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1 IUNIE sãrbãtorit de copiii refugiaþi

De ziua lor, copiii din cadrul centrelor regionale de proceduri ºi cazare a solicitanþilor de azil, aflate în administrarea
Inspectoratului General pentru Imigrãri,  au fost sãrbãtoriþi într-un cadru creat special pentru ei de cãtre ofiþerii de integrare
ºi reprezentanþii ONG-urilor. Împreunã au construit o lume aparte, plinã de luminã, culoare, veselie ºi armonie, în care
jocurile, cântecele ºi activitãþile creative au adus în sufletele copiilor, zâmbete ºi bucurie.
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Vicepreºedintele regional al PMP,
Ion Cupã, atrage atenþia asupra
pericolului major al creºterii
deficitului bugetar al României. Ca
finanþist de profesie ºi cu experienþa
anilor lucraþi în domeniul economic
ºi financiar, liderul PMP mai spune
cã Guvernul ar trebui sã fie atent ºi
la nivelul scãzut al gradului de
colectare a taxelor ºi impozitelor.

„Angajarea cheltuielilor fãrã
mãsurã, în paralel cu menþinerea
la un nivel scãzut al gradului de
colectare a taxelor ºi impozitelor,
va avea efect dramatic asupra
economiei, în viitorul apropiat. Mai
mult, funcþionarea economiei
numai din împrumuturi, achitarea
pensiilor din bani împrumutaþi, va

ION CUPÃ: „România trebuie sã fie
atentã la deficitul bugetar!”

duce la un blocaj financiar ºi, în
cele din urmã, intrarea în colaps
economic”, avertizeazã vice-
preºedintele PMP, Ion Cupã.

Adevãrul e cã ne-am dat seama
cu toþii, ºi ne dãm seama în fiecare
zi, cã numãrul maºinilor a crescut
ameþitor. Aproape cã nu existã stradã
ºi strãduþã care sã nu fie asaltatã de
maºini parcate sau în trecere. ªi
oraºul nostru, dar ºi toate oraºele
din þarã au înregistrat creºteri
spectaculoase ale numãrului
maºinilor proprietate personalã.
Acest lucru a dus la aglomerarea
incredibilã a carosabilului,
parcãrilor, a tuturor spaþiilor în care
se poate parca, fie ºi vremelnic, un
automobil. Noroc cu centurile
ocolitoare, altfel este greu de
imaginat cum ne-am descurca.

Fãrã a mai pune la socotealã poluarea,
care e un element fundamental în
aceastã discuþie ºi o dimensiune
catastrofalã a fenomenului, e clar cã
totul s-a petrecut ºi pe fondul unei
legislaþii mult prea laxe la acest capitol,
dar ºi ca urmare a dorinþei fiecãruia de
confort. E util sã ai maºinã, sã te poþi
deplasa. A devenit un stil de viaþã ºi o
necesitate. Aproape cã nu ne mai putem
imagina viaþa urbanã fãrã automobile.

Îmi amintesc cu nostalgie perioada
comunistã când puteai trece fãrã prea
mari griji strada. Erau puþine
automobile, în majoritatea cazurilor
Dacii, ici colo o Lada, câte un Lãstun
sau Trabant, un Aro. La maºinile strãine

O lume mai puþin zgomotoasã ºi toxicã
ne uitam ca la un spectacol rar.

Spun toate acestea în contextul
declaraþiei ministruluiCristian
Ghinea, despre implementarea
principiilor de taxare ecologicã,
absolut necesare într-o lume ca a
noastrã în care poluarea e o mare
problemã ºi o simþim pe pielea ºi
sãnãtatea noastrã ºi a copiilor noºtri.

Ministrul vrea, citez, „descurajarea
înmatriculãrii maºinilor mai vechi de
15 ani, dar ºi creºterea valorii
schemelor de casare pentru
vehiculele poluante, plus  stimulente
fiscale prelungite pentru vehiculele
cu emisii zero, ºi  suport pentru
extinderea infrastructurii de încãrcare
a maºinilor electrice.

Ideile sunt bune, bine-venite ºi
vitale în condiþiile actuale. O politicã
mai severã pe aceste aspecte ºi o
aplicare mai rapidã ºi mult mai fermã
a unor mãsuri de acest tip ne-ar
îmbunãtãþi cu siguranþã confortul
urban, viaþa socialã.

În Occident se discutã de decenii pe
tema poluãrii urbane, ºi nu se discutã
fãrã motiv, ci pentru cã ei au ajuns
înaintea noastrã la acest nivel ridicat
de poluare, de consumism fãrã
discernãmânt. ªi au învãþat o lecþie
durã, cu costuri enorme la nivelul
sistemului de sãnãtate.

Acum e rândul nostru sã pãºim
spre o lume mai curatã, mai respirabilã,
dacã vrem sã mai avem o lume, ºi nu
doar un maldãr de fiare ºi cabluri.
Trebuie sã încercãm sã pãstrãm
mediul înconjurãtor, sã-l respectãm.
Nu zic sã nu mai urcãm la volan, ci
sã o facem gândindu-ne ºi la ceilalþi,
la câte noxe eliberãm în aer.

Cu toþii ne dorim o lume mai puþin
zgomotoasã ºi mai puþin toxicã. Ca
sã-l parafrazez pe Malraux, secolul
21 va fi unul ecologic sau dupã el nu
va mai rãmâne nimic.

 Romeo Crîºmaru

   În ºedinþa din 27 mai 2021 Guvernul
a adoptat proiectul de Ordonanþã de
Urgenþã a Guvernului pentru
prelungirea unor termene privind
depunerea unor documente prevãzute
în sarcina persoanelor juridice
înregistrate la Registrul Comerþului.
   Ordonanþa stabileºte termenul
pentru depunerea declaraþiei anuale
de beneficiar real în anul 2021 la data
de 1 octombrie, indiferent de data
aprobãrii situaþiilor financiare anuale.
Menþionãm cã declaraþia anualã de
beneficiar real a fost reintrodusã prin
Legea nr. 101/2021 cu un termen de
depunere de 15 zile de la data
aprobãrii situaþiilor financiare anuale.
Acest termen scurt a fost introdus
chiar în perioada în care persoanele
juridice obligate sã depunã declaraþia

Guvernul a adoptat amânarea depunerii
declaraþiei de beneficiar real

anualã de beneficiar real aprobã
situaþiile financiare anuale.
   Acest lucru a generat incertitudine
cu privire la obligaþiile de declarare
ale persoanelor juridice prin raportare
la momentul aprobãrii situaþiilor
financiare ºi cel al intrãrii în vigoare
a Legii nr. 101/2021.
   Ordonanþa de Guvern adoptatã
rãspunde atât nevoii ca la sfârºitul
perioadei de raportare Registrul
beneficiarilor reali sã colecteze datele
tuturor persoanelor juridice supuse
raportãrii, cât ºi ca aceastã colectare sã
aibã loc într-o fereastrã de timp previzibilã
ºi rezonabilã, indiferent de momentul
aprobãrii situaþiilor financiare anuale.
Serviciul Relaþia cu Mass-Media
Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului ºi Turismului
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În micul municipiu mehedinþean Orºova,
ajuns o ruinã, unde nimic nu strãluceºte ºi unde
nimeni nu face absolut nimic pentru a pune în
valoare potenþialul turistic enorm al zonei, unde
sãrãcia guverneazã totul, iar disperarea
domneºte, o singurã instituþie se dezvoltã
armonios ºi renaºte miraculos. Este vorba
despre Spitalul Municipal Orºova, o instituþie
medicalã unde se aduc bani europeni pe bandã
rulantã ºi unde modernizarea, reabilitarea ºi
creºterea calitãþii actului medical sunt deziderate
de prioritate maximã.

Mai dotat, mai curat ºi mai dezvoltat decât multe
alte spitale din România, Spitalul Municipal din
Orºova este într-un permanent proces de
dezvoltare ºi reabilitare, graþie unui management
performant ºi inovativ, aplicat de managerul Adrian
Cican. De la secþii ºi cabinete nou înfinþate, medici
tineri aduºi aici, aparaturã modernã ºi personal
medical de excelenþã, pânã la proiecte europene
de milioane de euro, la Spitalul Municipal din
Orºova nimic nu mai pare imposibil.

La aproape un an de zile de la preluarea pentru
a doua oarã a mandatului de manager, Adrian
Cican a reuºit sã construiascã ºi sã dezvolte spitalul,
aducându-l la cele mai înalte standarde europene.
Datoria Spitalului a scãzut, în numai doi ani, de la
1,8 milioane lei la numai 109.000   lei.

Complex modular de primiri urgenþe,
cabinete noi ºi locuinþe pentru medicii tineri

Încã din luna martie a acestui an, managerul
Adrian Cican a reuºit sã foloseascã cu inteligenþã
suma de 445.000 de lei alocatã de la bugetul
local ºi a amenajat un complex modular de primiri
urgenþe, folosindu-se de containere modulare
ºi de donaþii importante pentru aparatura
ultramodernã din dotare. Având în vedere cã la
Orºova avem de a face cu un spital COVID-19,
complexul modular, amplasat lângã clãdirea
spitalului, permite accesul la servicii medicale ºi
pentru pacienþii non-Covid.

De asemenea, folosind surse proprii, în valoare
de 225.000 de lei, managerul Adrian Cican a
construit, lângã spital, un complex format din
containere preluate de la Rast, unde fuseserã
duse în timpul inundaþiilor devastatoare din anii
trecuþi. Complexul aratã acum ca o clãdire
cochetã în care s-au amenajat 3 cabinete
medicale ºi 2 garsoniere dotate ultramodern,
destinate medicilor tineri, care vor sã vinã sã
lucreze la Spitalul din Orºova.

Spitalul din Orºova, adus la standarde europene! Drept pedeapsã,
managerul este hãrþuit de Consiliul Local

Unul dintre cele mai curate ºi dotate spitale din sud-vestul României este cel de la
Orºova. Chiar dacã acum traverseazã o perioadã neagrã a transformãrii în spital

COVID-19, Spitalul Municipal din Orºova atrage fonduri europene, guvernamentale ºi
locale pe bandã rulantã ºi se dezvoltã la standarde europene. ªi cum nicio faptã bunã

nu rãmâne nepedepsitã, managerul spitalului este hãrþuit de Consiliul Local cu o
consecvenþã demnã de o cauzã mai bunã.

Foduri europene ºi secþii
reabilitate

Cu fonduri proprii, în valoare de
218.000 de lei, începând din 16 martie
2021 a fost reabilitat ambulatoriul de
specialitate al Spitalului ºi s-au
deschis cabinete medicale noi. Vorbim
de chirurgie pediatricã ºi ortopedie –
traumatologie, dar ºi de cabinetele de
ortopedie, urologie, oncologie medicalã, nefrologie
ºi pediatrie, nou deschise în ambulatoriul
spitalului. Mai trebuie spus cã anul trecut, când
ºi-a preluat mandatul, venind de la conducerea
Spitalului municipal de urgenþã din Caransebeº,
Adrian Cican a gãsit un spital complet blocat de
statutul de spital COVID-19, iar acum ambulatoriul
a fost deschis publicului non-covid. În numai 28
de zile a redeschis ambulatoriul de specialitate!

La capitolul fonduri europene, numai în ultimii

ani, spitalul a atras 5 milioane de euro ºi urmeazã
atragerea altor 7,5 milioane de euro. Ultimul
proiect aprobat ºi gata de implementare este unul
pe POIM, în valoare de 12.536.381,01 lei, adicã
2.550.000 de euro. Din aceºti bani, numai pentru
achiziþionarea de aparaturã medicalã se vor
cheltui 11.449.545 de lei, adicã 91,3 la sutã. Restul
de 8,7 la sutã din fonduri se vor cheltui materiale
sanitar de protecþie ºi dezinfecþie. De altfel,
aparaturã medicalã ultraperformantã s-a mai
achiziþionat, pe un alt proiect, aici amintind un
computer tomograf de ultimã generaþie ºi un
mamograf ultraperformant, plus un robot cu
acþionare vocalã care asigurã asistenþã medicalã,
dar ºi mai multe aparate ecograf 5D.

De la Banca Mondialã, Spitalul Municipal
din Orºova va primi 770.000 de euro pentru
reabilitarea secþiei de terapie intensivã,
fonduri nerambursabile.

„Din bugetul local am un proiect pentru

relocarea secþiei de recuperare medicalã fizicã ºi
balneologicã, în valoare de 1,2 milioane lei ºi
suntem în curs de solicitare cãtre Primãria Orºova
a unui proiect european în valoare de 2,5
milioane euro, pentru reabilitarea instalaþiei
electrice ºi a celei de gaze medicale fluide”, a
precizat managerul Adrian Cican.

Hãrþuit prosteºte de Consiliul Local
Cum în România nicio faptã nu rãmâne

nepedepsitã, pentru toate aceste realizãri
remarcabile, Adrian Cican
s-a ales cu invidia
politicienilor din Consiliul
Local. Aceºtia îl hãrþuiesc
aproape zilnic pe manager,
ameninþându-l cu o
comisie specialã de
anchetã care sã-i verifice
activitatea ºi care sã
dovedeascã o inepþie
nesusþinutã legal: cã a
construit fãrã autorizaþie,

deºi nu este cerutã de lege, complexul modular de
primiri urgenþe ºi complexul de containere cu
locuinþele pentru medicii tineri.

Ba, colac peste pupãzã, Consiliul Local,
proprietarul ºi administratorul unitãþii medicale,
refuzã sã aprobe organigrama ºi ºtatul de funcþii,
invocând motive prosteºti. Aceastã ambiþie
prosteascã ºi nefondatã ar putea duce la reducerea
a numai puþin 26 de posturi.

