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   La ceas de sãrbãtoare elogiem
rostul, strãdania ºi rãbdarea
dascãlului, care, înainte de orice,
are în grijã sufletul ºi mintea
copiilor. Este ziua tuturor
dascãlilor, oameni cu har si
vocaþie, sculptori de suflete si
caractere, este momentul oficial al
recunoaºterii meritelor tuturor celor
care au ales sã fie dascãli.
Întreaga noastrã consideraþie se

Istorie, Revoluþie, Legendã!
Pandurii lui Tudor Vladimirescu s-au întors la Prejna!

Prejna, micul sat de legendã al comunei mehedinþene Balta, a fost, duminicã, 6 iunie 2021, scena unui eveniment de
excepþie, dedicat eroilor de legendã ai acestor plaiuri pitoreºti, Tudor Vladimirescu ºi pandurii sãi. În curtea bisericii construite
chiar de eroul Revoluþiei de la 1821, Domnul Tudor ºi vitejii sãi panduri au coborât din negura istoriei ºi au intrat triumfal, cãlare
pe cai. Evenimentul, organizat cu mult suflet de primarul comunei Balta, Irina Zoican, a reunit un program artistic, premiera
unui video-documentar despre Tudor Vladimirescu, dar ºi momente emoþionante cu Angelica Stoican, declaratã cetãþean de
onoare al comunei natale.  CONTINUARE ÎN PAGINA 3

Se amenajeazã un Parc SMART
în Cartierul Tinerilor din
Drobeta Turnu Severin

5 iunie 2021- Ziua Învãþãtorului
îndreaptã cãtre cei care
construiesc personalitãþi, cãtre cei
care ºtiu sã ridice profesia de
dascãl la rang de artã.
  Vã dorim, de “Ziua Învãþãtorului”,
cât mai multe realizãri în plan
profesional ºi vã invitãm sã

construim împreunã marile
performanþe ale celor mici! Sã
aveþi sãnãtate ºi putere de muncã
pentru împlinirea lucrului pe care-
l faceti cu atâta dãruire!
   La mulþi ani  tuturor dascãlilor,
celor care purtaþi în suflet ºi
conºtiinþã dulcea grijã a iluminãrii
prin lumina ºtiinþei de carte!
Cu deosebitã consideraþie,

Echipa I.ª.J. Mehedinþi
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Una dintre obsesiile - aº putea
spune, deºi termenul e poate prea
încãrcat-, pictorului Constantin Plãviþu
era aceea cã Severinul nu are un Salon
plastic, aºa cum avea cândva, înainte
de 1989, când mai toatã lumea bunã
frecventa Fondul plastic ºi era vrãjitã
de frumuseþea ce o emana locul.

Visa Constantin Plãviþu la un loc
consacrat artei plastice, un loc care

sã coalizeze miºcarea artisticã ºi
sã-i dea o anvergurã naþionalã ºi
europeanã. Sã fim ºi noi în rândul
oraºelor mari care au galerii de artã.

Tocmai pornind de la aceste discuþii
pe care le aveam cu domnia sa ne-am
gândit, cu ani în urmã, sã oferim
miºcãrii plastice, artiºtilor, spaþiile
necesare. Am conturat un salon
circular la Castelul Artelor (unde ºi
domnia sa ºi-a expus lucrãrile) ºi un
veritabil Salon al artelor, Sala „Gh
Anghel” la Palatul Culturii, un salon

Constantin Plãviþu, portret întârziat
care a gãzduit ºi gãzduieºte în
continuare artiºti de primã mãrime.

Domnul Plãviþu, care a plecat
dintre noi zilele acestea, a expus
lucrãri de o incredibilã forþã a
originalitãþii ºi expresivitãþii.

Îmi amintesc cu plãcere faptul cã a
iniþiat în jurul unei „personale”
impresionante un cerc de discuþii, un
atelier de reflecþie la care au participat
foarte mulþi, într-o searã plinã de idei,
de dialog de cea mai bunã condiþie. A
fost un experiment reuºit, ºi Constantin
Plãviþu ºi-a fãcut din experiment, din
explorarea unor registre diverse, un
modus operandi artistic. A surprins
mereu, cãci mereu era în cãutarea unor
formule de insurgenþã, mereu inovativ
ºi de un neastâmpãr artistic sclipitor.

În acest context l-am convins pe
artist sã se gândeascã la posibilitatea
unei donaþii ºi nu peste mult timp
Constantin Plãviþu a donat Teatrului o
serie fascinantã de lucrãri, desen,
picturã, ceramic, instalaþii. Aºa a luat
fiinþã, în vecinãtatea Sãlii „Gh Anghel”
salonul ce gãzduieºte acum Expoziþia
permanentã „Constantin Plãviþu”.

Cu doar câteva zile înainte de
neaºteptata sa trecere în nefiinþã,
Constantin Plãviþu a venit sã-ºi vadã
expoziþia ºi ne-a transmis un mesaj
de mulþumire, cu siguranþã a fost
mulþumit de ceea ce s-a înfãptuit.

De unde sã bãnuim cã la numai o
zi dupã aceastã vizitã se va stinge din
viaþã? Arta plasticã româneascã a
pierdut un artist pasionat ºi dãruit
artei sale, Istoria a mai câºtigat un
nume în memoria sa neiertãtoare.

Mulþumesc editorului cã a îngãduit
ca editorialul de azi sã fie consacrat unei
personalitãþi a artei plastice plecate dintre
noi. Ceva din îndãrãtnicia sa creatoare,
din dãruirea ºi dragostea cu care îºi
urma pasiunea ar trebui sã ne fie ºi
nouã cãlãuzitoare în viaþa aceasta prea
încercatã de confuzii ºi greutãþi.

În cadrul acestei competiþii
internaþionale, la care au participat
peste 800 de sportivi, colegul
nostru, plt. adj. Albert Mufturel,
a reuºit sã obþinã medalia de
argint la categoria “Master Men’s
Classic Bodybuilding 40-44
years”, devenind astfel
vicecampion european.
   Rezultatul obþinut încununeazã
munca depusã de Albert care a
demonstrat, încã o datã, cã nimic nu
este imposibil atunci când îþi doreºti
cu adevãrat. În spatele succesului
sãu, sunt multe ore de pregãtire
asiduã, o disciplinã riguroasã,
echilibru ºi o voinþã de fier.
   Atât la locul de muncã, cât ºi în
sport, Albert a demonstrat cã,
atunci când pui suflet în ceea ce
faci, rezultatele nu se lasã aºteptate.
   Pompierul face parte din cadrul
Detaºamentului Drobeta Turnu

Un pompier mehedinþean -
vicecampion european la culturism

Pompierul mehedinþean Albert Mufturel a reprezentat cu succes
România la Campionatul European de Culturism ºi Fitness, care a

avut loc luna trecutã în Spania.

Severin, fiind ºeful echipajului de
scafandri-salvatori, dupã ce timp
de 10 ani a fost comandantul
echipajului de descarcerare.

Putem spune despre colegul
nostru cã dorinþa de a-ºi depãºi
limitele i-a dat forþa sã aspire la
cele mai înalte culmi, pe care a
reuºit  sã le atingã prin
perseverenþã ºi determinare.

