã nerojii sã
treacã vama, cicã sã-ºi cumpere neºte
þigãri. ªi neºte visichi de ãla, cum îi
zâce, sã prindã curaj, sã nu sã lipeascã
virusu vreodatã. ªi tot ca sã nu sã mai
lipeascã, sã face maraton de vaccinare
pin parcare, pi la supermarket, pe
principiul cumperi neºte pufuleþi
primeºti ºi un vaccin gratis. Sã vedem
acuma cine sã înghesuie în ale trei zile,
di pe 14 ºi pãnã pe 16 mai, sã sã
vaccineze la grãmadã.

Între timp, ai noºtri bravi poliþiºti de
frontierã mai salvarã di la înec
treisprezece cetãþeni strãini care
traversau Dunãrea cu o barcã
gonflabilã. Cãutau ºi ‘mnealor condiþii
de trai mai bune, da nu sã informarã

 nea Mãrin

Sucã, al lu’ Zbanghiu ºi maratonu vaccinãrii, balauru di la Orºova, nea gigi ºi infatuarea
despre condiþiile di la noi ºi
când începurã sã ia apã la barcã,
fu prea târziu sã sã mai întoarcã.

Mã nepoate, ajunsãrã
vieþuitoarele sã invadeze
instituþiile. Sã întâmplã pi la
Orºova, unde o viperã fu
descoperitã de neºte
funcþionari, în preajma
instituþiei, pregãtitã sã atace
dacã e cazu. Acuma, nu sã ºtie
dacã era supãratã pe careva, ori
îºi cãuta un loc unde sã sã
odihneascã. Bine cã finalu nu
fu unul rãu pentru nimenea.

Mã fraþilor, de Ziua Europei,
nea Aladin, lideru PSD Mehedinti, s-
a apucat de scris mesaje pe pereþi, la
Vânju Mare. Cam singurel, fãrã alai
cum îi plãcea ‘mnealui, semn cã sã
confirma zvonurile de abandonare de
cãtre neºte primari de bazã,  lideri locali
de opinie.Nu cã s-ar duce la partidele
di la guvernare pentru fonduri, ci pur
ºi simplu nu le mai convine stilu

liderului social democrat,  infatuarea
lu’ nea Gigi. Care infatuare mai are
puþin ºi dã peste, iarã dacã asta e
atitudinea di care e nevoie, o sã sã
vadã la un moment dat. Da fiecare
cu strategia lui.

Mã nepoate, ar trebui ca nea
prefectu’ Pavel sã sã cam sesizeze.
Vorbim de prefectu judeþului
Mehedinþi ºi nu al oraºului,  cum îl
mediatizeazã unii, care ar trebui sã
aibã în vederea folosirea maºinilor de
serviciu în interes personal de cãtre
ºefii de deconcentrate, adicã pe bani
publici. Unii au ºi locuri de parcare
rezervate în parcarea blocului sau
casei, unde îºi au domiciliul. Poate
aflãm dacã tot instituþia plãteºte
parcarea, cã altfel nu sã explicã. Sã
vezi aglomerare de maºini pe metru
pãtrat, numai una ºi una. Sunt unele
de ocupã câte douã locuri deodatã,
deºi nu sã ºtie dacã plãteºte mãcar
unu, da sã poate verifica treaba asta.

Între timp, pi la unii nu le mai ajung
terenurile, de cât s-au extins, în dreapta
ºi în stânga, de s-a ajuns ca pe Clisurã
sã nu mai ai unde sã arunci un ac, care
sã nu cadã pe vreun acoperiº, pe vreo
cocioabã ceva. Unde mai pui cã toate

 Urmare din pag. 8

ºi aceastã misiune în momentele de faþã este încredinþatã fraþilor ºi fiilor noºtri
care mor la hotare (Aplauze prelungite).
   […] Aºadar, trebuie sã dovedim cã, dacã voim sã fim naþiune liberã ºi
independentã, nu este pentru ca sã ne liniºtim pe vecinii noºtri, nu este pentru
ca sã fim un popor de îngrijiri pentru dânºii; din contrã, ºi încã mai mult decât
pânã acum, sã arãtãm cã suntem o naþiune hotãrâtã sã ne ocupãm de noi, sã ne
ocupãm de naþiunea noastrã, sã ne ocupãm de dezvoltarea ei, de dezvoltarea
bunei stãri morale ºi materiale, iar nicidecum ca sã îngrijim, ca sã neliniºtim pe
cineva. Noi voim sã fim bine cu toate puterile ºi cu Rusia, ºi cu Austria, ºi chiar
cu Turcia; ºi cu Turcia vom face legãturi nouã, […] iar nu sã rãmânem în acele
legãturi ca pânã astãzi, care nu mai au raþiunea lor de a fi.
   Mã rezum, domnilor: voim sã fim independenþi, pentru cã voim sã trãim cu viaþa
noastrã proprie, pentru cã nu voim sã mai pãtimim pentru greºelile altora, pentru
cã voim ca la gurile Dunãrii de jos sã fie un bulevard în contra rezbelului. (Aplauze).
   […] Încã o datã vã declar, domnilor, în numele guvernului cã noi ne privim ca
în rezbel cu Poarta, cã legãturile noastre cu Poarta sunt rupte, cã guvernul va
face tot ce va fi cu putinþã ca starea noastrã de stat independent ºi de sine
stãtãtor sã fie recunoscutã de Europa la viitoarea pace, pe care ºi guvernul, ºi
dv., ºi þara întreagã o doreºte sã o vadã cu o orã mai înainte (Aplauze prelungite).
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sunt ocupate ºi în sezon ºi fãrã, la neºte
preþuri de zici cã s-a mutat Monte Carlo
în golful Orºovei.

Numai pi la nea Stãniºoarã bate
vântu, cã dacã s-a fãcut bucureºtean
ºi învârte milioanele, cu unii ºi cu alþii,
e treabã serioasã sã pare. Între timp,
pin zona portului, i-au ruginit scheletele
di la proiectu’ abandonat, unde vroia
sã-ºi facã trust de media. Unde mai
pui cã nici cu farmaciile nu s-a terminat
încâlceala, cã tanti de sã ocupã de
partea administrativã rãmasã cu
datoriile, aºa vorbeºte lumea. Cã aºa
e când eºti meleonar, îþi permiþi sã mai
faci ºi de astea, numite aroganþe. Da
pe spinarea altora. Bine, asta e altã
poveste, încâlcitã vorba lu’ Tanþa lu’
Pecingine, cu greu sã mai descurcã.
Între timp, al lu’ Zbanghiu sã duce sã
sã vaccineze, la maratonu de care vã
spuneam, aºa cã data viitoare o sã
aflãm dacã i s-a umflat capul. Cã a mai
pãþit-o ºi când ierea mic, de atuncea
are capul mare. N-ar fi rãu sã mergeþi
ºi ‘mneavoastrã la maraton, poate-l
întâlniþi pe acolo.

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