„Existã acest pericol, apelez la înþelepciunea
consilierilor locali sã înþeleagã cã în cazul în care
nu vor aproba organigrama ºi ºtatul de funcþii al
spitalului, voi fi obligat, atât eu cât ºi consiliul
director, sã restructurãm personalul medical, ceea
ce ar însemna o catastrofã pentru serviciile
medicale din Orºova. Noi trebuie sã fim atenþi la
gestionarea banului public, dar nu am cerut bani
pentru asta la bugetul local, banii vin de la Casa de
Asigurãri”, spune managerul Spitalului Municipal,
Adrian Cican.  Romeo Crîºmaru
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     Simpozionul s-a desfãºurat ca o
colaborare deosebitã a Primãriei din
Drobeta Turnu-Severin, a Consiliului
Judeþean ºi Prefectura Judeþului
Mehedinþi cu contribuþia deosebitã a
urmãtoarelor instituþii ºi ONG-uri:
Primãria ªimian, Asociaþia culturalã
Castraviþa-Desa, Arta Zamolxa-
Craiova, Cornul Abudenþei-Craiova,
Academia Daco-Românã Bucureºti,
Cultul Eroilor-Regina Maria-Craiova.
 La lucrãrile Simpozionului, au
participat ca invitaþi - Primarul
Municipiului Drobeta Turnu
Severin - Marius Screciu ºi
Viceprimarul Daniel Cârjan.
   Dupã salutul reprezetanþilor locali,
a luat cuvântul domnul deputat Gen.
Mircea Chelaru, care a subliniat rolul
ºi importanþa Revoluþiei de la 1821,
în istoria modernã a viitorului stat
românesc unitar. Au luat cuvântul
printre alþii: Geo Stroe-Bucureºti,
prof. Marin Opriºan, marcând
fiecare rolul ºi importanþa  lui Tudor
Vladimirescu la Revoluþia din 1821,
de la pregãtire, declanºare pânã la
finalul martirizant a lui Tudor, trãdat
de unii cãpitani ai sãi ºi executat
sãlbatic de membri ai Eteriei din
ordinul lui Alexandru Ipsilanti.
   A prezentat în mod inedit, prof.  C.
Rusu, activitatea lui Tudor, dinainte
de revoluþie, ca ºi “clucer” ºi “cãpitan
de plai, funcþii  avute pânã în 1816.
Printr-o activitate neobositã a reuºit
sã descopere originea tatãlui lui
Tudor, ce-ºi avea originile din
familia Dolcea. A mai prezentat ºi

Simpozion dedicat Bicentenarului TUDOR VLADIMIRESCU
Drobeta Turnu- Severin 29-30 Mai 2021
trei cãrþi scrise de dânsul despre viaþa
ºi activitatea lui Tudor Vladimirescu.
   Apoi a luat cuvântul Ion Birta,
membru al Asociaþiei Românilor
din Balcani - Reºiþa.
   A reuºit sã capteze într-un mod
deosebit asistenþa din sala Virgil
Ogãºanu al Teatrului din localitate.
Anume, a prezentat diferite artefacte-
pergamente aramaice (foto),
papirusuri tibetane, manuscrise pe
lemn-cultura berberã sec.VII Maroc,
pergamente papale (1020-1956).
   Deosebitã a fost prezentarea a
Codex Ferdinandeo-cu 786 file
redactat pe parcursul a 400 de ani
(1314-1715), Biblia de la Blaj în
original ºi în copie. Pagini resrise în
anii 1500 din operele lui Aristotel ºi
Erasmus. De asemenea, s-a fãcut
referire la culturile  Turdaº, chiar ºi
Gârla-Mare (aflatã pe teritoriul
judeþului Mehedinþi).
   Din pãcate, despre descoperirile din
perioada mezozoicã de la Schela-
Cladovei (cartier al Municipiului
Drobeta Turnu Severin), nu s-a
pomenit nici un cuvânt. Locaþia unde
s-a desfãºurat simpozionul, de
gãzduire, a fost Municipiul Drobeta
Turnu Severin. Amintim cã regretatul
arheolog Vasile Boronenþ ºi
arheologul de renume mondial
scoþianul Cleave Bonsall au fãcut una
din marile descoperiri  mezolitice,
identificate la universitatea din
Edinburg (Scoþia), cu o vechime de
9.500 de ani. Sãpãturile arheologice
de la Schela-Cladovei au fost în

perioada 1986-1993, dealungul a
douã campanii, artefactele fiind
cele mai vechi din lume, pânã
acum. Poate cei în drept, ar fi de
dorit de a face simpozioane despre
descoperirile de la Schela-
Cladovei, aici ºi în alte localitãþi cu
un larg auditoriu de tineret. Au
pârghiile necesare, ca astfel
vechimea istoricã a municipiului
sã fie mai bine cunoscutã în þarã ºi
în afara ei ºi toþi sã aibã de câºtigat.
   Fãrã comentarii, cele mai vechi
artefacte; locuinþe ºi 65 de schelete
omeneºti, descoperite  dovedesc
vechimea celor spuse.
   Pe viitor, ar fi de dorit sã fie invitaþi
elevi cu profesorii lor, pentru a lua
cunoºtiinþã despre valorile istorice ale
neamului românesc. De a cunoaºte
astfel, realitatea româneascã în timp, cu
pãrþile bune ºi mai puþin bune, ca
greºelile fãcute în trecut sã nu se mai

repete acum ºi în viitorul cel vor
construi, sperând din toatã
inima sã fie cât mai luminos.
  Au fost reluate lucrãrile
simpozionului prin referatul;
Nicolae Iorga ºi Oltenii,
susþinut de domnul Adrian
Popo de la Asociaþia Arta
Zamolxa Craiova.
   Astfel s-a încheiat prima zi
a Simpozionului dedicat lui
Tudor Vladimirescu de la
Drobeta Turnu-Severin. Din
motive personale, nu am
putut fi prezent a doua zi la
activitãþile simpozionului
de la monumentul dedicat
lui Tudor Vladimirescu
din Cerneþi.

   Pe data de 30.05.2021 la ora 10.00,
la monumentul lui Tudor
Vladimirescu din Cerneþi, s-au reluat

lucrãrile simpozionului.
  S-au þinut discursuri de
personalitãþi precum; Viceprimarul
Primãriei ªimian, Geo Stroe-
Academia daco-românã, prof. Marin
Opriºan ºi alþii. A fost prezentatã o
copie a steagului de luptã a Revoluþiei
de la 1821, un tânãr îmbrãcat în
pandur, de strajã la monument ºi s-a
încheiat prin depunerea a trei coroane
de flori, din partea participanþilor.
   Simpozionul, ca o reuºitã de
excepþie a organizatorilor ºi edililor,
ar fi de dorit a se repeta cu o audienþã
mai numeroasã în special din partea
celor tineri, care ar trebui mobilizaþi
ºi cointeresaþi de dezbateri, de a duce
stindardul neamului mai departe.

 Ing. Stancu-ªtefan Rãchitan
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Rãmãsesem, numãrul trecut, la
cheltuielile cu salariile exagerat de
mari de la SPAET, cu toate cã nu asta e
problema Severinului ºi a
Mehedinþiului, în general. Pentru cã
avem incompetenþi în funcþii, sau puºi
politic, care nu dau socotealã nimãnui
ºi pentru care parandãrãtul este mama
ºi tata lor. De altfel, de la celebra
afacere APA DE TOPLEÞ în
Mehedinþi s-a implementat un
ciudat traseu al unora care nici nu
aveau ce sã caute pe aici. Decât
cârdãºia cu cei aflaþi la putere
pentru obþinerea de foloase mai
mult sau mai puþin cuvenite. ªi asta
datoritã faptului cã Mehedinþiul a
fost un judeþ bogat, ºi încã mai este
(de FURAT, am completa).

Aºadar, dupã MAREA
INVESTIÞIE ALFA GROUND, mai
mare decât INSULA ªIMIAN ºi
APA DE LA TOPLEÞ, Severinul a
rãmas tot cu încãlzirea de la TERMO,
care TERMO ne-a închiriat cazanele
sã putem avea cãldurã, cã apa caldã
s-ar fi oprit la Bucureºti, pe masa cu
proiecte. ªi a început zbaterea unora
ºi altora, dornici de atragerea de
electorat, cã doar se apropiau alegerile
prezidenþiale, locale ºi parlamentare.
ªi a început sã curgã... PÃCURINA!
Un produs uºor mirositor, cu vagi
accente de „aburealã” mai cu seamã
cã preþul era convenabil de oriunde-
ai privi: de la Primãrie sau de la
TERMO! Ca sã putem avea cãldurã,
cã SPAET-ul devenise o sinecurã de
partid, a luat fiinþã TERMOFICARE
GAZ DROBETA SRL, unde directorul
a fugit peste noapte, ca la alegeri, de
la PSD la PNL: ADRIAN LAURENÞIU
IOVÃNEL. Pentru aducerea aminte,
reluãm: „Aºa cum am promis, dupã
ce am consultat severinenii ºi am
strâns peste 10.000 de semnãturi

Cum se „ÎNCÃLZESC” unii pe banii severinenilor creduli (III)
 urmare din numãrul trecut pentru aceastã iniþiativã, consilierii

PNL alãturi de cei ai UNPR ºi PSD
au aprobat înfiinþarea societãþii
comerciale Termoficare Gaz
Drobeta, având ca unic asociat
Consiliul Local Drobeta Turnu
Severin. Societatea va avea ca
obiect de activitate atât asigurarea
agentului termic în iarna 2019 - 2020
a oraºului nostru cât ºi distribuþia de

gaze naturale, precum ºi lucrãri de
realizare a instalaþiilor interioare de
gaze naturale aferente distribuþiei din
Drobeta Tr. Severin. Vineri,
12.04.2019 în viitoarea ºedinþã
extraordinarã a CL Drobeta Tr.
Severin, grupul de consilieri liberali
va propune spre aprobare soluþia
liberalã pentru extinderea distribuþiei
de gaze din municipiul nostru. Vineri
vom propune retragerea concesiunii
distribuþiei de gaze deþinutã de S.C.
Mehedinþi Gaz, precum ºi paºii ce
vor urma, pentru ca lucrãrile de
extindere sã fie continuate ºi
intensificate. Precizãm cã pentru
retragerea concesiunii este nevoie
de votul a 2/3, din numãrul total al
consilierilor municipali, respectiv 16,
de aceea chemãm alãturi de cei 10
consilieri PNL, ceilalþi consilieri
UNPR (6), PSD (5) ºi PMP (2),
pentru a realiza acest demers.

Severinul merita mai mult decât
aceastã firmã, care trebuia sã
încheie lucrãrile încã din 2013! (PNL
Mehedinþi Sponsorizat)

Pe de altã parte, de fapt tot din
aceeaºi parte politicã a administraþiei
locale, venea o altã ºtire:
„ÎNCÃLZIREA SEVERINULUI,
R E Z O L V A T Ã .
Finalizãm_extinderea_reþelei

de_gaze naturale în tot oraºul prin
implicarea financiarã a ROMGAZ,
societatea naþionalã de gaze naturale
aflatã în subordinea Ministerului
Economiei. Severinenii vor putea
alege: microcentrale pe gaz sau îºi
vor putea instala #centralã termicã
de_apartament, ambele variante
fiind posibile în acelaºi timp. Punctele
termice vor fi transformate în
microcentrale pe gaz. Am
demonstrat cã se poate la blocurile
de la ANL unde gigacaloria a fost
produsã cu 257 lei. Soluþia propusã
de noi are finanþarea_asiguratã de
parteneriatul cu ROMGAZ, fãrã
participare financiarã sau împrumut
efectuat de Primãria Severin”. Autor,
pe facebook, Daniel Cîrjan.

Bineînþeles cã nu s-a întâmplat
nimic din cele susmenþionate, soluþii
nu sunt pentru „blocatarii”
Severinului, iar dacã se încumetã
cineva sã verifice cam cum sunt
dirijate conductele subterane de gaz
ºi aducþiunile preferenþiale, mi-e cã
sar în aer mulþi. Cu sau fãrã
Mercedes, ca la Arad.

În iarna 2019-2020 ºi 2020-2021
ne-am încãlzit cu aplauze în case la
auzul veºtilor cã Virgil Popescu
obþinea pãcurã pentru încãlzirea
Severinului ºi nu pierdea prilejul sã
ne socializeze pe facebook victoriile

mãreþe ale PNL împotriva PSD: „Am
obþinut 25.000 de tone pãcurã
pentru încãlzirea Severinului! Am
reuºit, cu ajutorul votului colegilor
parlamentari, sã obþin pãcurã pentru
încãlzirea municipiului Drobeta
Turnu Severin, am trecut
amendamentul care prevede
urmãtoarele: „Se aprobã scoaterea
din stocurile disponibile în rezervele

de stat, cu titlu de împrumut, pânã
la data de 31 octombrie 2019, a
cantitãþii de 9941 tone pãcurã, iar
pânã la data de 31 octombrie 2020,
a cantitãþii de 25.000 tone de pãcurã,
pe perioada de iarnã, necesarã
asigurãrii, pe perioada de iarnã, a
agentului termic pentru încãlzirea
populaþiei din municipiul Drobeta
Turnu Severin, judeþul Mehedinþi.
Împrumutul se acordã Serviciului
Public de Alimentare cu Energie
Termicã, entitate juridicã, din
subordinea Consiliului Local al
Municipiului Drobeta Turnu Severin
fãrã constituirea de garanþii aferente
contravalorii produsului. Cantitatea
de 25.000 tone de pãcurã se pune
la dispoziþia Serviciului Public de
Alimentare cu Energie Termicã
numai dupã restituirea sau achitarea
cantitãþii de 9941 tone pãcurã”.
Severinenii nu mai trebuie sã suporte
frigul, aºa cum li s-a întâmplat în alte
ierni. Pentru asta m-am luptat ºi, pe
viitor, mã voi asigura cã vom gãsi
cele mai bune soluþii pentru a
implementa în cel mai scurt timp un
sistem fiabil pentru încãlzirea
Severinului!”

(Va urma)               KAUSTIC
În foto: ADRIAN IOVÃNEL,

MARIUS SCRECIU ºi acþionarul
de la MEHEDINÞI GAZ
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În ziua de 27 mai, în ziua prãznuirii Sf.
Mc. Iuliu Veteranul, zeci de pelerini au
poposit în câmpia Blahniþei pentru a lua
parte la hramul mãnãstirii Jiana, din
Protoieria Vânju Mare. Înfiinþarea
mãnãstirii Jiana s-a aprobat în ºedinþa
Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei
Olteniei din data de 28 mai 2008.

S-a hotãrât ca mãnãstirea sã primeascã
hramul “Sf. Mc. Iuliu Veteranul”, ca
mãnãstire de cãlugãri, sub jurisdicþia
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei,
urmând a funcþiona în cadrul Protoieriei
Vânju Mare. Piatra de temelie a sfântului
aºezãmânt monahal, aflat în construcþie,
a fost pusã pe 27 mai 2009.

Bucuria a fost mare pentru creºtinii
participanþi, întrucât în aceastã zi s-au
împlinit 8 ani de la târnosirea paraclisului
mãnãstirii care este acum la stadiul de
picturã în curs de finalizare.