În data de 3 iunie, la sediul ISU
Mehedinþi, într-un cadru festiv,
plt. adj. Albert Mufturel a fost
felicitat de conducerea instituþiei
pentru rezultatul deosebit obþinut
în cadrul competiþiei.
   Ne mândrim cu el ºi îi urãm
succes la Campionatul Balcanic ce
se va desfãºura în municipiul
Drobeta Turnu Severin, în perioada
11-13 iunie 2021.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE
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Municipiul Drobeta Turnu Severin face un pas important spre
implementarea conceptului de Smart City prin modernizarea parcului
din zona ANL-urilor.
   Noul parc din cartierul tinerilor va avea:
   - supraveghere video;
   - sistem gratuit WiFi;
   - echipamente de joacã moderne;
   - bãnci inteligente cu alimentare USB;
   - panouri voltaice;
   - toalete ecologice ºi un generos spaþiu verde.
   În zonã a fost amenajat ºi un teren de sport pentru toþi iubitorii de
miºcare în aer liber.

“Proiectul a fost realizat exclusiv pe fonduri europene, iar valoarea
lui se ridicã la 2.300.000 lei. Severinul are nevoie de astfel de
investiþii pentru ca toþi copiii sã aibã posibilitatea sã se joace în
cartierul în care locuiesc, în spaþii sigure ºi inovative”, a declarat
primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu.

Se amenajeazã un Parc SMART în Cartierul Tinerilor din Drobeta Turnu Severin

A fost mare sãrbãtoare duminicã,
6 iunie 2021, în satul Prejna, din
comuna Balta. Zeci de localnici, dar
ºi oaspeþi din judeþ, din judeþele
vecine ºi chiar din þarã au venit pe
aceste plaiuri legendare pentru a
cinsti memoria celui care a pornit,
acum douã secole, Revoluþia de la
1821, citind Proclamaþia de la Padeº:
Tudor Vladimirescu.

Legãtura eroului de la 1821 cu
aceste locuri este una strânsã, iar
urmele pandurilor ce au plecat sã
elibereze românii de sub jugul
domniilor fanariote, sunt la tot pasul
ºi astãzi în satul Prejna ºi în întreaga
zonã de nord a Mehedinþiului. Însuºi
Domnul Tudor din Vladimiri, care ºi-
a împrumutat numele legendar de la
satul natal aflat la limita dintre
judeþele Gorj ºi Mehedinþi îºi are
originile paterne în satul Prejna. Tatãl

Istorie, Revoluþie, Legendã!
Pandurii lui Tudor Vladimirescu s-au întors la Prejna!

Manifestãri dedicate celebrãrii a 200 de ani de la Revoluþia din 1821

sãu avea în Prejna un lot de teren ºi o
gospodãrie frumoasã. Tot la Prejna,
împreunã cu Gheorghe Duncea,Tudor
din Vladimiri, pe numele sãu real Ursu,
ctitoreºte o bisericã din lemn de gorun,
la 1808, cãreia îi dã spre folosinþã parte
din moºiile sale. Mica bisericã, pe uºa
cãreia sunt pictaþi Tudor ºi Duncea,
este refãcutã la 1859 în forma în care
existã astãzi, iar lemnãria de gorun este
învelitã cu zidãrie.

Urmaºii lui Tudor, de la Prejna,
au venit sã-i cinsteascã memoria

Primãria ºi Consiliul Local Balta,
dar mai ales noul primar al comunei,
ºi domnia-sa tot o legendã vie a
acestor plaiuri, cunoscuta interpretã
de muzicã popularã Irina Zoican, au
pus suflet ºi emoþie în organizarea
evenimentului de excepþie din data de
6 iunie 2021, cãuia i-au spus cum
nu se poate mai frumos „TUDOR

VLADIMIRESCU – Istorie, Revoluþie,
Legendã, 1821 – 2021". Mai exact
împlinirea a 200 de ani de la Revoluþia
pornitã de Domnul Tudor prin citirea
înflãcãratei Proclamaþii de la Padeº.

Gânditã minuþios ºi detaliu cu
detaliu, manifestarea de celebrare a
bicentenarului Revoluþiei de la 1821
a început la ora 8:30, în satul
Gornoviþa, unde a fost plantat un pui
de castan chiar lângã legendarul
„Castan al lui Tudor”.

„Noi astãzi pãºim pe urmele lui
Tudor Vladimirescu ºi redescoperim
istoria, reaºezãm locul lui Tudor
Vladimirescu la loc de cinste. Noi, cei
care trãim în comuna Balta, suntem
urmaºii lui Tudor Vladimirescu. Noi
suntem binecuvântaþi de Bunul
Dumnezeu cã Tudor Vladimirescu a
stat nu puþin pe acest pãmânt, pentru
cã a durat ceva timp pânã a construit
biserica ºi aici a decis sã dea slavã
Bunului Dumnezeu, prin acest lãcaº
sfânt, de care noi trebuie sã fim
mândri!”, a declarat primarul
comunei Balta, Irina Zoican.

Partea de excepþie a zilei ce va
rãmâne mulþi ani în amintirea plãcutã
a localnicilor, a început, însã, dupã
ora 10:00, chiar în curtea bisericii
cunstruite de Tudor, la Prejna. Totul
a început cu o slujbã de pomenire a
lui Tudor Vladimirescu ºi a
pandurilor sãi, oficiatã chiar de Înalt
Prea Sfinþitul Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei.

Zeci de localnici din Balta, dar ºi
din multe alte zone ale nordului
judeþului, din judeþ, din judeþele
vecine ºi chiar din þarã, au umplut
curtea bisericii ºi au savurat fiecare
minut al manifestãrii, în timpul cãreia
însuºi Tudor Vladimirescu ºi o mânã
de panduri viteji au intrat cãlare pe
cai în incintã, în aplauzele
participanþilor. Costumele celor care
au dat viaþã eroilor de la 1821, caii
frumoºi de munte, armele ºi
solemnitatea momentelor, au
impresionat asistenþa, iar pentru o
clipã, cu toþii au avut revelaþia cã parcã
s-ar fi întors în timp.

În cuprinsul evenimentului am mai
consemnat un micro-recital al
grupului vocal IZVORAªUL, al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei, o
scenetã evocatoare a personalitãþii lui
Tudor Vladimirescu, dar ºi premiera
video-documentarului „Tudor
Vladimirescu, Istorie, Revoluþie ºi
Legendã”, producþie a Consiliului
Local ºi Primãriei Balta, realizator
Dan ªalapa.

Douã apariþii încântãtoare:
Angelica ºi Niculina Stoican

În afarã de eroismul pandurilor lui
Tudor ºi de însuºi Tudor
Vladimirescu, satul Prejna a mai dat
posteritãþii o galerie impresionantã
de talente, în logica incontestabilã
a unui adevãrat izvor de culturã,
tradiþie ºi spiritualitate.

 Urmare din pag. 1

 Continuare în pag. 5
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Sâmbãtã 5 iunie, la mãnãstirea
Cerneþi, a avut loc un eveniment
important pentru cinstirea memoriei
lui Tudor Vladimirescu organizat de
Episcopia Severinului ºi Strehaiei în
parteneriat cu Primãria Comunei
ªimian: Slujba de sfinþire a
cenotafului ridicat de cãtre
Episcopia Severinului ºi Strehaiei,
cu binecuvântarea Preasfinþitului
Nicodim, spre veºnicã pomenire a
eroului naþional, la împlinirea a 200
ani de la revoluþia sa (1821-2021).

La slujba de sfinþire a cenotafului
au participat personalitãþi de seamã
ale judeþului Mehedinþi ºi nu numai.
De asemenea, la acest eveniment

Manifestãri culturale dedicate bicentenarului
Revoluþiei lui Tudor Vladimirescu la Mãnãstirea Cerneþi

important a participat ºi ministrul
energiei Virgil Popescu care este
originar din aceastã zonã a þãrii.