Sfânta Liturghie a fost sãvârºitã de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, împreunã cu un
sobor de preoþi ºi diaconi pe esplanada
din faþa Paraclisului Mãnãstirii,
rãspunsurile stranei fiind date de
protopsalþi ai Catedralei Episcopale din
Drobeta Turnu Severin.

La slujbã au luat parte preoþi din
înprejurimi ce au dorit sã fie alãturi de
pãrintele stareþ, protosinghelul  Augustin
Dragomir, care în aceastã zi de hram a
împlinit 9 ani de când a venit pentru prima

Hramul Mãnãstirii Jiana

datã la aceastã Mãnãstire.
Bucuria a fost mare pentru cei prezenþi

deoarece vremea a fost prielnicã rugãciunii,
iar credincioºii s-au rugat Preamilostivului
Dumnezeu pentru sãnãtate ºi pentru
încetarea molimei.

La finalul Sfintei Liturghii, dupã ce
pãrintele consilier eparhial Adrian
Olarean a citit viaþa Sfântului Mucenic
Iuliu Veteranul, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a pus la inimile credincioºilor
mehedinteni cuvânt de binecuvântare ºi
învãþãturã despre viaþa Sfântului Mucenic
ocrotitorul Mãnãstirii Jiana.

Deasemenea pãrintele stareþ Augustin
i-a îndemnat pe credincioºii prezenþi sã
rãmânã în Adevãr, asemeni Sfântului
Iuliu ºi sã ia ca exemplu statornicia
Sfântului în credinþa în Domnul nostru
Iisus Hristos.

Paraclisul Mãnãstirii a fost ridicat din
temelie în cursul unui singur an. În 2013
la un an dupã ce a fost instalat ca stareþ
al mãnãstirii Jiana, pãrintele ieromonah
Augustin Dragomir a fãcut bunilor
creºtini ales dar duhovnicesc, aducând
prinos al credinþei lucrãtoare, în acest
timp al petrecerii postpascale, bisericã
lui Hristos, împodobitã ca o mireasã.
Paraclisul se aflã sub oblãduirea ºi
patronatul spiritual al Sfântului Simeon
Stâlpnicul, pomenit la 1 septembrie, data
începutului Anului Bisericesc.

Pr. Marian Alin Giginã

   În weekend-ul 4-6 iunie are loc
la Drobeta Turnu Severin cea de-
a doua ediþie a Maratonului de
Vaccinare, în parcarea de la
Severin Shopping Center, dupã
ce aproape 1.500 de persoane s-
au vaccinat în primul tur, care a
avut loc în perioada 14-16 mai.
   Vaccinarea va începe  vineri, 4 iunie,
de la ora 14.00 ºi se va încheia
duminicã, la ora 21.00. Nu este nevoie
de programare, iar pentru vaccinarea
copiilor cu vârsta de 12 ani ºi peste este obligatorie acordarea
consimþãmântului informat de cãtre pãrinþi sau de cãtre tutorele legal.
   La maraton aunt aºteptaþi atât cei care au primit prima dozã cu
vaccinul Pfizer-BioNTech la Maratonul Vaccinãrii - ediþia I ºi care
trebuie sã facã rapelul, cât ºi cei care doresc sã facã acum prima
dozã, urmând ca rapelul sã îl facã, dupã trei sãptãmâni, la oricare
dintre centrele de vaccinare deschise în judeþul Mehedinþi.
   Una dintre noutãþile aduse de aceastã ediþie a Maratonului
Vaccinãrii Drobeta Turnu Severin o reprezintã posibilitatea
imunizãrii cu vaccinul Johnson&Johnson, ser ce se administreazã
într-o singurã dozã. În acest sens, au fost pregãtite circuite separate,
destinate exclusiv imunizãrii cu acest ser.
   Maratonul de vaccinare este organizat de Instituþia Prefectului
judeþul Mehedinþi, Direcþia de Sãnãtate Publicã Mehedinþi,
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al judeþului
Mehedinþi ºi Severin Shopping Center.

Instituþia Prefectului judeþul Mehedinþi

Maratonul Vaccinãrii, ediþia a doua,
va avea loc în perioada 4-6 iunie

   Guvernul României a lansat licitaþia pentru elaborarea
Studiului de Fezabilitate pentru “Drum de mare vitezã Craiova
- Drobeta Turnu Severin - Lugoj”.
   Lungimea estimatã a drumului de mare vitezã Craiova - Lugoj
este de aproximativ 250 de kilometri.
Demararea acestui proiect de infrastructurã este o veste
importantã pentru toþi locuitorii din zona Olteniei deoarece va
duce la o dezvoltare economicã semnificativã a acestei regiuni.

DRUMUL EXPRES CRAIOVA-SEVERIN-LUGOJ

Viceprimar Daniel CÎRJAN

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã a demarat autorizarea la platã a sumelor cuvenite sub formã de
rentã viagerã agricolã aferentã anului 2020.
Din suma totalã autorizatã de24.841.597,63 lei alocatã unui numãr total de
17.989 rentieri/beneficiari, vineri, 28.05.2021, APIA a efectuat plata în
valoare de 11.347.514,88 lei, pentru un numãr de7.756 rentieri/beneficiari.
Menþionãm faptul cã rentierii plãtiþi au solicitat plata prin cont bancar,

COMUNICAT DE PRESÃ obþinând viza carnetelor de rentier în perioada 01 martie- 30 aprilie 2021.
Menþionãm cã viza anualã a carnetelor de rentier pentru anul 2020 poate
fi obþinutã pe baza informaþiilor transmise de cãtre rentieri, prin mijloace
electronice, poºtã/curier, telefonic, urmarea restricþiilor impuse/condiþiilor
specifice din acest an, cauzate de pandemia Covid 19.
În perioada urmãtoare vor fi autorizaþi la platã ºi ceilalþi rentieri care vor solicita
vizarea carnetului pânã la 30 august 2021, conform legislaþiei specifice.
Moºtenitorii care solicitã plata  Continuare în pag. 15
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   ªcoala Gimnazialã din satul
Podvrºka, arondat comunei
Kladovo, a fost recent scena unui
eveniment emoþionant. Asociaþia
pentru Tradiþia ºi Cultura Românilor
„Dunãrea” din Kladovo, a oferit cãrþi
ºi dicþionare româneºti ºi rechizite
unui numãr de 70 de copii ai
etnicilor români, care frecventeazã
cursurile de limba românã cu
elemente de culturã naþionalã de
la ºcolile din Kladovo ºi Podrºka.
Este vorba despre proiectul „Cultura
românilor din Kladovo este vie”,
finanþat de Consiliul Naþional al

FLORILE ROMÂNISMULUI! 70 de copii români din Kladovo ºi
Podvrºka au primit cãrþi ºi dicþionare româneºti

Minoritãþii Naþionale a Românilor din
Serbia (CNMNRS). Organizatorul
evenimentului este Tihan
Matasarevici, membru al CNMNRS.
   În curtea ªcolii gimnaziale din
satul Podvrºka, o ºcoalã în care
mulþi dintre elevii români
frecventeazã cursurile de limba
românã cu elemente de culturã
naþionalã, a fost organizat, pe data
de 25 mai 2021, un eveniment
emoþionant, în cadrul cãruia copiii
au primit cãrþi ºi dicþionare în
limba românã ºi º-au prins într-o
horã româneascã.

   Proiectul, sugestiv intitulat
„CULTURA ROMÂNILOR DIN
COMUNA KLADOVO ESTE VIE”, a
reunit 70 de elevi, copii ai etnicilor
români din zonã, care învaþã la
cursurile de limba românã cu
elemente de culturã naþionalã din
ºcolile gimnaziale din Kladovo ºi
Podvrºka. Proiectul a fost finanþat
de Consiliul Naþional al Minoritãþii
Naþionale a Românilor din Serbia
(CNMNRS) ºi gestionat de
preºedintele Asociaþiei pentru
Tradiþia ºi Cultura Românilor
DUNÃREA, Tihan Matasarevici,
care este ºi membru al CNMRS, la
al doilea mandat.
   Cei 70 de copii participanþi au primit
cãrþi româneºti ºi dicþionare, împreunã
cu pachete de rechizite ºcolare ºi
dulciuri. Tihan Matasarevici a mai
donat ªcolii Gimnaziale din Podvrºka
un numãr de 4 hãrþi ale României, 4
dicþionare explicative ale limbii
române ºi mai multe albume, pe care
le-a primit din partea Departamentului
pentru românii de pretutindeni din
cadrul Secretariatului General al
Guvernului României.
   O altã componentã importantã a
donaþiei cãtre ºcoala din Podvrºka a
constat în 80 de volume de carte din
cei mai cunoscuþi scriitori români,
volume care vor ajunge în Biblioteca
ªcolii gimnaziale Podvrºka.
Programul manifestãrilor de la
Podvrºka a început cu o horã
româneascã autenticã, în care toþi
elevii participanþi s-au prins. De
asemenea, pe lângã pachetele cu

Lansare de carte în Sala Clubului
Artelor a Palatului Culturii

Cunoscuta scriitoare
GELA ENEA din Craiova, membrã
a Uniunii Scriitorilor ºi apreciatã
de critica literarã la superlativ, a
rãspuns cu generozitate invitaþiei
de a lansa în oraºul nostru, la Palatul
Culturii, ultimul sãu volum de poeme
SUNA-MÃ CU TAXÃ INVERSÃ!
   Invitat la eveniment a fost
scri itorul  NICOLAE JINGA,
publicist ºi poet remarcabil, o

 Romeo  Crîºmaru

rechizite ºi cãrþi, copii au primit
dulciuri, sandviºuri ºi sucuri.
   „Am organizat acest eveniment cu
sprijinul CNMNR, unde sunt membru
la al doilea mandat, iar cãrþile donate
Bibliotecii ºcolare sunt din patrimoniul
Asociaþiei pe care o conduc. I-am
sfãtuit pe copii sã înveþe limba românã,
sã pãstreze tradiþiile româneºti ºi sã ia
numai note bune la ºcoalã. Doresc sã
mulþumesc CNMNRS pentru
finanþare ºi Departamentului pentru
Românii de pretutindeni pentru
materialele didactice trimise. De
asemenea, mulþumesc în mod
deosebit personalului ºcolii ºi
conducerii acestei ºcoli pentru
organizarea ºi gãzduirea frumosului
nostru eveniment”, a declarat
preºedintele Asociaþiei pentru
Tradiþia ºi Cultura Românilor
DUNÃREA, Tihan Matasarevici.
   Comuna Kladovo are 23 de
localitãþi cu aproape 27.000 de
locuitori, dintre care circa 90 la sutã
vorbesc româneºte ºi fac parte din
cadrul comunitãþii româneºti din
Serbia de Rãsãrit.

„Asociaþia pe care o conduc
sprijinã organizarea de cursuri de
limba românã, prin motivarea
pãrinþilor pentru a-ºi înscrie copiii
la cursurile facultative de limba
românã aprobate prin lege în
ºcolile din zonele locuite de
minoritatea româneascã. Din anul
2010, am organizat în jur de 200
activitãþi dedicate apãrãrii
identitãþii ºi culturii româneºti”, a
mai declarat Tihan Matasarevici.

emblemã a literaturii noastre,
care a vorbit despre autoare ºi
volumul acesteia în Sala Clubul
Artelor a Palatului.
   GELA ENEA, o scriitoare
valoroasã a oferit publicului
prezent, iubitor de poezie bunã un
adevãrat regal poetic.
   Mulþumim cu toatã gratitudinea
tuturor celor prezenþi.

Daciela Mîþu Rotaru
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Din cauze naturale sau, mult
mai probabil, aflatã sub un strict
control, pandemia se stinge.
Semnele sunt evidente ºi,
nemaiîntâlni t la oricare altã
epidemie cunoscutã, ca la un
semn, dispariþia bolii se comite
simultan în zeci de þãri. La fel ca
ºi apariþia ei.

Pretutindeni, inclusiv în Uniunea
Europeanã, mãsurile de relaxare iau
locul nenumãratelor constrângeri ce
s-au succedat timp de un an ºi
jumãtate într-un ritm ce a îngrozit
omenirea ºi i-a schimbat percepþia
asupra drepturilor sale fireºti. Este tot
mai clar cã, începând cu luna iulie,
vor mai rãmâne în vigoare numai
câteva mãsuri de constrângere. Nu
prea multe. Suficiente, însã, pentru a
nu înebuni cu toþii de bucuria prea
multelor libertãþi. Pericol cu atât mai
probabil cu cât suntem deja
ultraeuforici fiindcã, din dragoste
pofundã pentru noi, politicienii ne
înapoiazã, cu linguriþa, drepturile
furate brutal din firescul vieþii noastre
de toate zilele. Am întâlnit români
fericiþi pentru cã acum putem merge
pe stradã fãrã declaraþii scrise. Sunt
pline ecranele televizoarelor de
persoane, care altfel par normale, dar
care exultã fiindcã ni se permite sã
inspirãm aerul dimineþii fãrã mascã
ºi fãrã ameninþarea amendãrii, pentru
cã putem savura o bere la terasã fãrã
frica unei razii poliþieneºti.

Iatã cã, în contradicþie evidentã cu
tendinþele generale de revenire la o
viaþã cât de cât apropiatã de
normalitate, Uniunea Europeanã
intenþioneazã ca de la 1 iulie (zi în

Bomboana de pe coliva numitã Pandemie:
„Biletul de Voie” european

care sunt anunþate cele mai multe
relaxãri la nivel european!) sã instituie
o nouã restricþie. Întâi iulie va fi ziua în
care Certificatului Digital Covid va
deveni un document obligatoriu
pentru oricine vrea sã circule în
spaþiul european. Adicã în acel spaþiu
declarat liber circulaþiei cetãþenilor
U.E. prin chiar actul care stã la baza
existenþei Uniunii! Conceput ca nou
paºaport necesar atât în interiorul cât
ºi în afara teritoriului U.E., lipsa
acestuia va restricþiona drastic
circulaþia liberã a persoanelor ce nu
s-au supus de bunã voie vaccinãrii.
Dar nu numai atât. În interiorul
fiecãrui stat al Uniunii, el va permite
sau nu accesul la restaurante ori la
sãlile de spectacol. Va condiþiona
inclusiv participarea la evenimentele
de familie cum ar fi cãsãtoriile, nunþile,
botezul sau înmormântãrile.

Rezultatul? Oficialitãþile U.E. sunt
fericite de eveniment. Mai mult,
Certificatul Covid, acest „Bilet de
Voie” specific numai instituþiilor
restrictive (ospicii, internate, lagãre,
penitenciare etc) este prezentat lumii
ca o mare realizare în favoarea
libertãþii de a exista a cetãþeanului
european. ªi spun „libertãþii de a
exista” întrucât fãrã Certificat aproape
toate drepturile tale de cetãþean al
Europei dispar. Este ca ºi cum nu ai
exista. Care sã fie motivul?

Motivul real pare a fi vaccinul însuºi.
Nu întâmplãtor, de fiecare datã când s-
a vorbit despre Certificatul Covid s-a
amintit ºi cã mai existã un numãr
oarecare de vaccinuri neutilizate precum
ºi o cifrã cu multe zerouri plãtitã în avans
pentru achiziþionarea altui numãr, cu
multe zerouri ºi el, de doze ale
vaccinului. La 25 mai, spre exemplu,
dupã ºedinþa Comisiei Europene care
a aprobat planul de introducere a
Certificatului Covid, în mod firesc ºi
democratic ºefa Comisiei Europene,
Ursula von der Leyen, a organizat o
conferinþã de presã. Acolo, dupã ce ºi-
a exprimat satisfacþia privitoare la
aprobarea Certificatului Digital, a þinut
sã sublinieze cã procentul europenilor
vaccinaþi este încã nesatisfãcãtor, cã
pentru a îmbunãtãþi situaþia vor fi livrate
pânã la sfârºitul sãptãmânii mai mult
de 300 milioane de doze ale vaccinului

ºi cã se are în vedere ca numãrul
dozelor achiziþionate sã creascã luna
viitoare pânã la 400 milioane. Adicã
aproximativ încã o dozã pentru fiecare
european bãtrân, tânãr sau copil, femeie
ori bãrbat (sã reþinem cã întreaga
populaþie a UE este de aproximativ 450
milioane!) „Dacã vom continua în acest
fel, suntem încrezãtori cã vom reuºi sã
redeschidem societãþile noastre în
condiþii de siguranþã” a declarat ea,
adãugând cã U.E. este pe cale sã-ºi
atingã obiectivul de a inocula
vaccinul la 70% din adulþii europeni
pânã la sfârºitul lunii iulie.

ªi, desigur, efortul bordului U.E. de
a-ºi vaccina cetãþenii se rãsfrânge
asupra guvernelor tuturor statelor din
Uniune. În România, þarã bine
cunoscutã pentru înclinare ancestralã
spre slugãrnicie a conducãtorilor sãi,
nebunia vaccinãrii cunoaºte deja
aspecte groteºti. Prim-ministrul,
miniºtrii din guvern, principalii factori
politici se întrec cu toþii în a-ºi expune
sentimentele faþã de vaccin. „Vrei sã
bei o cafea liniºtit? Vaccineazã-te!”, ne
sfãtuieºte premierul. Îndemnaþi de ºef,
prin clipuri publicitare care se succed
neîncetat pe ecranele televizoarelor,
miniºtrii transformaþi în agenþi sanitari
poeþi ºi în epidemiologi cu aptitudini
teatrale ce ar umple de invidie starurile
emblematice ale Hollywood-ului ne
asigurã cã vaccinul este minunat. E al
doilea dupã Dumnezeu. Precum un
mare zeu îndurãtor cu supuºii sãi, el
este cel care ne va permite sã fim vizitaþi
de nepoþi, sã ne cãsãtorim copiii, sã
mergem la spectacole, sã pãºim pe
stadioane, sã ieºim la o bericicã, sã
ne coafãm la cei mai faimoºi hairstiliºti
(frizerii ºi coafezele dispãrând din
vocabularul cotidian), sã ne cizelãm
muºchii într-o salã de antrenamente,
sã ne plimbãm seara iubita prin parc
þinând-o pe dupã talie sau sã ne
sãrutãm fãrã teama de nevastã.

Apreciat ca un nou instrument prin
care se forþeazã vaccinarea celor care
mai au încã îndoieli în privinþa utilitãþii
demersului, Certificatul Covid
înlocuieºte paºaportul devenit
inoperabil de ani buni în spaþiul
european ºi instituie încã o
discriminare serioasã a cetãþenilor
trãitori pe teritoriul U.E.

Deºi sunt mulþi cei care cred cã în
marea sa bunãtate Uniunea
Europeanã se gândeºte la sãnãtatea
noastrã, a tuturor, cã forul european
este solidar cu durerile care ne
devasteazã fizic ºi spiritual, politica
U.E. nu are nicio legãturã cu vreo
îngrijorare faþã de sãnãtatea
oamenilor. Este o realitate pe care o
simþim ºi noi. Este situaþia pe care
ne-o descrie ºi fostul ministru al
economiei ºi fost parlamentarul
Varujan Vosganian în articolul
„Foamete versus vaccinuri: Chipul
pervers al solidaritãþii” referindu-se
la activitatea F.M.I.-ului: „Sã
recapitulãm F.M.I. cere colectarea a
zeci de miliarde de dolari pentru
cumpãrarea de vaccinuri pentru
Africa Sub-Saharianã, împotriva
unei molime care a dus la 1,6
milioane de contaminãri ºi 27 mii
de victime. În schimb nu suflã o
vorbã despre cele 225 milioane de
fiinþe subnutrite ºi despre cele 3
milioane de victime ale foamei.
Acest subcontinent are nevoie, în
primul rând de hranã, ºi i se oferã…
vaccinuri. În condiþiile în care
foametea face de o sutã de ori mai
multe victime decât virusul corona”.

ªi nouã, europenilor, ne este
foame. ªi aici foametea face mai
multe victime decât virusul SARS
Cov-2. ªi la noi, în România, circa
225.000 de copii se culcã seara
flãmânzi[1]. Ce li se oferã lor? Dupã
blocarea nivelului alocaþiilor de
hranã, prin bunãvoinþa sa, guvernul,
începând cu aniversarea Zilei
Copilului, le dã vaccinuri!

Ca sã nu rãmânã cu milioane de
vaccinuri blocate prin depozite,
pentru cã nu-ºi mai poate cere
înapoi mormanele de bani plãtite în
avans pentru dozele de vaccin
planificat a fi distribuite statelor
componente, întrucât are probabil
obligaþii faþã de colosul BigPharma,
ca o bomboanã pe coliva aproape
înmormântatului Covid-19 cãruia
a început sã i se cânte prohodul,
Uniunea Europeanã ne
blagosloveºte acum ºi cu un inutil
„Bilet de Voie”. Sã ne bucurãm!

[1] https://orabrailei.wordpress.com/2020/
12/01/1-din-5-copii-romani-se-culca-
nemancat-cel-putin-o-data-pe-saptamana/  

Teodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Lupte intestine în interiorul
PNL pentru ºefia în partid. Pentru
putere se luptã actualul ºi fostul
premier. Cel avantajat net din punct
de vedere al experienþei politice
este fostul premier Ludovic Orban.
Acesta are un avantaj politic în faþa
lui Florin Cîþu ºi ºtie cu ce se
mãnâncã bãtãliile politice ºi ce
înseamnã activitatea politicã. A
început de jos ºi a ajuns sus de
tot, pânã la postul de premier.
Recent, Orban a anunþat cã þinteºte
ºi postul de preºedinte al statului.
Unii au spus cã acest lucru îi va fi
fatal lui Orban în bãtãlia cu Florin
Cîþu. Oricum ai da-o Ludovic
Orban ar trebui sã câºtige bãtãlia
cu Florin Cîþu, dar în politicã,
lucrurile nu sunt doar cele la
vedere. Bãtãlia politicã implicã ºi
luptele interne pentru putere ºi
negocierile pentru ciolan.

Florin Cîþu nu ºtie atât de multã
politicã ºi nu are nici vechime în
partid, dar acum are anumite
pârghii ºi are puterea. Dacã este

  ªtefan Bãeºiu

Liberalii se sfâºie pentru puterea în partid
premier are ºi banii pe mânã ºi
poate foarte uºor sã tragã de partea
sa primarii ºefi de organizaþii sau
alþi lideri care ocupã funcþii publice
numite sau alese. Florin Cîþu poate
foarte rapid sã folosescã fotoliul de
premier pentru a câºtiga puterea
în partid. ªi puterea în partid este
mai mare decât puterea unei
funcþii, mai ales dacã partidul se
aflã la guvernare.

Iar liberalii au anunþat prin
vocea lui Florin Cîþu cã vor sã
rãmânã 8 ani la guvernare.
Aºadar, balanþa alegerilor interne
în PNL se poate înclina cãtre
premierul în funcþie. Apoi Ludovic
Orban este ieºit din prima linie,
de când nu mai e la guvernare ºi
este acum ºef la Camera
Deputaþilor. Practic pare sã fie tras
pe dreapta de cãtre ºeful statului.

Faptul cã preºedintele nu l-a mai
vrut pe Orban premier poate sã fie
ºi un semn cã nu îl mai vrea ºef la
liberali. Orice s-ar spune, Iohannis
nu este rupt total de partidul care l-

a susþinut pentru postul de
preºedinte. Nu s-ar spune cã este
cel care conduce PNL, dar are un
cuvânt foarte greu de spus pentru
cine va fi viitorul preºedinte al
liberalilor ºi implicit posibil
candidat la postul de ºef al statului.

Prin urmare, este un interes imens
legat de cine va conduce PNL în
urmãtorii ani, pentru cã ar putea sã
fie candidat la prezidenþiale, dupã
ce Iohannis îºi finalizeazã mandatul.
Cu siguranþã cã lui Iohannis nu i-ar
surâde o ieºire la pensie dupã ce a
fost preºedinte ºi ar vrea sã mai
rãmânã în viaþa publicã. Poate chiar
pe un post de premier.

Oricine va fi votat preºedinte la
PNL va trebui sã fie o garanþie cã
Iohannis va avea un viitor în politicã
ºi dupã ce îºi va încheia al doilea
mandat de preºedinte. Actualul ºef
al statului va avea un cuvânt greu
de spus ºi, dacã s-a decis sã îl
susþinã pe Cîþu, pentru alegerile din
toamnã, atunci jocurile vor fi fãcute.
Este posibil ca în cursã sã intre ºi
un al treilea candidat care sã tragã
pentru cine doreºte ºeful statului,
adicã pentru premier.

Orban este în momentul de faþã
din ce în ce mai singur, chiar dacã
ar fi destule organizaþii care par sã îl
susþinã public. Pânã în toamnã, Cîþu

are timp sã îi convingã pe toþi sã îl
voteze ºi sã îi ia faþa lui Ludovic. Îl
ajutã ºi faptul cã are o funcþie mult
mai importantã decât
contracandidatul sãu. Mai este
destul pânã în septembrie, timp în
care premierul va avea timp sã
meargã în judeþe, sã îºi facã destulã
campanie electoralã ºi sã îi atragã
de partea sa pe cei care încã nu sunt
hotãrâþi sau care nu au anunþat
public pe cine susþin. Zilele lui
Ludovic Orban par sã fie numãrate
în PNL, având în vedere cã în ziua
în care Cîþu ºi-a anunþat candidatura,
a fost singur la declaraþii. În spatele
premierului a fost o întreagã echipã
de susþinãtori.

Pânã ºi suporterii ºefului PNL s-
au ferit sã aparã alãturi de acesta,
pândind conjunctura ºi momentul
în care sã schimbe tabãra. Cu
siguranþã cã vor fi din ce în ce mai
mulþi care sã schimbe tabãra, având
în vedere cã Ludovic Orban nu mai
are ce sã le ofere, pentru cã nu mai
are pârghiile necesare.

Problema este dacã liberalii vor
afecta imaginea partidului în lupta
internã pentru putere. Dacã va fi un
transfer paºnic pentru putere nu vor
face acest lucru. Dacã Orban nu va
face un pas în spate se va întâmpla
astfel.

Primãria ºi Consiliul local BALTA
Judeþul Mehedinþi

INVITAÞIE

Avem onoarea deosebitã de a vã invita
la manifestãrile prilejuite de celebrarea bicentenarului Revoluþiei de la 1821

condusã de Tudor Vladimirescu,în ziua de
duminicã 06 iunie, începând cu orele 10.00

în satul Prejna, comuna Balta, Mehedinþi.
Manifestãrile desfãºurate cu binecuvântarea Prea-Sfinþitului Episcop Nicodim,

sub genericul

TUDOR VLADIMIRESCU
Istorie, Revoluþie ºi Legendã

1821-2021

cuprind:
- Slujba de pomenire a memoriei lui Tudor Vladimirescu, a comandanþilor ºi colaboratorilor,
a pandurilor sãi, în prezenþa Prea-Sfinþitului Nicodim, episcop al Severinului ºi Strehaiei;
- Micro-recital al grupului vocal folcloric IZVORAªUL al Episcopiei Severinului ºi Strehaiei;
- Cuvântul de bun venit al doamnei Irina Zoican, primarul comunei Balta;
- Prezentarea invitaþilor, partenerilor ºi a realizatorilor evenimentului;
- Scenetã evocatoare a pandurilor lui Tudor;
- Acordarea titlului de cetãþean de onoare al comunei Balta, doamnei Angelica Stoican;
- Premiera video-documentarului “Tudor Vladimirescu. Istorie, Revoluþie ºi Legendã”,
producþie a Consilului local ºi Primãriei Balta, realizator Dan ªalapa;
- Alocuþiuni ale invitaþilor.

Moderator-prezentator, prof. Dan ªalapa
Vã mai facem cunoscut cã în cadrul aceluiaºi eveniment, la orele 8.30 în satul

Gornoviþa, va avea loc plantarea unui lãstar de castan lângã legendarul
„Castan al lui Tudor”.