Dupã slujba de sfinþire a cenotafului
a fost deschis simpozionul dedicat
bicentenarului revoluþiei lui Tudor
Vladimirescu. În deschiderea
simpozionului Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a vorbit despre bucuria
împlinirii bicentenarului revoluþiei lui
Tudor Vladimirescu. De asemenea
Preasfinþia Sa a adãugat în cuvântul sãu
câteva repere biografice din viaþa lui
Tudor Vladimirescu arãtând ºi câteva
din realizãrile rãmase în urma sa.

Simpozionul a fost presãrat de
momente artistice. Astfel imediat dupã

d e s c h i d e r e a
simpozionului membrii
Grupului folcloric
„Izvoraºul” al
Episcopiei Severinului
ºi Strehaiei, au intonat
imnul Revoluþiei de la
1821 – „Mugur,
mugurel”.

P r o g r a m u l
manifestãrilor a continuat
cu alocuþiunea
ministrului Virgil
Popescu ºi a primarului
comunei ªimian. Dupã
alocuþiuni domnul

regizor Marian Ciripan directorul
companiei de teatru Civic Art CVM din
Bucureºti alãturi de tânãra profesoarã
de nai, Denise Gagiu, au prezentat un
frumos program artistic ce a cuprins un
recital de poezie, cuvânt de învãþãturã
ºi muzicã tradiþionalã româneascã
„Datinã ºi Credinþã”, dedicat credinþei
ortodoxe strãmoºeºti, eroului naþional
Tudor Vladimirescu, cinstirii înaintaºilor
ºi identitãþii româneºti.

Au continuat luãrile de cuvânt din
cadrul Simpozionului dupã programul
stabilit, începând cu domnul Prof. univ.
dr. Radu ªtefan Vergatti.

De asemenea, între luãrile de cuvânt,
un alt moment artistic a fost prezentat

de rapsodul oltean Ion Creþeanu
directorul Ansamblului „Doina Oltului”.

Sesiunea de comunicãri a debutat
la orele 11.00 ºi a conþinut prezentarea
lucrãrilor de cãtre personalitãþi de
seamã ale culturii româneºti cu
expertizã în domeniul istoriei, toate
având ca temã centralã viaþa ºi
personalitatea lui Tudor Vladimirescu.

În cadrul simpozionului
Preasfinþitul pãrinte Nicodim a primit
din partea Asociaþiei Naþionale Cultul
Eroilor „Regina Maria” Filiala
Judeþeanã „Matei Basarab” Vâlcea,
o monedã aniversarã ºi o diplomã
cu prilejul aniversãrii a 100 de ani
de la recunoaºterea Marii Uniri de
la 1918 prin semnarea tratatului de
pace de la Trianon din 1920. Aceastã
monedã aniversarã a fost emisã în
data de 4 iunie 2020, dar din cauza
restricþiilor cauzate de pandemia
actualã a fost înmânatã în cadrul
acestui eveniment de cãtre domnul
preºedinte al filialei Vâlcene a
Asociaþiei, domnul Eugen Petrescu.

Manifestãrile au continuat ºi în
data de 6 iunie la Prejna cu
sãvârºirea Sfintei Liturghii de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei ºi
un nou simpozion dedicat memoriei
lui Tudor Vladimirescu.

Manifestarile prilejuite de  bicentenarul revolutiei lui Tudor Vladimirescu au continuat la Prejna
Evenimentul dedicat lui Tudor

Vladimirescu în satul Prejna, sub
genericul „Tudor Vladimirescu –
Istorie, Revoluþie ªi Legendã”, a
continuat seria manifestãrilor
prilejuite de împlinirea bicentenarului
de la Revoluþia lui Tudor
Vladimirescu de la 1821.

Duminicã, 6 iunie, Chiriarhul
Episcopiei Severinului ªi Strehaiei -
Preasfinþitul Nicodim, a sãvârªit
Sfânta Liturghie în satul Prejna la
singura bisericã ctitoritã de Tudor
Vladimirescu. Slujba Sfintei Liturghii
a fost oficiatã pe o scenã amenajatã
in curtea bisericii ctitorite de Tudor
Vladimirescu. La slujbã au participat
pe lângã oficialitãþile locale ªi
credincioªi din toate satele comunei
Balta ªi nu numai. Aceastã zi a fost o
sãrbãtoare în adevãratul sens al
cuvântului data fiind amploarea
acestui eveniment prin prezenþa unui
numãr mare de credincioªi ce au venit
sã cinsteascã memoria eroului
naþional Tudor Vladimirescu.

Programul manifestãrilor a
continuat cu prezentarea de cãtre Prof.
dr. Tudor Rãþoi a Vieþii lui Tudor
Vladimirescu, urmatã de un mic recital
al grupului psaltic „Sfântul Nicodim
de la Tismana” al Catedralei
Episcopale din Drobeta Turnu Severin,
care a interpretat imnul revoluþiei de
la 1821, ªi rapsodul Ion Creþeanu.

Episcopia Severinului ªi Strehaiei
a realizat o Cruce pe care a amplasat-
o in curtea bisericii din Prejna.
Aceastã Cruce a fost sfinþitã de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim care a
sãvârsit ªi rânduiala parastasului
pentru eroul Tudor Vladimirescu.

A urmat cuvântul de bun venit al
doamnei Irina Zoican, primarul comunei
Balta, prezentarea invitaþilor, partenerilor
ªi a realizatorilor evenimentului.

Un moment deosebit a reprezentat
sceneta evocatoare a pandurilor lui
Tudor jucatã de Marian Ciripan ªi
Denis Gagiu de la Compania de
Teatru Civic Art CvM, Bucureªti.

La acest eveniment atât de

important, doamna Angelica
Stoican, fiicã a acestui sat, a primit
titlul de cetãþean de onoare al
comunei Balta.

Cu prilejul împlinirii bicentenarului, la
acest eveniment a fost difuzat în premierã
documentarul „Tudor Vladimirescu –
Istorie, Revoluþie ªi Legendã”, producþie
a Consiliului local ªi al Primãriei Balta,
realizat de Dan ªalapa.

Sãrbãtoarea aceasta a satului
prejna a fost presãrata cu numeroase
momente artistice susþinute de
artisti consacraþi din aceastã parte
a mehedinþiului dar ªi de grupul
Bordeiaªul format din tinere talente
ale muzicii populare.

Pe uªa iniþialã a bisericii din
Prejna este înfãþiªat Tudor
Vladimirescu alãturi de Gheorghe
Duncea cu soþia. Aceastã uªã a fost
pictatã la 1808 de zugravul
Gheorghe Siciofi din Ploªtina ªi în
momentul de faþã se aflã în Galeria
de Artã Veche Româneascã. Anul
acesta primãria comunei Balta a

realizat o copie a acestei uªi pentru
a fi mãrturie peste timp la aceastã
bisericã. Uªa a fost binecuvântatã
de Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
dupã sãvârsirea parastasului pentru
Tudor Vladimirescu.

Acum douã secole izbucnea miªcarea
de emancipare naþionalã dupã un „secol
fanariot” în care dominaþia otomanã a
atins apogeul în ãrile Române, prin
intermediul unor domni strãini de origine
greacã, locuitori ai cartierului Fanar din
Constantinopol.