        Vã aºteptãm!
 Primar, Irina ZOICAN
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1 iunie al fiecãrui an - „Nu mai
este Om cel care a uitat cã a fost
copil!”.
   În acest an, la 21 mai, s-au împlinit
8 ani de când istoricul român,
profesorul universitar Gheorghe
Buzatu, cel mai valoros exponent al
Istoriei Recente ºi Contemporane a
românilor, a plecat sã-i întâlneascã
pe Mareºalul Antonescu ºi pe
Nicolae Iorga, colosul istoricilor
români. Opera ºi activitatea
profesorului Buzatu cântãresc mult
mai mult decât toatã greutatea fãrã-
de-legilor nemernicilor ºi trãdãtorilor
autohtoni, în cei treizeci ºi unu de ani
de aºa-zisã „democraþie”.
1 iunie 1946 - 25 decembrie 1989
- douã blesteme aruncate asupra
românilor
   „Cu Istoria trebuie sã ne împãcãm.
Nu numai cu anumite felii ale ei, care
ne plac. ªi, vrem, nu vrem, « felia
Antonescu » este o felie foarte mare.
Antonescu a devenit legendã ºi cu
legendele nu te poþi lupta. Din
momentul în care o personalitate a
devenit legendã, ea scapã ºi
interesului politicienilor, ºi
interesului istoricilor. Pentru cã în
privinþa legendelor sunt alþii, atâþia
ºi-atâþia care se pronunþã. Nici
tancurile, nici tunurile, nici presa cea
mai abilitatã, nu se pot lupta cu
legendele […]” (Gh. Buzatu)[1]
29 mai 2021 - Bucureºti, Biserica
„Sfinþii Constantin ºi Elena” -
Parastas la 75 de ani de la
„execuþia” - mãcel din Valea
Piersicilor de la Jilava de la 1
iunie 1946.
   Sâmbãtã, 29 mai 2021, la Biserica
„Sfinþii Constantin ºi Elena” din
Bucureºti, bisericã ctitoritã în anul
1943 de cãtre Mareºalul Ion
Antonescu ºi soþia sa, Maria

„Nici tancurile, nici tunurile, nici presa cea mai
abilitatã, nu se pot lupta cu legendele”

Antonescu, a avut loc un parastas
pentru Mareºal ºi cei trei colaboratori
ai sãi, „judecaþi” sub regie strãinã, cu
sentinþã dinainte stabilitã ºi asasinaþi
de slugi autohtone, la ordin strãin
(istoria s-a repetat în Sfânta zi a
Crãciunului din 1989, când Primul
Preºedinte al României a fost
asasinat). Un preot curajos - parohul
sfântului lãcaº - slujitor demn al
Judecãþii Cereºti, a respectat datinile
ºi credinþa strãmoºeascã, reuºind
chiar sã ºteargã puþin din slãbiciunile
superiorilor sãi în faþa mascaradei ºi
a presiunilor guvernamentale din
vremurile tulburi ºi înºelãtoare ale
mileniului. I-au fost alãturi ºi l-au
susþinut o mânã de Români
nepierzãtori în credinþa pentru Adevãr
ºi Dreptate: ªerban Alexianu (fiul
Prof. univ. George Alexianu asasinat
la 1 iunie 1946), Prof. univ. dr. Ion
Coja, Generalul (r) Radu Theodoru,
Generalul (r) Dan Niculescu –
Preºedintele Asociaþiei Diplomaþilor
Militari în Rezervã ºi în Retragere
(A.D.M.R.R.), General (r) Sicã Placãu,
ing. Dorin Dãncãneþ, ing. Adrian
Panait, prof. Dan Pârvuleþu, Maria
Vieru-Iºaev, ing. Nicolae Andrei
Brânzeu - „alergãtor de cursã lungã”
ºi important sprijinitor al
evenimentului, lista ceremoniei
încheindu-se cu numele
semnatarului acestor rânduri. Cinstit
fie-i numele Pãrintelui Paroh Nicolae
Ghiolu ºi al tuturor celor care n-au
uitat cã sunt Români ºi nu s-au
ascuns, înfruntând cu demnitate fãrã-
de-legile guvernãrilor post-
decembriste anti-româneºti!
   Pentru neuitarea celor asasinaþi la 1
iunie 1946, în anul 1993 a fost ridicatã
o cruce-monument, care, la
insistenþele duºmanilor Istoriei
Românilor, în anul 2017 a fost distrusã
cu buldozerele. În pofida acestei
barbarii ºi a multor altora, cuvintele
cunoscutei piese muzicale a lui Jean
Moscopol, „Când þara viaþa ne va cere/
Noi o vom dãrui,/ Când ceasul va sosi/
Noi sã plãtim vom ºti!/ Cãci tot ce e
românesc nu piere/ ªi nici nu va
pieri!”
   În urmã cu 14 ani, ªerban Alexianu
a fãcut o încercare de „rejudecare” a

sentinþei dinainte stabilite din
„Procesului «Marii Trãdãri
Naþionale»”, derulat sub regie
strãinã la „Tribunalul
poporului” din Bucureºti, în
perioada 6-17 mai 1946. În
prima fazã, „«Curtea de Apel
Bucureºti a decis cã Ion
Antonescu nu este vinovat de
toate acuzaþiile care au dus la
condamnarea sa la moarte în
1946. Instanþa l-a achitat pe
liderul României din perioada
1940-1944 ºi pe alþi membri
ai cabinetului sãu în privinþa
acuzaþiilor aduse în urma
colaborãrii militare dintre
România ºi Germania în aºa
numita «agresiune contra
popoarelor din Rusia
Sovieticã»”:
„În 17 mai 1946, «Tribunalul
Poporului» pronunþa sentinþa în cazul
aºa numitului «Lot Antonescu».
Pedepsele au variat între 10 ani de
închisoare ºi condamnarea la moarte.
În urma unei cereri formulate, Sorin
Alexianu, fiul fostului guvernator al
Transnistriei, Curtea de Apel Bucureºti
a revizuit unele acuzaþii aduse la adresa
acestuia, fiind incluºi în decizie ºi
mareºalul Antonescu ºi alþi membri ai
guvernului sãu. Curtea nu a schimbat
însã verdictul de vinovãþie dat în cazul
capului de acuzare «crime împotriva
umanitãþii». Antonescu ºi regimul
condus de el s-au fãcut vinovaþi de
deportarea ºi exterminarea a sute de
mii de evrei ºi romi, majoritatea în
Basarabia, Bucovina ºi Transnistria.
   Decizia Curþii aratã cã Tribunalul
Poporului nu cunoºtea protocoalele
secrete din pactul Ribbentrop-
Molotov - ºi consecinþele acestora
asupra deciziilor luate de cabinetul
Antonescu. Curtea de Apel
Bucureºti sublinieazã cã rãzboiul de
eliberare a Basarabiei ºi Bucovinei
a fost legitim pânã la înlãturarea
iminenþei pericolului militar sovietic.
Rãzboiul «preventiv» purtat de
România ar fi avut drept cauzã legalã
justificativã starea de necesitate
continuã de la frontierã. Aºadar
pentru «declararea sau continuarea
rãzboiului contra uniunii sovietice ºi
a naþiunilor unite», decisã de

«Tribunalul poporului», «Lotul
Antonescu e gãsit acum vinovat
doar parþial».

Revizuire parþialã
   În opinia Curþii de Apel Bucureºti,
permiterea de cãtre autoritãþile
române a pãtrunderii trupelor
hitleriste în România, în condiþiile
pactului Ribbentrop-Molotov, nu
întruneºte elementele constitutive
ale crimei contra pãcii prevãzutã în
decretul care a stat la baza
condamnãrii lotului Antonescu. Este
vorba despre articolul 1 litera a din
decretul Lege 312 din 1945. Acesta
îi condamna «pe cei care au militat
pentru hitlerism sau fascism ºi
având rãspunderea politicã efectivã
au permis intrarea armatelor
germane pe teritoriul þãrii». Curtea
de Apel afirmã cã acuzaþia e valabilã
doar în privinþa Uniunii Sovietice
bolºevice. Revizuirea parþialã a
acuzaþiilor aduse lotului Antonescu
ar putea reprezenta - în opinia
istoricului Alexandru Zub -
echilibrarea atitudinilor extreme
existente în România cu privire la Ion
Antonescu”[2].
(Din pãcate, Nedreptatea ºi Rãul au mai
triumfat o datã, iar sentinþa Curþii de Apel
a fost „revãzutã” ºi anulatã - n.a.).

Aranjament grafic - I.M.

[1] Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu - cuvânt la lansarea „Stenogramele Consiliului de Miniºtri - guvernarea Ion Antonescu”
[2] http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2007/02/070220_antonescu_decizie.shtml - 20 februarie 2007  continuare în numãrul urmãtor

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Dobânzile interbancare au cunoscut o evoluþie descendentã în
mai, lunã în care BNR a decis sã menþinã dobânda sa cheie la
minimul istoric de 1,25%.

Aceasta a permis celor care au contractat credite în lei, înainte
de introducerea Indicelui de referinþã pentru creditele
consumatorilor (IRCC), sã scoatã mai puþini bani din portofele
atunci când ºi-au achitat ratele.

Dacã la sfârºitul lui aprilie indicele ROBOR la 3 luni, în funcþie
de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei,
se situa la 1,59%, finalul lui mai ºi începutul lui iunie l-a gãsit la
1,53%, în timp ce pentru IRCC se practicã, pânã la sfârºitul lui
iunie, o valoare de 1,67%, faþã de 1,88%, în primele trei luni.

La rândul sãu indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a alunecat de la 1,68%, la sfârºitul lui aprilie, la 1,65%, la începutul
acestei luni. Indicele la 12 luni a stagnat în mai în jurul valorii de 1,75%.

Cursul euro a avut o evoluþie stabilã în mai, în jurul valorii de 4,92
lei, aproape de maximul istoric de 4,9279 lei, atins în 20 aprilie.

În ultima parte a lunii, creºterea apetitului pentru activele
considerate riscante a impulsionat evoluþia leului. Cursul euro a atins
joia trecutã minimul ultimelor douã luni de 4,9160 lei, dar a urcat la
sfârºitul lunii mai la 4,9198 lei, valoare mai micã decât cea stabilitã
înaintea minivacanþei de Paºte, care a fost de 4,9247 lei.

Odatã trecutã data de 1 iunie, tranzacþiile din piaþã s-au realizat
între 4,917 ºi 4,923 lei iar media monedei unice a fost stabilitã
la 4,9197 lei, cu închiderea la 4,921 lei.

În ciuda semnalelor pozitive date de banca centralã ºi a faptului
cã FMI a estimat pentru acest an o creºtere economicã de 7%,
participanþii la sondajul CFA România, realizat în aprilie,
prognozeazã deprecierea monedei naþionale.

Valoarea medie a anticipaþiilor pentru orizontul de ºase luni al cursului
euro a scãzut de la 4,9517 lei, în martie, la 4,9470 lei, în aprilie. În schimb,
pentru orizontul la 12 luni valoarea medie a cursului este prognozat la
5,0062 lei, în creºtere de la 4,9903 lei nivel estimat în martie.

Miercurea trecutã, moneda unicã a atins maximul ultimelor
cinci luni de 1,2264 dolari, dar a scãzut vineri pânã la 1,2133
dolari. La sfârºitul perioadei, ea fluctua între 1,2165 ºi 1,2227
dolari. Cursul monedei americane a încheiat luna la 4,0361 lei,
faþã de 4,0621 lei la sfârºitul lui aprilie, pentru ca în prima ºedinþã
din iunie sã fie stabilit la 4,040 lei.

Fluctuaþiile monedei elveþiene s-au limitat în perioada analizatã
la culoarul 1,093 - 1,10 franci/euro. Media de la sfârºitul lui mai a
fost stabilitã la 4,4854 lei, comparativ cu 4,4687 lei la finalul lui
aprilie, pentru ca miercurea aceasta sã fie calculatã la 4,4808 lei.

Cursul lirei sterline a urcat lunea aceasta la 5,7227 lei, dupã ce aprilie s-a
încheiat la 5,670 lei, dar a alunecat dupã redeschiderea pieþei la 5,7219 lei.

Luna mai s-a încheiat cu o creºtere a preþului gramului de aur
la 247,3362 lei faþã de 231,9385 lei la finalul lui aprilie. Evoluþia
se datoreazã revenirii unciei peste pragul de 1.900 dolari, dupã
ce la finalul lui aprilie aceasta se situa la circa 1.780 dolari.

Bitcoin a avut o evoluþie agitatã în mai, luna pe care a încheiat-
o la valori de 34.100 - 37.200 dolari, dupã ce la jumãtatea lui
aprilie s-a apropiat de 65.000 dolari. La finalul perioadei moneda
digitalã fluctua între 35.900 ºi 37.800 dolari.

Un parcurs asemãnãtor a avut ºi ether, a doua cea mai tranzacþionatã
criptomonedã, care la începutul acestei luni se tranzacþiona în culoarul
2.500 - 2.750 dolari. Analiza cuprinde perioada 25 mai - 2 iunie.

Costul împrumuturilor în lei a
scãzut în luna mai Promovarea ºi utilizarea energiei din

surse regenerabile, în vederea reducerii
emisiilor de gaze cu efect de serã, în
contextual actual al schimbãrilor
climatice, pânã în anul 2030, cu cel
puþin 40% sub nivelul anului 1990, este
unul dintre obiectivele obligatorii
asumate de Uniunea Europeanã, în
cadrul acordului de la Paris din 2015.

Dintre sursele regenerabile privind
consumul total din Europa, cea mai
mare parte provin din biomasã (cca.
douã treimi).

România deþine un important
potenþial energetic al biomasei, care
poate reprezenta, pe termen mediu ºi
lung, o resursã deosebitã privind
energiile regenerabile ºi totodatã un
impact pozitiv asupra mediului,
economiei ºi societãþii.

Culturile energetice utilizate sunt:
plante lemnoase (salcia energeticã-Salix
viminalis, plopul energetic-Populus
deltoides, copacul prinþesei-Paulownia
tomentosa); plante ierboase anuale
(rapiþa-Brassica napus, soia-Glycine
max, camelina sau iniºorul-Camelina
sativa, sorgul-Sorghum sp.) ºi perene
(iarba elefantului-Miscanthus
giganteus, iarba de pampas-Panicum
virgatum, sorgul-Sorghum sp., iarba de
Sudan-Sorghum sudanense,
topinamburul sau napul porcesc-
Helianthus tuberosus).

În prezent, dintre speciile lemnoase
pentru producerea biomasei, cel mai
mult  cultivate ºi utilizate pentru
combustibil sunt plopul energetic,
salcia energeticã ºi copacul prinþesei.

În Universitatea noastrã a existat un
interes deosebit, privind speciile
energetice, începând cu anul 1990, când
în urma cercetãrilor efectuate, de cãtre mai
mulþi specialiºti ºi cadre didactice,
reprezentând principalele instituþii de
cercetare ºi de învãþãmânt din România,
asupra sorgului zaharat-Sorghum bicolor,
a fost publicatã în anul 1991 Monografia
Sorgului zaharat, sub coordonarea
renumitului profesor universitar Mircea
Goian - Decanul Facultãþii de Agriculturã
din acea perioadã.

Odatã cu intensificarea unor noi
cercetãri ºi studii pe plan local,
naþional ºi european, Universitatea
noastrã a inclus în prioritãþile sale de
studiu ºi cercetare ºi acest sector al
energiilor regenerabile, respectiv

Biomasa – Importantã Sursã Regenerabilã

 Radu Georgescu Prof.dr. GHEORGHE DAVID

culturile energetice ºi rolul biomasei în
agricultura româneascã.

Astfel, a fost  introdus in planul de
învãþãmânt al facultãþii de Agriculturã,
cursul de Culturi energetice, pentru
studenþii  de la special izarea
Agriculturã - licenþã.

Totodatã, în urma unor studii ºi
cercetãri cu privire la culturile energetice
pentru biomasã, au fost finalizate, ori se
aflã în derulare, lucrãri de masterat ºi teze
de doctorat ale studenþilor.

O tezã de doctorat cu titlul ,Studii privind
potenþialul energetic a biomasei agricole
lignocelulozice la biocombustibilii de
generaþia a II-a utilizând diferite
biotehnologii’’, a fost finalizatã în anul 2015
de inginer Trulea Adrian Nicolae, sub
coordonarea ºtiinþificã a doamnei Prof.
Univ. Dr. Pop Georgeta, iar alte trei lucrãri
de doctorat sunt în desfãºurare, dupã cum
urmeazã:“Comportarea unor clone de plop
energetic în raport cu condiþiile
pedoclimatice ºi regimul elementelor
nutritive’’, doctorand Candea-Craciun
Vlad-Catalin, coordonator Prof. Univ. Dr.
Sala Florin ; “Cercetãri privind influenþa
tehnologiei de culturã asupra unor
parametri fiziologici la specii de
Paulownia’’, doctorand Costea Marian ºi
“Utilizarea speciei Silphium perfoliatum în
bioremedierea solurilor poluate cu metale
grele’’, doctorand Nescu Vlad, sub
coordonarea Prof. Univ. Dr. Sumalan Radu.

Interesul tot mai mare, cumulat cu
experienþa unor specialiºti din
Universitatea noastrã, a condus la o
colaborare, dintre Clubul Fermierilor
Români pentru Agriculturã Performantã
ºi Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi
Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele
Mihai I al României” din Timiºoara, în
vederea realizãrii unui studiu privind
biomasa, cu tema „Rolul biomasei în
conservarea mediului, dezvoltarea
ruralã ºi rezilienþa fermelor agricole”.

Acest proiect va cuprinde: noþiuni
generale despre biomasã; rolul actual ºi
viitor al biomasei în Uniunea Europeanã;
impactul asupra mediului (privind
biodiversitatea, calitatea aerului ºi a apei,
îmbunãtãþirea calitãþii solului s.a);
impactul socio-economic al biomasei
asupra comunitãþilor rurale; elemente
privind producerea ºi utilizarea
biomasei; potenþialul de teren cultivat;
potenþialii consumatori de biomasã etc.



diverseOBIECTIV mehedinþean 03 - 09.06.2021pag. 12

Învãþãtorul Badea Sitaru de
la Gornenþi a fãcut demersurile
necesare ºi a înfiinþat ºcoalã la Coada
Cornetului. Erau optsprezece elevi
de acolo, care fãcuserã naveta la
Gornenþi. Primul învãþãtor la Coada
Cornetului a fost Sebastian Stoican.
ªcoala a funcþionat în casa lui
Constantin Zoican. El se cãsãtorise
la Cernavârf ºi în casa din Coada
Cornetului, pe care i-o construise
taicã-sãu, Ioniþã Zoican, locuiau
bãtrâna, “baba Lena” ºi cu Stelicã,
nepotul. Stelicã era în clasa a patra,
împreunã cu douã fete. Îngrijitor al
ºcolii a fost numit un frate al
proprietarului casei, Nicolae. Când
acesta era plecat la lucru, îi þinea
locul Stelicã.

Într-o zi, învãþãtorul a predat la
clasa a patra, la gramaticã,
subiectul ºi predicatul. A doua zi,
la ascultare, Stelicã a fãcut confuzie,
spunând definiþia predicatului la
subiect ºi a subiectului la predicat.
Învãþãtorul i-a dat nota patru. Era
greu sã se obiºnuiascã cu o
asemenea notã, mai ales cã ºcoala
era în casa fratelui sãu, iar el era
un fel de vãtaf între elevi.

Nota buclucaºã

Hotelul Piatra Mare din staþiunea
Poiana Braºov a gãzduit, în
perioada 28-30.05.2021,
Campionatele Naþionale de Judo,
individual, juniori III, U16, ºi
Campionatul Naþional Echipe
juniori II, U18.

Competiþ ia, organizatã de
Federaþia Românã de Judo, a
adunat la start cei mai buni Judoka
din þarã pe aceastã vârstã. Au fost
prezenþi la Poiana Braºov 300 de
sportivi legitimaþi la 60 de cluburi.

CSM Drobeta Turnu Severin a
participat cu NOHAIU NITA-ALBERTA
- 52 kg la competiþia destinatã
juniorilor III, U16, individual, care
nu a reuºit decât participarea, fiind
prima sa competiþie.

Finala Campionatului Naþional
ECHIPE juniori II, U18, a avut la

La Poiana Braºov au fost prezenþi 300 de sportivi

start înscrise 5 echipe la feminin ºi
10 la masculin.

Sportivele CSM Drobeta: ARGINT
DIANA -52 kg ºi MITAR REBEKA -
57 kg au luptat pentru culorile CSM
Piteºti ºi au reuºit sã-ºi pãstreze
titlul de campioane naþionale cucerit
anul trecut cu echipa.

Urmeazã Cupe Europene pentru
cadeþi ºi juniori (Porec-CRO ºi
Sarajevo-BIH) din perioada 19-
20.06.2021, pentru sportivele
Argint Diana - 52 kg ºi Vladu Ana
Maria - 48 kg, care vor încerca
adunarea de puncte în Rank ing EJU
pentru a se putea califica la
Campionatele Europene pentru
vârstele cadeþi ºi juniori.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

Dupã ce s-au terminat orele, au
plecat  elevi i ,  a  plecat  ºi
învãþãtorul. Stelicã avea cheile.
N-a putut sã mãnânce, pânã nu a
intrat în clasã, a cãutat în sertarul
catedrei ºi a scos catalogul. Era
acolo sticla cu cernealã ºi tocul
cu care-i pusese nota. Cu mâna
tremurândã de emoþie, a fãcut din
patru – nouã. A pus catalogul la
loc, a închis ºi a plecat.

A doua zi, aveau din nou
gramatica. Fiind doar trei în clasa a
patra, nu putea sã scape neascultat.
Învãþãtorul s-a uitat în catalog ºi a
înþeles despre ce e vorba. L-a pus
sã spunã iarãºi definiþia subiectului
ºi a predicatului. Aceeaºi confuzie.
Învãþãtorul l-a chemat afarã. Fãrã
menajamente, i-a spus pe un ton
categoric: “- Dacã mai modifici
vreodatã notele în catalog, te bag în
puºcãrie, derbedeule!”  Vãzându-se
descoperit, copilul n-a mai negat. A
bâiguit: “- Nu mai modific niciodatã,
domnule învãþãtor!” “- Þine minte ce
þi-am spus, cã nu glumesc! Acum,
hai la clasã! Pentru azi îþi dau nota
trei!” ªi aºa s-a terminat tãrãboiul.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

   Ziua Internaþionalã a Copilului a fost
marcatã, în perioada 28 mai - 03 iunie,
în centrele regionale de proceduri ºi
cazare a solicitanþilor de azil din
Bucureºti, Giurgiu, Rãdãuþi ºi
Maramureº, prin activitãþi organizate
de cãtre ofiþerii de integrare împreunã
cu reprezentanþii ONG-urilor.
   Chiar dacã ºi anul acesta este unul
special, prin mãsurile de protecþie
instituite pentru prevenirea
rãspândirii noului coronavirus,
marcarea zilei de 1 Iunie reprezintã
un bun prilej de a petrece mai mult
timp cu cei mici pentru a le oferi
suportul ºi îndrumarea de care au
nevoie pentru un confort emoþional
crescut, o integrare mai facilã ºi,
cel mai important, sã-i învãþãm
iubirea, iubindu-i.
   Ziua Copilului a fost menþionatã
prima datã la Geneva, la Conferinþa
Mondialã pentru protejarea ºi
bunãstarea copiilor în august 1925,
unde 54 de reprezentanþi din diferite
þãri au adoptat Declaraþia pentru

1 IUNIE sãrbãtorit de copiii...
Protecþia Copilului. Dupã aceastã
conferinþã, multe guverne au introdus
“Ziua Copilului”, iar în anul 1954
Fondul Internaþional pentru Urgenþe
ale Copiilor al Naþiunilor Unite a emis
o recomandare care prevedea faptul
cã fiecare stat sã dispunã de o zi la
aºa-numita “Ziua Copilului”.
   La Centrul Bucureºti pentru copii
au fost organizate activitãþi
recreative ºi educaþionale, respectiv
desene pe asfalt, expoziþie de
picturi, face painting ºi badminton.
   Cei mici de la centrul Rãdãuþi, chiar
de ziua lor, au avut diverse teme de
activitãþi precum: “Lumea poveºtilor
prin ochii copiilor”, “Cântãm,
dansãm ºi împreunã ne bucurãm” ºi
“Mesaje pentru toþi copiii lumii”, în
cadrul cãrora au desenat pe asfalt, au
scris mesaje de pace, bucurie ºi
prietenie pentru toþi copiii lumii  pe
care le-au lansat în baloane colorate.
Cei mai curajoºi au avut oportunitatea
de a-ºi exprima talentul prin muzicã
sau în atelierul de arte plastice.

   “Prilej de a sãrbãtori cea mai
frumoasã perioadã din viaþa unui om
- copilãria” a fost tema activitãþilor
desfãºurate pentru tinerii din centrul
de la Giurgiu unde au fost angrenaþi
în jocuri ale copilãriei. De asemenea,
la centrul Maramureº, copiii au
participat la activitãþi recreative, iar
seniorii de la centrul de vârstnici din
localitate au pregãtit mici surprize.
   La finalul activitãþilor toþi copiii
au fost recompensaþi cu dulciuri ºi

cadouri simbolice.
   ªi în acest an, ofiþerii de integrare au
construit, cu sprijinul organizaþiilor
nonguvernamentale Salvaþi Copiii,
AIDROM, OIM, ICAR, GLOBAL HELP
CRAIOVA, o lume aparte, plinã de
luminã, culoare, veselie ºi armonie, în
care jocurile, cântecele ºi activitãþile
creative au adus în sufletele copiilor,
zâmbete ºi bucurie.