Tudor Vladimirescu (1780–28 mai
1821) a fost figura emblematicã a
Revoluþiei de la 1821 fiind comparat
cu George Washington deªi destinul
sãu s-a încheiat tragic ªi miªcarea sa
revoluþionarã a fost înfrântã. A marcat
însã începutul miªcãrii de emancipare
naþionalã a românilor ªi, alãturi de
figura lui Mihai Viteazul, a reprezentat
o sursã de inspiraþie pentru miªcarea
revoluþionarã de la 1848 ªi, mai târziu,
pe cea unionistã de la 1859.

Pr. Marian Alin Giginã
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Unul dintre monumentele vii ale acestor
plaiuri, nãscutã chiar la Prejna, este marea
noastrã interpretã de muzicã popularã, cea
care a cântat, ca nimeni alta, doinele acestor
plaiuri, Angelica Stoican. În semn de
recunoaºtere ºi respect, în ziua bicentenarului
Revoluþiei lui Tudor Vladimirescu de la Prejna,
Angelica Stoican a primit titlul de CETÃÞEAN
DE ONOARE AL COMUNEI BALTA. Alãturi
de monumentala interpretã, o altã legendã vie
a plaiului Prejnei a urcat pe scenã în aplauze
furtunoase: fiica la fel de talentatã ca ºi celebra
ei mamã, Niculina Stoican.De altfel, Angelica
Stoican are în repertoriul sãu ºi un cântec
de jale despre grandoarea sacrificiului
suprem al celui mai celebru revoluþionar al
României, Tudor Vladimirescu, cel care
eliberând naþia de ciocoi, avea sã urce pe
scaunul domnesc de la Cotroceni.

Pentru iubitorii folclorului din zona
numitã enclava etno-folcloricã Isverna,
trebuie amintit faptul cã, în comuna
învecinatã Isverna trãieºte un mare rapsod,
declarat Tezaur uman viu de cãtre UNESCO,
Domnica Trop. Din Prejna iubitã a lui Tudor
au plecat în galeria inestimabilã a
folclorului românesc Angelica ºi Niculina
Stoican, Mariana Drãguþ, iar din alt sat
aparþinãtor de comuna Balta, satul
Gornoviþa, sunt originare surorile Anica ºi
Mariana Ganþu. Din centrul comunei Balta
o avem pe Irina Zoican, ºi ea o legendã a
plaiurilor, cea care a devenit primar al
comunei natale ºi cea care a pus suflet în
cea mai reuºitã manifestare omagialã în
cinstea lui Tudor Vladimirescu.

Prezenþe oficiale la Prejna
Alãturi de zecile de oameni veniþi sã

guste din frumuseþea momentelor unice
din duminica zilei de 6 iunie 2021, s-au
aflat ºi oficialitãþi de la nivel judeþean, lideri

Pandurii lui Tudor Vladimirescu...
 urmare din pag. 3

politici, dar ºi foarte mulþi primari. Alãturi
de Irina Zoican au stat primarul din
Ponoarele – Georgicã Pãtraºcu (cel care a
ºi ajutat la organizarea evenimentului),
primarul oraºului Baia de Aramã – Ionuþ
Tudorescu, primarul comunei Pruniºor –
Emilian Vîlcu, primarul comunei Bãlãciþa –
Constantin Vlãduþi.

De asemenea, vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Ramona Cupã, a fost ºi
ea prezentã la eveniment. A mai fost prezent
vicepreºedintele PMP- Ion Cupã.

„Am participat astãzi la un eveniment
excepþional, organizat în memoria Revoluþiei
de la 1821 ºi a lui Tudor Vladimirescu, chiar în
satul Prejna, unde marele erou al neamului
românesc a lãsat urme adânci ale existenþei
sale eroice ºi a construit o bisericã. Însuºi
motto-ul acestei manifestãri, „Istorie, Revoluþie
ºi Legendã” spune totul despre memoria celui
care a marcat istoria României, dar în special
istoria acestor plaiuri de legendã, Tudor
Vladimirescu. Faptul cã astãzi, în aceastã
comunã superbã din nordul judeþului, este
marcat bicentenarul Revoluþiei de la 1821 ºi
sunt puse în valoare urmele nemuritoare ale
marelui pandur Tudor Vladimirescu, certificã
respectul administraþiei publice locale, al
doamnei primar Irina Zoican, cea care a pus
suflet în organizarea evenimentului, pentru
istorie ºi pentru eroii acestui neam. Felicit din
suflet organizatorii evenimentului ºi aceastã
idee minunatã de a pune în valoare aceste
meleaguri prin simbolistica profundã a istoriei
lor. În calitate de vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, încurajez astfel de
manifestãri care pun în valoare monumentele
istorice, legendele locului, istoria ºi le valorificã
potenþialul turistic inestimabil”, a declarat, la
Prejna, vicepreºedintele CJ Mehedinþi,
Ramona Cupã.

O comunã frumoasã, dar pierdutã în timp, în cea mai
roditoare zonã de câmpie a Mehedinþiului, suferã de mai bine
de trei decenii de uitare, nepãsare ºi lipsa unei calitãþi a vieþii,
la standarde europene. Comunele din jur s-au dezvoltat
armonios, însã la Obârºia de Câmp, timpul parcã a încremenit.
Potenþialul local este uriaº, oamenii gospodari, dar lipsa unei
viziuni administrative care sã producã dezvoltare a blocat
comuna ºi i-a dezãmãgit pe oameni, mulþi dintre ei alegând
sã plece oriunde altundeva pentru a trãi decent.
   Tot acest calvar poate înceta dupã data de 27 iunie 2021, pentru
cã soarta pare sã fi întins o mânã nevãzutã comunei, cãreia i se
mai dã o ºansã, aceea de a-ºi alege din nou primarul, omul care,
dacã va fi unul destoinic, priceput ºi gospodar, poate ºterge rãnile
trecutului ºi poate înflori comuna. Alegerile sunt, de obicei, o
datã la 4 ani, dar locuitorii din Obârºia de Câmp au ºansa de a
alege din nou, iar o astfel de ºansã trebuie exploatatã eficient!
   Partidul Miºcarea Popularã vine în întâmpinarea locuitorilor
din Obârºia de Câmp cu un candidat pregãtit sã se apuce de
treabã, un candidat care vrea, ºtie ºi poate, un fiu al satului
care are soluþii ºi e gata sã le punã în practicã: ION ANUÞA!
Timp de 26 de ani a apãrat ºi aplicat legea, ca poliþist
   ION ANUÞA are 51 de ani, este fiu al comunei Obârºia de
Câmp ºi locuieºte în cel mai frumos sat al acesteia, Izimºa. A
lucrat ca ºef de post, în comunele Cujmir ºi Dârvari. Disciplina
ºi rigoarea unei astfel de meserii i-au rãmas neclintite ºi dupã
ce s-a pensionat. Întrebat de ce vrea sã fie primar, primul lucru
pe care l-a spus a fost la obiect: „În comunele limitrofe nouã,
Cujmir ºi Dârvari, primarii au reuºit, chiar ºi într-un singur
mandat, sã modernizeze infrastructura ºi sã atragã fonduri
europene sau guvernamentale, pe când aici, la Obârºia
noastrã, de peste 30 de ani nu s-a fãcut nimic!” Romeo Crîºmaru

ION ANUÞA, Soluþia PMP
pentru funcþia de primar al

comunei Obârºia de Câmp!
Pe data de 27 iunie 2021, la Obârºia de Câmp vor avea loc

alegeri parþiale pentru funcþia de primar al comunei, dupã ce
primarul ales anul trecut ºi-a pierdut mandatul, ca urmare a

unei condamnãri penale. Partidul Miºcarea Popularã propune
locuitorilor din comuna Obârºia de Câmp un candidat de forþã,

un om care întreaga sa viaþã a apãrat legea ºi a menþinut
ordinea. Fost poliþist, candidatul ION ANUÞA are 51 de ani ºi

propune pentru Obârºia de Câmp trei linii directoare
fundamentale: LEGE, DEZVOLTARE, BUNÃSTARE!