BIROUL INFORMARE ªI
RELAÞII PUBLICE
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Zodia Berbec
             Prietenii îþi deschid sãptãmâna, poate chiar
implicându-te în situaþii inedite sau propunându-þi
proiecte comune de anvergurã. Totul este însoþit de
note amuzante, aventuri, fiind posibilã chiar ºi o idilã.
Fii prudent ºi nu te baza prea mult pe unii ºi alþii.
Aceºtia au scopuri foarte diferite faþã de ceea ce îþi
prezintã þie. În intervalul 3 – 4 iunie, oboseala îºi va
spune cuvântul, fiind nevoie sã te retragi din forfota
cotidianã. Ocupã-te numai de treburi uºoare ºi ascultã-
þi organismul. Evitã consultaþiile ºi analizele
medicale, întrucât sunt posibile erori deosebite,
greu de ameliorat. La finalul sãptãmânii te vei simþi
mult mai bine, revenindu-þi pofta de viaþã ºi de
distracþie. Vei reuºi sã faci impresie bunã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Primele zile ale sãptãmânii vor evidenþia
aspecte profesionale. ªefii te cheamã la raport, eºti
bine susþinut de aceºtia, iar unii chiar îþi vor propune,
fie sarcini de lucru noi, de anvergurã, fie un post de
conducere pe termen lung. Fii prudent ºi nu te hazarda
în acþiuni mai mult decât poþi duce la bun sfârºit. În
relaþiile colegiale sunt posibile situaþii conflictuale,
dar primeºti suficientã susþinere astralã pentru a le
depãºi. Prietenii îºi amintesc de tine în perioada 3 –
4 iunie, astfel cã fie te vor cãuta direct, fie unii vor
încerca sã te abordeze discret, prin alþii. Ar fi bine sã
pãstrezi o distanþã faþã de toatã lumea care sub diverse
motive apar în preajma ta, când te aºtepþi mai puþin.
Finalul sãptãmânii petrece-l în liniºte ºi meditaþie
interioarã.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Domeniile spirituale, filozofia, religia, studiile pe
termen lung sau cãlãtorii în strãinãtate sunt aspectele
care te preocupã în mod special la începutul acestei
sãptãmâni. Rãsturnãrile de situaþie, mai ales în
planurile de studii ºi de cãlãtorii pot fi frecvente, de
aceea lasã loc ºi factorului neprevãzut. Cineva aflat
în strãinãtate îþi oferã informaþii deosebite, la care ar
fi bine sã iei aminte. Pe 3 ºi pe 4 iunie sunt momente
favorabile pentru a rezolva diverse aspecte
profesionale. Dialogurile cu ºefii sau cu reprezentanþi
ai unor instituþii sunt binevenite ºi cu efecte pe termen
lung. Zilele de weekend aduc posibile situaþii
dinamice în relaþiile cu prietenii sau protectorii. Totul
trebuie abordat cu prudenþã ºi discernãmânt.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmâna debuteazã cu preocupãri legate de bani,
bunuri, cheltuieli comune cu alþii. Ai ºanse sã primeºti
bani fie dintr-o colaborare, fie cineva se gândeºte sã-
ºi ofere un cadou deosebit. De asemenea, pot intra în
discuþie planurile de afaceri, care deocamdatã este
bine sã rãmânã la stadiul de planuri. Achitã-þi
datoriile la timp ºi evitã acumularea altora noi.
Intervalul 3 - 4 iunie se asociazã cu gânduri, idei,
planuri legate de studii sau cãlãtorii. Eºti comunicativ,
practic devenind, pentru câteva momente, filozoful
Zodiacului. Însã, totodatã eºti ºi un bun ascultãtor.
Sfârºitul sãptãmânii evidenþiazã aspecte profesionale.
Vei fi nevoit sã faci faþã atât problemelor familiale,
cât ºi celor sociale.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Se contureazã un spectacol în relaþiile parteneriale,
astfel cã este bine sã fii pregãtit pentru discuþii lungi
ºi turnuri a unor înþelegeri considerate pânã nu
demult sigure ºi confortabile. Intervalul 3 – 4 Iunie
îþi poate oferi surprize de proporþii atât în relaþia cu
partenerul de viaþã, cât ºi în relaþiile profesionale. Ia
aminte la ce se discutã ºi petrece în segmentul
partenerial, deoarece se anunþã fie sfârºitul unor
parteneriate, fie debutul altora. Pe 5 ºi pe 6 iunie
apar aspecte financiare comune cu alþii, de genul
achitarea taxelor, serviciilor, discuþii legate de
moºteniri, partaje personale ºi profesionale. Fii
prudent cu fiecare cheltuialã ºi pãstreazã în siguranþã
documentele financiare. La finalul sãptãmânii sunt
potrivite activitãþile culturale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Primele zile ale sãptãmânii evidenþiazã probleme
de sãnãtate sau la locul de muncã. Existã ceva ascuns
sau neºtiut în aceste zone, astrele trimiþându-þi
impulsuri pentru a fi atent. Oboseala este accentuatã,
iar consultaþiile ºi analizele medicale pot fi la ordinea
zilei. Fii prudent ºi îngrijeºte-te serios, pentru cã
afecþiunile actuale se pot desfãºura pe termen lung,
într-un mod foarte surprinzãtor. La serviciu apar
disonanþe între tine ºi colegi, astfel cã este bine sã te
bazezi mai mult pe forþele proprii. Rãsturnãrile de
situaþie în plan profesional pândesc în umbrã ºi oricând
îºi pot face apariþia. Pe 3 ºi pe 4 iunie, atenþia îþi va
fi atrasã de segmentul partenerial, unde ai câte ceva
de lãmurit. Weekend-ul aduce cheltuieli.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii te solicitã
mult ºi bine în intervalul 3 - 4 iunie, astfel cã vei fi
nevoit sã te ocupi pe îndelete de cei dragi. Sunt
posibile discuþii aprinse, rãsturnãri de situaþie vizavi
de planurile comune, dar ºi lãmurirea unor conflicte
mai vechi. Cu totul altfel se vor desfãºura aceste relaþii
de acum încolo. Canalizeazã-þi energia spre un hobby
ºi relaxeazã-te alãturi de oamenii cu care eºti pe
aceeaºi lungime de undã. La serviciu se contureazã
mult de muncã în zilele de 5 ºi 6 iunie, dar vei reuºi
sã duci totul la bun sfârºit. Pe de altã parte, ai grijã
ºi de sãnãtate, care va da semne de ºubrezire. În
weekend se vor evidenþia relaþiile parteneriale,
dialogurile cu ceilalþi ºi chiar niscai acþiuni comune.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Chiar dacã ai de rezolvat multe ºi mãrunte în afara
casei, sufletul tãu va dori mai mult compania
membrilor familiei ºi ambianþa domesticã. Treburile
gospodãreºti le poþi rezolva mai uºor, însã ar fi bine
sã ceri sprijinul sau mãcar sfaturile celorlalþi. Verificã
atent sursele de foc ºi de aer din spaþiul locativ,
deoarece sunt posibile avarii deosebite, cu efecte pe
termen lung. Zilele de 3 ºi 4 iunie aduc în prim-plan
relaþiile sentimentale ºi cheful de distracþii. Ai dori
ca ºi cei dragi sã se implice alãturi de tine în aventuri
ºi situaþii amuzante, însã vei întâmpina diverse
obstacole din partea lor. Nu forþa nota ºi respectã
dorinþele celorlalþi. Sfârºitul sãptãmânii aduce atât
treburi profesionale, cât ºi neplãceri legate de sãnãtate.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Eºti înconjurat de multã lume în primele trei zile ale
sãptãmânii, astfel cã surprizele se vor þine lanþ. Pe de o
parte, este posibil sã cãlãtoreºti frecvent pe distanþe
scurte, pentru a rezolva diverse chestiuni personale ºi
profesionale ivite, aparent, din senin. Iar pe de altã parte,
vei fi nevoit sã participi la cursuri, seminarii, dezbateri
profesionale. Mentalul este foarte agitat, de aceea fii
prudent ºi relaxeazã-te din când în când. Controleazã-þi
discursurile ºi vorbeºte strictul necesar, fãrã a-þi scoate
în evidenþã slãbiciunile. Zilele de 3 ºi 4 iunie sunt
potrivite dialogurilor cu membrii familiei, treburilor
gospodãreºti, dar ºi pentru a plãnui vizite la rude sau în
locurile dragi ale copilãriei. Weekend-ul aduce distracþii
ºi multã voie bunã alãturi de cei dragi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Primele zile ale sãptãmânii anunþã câºtiguri
surprinzãtoare. Sunt posibile cadouri, recompense sau
rezolvãri financiare mult aºteptate. De asemenea, creºte
riscul de a cheltui mult ºi pe te miri ce. Pe 3 ºi pe 4
iunie, stãrile tale interioare sunt excelente. Ai preocupãri
intelectuale, te gândeºti la mici excursii sau cãlãtorii
în strãinãtate, dorind sã-þi plimbi sufletul pe tãrâmuri
de vis. Vei fi susþinut în demersurile tale de cãtre
persoanele din anturajul apropiat, astfel cã ar fi bine
sã te sfãtuieºti cu cei pe care-i întâlneºti în cale. Totuºi
vorbeºte strictul necesar ºi nu te hazarda în discuþii
filozofice. Sfârºitul sãptãmânii aduce forfotã în plan
domestic ºi familial. Rezolvã treburile gospodãreºti ºi
stai mai mult de vorbã cu membrii familiei.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti plin de viaþã ºi
încrezãtor în forþele tale. Controleazã-þi stãrile ºi
reacþiile, pentru cã existã riscul sã strici situaþii ºi
relaþii bune. Pe 3 ºi pe 4 iunie apar chestiuni legate
de bani sau moºteniri. Sunt posibile cadouri sau veºti
legate de capitolul financiar, dar deocamdatã sunt
doar idei sau planuri. Lucrurile în acest sens se vor
concretiza mai târziu. Pe de altã parte, continuã
apariþia cheltuielilor comune cu alþii, fie pe daune,
fie pentru a rezolva diverse litigii. Fii prudent ºi nu
te avânta în orice investiþie care aparent promite
câºtiguri fabuloase. La finalul sãptãmânii eºti
comunicativ, te simþi bine ºi entuziasmat de planurile
tale. Mulþi dintre apropiaþi te vor admira sincer.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

La începutul sãptãmânii ai stãri confuze, eºti mai
reticent la ambient, nefiind dornic de socializare. Este
posibil ca ºi sãnãtatea sã ridice ceva probleme, fapt
pentru care semnalele organismului ar trebui luate în
seamã. La serviciu ai multe de fãcut, astfel cã ar fi
bine sã apelezi la sprijinul colegilor. Ia aminte la
zvonurile aruncate chipurile în grabã de unii ºi alþii din
segmentul profesional. Pe 3 ºi pe 4 iunie, te vei simþi
mult mai bine, dar nu forþa nota. Începi sã ai încredere
în forþele proprii ºi sã te bucuri de tot ce este în jurul
tãu. La sfârºitul sãptãmânii sunt posibile cadouri,
recompense materiale sau chiar veºti legate de o nouã
grilã de salarizare. Reþine ce se petrece în plan financiar,
deoarece este un preambul la ce va urma.

(3 - 9 iunie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Am redeschis Planetariul

   Debitorul SC GG BEST GRUP SRL- societate în
faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul în

Drobeta Turnu Severin, str. Aurelian nr. 46,
judeþul Mehedinþi, cod unic de înregistrare RO

1674943 ºi nr. de ordine în Registrul Comerþului
Mehedinþi J25/440/2004

prin Lichidator judiciar CII Enache Alexandru, cu sediul
în Drobeta Tr. Severin, str. Kiseleff nr. 40, judeþul
Mehedinþi, cod unic de înregistrare RO 23149525,
membru UNPIR înregistrat sub nr. 1-B-1461,
reprezentat prin practician în insolvenþã Enache
Alexandru, scoate la vânzare, la preþurile stabilite prin
Raportul de evaluare, conform hotãrârii Adunãrii
creditorilor din data de 22.10.2020, urmãtoarele bunuri:

MOBILIER ªI BIROTICÃ, în bloc, preþul de
pornire a licitaþiei fiind de 3.750 lei, fãrã TVA,
respectiv:
· Calculator PC Clasic + monitor
· Imprimanta LASER JET M1132MFP
· Calculator birou – 2 buc,
· Frigider Zanussi (mic),
· Aragaz 2 ochiuri,
· Casã de marcat DATECS,
· Birou – 2 buc,
· Scaun – 7 buc,
· Raft lemn – 5 buc
· Raft metalic – 4 buc,
· Fiºet metalic,
· Raft expunere – 5 buc,
· Comodã cu 3 sertare (micã) – 3 buc,
· Corp bucãtãrie,

AUTOTURISME
·Autoturism DACIA LOGAN, MH-03-GGB preþul
de pornire a licitaþiei fiind de 5.150 lei, fãrã TVA.
   Date informative: an fabricaþie = 2006, culoare =
albastru metalizat, cu urme de ruginã, 1598 cmc,
caroseria = AC Break, stare funcþionare = satisfãcãtoare,
stare tapiþerie = rea, cauciucuri = uzate, motor = scãpãri
ulei: capac superior distribuþie, semering de distribuþie,
chiulasã ºi pe la garniturile de etanºare.
·Autoturism FORD, MH-04-GGB preþul de
pornire a licitaþiei fiind de 8.850 lei, fãrã TVA
   Date informative: an fabricaþie = 2004, culoare = gri,
cu urme de ruginã, 1998 cmc, caroseria = BB FURGON
CAB. INT 3+1 UªI, stare funcþionare = satisfãcãtoare, stare

Publicaþie de vânzare privind licitaþia din data de 10.06.2021
TUDORACHE CONSTANTIN, titular al

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”, propus a fi amplasat
în judeþul Mehedinþi, intravilan comuna
Eºelniþa, str. Dunãrii, nr. 907B, nr. cadastral
53510, judeþul Mehedinþi, anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul “Construire 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”, situat în judeþul
Mehedinþi, intravilan comuna Eºelniþa, str.
Dunãrii, nr. 907B, nr. cadastral 53510,
judeþul Mehedinþi.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul autoritãþii Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
mun. Drobeta Turnu Severin, str. Bãile
Romane, nr. 3, în zilele de luni pânã
vineri între orele 8.00-16.00 ºi la
urmãtoarea adresã de internet
www.apmmh.anpm.ro
   Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicãrii anunþului pe pagina de
internet a autoritãþii competente pentru
protecþia mediului.

Anunþ public
tapiþerie = rea, cauciucuri = uzate, motor = scãpãri ulei:
capac superior distribuþie, semering de distribuþie,
chiulasã ºi pe la garniturile de etanºare.
·Autoturism OPEL, MH-05-GGB preþul de pornire
a licitaþiei fiind de 3.950 lei, fãrã TVA
   Date informative: an fabricaþie = 2004, culoare
= albastru, cu urme de ruginã, 1598 cmc, croseria
= BF1E171F11757E4, stare funcþionare = rea, stare
tapiþerie = rea, cauciucuri =  uzate, motor = scãpãri
ulei: capac superior distribuþie, semering de
distribuþie, chiulasã ºi pe la garniturile de etanºare.
La data expertizei: abandonat.

Licitaþia va avea loc la biroul lichidatorului
judiciar din Drobeta Turnu Severin, str. Kiseleff
nr. 40, la data de 10.06.2021, orele 14.00.
   Bunurile pot fi observate la locul de depozitare,
respectiv în Drobeta Turnu Severin, str. Aurelian
nr. 46, judeþul Mehedinþi conform precizãrilor
conþinute de Caietul de sarcini.
. Titlul executoriu în temeiul cãruia lichidatorul judiciar
procedeazã la vânzarea bunurilor mai sus menþionate îl
constituie Hotãrârea nr. 36/17.07.2020 prin care Tribunalul
Mehedinþi a dispus deschiderea procedurii falimentului
împotriva debitoarei SC GG Beste Grup SRL.
   Nu existã creditori în favoarea cãrora sã se fi
constituit drepturi de impotecã asupra bunurilor
puse în vânzare.
   Toþi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor
puse în vânzare sunt somaþi sã comunice acest
lucru lichidatorului judiciar înainte de data stabilitã
pentru vânzare, sub sancþiunea prevãzutã de lege.
   Cei interesaþi în achiziþionarea acestor bunuri,
vor face cunoscutã aceastã intenþie pe e-mail
ciialexandruenache@g.mail.com, pânã cel târziu
la data de 07.06.2021, orele 14.00, sub sancþiunea
excluderii de la licitaþie, solicitând Caietul de
sarcini, ºi fãcând dovada achitãrii:
1. în contul unic de insolvenþã deschis la BRD,
Sucursala Drobeta Turnu
Severin, sub nr.
RO07BRDE260SV61888372600,
pe numele SC Best Grup SRL,
CIF RO 16740943, a unei
garanþii de participare de 10%
din pre þu l  de  porni re  a l
bunului/bunurilor pentru care
intenþioneazã sã liciteze,
2. în contul deschis la BRD,
Sucursala Drobeta Turnu
Severin, sub nr.
RO08BRDE260SV45318812600,
pe numele Enache I Alexandru
-  Cabinet  Indiv idual  de
Insolvenþã, RO 23149525, a
taxei de participare la licitaþie
în sumã de 300 lei+ TVA.
   Relaþii suplimentare la telefon
074 509456 ºi e-mail
ciialexandruenache@gmail.com.