 O. M.
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Când Wermacht-ul lui Hitler fu
decimat, mai ales pe frontul de est, în
deficit de soldaþi, buni de carne de tun într-
un rãzboi care se profila deja a fi pierdut
de Germania, Fuhrer-ul îºi aduse  aminte
de formaþiunile Hitlerjungend - Tineretul
hitlerist - formaþiuni paramilitare, a doua
organizaþie nazistã ca vechime, fondatã
cronologic dupã celebra Sturmabteilung -
S.A. adicã, în traducere, Cãmãºile brune -
ºi le mobilizã pentru front, chiar trimiþând
batalioane de copii între 10-16 ani în bãtaia
cruntã a frontului.
   Guvernul Câþu, cu generalul Valeriu
Gheorghiþã în fruntea campaniei de
vaccinare, în disperare cã nu se atinge
numãrul de vaccinaþi la nivel naþional,
recurge la vaccinarea copiilor, a
adolescenþilor. Este aceeaºi disperare care
l-a fãcut pe Hitler sã ia decizia “alimentãrii”

frontului cu copii în uniformã militarã!
Desigur, copiii României de azi, nu sunt
de orientare ideologicã nazistã, doar gestul
disperat al guvernanþilor este unul de
asemenea proporþii, prin analogie.
Naivitatea lor, însã, dublatã, eventual, în
cazul acceptãrii vaccinãrii, de naivitatea
deciziei pãrinþilor sau a tutorilor, dublate
de teroarea ºi insinuarea în percepþia lor
de-a lungul insistentelor campanii oficiale
pro-vaccinare, a unui pericol permanent
ºi iminent, duce la un gest ireversibil,
greu controlabil, spun specialiºti, în timp,
urmãrile vaccinãrii copiilor fiind ºi mai
imprevizibile decât cele ale adulþilor.
   Un “rãzboi” al lumii împotriva
Coronavirus, dar în care doar România
procedeazã la vaccinarea copiilor, decizie
unicã la nivel mondial, justificatã, desigur,
ca mod de apãrare naþionalã împotriva
virusului, adicã, recurgând la aceeaºi
analogie, precum Hitler justif ica
mobilizarea copiilor prin apãrarea valorilor
Germaniei naziste!
   Asistãm la un Waccinjungend tragi-
comic, tragic, pe de o parte pentru cã nu

WACCINJUNGEND

În data de 19 iunie, ora 11:00, la Gradina de Varã
a Palatului Culturii “Teodor Costescu”, va avea loc
Comitetul de Coordonare Local al PNL Drobeta Turnu
Severin în vederea alegerii noii conduceri a organizaþiei.
   Sunt aºteptaþi toþi membrii PNL care îndeplinesc condiþiile
statutare privitoare la vechime ºi cotizaþia plãtitã la zi!
Daniel Cîrjan, Preºedinte PNL Drobeta Turnu Severin

Comunicat

s-a fãcut niciun studiu de impact, de
posibile reacþii adverse ale vaccinurilor
administrate copiilor, ºi comic, dar un
comic ridicol, cu tuºe de grotesc pentru cã,
încã o datã, guvernanþii noºtri se dovedesc
de o obedienþã crasã faþã de Occidentul care
le furnizeazã vaccinurile, ridicol în contextul
în care nu se recunoaºte o eventualã supra-
comandã de vaccinuri, care, acum, trebuie
consumatã, bãgatã în vene, indiferent cui,
ca sã spunem aºa, neacademic!
   Posibilele urmãri ale acestui asalt
Waccinjungend-istic nu sunt asumate de
nimeni, ca ºi în cazul vaccinãrii adulþilor!
Pericolul mai mare în cazul copiilor ar fi
urmãrile pe termen lung, ceea ce poate duce
la catastrofe demografice, ori sanitare...
   ªi ar mai fi un aspect al acestei...
pandemii a vaccinãrii cu orice preþ, care a
cuprins guvernul Cîþu, anume aceea legatã

de crearea unei dependenþe de vaccin
a generaþiilor viitoare, în prima linie
fiind copiii de azi, o dependenþã
sanitarã care duce la dependenþa
economicã, apoi, la cea politicã, la cea
a suveranitãþii dependente de o fiolã
ºi o seringã...
   Libertatea ºi suveranitatea, deja
cãlcate în picioare, vor fi ºi mai
terfelite, poate pânã la dispariþie, dacã
ritmul se menþine, iar noi, cetãþenii
planetei, acceptãm situaþia fãrã ripostã.

Dacã Orwell a scris “1984”, fãcând satira
ºi metafora unei societãþi îndobitocite
ideologic, cineva ar trebui sã scrie “2020”,
romanul celui de-al doilea “1984”.

C. OVIDIU

În vederea asigurãrii reconversiei profesionale prin
organizarea de cursuri de formare profesionalã în diverse
profesii ºi meserii, astfel încât ºomerii înregistraþi în
evidenþele AJOFM Mehedinþi sã dobândeascã noi
aptitudini ºi competenþe profesionale care sã-i ajute sã-
ºi gãseascã un loc de muncã, în aceastã perioadã se fac
înscrieri pentru cursuri de calificare/recalificare în
meseriile de agricultor culturi vegetale ºi creºterea
animalelor, îngrijitor spaþii verzi, lucrãtor în comerþ,
femeie de serviciu (2), iar în momentul în care grupele
de participanþi vor fi formate, vor fi demarate activitãþile
de instruire teoreticã ºi practicã.

Informaþii suplimentare pot fi obþinute de la sediul
AJOFM Mehedinþi din Drobeta Turnu Severin, bulevardul
Carol I nr 3, telefon: 0252 / 319029, e-mail:
ajofm@mh.anofm.ro

Cursuri de formare profesionalã
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Cum se „ÎNCÃLZESC” unii pe banii severinenilor creduli (IV)
 urmare din numãrul trecut

ªi uite-aºa am ajuns la ultima
parte a credulismului severinean, o
afacere prosperã cam în fiecare an
de la Revoluþie încoace, cã mai tot
timpul s-au gãsit unii care sã vinã
cu traista-n bãþ ºi sã plece cu
sacul. Mehedinþiul fiind pomul
lãudat ba de unu, ba de altul,
funcþie de comisioanele încasate,
parandãrãt, cã tot e la modã.

De bine, de rãu, ne-am încãlzit
cu pãcurinã, ºi asta în oraºul care
are gaz de prin 2007, ºi tot de
bine de rãu am trecut, cãlduroºi
nevoie mare, ºi bucuroºi cã încã
avem „lideri” care ne conduc
înainte, nu spre prãpastie, deci,
am trecut prin atâtea ierni, cu sau
fãrã apã caldã, trãiascã mall-ruile
care încã mai au boilere.

Mai avem un hop, carevasãzicã, ºi
anume instalaþia aia de la Halânga,
cãreia unii îi zic Centralã de ars
hidrogenul pe banii coanei Europa,
altã credulã cã s-ar putea face ceva
în România normalã a onor
preºedintelui. Pentru cã nici nu s-a
tãiat bine panglica la cuvântãrile
guvernanþilor, prin luna septembrie
a anului trecut ºi deja au început sã
creascã bãlãriile investiþionale odatã
cu promisiunile electorale. Ba cã are
nu ºtiu ce capacitate, ba cã ne mai
trebuie pãmânt, ba cã n-avem bani,
ba cã vine anul electoral 2024 ºi
trebuie sã votãm iar aceiaºi oameni...

Iarna 2021-2022 sã sperãm cã o
vom trece fãrã ca guvernanþii sã ne
„altoiascã” subvenþia la gigacalorie,
altfel vom ajunge la circa 1200-1500
lei plata per apartament cu douã

camere. Deocamdatã sunt discuþii,
iar pânã în septembrie, când vom fi
iar „milogii” care cerem de la rezerva
de stat ajutoarele, totul se... discutã!

Probleme sunt ºi la extinderea
reþelei de gaze în municipiu, unde
vecinii de pe stradã se „scaldã”-n gaz,

iar cei de pe trotuarul de pe partea...
stângã se uitã agale la fumul care
ºerpuieºte agale spre oxigenul din
naturã. E paradis aici, la noi, la
Severin, ºi tare ne mirãm cã nici-un
ºtab nu a gãsit de cuviinþã sã
investeascã-n palmieri, care pot fi
valorificaþi iarna, ca lemn de foc bio!

De asemenea, se vorbeºte din ce
în ce mai des despre încãlzirea cu
gaze, care va fi descurajatã ºi ar
putea fi chiar interzisã pe viitor, ºi
pentru termoficare, ºi pentru
centralele de apartament, iar dupã
15 iulie Comisia Europeanã ar
urma sã aprobe directiva revizuitã
pentru energie regenerabilã.  Citãm:
„Planificarea unor sisteme care sã
înlocuiascã actualele sisteme de
încãlzire cu combustibil fosili –
scheme de renunþare la utilizarea

combustibililor fosili, cu þinte”. De
aici putem înþelege foarte clar cã va
fi descurajatã utilizarea gazelor
naturale pentru încãlzire ºi, mai mult,
s-ar putea chiar impune þinte
temporale pentru a se renunþa la
actualele sisteme de încãlzire cu
gaze care sunt deja în funcþiune.
Foarte pe scurt spus: va fi
descurajatã inclusiv montarea
centralelor termice individiuale pe

gaze, utilizarea celor actuale ºi, pe
viitor, ele s-ar putea chiar interzice,
pe baza unui calendar. Sistemele

eficiente de încãlzire centralizatã vor
fi, prin definiþie, cele fãrã gaz, potrivit
unei alte propuneri. “Amendarea
definiþiei de “sistem centralizat eficient
de încãlzire ºi rãcire” pentru a se
înlãtura posibilitatea ca utilizarea
combustibililor fosili sã se
încadreze”, este o propunere.

În Planul Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã cerem 600 de milioane de
euro pentru extinderea reþelelor de

gaze, iar prima reacþie a Bruxelles-
ului a fost de refuz, dar lucrurile încã
se negociazã. KAUSTIC
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   Trãim în vremuri caricaturizate
ale veacurilor trecute, ale
vremurilor demnilor Burebista ºi
Decebal, ale lui ªtefan cel Mare,
ale lui Mihai Viteazul ºi a altor
Mari Conducãtori Români care au
apãrat pãmântul þãrii chiar cu
preþul vieþii lor.
   Actuala Colonie Corporatistã
sub Ocupaþie Militarã Strãinã
(C.C.O.M.S.) numitã încã
România trãieºte zilele tristei
fabule a lui Alecu Donici - „Racul,
broasca ºi ºtiuca”. La cârma
României sclavizate ºi încorporate
în conglomeratul concentraþionar
imperial sub drapelul celor 12
stele (de ce doar 12? „« Prietenii
» ºtiu de ce!”) s-au cocoþat tot
felul de scursuri ale societãþii
umane, borfaºi de duzinã,
cerºetori pe meleaguri
occidentale trambulinaþi în
Parlamentul României, „mafioþi”
autohtoni ºi de import care sunt
departe de a avea mãcar acea
„onoare” a membrilor din „Mafia
Sicilianã”, din „Cosa Nostra”, din
„Ndragheta” calabrezã, din
„Camorra” napolitanã ºi mai nou,
din „Sacra Corona Unita”, cu arie
de acþiune în sudul regiunii
Puglia, din Mafia americanã…
   Conectatã dupã 1990 la filierele
criminalitãþii internaþionale,
criminalitatea româneascã a
escaladat rapid drumul crimei
organizate, a jafului cu înalt grad
de violenþã, cu moduri de operare
deosebit de grave în scopul
îmbogãþirii rapide prin speculã,
contrabandã, corupþie, ºantaj,
trafic de armament ºi de persoane,
muniþie, substanþe toxice ºi
materiale radioactive, scoaterea
din C.C.O.M.S.-România a unor

Românii retrãiesc fabula lui Alecu Donici ºi farsele lui Caragiale

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

bunuri de patrimoniu cultural,
metisarea populaþiei dupã
directivele acelui malefic Richard
Nikolaus von Coudenhove-
Kalergi, cu fani-bicicliºti pe plaiuri
mioritice.
   Vinderea pãmântului românesc
a devenit afacerea secolului,
iniþiatã sub „domnia” celui de-al
doilea preºedinte postdecembrist
catastrofic. Suntem singura þarã
din lume care vinde pãmântul
strãmoºesc strãinilor. Avem
„Guvernul meu” care nu-i
reprezintã ºi nu-i apãrã pe români,
ci pe anti-români; avem un
parlament care slujeºte interesele
bancherilor ºi rechinilor externi,
nu ale românilor; avem un
preºedinte preocupat primordial
de naveta sãptãmânalã la nevastã,
de excursii (pe banii statului
român) sub formã de deplasãri la
„summit”-uri costisitoare ºi de
întâlniri din care se întoarce cu
coada între picioare, nefiind bãgat
în seamã nici mãcar cât uºierii
clãdirilor babiloniene de la
Bruxelles ori din alte centre
globalist-kalergiene occidentale.
  Preocupat apriori de
„Christianity and National Identity
in Twentieth-Century Europe”, (cã
doar nu pentru slujirea intereselor
românilor a primit premiul
„Coudenhove-Kalergi” cu care s-
a fudulit de parcã ar fi fost declarat
laureat al Premiului Nobel pentru
sãdit castraveþi): „Sunt onorat sã
primesc astãzi Premiul European
Coudenhove-Kalergi pentru anul
2020, pe care mi l-a înmânat
Alteþa Sa, Prinþul Nikolaus von
Liechtenstein” (ruda ãluia care l-
a asasinat pe Arthur, ursul
carpatin, ãla care vrea
despãgubiri de la statul român)…
La noi, ca la balamuc: „ªi... bãtut,
ºi cu banii luaþi!”.
   Împreunã cu „haita mea”
(consilierii robotului biciclist) din
care nu lipsesc deputaþii ºi/sau
„ambasadorii mei”, chiriaºul de la
Cotroceni are preocupãri înalte:
soarta migranþilor, holocaust,
vaccinarea „prostimii”, a copiilor,
re-condamnarea celor care au fost
condamnaþi de regimul alogen al