Ministerul Economiei: Va fi lansat apelul de
proiecte pentru ajutorul HoReCa. Aplicanþii
trebuie sã-ºi certifice baza de calcul pentru ajutor
cu un expert contabil sau un auditor financiar

În perioada urmãtoare va fi lansat apelul de proiecte
pentru granturile de ajutor de stat pentru industria
HORECA, instituite în baza Ordonanþei de urgenþã
nr. 224/2020 privind unele mãsuri pentru acordarea
de sprijin financiar pentru întreprinderile din
domeniul turismului, alimentaþiei publice ºi
organizãrii de evenimente, a cãror activitate a fost
afectatã în contextul pandemiei de COVID-19, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
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Judeþul Mehedinþi a fost reprezentat
în sezonul 2020-2021 de 5 jucãtori în
Liga 1, iar singurul care a cucerit un
trofeu a fost severineanul Adrian Gîdea.
Atacantul de 21 de ani  ºi-a adjudecat
titlul de campion cu CFR Cluj. În ultima
etapã din Liga 1, Gîdea a ºi marcat în
meciul cu FCSB, câºtigat de echipa
sa cu scorul de 2-0. A fost, totodatã,
ºi singurul meci în care Adrian Gîdea
a evoluat mai mult de o reprizã. Dupã
ce a debutat în Liga 1 în meciul CFR
Cluj – Universitatea Craiova (0-0), din
22.12.2020, severineanul a prins, în
actualul sezon, 285 minute, în 21 de
jocuri. „A fost un sezon reuºit pentru
mine. Am debutat în Liga 1 ºi am
devenit campion al României. Golul
cu FCSB îl voi þine minte toatã viaþa.
Sper sã debutez în toamnã ºi în
cupele europene ºi sã cuceresc titlul
ºi sezonul viitor cu CFR Cluj”, a
declarat severineanul Gîdea.

Dintre cei 5 mehedinþeni din Liga
1, cele mai multe minute, 648, în 24
de jocuri, le-a jucat mijlocaºul

   Dupã ce au câºtigat seria a 10-a, cu punctaj
maximum în cele 4 jocuri disputate, juniorii
U19 ºi U17 de la Luceafãrul Drobeta n-au mai
gãsit drumul spre victorie ºi în optimile
Campionatului Naþional. Ambele grupe ale
clubului severinean au fost eliminate vinerea
trecutã din competiþie: juniorii U19 au pierdut

Cu mijlocaºul severinean Mãdãlin
Mihãescu integralist, CSA Steaua
Bucureºti a câºtigat cu scorul de 2-1
meciul-retur cu CS Afumaþi ºi a
promovat în Liga 2. „Militarii” se
impuseserã ºi în jocul-tur, cu 2-0.
Alãturi de CSA Steaua, au mai
promovat Dacia Unirea Brãila, Corona
Braºov, Viitorul ªelimbãr ºi Unirea
Dej. În Liga 2, Mihãescu îi va avea
adversari pe fundaºul severinean
Ionuþ Coadã (ASU Politehnica
Timiºoara) ºi, teoretic, pe mijlocaºul
Silviu Balaure, care a retrogradat din
Liga 1 cu Astra Giurgiu. Totuºi,
viitorul Astrei pare incert ºi, chiar ºi
în cazul în care echipa nu se va
desfiinþa, Balaure are ºanse mici sã
mai continue la clubul din Giurgiu.

Alãturi de Ionuþ Coadã, sezonul de
Liga 2 recent încheiat a mai regãsit pe
teren alþi 3 mehedinþeni. Dacã Dragoº
Albu ºi Samuel Zimþa au promovat cu
FCU Craiova în Liga 1, mijlocaºul
Cãtãlin Doman a retrogradat cu
CSM Slatina în Liga 3.

Sezon încheiat pentru mehedinþeni
severinean de 25 ani, Silviu
Balaure, dar echipa sa Astra
Giurgiu, a retrogradat. Douã
jocuri ºi doar 52 minute a
bifat atacantul orºovean
Gabriel Fulga (17 ani), pentru
FCSB, iar fundaºul orºovean
Adrian Moescu (19 ani) a
jucat 82 minute, doar în jocul
pierdut de echipa sa FC
Botoºani, la CFR Cluj, scor
2-1 pe 17.10.2020. Cele mai

puþine minute, doar 6, le-a petrecut
pe teren atacantul Robert Jerdea, în
meciul pierdut de echipa sa
Academica Clinceni, cu FCSB, scor
0-2, pe data de 22 aprilie 2021.

De-a lungul istoriei, judeþul
Mehedinþi i-a avut în Liga 1, în ordine
cronologicã, pe Gheorghe Tãtaru
(Steaua Bucureºti), Doru Popescu
(Dinamo Bucureºti, FC Argeº ºi Rapid
Bucureºti), Marcel Pigulea (FC Argeº),
Sebastian Iovãnescu (Steaua
Bucureºti, FC Argeº ºi Farul
Constanþa), Rodion Cãmãtaru
(Universitatea Craiova ºi Dinamo
Bucureºti), Norocel Ciorãscu (Jiul
Petroºani), Constantin Iovan (Chimia
Rm. Vâlcea), Florin Udrea (Chimia
Râmnicu Vâlcea), Sorin Vlaicu
(Politehnica Timiºoara ºi UMT
Timiºoara), Valeriu Tiþa (Corvinul
Hunedoara), Cornel Mihart (Dinamo
Bucureºti, Astra Ploieºti, Petrolul
Ploieºti ºi Jiul Petroºani), Ovidiu
Brehui (Politehnica Timiºoara ºi CSM
Reºiþa), Florin Costin ªoavã (Extensiv

Craiova, Universitatea Craiova ºi Rapid
Bucureºti), Gabriel Boºtinã (Oþelul
Galaþi, Steaua Bucureºti, Dinamo
Bucureºti ºi „U” Cluj), Mirel Matei
Rãdoi (Extensiv Craiova ºi Steaua
Bucureºti), Bobi Verdeº (Universitatea
Craiova, FC Naþional Bucureºti, Oþelul
Galaþi, FC Argeº, Pandurii Târgu Jiu,
FCM Bacãu ºi Unirea Alba Iulia), Dorel
Stoica (Universitatea Craiova, Steaua
Bucureºti, Dinamo Bucureºti ºi CS
Turnu Severin), Costi Gãrgãlie
(Universitatea Craiova), Cãtãlin
Doman (FC Argeº ºi ACS Poli
Timiºoara), Andrei Enescu (Pandurii
Târgu Jiu, Gloria Bistriþa, FC Vaslui,
Gaz Metan Mediaº, Poli Iaºi ºi ACS
Poli Timiºoara), Georgian Tobã
(Unirea Urziceni, „U” Cluj ºi CS Turnu
Severin), Cristian Poianã (CS Turnu
Severin), Mãdãlin Mihãescu
(Juventus Bucureºti ºi Poli Iaºi) ºi
Ionel Miºu (Concordia Chiajna). Opt
dintre ei au jucat ºi la echipa naþionalã:
Cãmãtaru (75 selecþii / 22 goluri ),
Rãdoi (67 / 2), ªoavã (22 / 0), Stoican
(19 / 0), Tãtaru (10 / 3), Vlaicu (4 / 0),
Boºtinã (4 / 0) ºi Stoica (4 / 1).

Din rândul „internaþionalilor”,
Tãtaru ºi Boºtinã au fost singurii care
nu au activat ºi în strãinãtate. Astfel,
Cãmãtaru a jucat pentru Charleroi
(Belgia) ºi Heerenveen (Olanda),
Vlaicu la Steaua Roºie Belgrad
(Serbia) ºi Elore Békéscsaba
(Ungaria), ªoavã la Spartak Moscova
(Rusia), Krylia Sovetov (Rusia), FC
Khimki (Rusia) ºi Arsenal Kiev

(Ucraina), Stoican la Shahktar
Donetzk (Ucraina) ºi Metalist
Kharkov (Ucraina), Rãdoi la Al Hilal
Ryadh (Arabia Sauditã), Al Ain Abu
Dhabi (Emiratele Arabe Unite), Al Ahli
Dubai (Emiratele Arabe Unite) ºi Al
Arabi Doha (Qatar), iar Stoica la Al
Ettitaq Damman (Arabia Sauditã) ºi
Al Shorta Dammasc (Siria).

Mihãescu va
juca în Liga 2

Luceafãrul, eliminatã în sferturi

cu scorul de 4-0 jocul de la CSM Slatina, iar
juniorii U17 au fost învinºi, cu 2-1, pe
Stadionul Severnav, de FCU Craiova. Golul
echipei severinene a fost marcat de Remus
Bobocea. Astfel, Luceafãrul a ratat calificarea
în sferturile de finalã ale sezonului 2020-2021.

 Mircea Oglindoiu

 urmare din pagina 6 rentei viagere agricole
cuvenitã rentierului pentru anul 2020, vor fi autorizaþi
doar dacã depun documente justificative pânã la data
de 15 octombrie 2021, în condiþiile legislaþiei specifice.
Termenul final de platã pentru anul 2020 este de 30
noiembrie 2021.
În cazul în care sumele virate de APIA cãtre rentieri,
sunt returnate în contul agenþiei din diverse motive,
APIA poate relua plata acestora în termen de 3 ani de
la data-limitã anualã de platã (30 noiembrie al fiecãruia
an),inclusiv în caz de deces al rentierului, cãtre
moºtenitorii legali ai acestora având la bazã
documentele justificative aferente.
La nivelul Centrului Judetean Mehedinþi au fost vizate pânã
la aceastã datã un numãr de 119 carnete de rentã viagerã
agricolã, sumele ce urmeazã a fi acordate fiind de 50 euro/
ha pentru terenurile arendate ºi 100 euro/ha pentru
terenurile vândute.

COMUNICAT DE PRESÃ

 Responsabil comunicare
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Mã fraþilor, gata, e rãzbel în
toatã regula, nu þinu mult pacea di
la ªimian. Pã nu þinu decât pãnã sã
ajungã nea ministru Energiei la
birou, în Capitalã ºi sã apucã de
scris. Luã foaia de hârtie, sã apucã
sã scrie pe ea ºi dupã aia o chemã
pe secretarã. Sã scrie dupã dictare,
la calculator. Pã da, sã nu îºi strice
‘mnealui manichiura, cã abea o
fãcuse în uichend la etajul ºapte de
pi la un bloc pi la Piaþa Sârbilor. Cã
ºi acolo abia a gãsit omu loc, cã în
uichend e plin la manichiurã. Mai
ales de când au venit în vacanþã
spanioloaicele, italiencele ºi alte
naþii de ale noastre, e cam greu sã
mai gãseºti un loc pentru o
programare.

Da sã lãsãm manichiura ºi sã ne
întoarcem la oile noastre, de pasc la
marginea Severinului, de zici cã
suntem pe vremea dacilor. Sau pe
aproape. Bine cã sã terminarã lucrãrile
di la intrarea în oraº, cã mai era puþin
ºi sã trezea Apollodor sã ne ajute. Zãu
aºa, cã sã pare cã nea Duducea, nea
Izvoranu ºi nea Bãdescu sunt depãºiþi
de situaþii, toþi la un loc. Di la atâtea
contracte li sã trage.

 nea Mãrin

Sucã, nea Virgil ºi epistolele, nea Aladin vituperatu’ ºi
promisiunile lu’ nea ministru’ di la Severin pãnã la Lugoj

Da sã revenim, cum zâceam.
Cum anunþã nea ministru di

la Transporturi, nea Drulã, cã
scoasã la licitaþie contractul
pentru studiul de fezabilitate al
drumului Craiova-Severin-
Lugoj, cum zisã nea Virgil cã
nu are cum sã rateze ºtirea ºi
sã pusã pe scris. Povesti cum
sã bãtu sã sã aloce fro 25 de
milioane de lei pentru studiul
de fezabilitate ºi cum va fi gata
lucrarea, cã aici e vorba de
fapte, nu de vorbe.

Mã nepoate ºi sã apucã sã-l
facã praf pe nea Aladin, preºedinte pi
la Consiliul Judeþean, de ziceai cã e
a mai mare greºealã pentru judeþ, cã
nu face nimica, ce mai încoace ºi
încolo. Cicã ‘mnealui vitupereazã, cã
tot degeaba, cã nu are realizãri, cã el
ºi alþii ca el, social democraþi cu
metehne vechi, au izolat Oltenia, au
þinut-o în subdezvoltare, nu au avut
viziune ºi nu au fãcut investiþii! Doar
‘mnealui a fãcut investiþii, ba o casã,
ba o maºinã, ba un ban pus deoparte.

Bine, acuma sã vezi rãspuns la
nea Aladin, cã nu dureazã mult ºi
probabel sã apucã deja de scris, da

la ‘mnealui dureazã mai mult, cã are
mai multe pixuri ºi nu ºtie cu care
sã înceapã.

Între timp sã bãgã ºi nea Folescu,
la rupere la nea Drulã, direct în
parlament, fãcând referire la
situaþiunea încurcatã di la Direcþia de
drumuri Craiova ºi cicã ministrul “a
notat ºi a zis cã o pune pe doamna
Mariana, directoarea CNAIR, care era
de faþã, sã îmi scrie un rãspuns bine
ticluit. Pãi, asta putea sã facã oricine”.

ªi nea Folescu sã pricepe la
drumuri, n-ai ce sã-i mai zici. ªtie
cum stã treaba, pe dinafarã, nu mai
trebuie sã-i dai extemporal cã rãmâi
corigent. Te trece înapoi în banca ta,
cât ai zice Scrumbia Albastrã.

Ca sã nu fie mai prejos, sãri ºi
nea Alin Rapcea, la miºto, cu o pozã
cu maºinuþe de plastic, cicã gata,
au început lucrãrile de construcþie
a autostrãzii Craiova-Severin-
Lugoj!! Sanchi!

Da apropo de nea ministru di la
Energie, care pãnã mai ieri era în
barca lu’ nea Orban. Nu mai e, trecu
în barca ailaltã, sã pozã cu nea Cîþu,

îi mai adusã la pozã ºi pe alþi
liberali, sã nu zicã lumea cã vine
cu mâna goalã. Bine, mai fu un
liberal mehedinþean de-al lu nea
Boc, parcã nea Bãlu, nu sã vedea
prea bine în pozã, da parcã aºa sã
chema. Pã nici nu mai ºtie lumea
de ei, sã aruncã pe câte o foncþie
bugetarã ºi trai neneacã.

Mai bine nea Popescu fãcea un
clip pi la Severin, cu vaccinarea,
pi la fântâna cineticã, cã ºi aºa
suntem codaºi la vaccinare, ne
dãm ocupaþi pãnã peste poate.
Numai la contrabanda cu þigãri am
rãmas primii, din pãcate, cã de aia
nu mai poate al lu’ Zbanghiu sã
aibã loc de atâtea fumuri. Unde mai
pui cã nea Popescu mai are o
problemã. S-a luat ºi Nicuºor Dan
de ‘mnealui, cicã Bucureºtiul nu
are apã caldã din cauzã de ELCEN;
companie aflatã în subordinea cui
credeþi?! Ghici?! Sã vezi când or
afla ºi bucureºtenii...

Da hai sã ne vedem de ale noastre
ºi pãnã data viitoare, sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!
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