perioadei ’45-’64, lustruitul
pantofilor sorosisto-
merkelo-bidenieni, timp în
care soarta românilor a fost
datã pentru o ºepcuþã,
ajungând prada înºelãtoriei
istoriei - rãzboiul
bacteriologico-financiar
rãvãºitor al planetei. Într-un
an ºi aproape jumãtate,
buzunarele corporaþiilor
farmaceutice au dat pe-
afarã, concurând cu
buzunarele corporaþiilor
producãtoare-vânzãtoare de
armament.
   În „peisajul” descris,
robotul-biciclist apare ca un
strigoi pentru a da câte o
ºtire pe care ar putea-o
difuza orice post de radio ºi de
televiziune, actul în sine
neîncadrându-se în atribuþiile
preºedintelui. A apãrut la prompter
sã ne spunã nouã, proºtilor, cã
Arafat, Rafila, Tãtaru, Streinu-
Cercel, Gheorghiþã ºi ceilalþi hãitaºi
l-au alungat pe SARS-Cov-2 ºi cã
avem liber sã bântuim noaptea pe
stradã… Tot robotul-biciclist a
redescoperit mersul cu cadrul pe
roþi. Vai, Doamne! Sãracu’, a
desconspirat marea sa constatare:
nu sunt suficiente fâºii stradale
pentru mersul cu trotinete,
biciclete. Treabã de ºef de stat, nu?!
   Cum spuneam mai devreme,
oficialii  din Parlament,
Preºedinþie ºi Guvern, în marea
lor incompetenþã ºi nemernicie se
comportã precum „Racul,
broasca ºi ºtiuca”. Cele trei
vieþuitoare - ne spune autorul -
s-au apucat sã facã împreunã o
treabã, dar fiecare dupã legea lui:
„Racul înapoi se da,/ Broasca tot
în sus sãlta,/ ªtiuca foarte se
izbea/ ªi nimic nu isprãvea…”.
Cine sunt Racul. Broasca ºi
ªtiuca? Nu-i greu de rãspuns:
alde Florin Cîþu, Ludovic Orban,
Dan Barna, Dacian Cioloº,
„celebra” Raluca Turcanu, Andrei
ºi Alexandru Muraru, Kelemen
Hunor, Asztalos Csaba, Alexandru
Florian… în fruntea cãrora
bicicleºte Klaus Iohannis -„capo
di tutti capi” al „Sacra Corona

Unita” din C.C.O.M.S.-România.
   Cetãþenilor României le-a fost
inoculatã teama isterizatã,
dezbinarea a înlocuit unirea iar la
cârma Þãri se aflã „niºte rãi ºi niºte
fameni” vrednici precum „Musca
la arat”. Cuvintele unui re-re-re-
condamnat în fiecare zi de cãtre
te-miri-cine nu pot fi ºterse din
Istoria Românilor: „[...] nimãnui
nu-i este permis sã huzureascã,
sã petreacã ºi sã se îmbogãþeascã
din banii statului. Modeºti,
mãsuraþi în toate acþiunile lor,
þinutã corectã, tãcutã ºi
resemnatã, demni ºi grupaþi în
semn de solidaritate, fãrã nici o
discuþie în afarã de strictul necesar
pentru îndeplinirea serviciului,
iatã care trebuie sã fie conduita
acelora care reprezintã o frânturã
din interesul acestei naþii în
strãinãtate” […] Sã nu uitãm cã
istoria nu va uita pe vinovaþi; ºi
vinovaþi suntem cu toþii: unii,
pentru cã am tãcut; alþii, pentru cã
am greºit; cu toþii, pentru cã am
suportat” (Ion Antonescu).
   În C.C.O.M.S.-România, dreptatea
s-a ales cu capul spart: în timp ce
un preot este reclamat pentru cã a
rostit un parastas de la moartea unui
român asasinat la 1 iunie 1946.
Albert Vass, criminalul de români ºi
evrei a fost reabilitat.
   „Bravos Naþiune! Halal sã-þi fie!”
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Românii au fãcut casã bunã tot
timpul cu statistica. În orice
perioadã, statistica i-a ajutat pe
români sã treacã mai uºor peste
necazuri ºi peste realitãþile de zi cu
zi. În plus, în statisticã mai toatã
lumea o duce bine, mai ales dacã
statistica este cosmetizatã, la cererea
politicienilor. Iar politicienii au iubit
tot timpul statistica, mai ales cã
instituþiile din domeniu sunt
conduse ºi ele tot de politicieni care
rãspund înainte de toate înaintea
partidului ºi nu înaintea poporului.

Astfel, pânã ºi cu statistica se poate
jongla, la cererea politicienilor care
conduc vremelnic administraþia
publicã centralã ºi localã. Cu toate
acestea, statistica este o ºtiinþã care
lucreazã cu date exacte, cu principii,
calcule, reguli de calcul, estimãri pe
baza unor cercetãri ºi aºa mai departe.
Prin urmare, nu ar trebui sã existe
deloc derapaje care sã se abatã rãu de
tot de la indicatorii reali pe care toatã
lumea ar trebui sã îi foloseascã.

Iar exemplele de manipulare sunt
foarte clare în toþi aceºti ani. Un
exemplu ar fi salariul minim pe
economie care, în statisticile trimise
la Comisia Europeanã, apare în

  ªtefan Bãeºiu

Mâncarea din statisticã
sumã brutã ºi nu netã. Aºadar, este
o sumã mult mai mare. Se discutã ºi
despre veniturile brute ale salariaþilor
din þara noastrã. Sigur cã sunã mult
mai bine, decât sumele nete.

Direcþia de Statisticã are chiar
capitole în care analizeazã salarizarea
în sume brute ºi în sume nete. Sigur
cã nu îºi mai au rostul sumele brute
decât în cazul în care cineva vrea sã
calculeze procentul taxelor din salariu.

România este una din þãrile cu
taxare excesivã a salariului. ªi de aici
vin ºi cele mai multe fonduri la
bugetul de stat. Este mai simplu sã
pui dãri, decât sã tai din taxe ºi în
special din taxarea veniturilor pentru
oamenii sãraci. Adicã pentru cei peste
1,7 milioane de români care încaseazã
leafa minimã, în special în mediul
privat. De cele mai multe ori salariatul
de la privat ºi patronul ajung la un
acord ca o parte din bani sã fie achitaþi
„la negru” ºi sã nu mai fie evidenþiaþi
pe nicãieri pentru impozitare.

Era o replicã într-un film în care joacã
regretatul Gheorghe Dinicã, care zicea
aºa: „Dacã statul furã, fur ºi eu!” Cred
cã este vorba de filmul “Dupã-amiaza
unui torþionar”, al lui Pintilie. Pe
undeva, mulþi români procedeazã

astfel, întrucât nu ar putea sã ajungã
la final de lunã cu cheltuielile.

Iar pandemia a avut efecte
devastatoare asupra veniturilor. Cele
mai mari creºteri de preþ au fost la
produsele alimentare ºi la utilitãþi. ªi
la utilitãþi este abia începutul. Urmeazã
noi creºteri de preþ la facturile la gazele
naturale ºi la energie electricã, de luna
viitoare. Alimentele s-au scumpit ºi ele
enorm pentru buzunarul milioanelor
de români pe care statul îi învaþã sã
fure pentru a supravieþui.

Sigur cã ai puþin, cheltui puþin, ai
mult - cheltui mult! Dar, uneori, când
ai puþin este chiar foarte puþin ºi traiul
de la o zi la alta devine o misiune
imposibilã. Coºul lunar calculat la o
familie cu doi adulþi ºi doi copii este
de peste 6.000 de lei. Sunt foarte
multe familii care au parte de doar
3.000 de lei. Nimeni nu ºtie cum
supravieþuiesc aceste familii ºi cum
trec de la o lunã la alta, mai ales în
sezonul rece când trebuie sã mai

porneascã ºi agentul termic. În
Bucureºti problema a fost rezolvatã,
având în vedere cã au scãpat de
cãldurã pentru cã se pierde pe traseu.

Este foarte greu sã trãieºti în afara
statisticii, deºi statistica dã bine la
public ºi este folositã din greu de
politicieni. Unii vãd numai creºteri
economice ºi o transformare de vis a
þãrii în urmãtorii ani. Probabil cã toate
astea se vor produce tot în statisticã ºi
mai puþin va exista un corespondent
între cifrele de pe hârtie ºi realitate.

Cineva va trebui sã ia taurul de
coarne ºi sã reformeze sectorul privat,
salarizarea ºi pensiile în þara aceasta.
Sectorul privat trebuie sã fie stimulat
sã achite salarii mai mari ºi chiar sã
depãºeascã în limite rezonabile
bugetarii. Nu se va mai putea fãrã o
reformã a salarizãrii în sectorul privat.
Altfel, vor rãmâne numai bugetari ºi
pensionari, unii în cârca altora. Restul
vor continua sã plece.
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„Nici tancurile, nici tunurile, nici presa cea mai abilitatã, nu se pot lupta cu legendele” (2)
 urmare din numãrul trecut

Mareºalul Ion Antonescu a
devenit legendã ºi cu legendele

nu te poþi lupta!
   Prin excluderea adevãrului ºi a
obiectiviþii, prin reintroducerea
relativismului dupã formule fragile
aleatorii, dupã instaurarea terorismului
antiromânesc se poate afirma orice.
Certitudine este doar faptul cã Istoria
se bazeazã numai pe respectarea
adevãrului istoric, desigur, în mãsura
în care acesta este accesibil. Una
dintre cele mai importante „inginerii
psihosociale” ale „rollerilor”
contemporani este declararea
vremurilor actuale drept conglomeratul
unor prejudecãþi depãºite, retrograde
ºi abordarea unor interpretãri partinice
comandate, cu pretenþii „ºtiinþifice”.
Fabricanþii de istorie pot fi efemer
convingãtori, dar teoriile lor nu vor
dura decât trecerea „clipei”, nicio
secundã mai mult. Din fericire, existã
ºi istorici oneºti, corecþi ºi iubitori ai
adevãrului istoric: „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”[3].

Onorul la Mareºal!
   La 23 august 1944, mareºalul-martir
al românilor, Ion Antonescu a fost
trãdat de regele sãu ºi predat, în plin
conflict militar, inamicului.   Regele
Mihai a participat doar la sãrbãtorirea
succeselor, responsabilitatea lãsând-
o numai pe umerii Mareºalului. Dupã
arestarea nedemnã de cãtre rege ºi
camarila sa, Ion Antonescu a fost
predat ruºilor ºi transportat în Uniunea
Sovieticã, unde, paradoxal (în prima
perioadã a detenþiei), a fost tratat cu
respectul cuvenit unui mare
conducãtor militar - ceea ce nu s-a
întâmplat în cazul românilor lui. În mai
1946, Mareºalul a fost adus în þarã,

unde a fost „judecat” de „Tribunalul
poporului”. Au trecut 75 de ani de la
punerea în scenã a mascaradei
judiciare, aºa-zisul proces al Marii
Trãdãri Naþionale, scopul real fiind „sã
se dea satisfacþie deplinã Uniunii
Sovietice, ai cãror conducãtori nu-i
puteau ierta pe cei care au luptat
împotriva lor, chiar dacã au fãcut-o în
virtutea dreptului sacru al apãrãrii
integritãþii teritoriale a þãrii”[4].
  Conform „Jurnalelor” Consiliului de
Miniºtri nr. 188 ºi nr. 189/1945 -
documente publicate în Monitorul
Oficial nr. 38/16 februarie 1945 -,
construirea „Actului de acuzare” a
debutat încã din februarie 1945,
perioadã ce se suprapune cu arestarea
unora dintre viitorii acuzaþi care se mai
aflau în þarã. Atmosfera în care s-au
desfãºurat lucrãrile mascaradei
procesuale a fost descrisã amplu în
memoriile lui Gheorghe Magherescu,
confirmate de volumele „Procesul
marii trãdãri naþionale”, Josif
Constantin Drãgan - „Antonescu,
Mareºalul României ºi rãszboaiele de
reântregire”, vol. I-IV, de înregistrãrile
audio, de filmãrile fãcute atunci ºi de
relatãrile reprezentanþilor presei
strãine, prezenþi în acele zile la
Bucureºti. În sala unde se desfãºura
mascarada puteau avea acces doar
deþinãtorii unor „invitaþii” speciale,
procedurã în flagrant conflict cu
procedura desfãºurãrii unui proces
autentic ºi aplicatã special pentru
întreþinerea unei atmosfere stradale.
   În fiecare dimineaþã ori la reluarea
ºedinþelor, când acuzaþii erau aduºi în
salã, gloata din „popor” adusã ca
asistenþã la procesul „democratic” þipa
sãlbatic: „Moarte criminalilor; la
spânzurãtoare!”. Dovezile demonstreazã,
indubitabil, cã „procesul” înscenat de
autoritãþile române lui Ion Antonescu ºi
colaboratorilor sãi, la comanda
Moscovei, a fost unul politic, abject ºi
injust, urmãrindu-se condamnarea
persoanelor implicate în conducerea
statului român pânã la 23 august 1944.
Cele mai grave acuzaþii aduse inculpaþilor
de cãtre „Tribunalul Poporului”: „crima
de rãzboi” ºi „trãdarea intereselor
poporului român” au avut ca refren ºi
pretext „Rãzboiul anti-sovietic”,
omiþându-se în mod deliberat faptul cã,
în vara anului 1940, Uniunea Sovieticã
a fost cea care a atacat ºi ocupat o parte
însemnatã din teritoriul naþional al
României. Cu certitudine, documentele
vremii dovedesc faptul cã la 22 iunie
1941, când s-a ordonat trecerea Prutului,

nu generalul Ion Antonescu, ci întreaga
Naþiune Românã ºi-a exprimat
asentimentul, a aprobat rãzboiul alãturi
de Germania, pentru eliberarea teritoriilor
naþionale cotropite samavolnic de
Uniunea Sovieticã.
   În Justiþie, „un act de acuzare, oricât
de bine ar fi ticluit, nu constituie o
probã” [5]. Mareºalul Ion Antonescu a
fost condamnat - printre altele - ºi
„pentru regimul inuman acordat
prizonierilor ºi ostaticilor de rãzboi”. Se
pare cã „tratamentul inuman” a constat
în acordarea prizonierilor sovietici
decât a unor norme de hranã egale cu
ale soldatului român”[6]. Dupã un ºir
de 56 de întrebãri adresate de
preºedintele „Tribunalului Poporului”,
acuzatorul public Ion Stoican a insistat
sã i se rãspundã de ce Mareºalul Ion
Antonescu a ajuns cu trupele pânã la
Stalingrad? Rãspunsul demn oferit de
Mareºalul Antonescu a rãmas fãrã
replicã: „Când o þarã se gãseºte într-un
rãzboi, armata acestei þãri trebuie sã
meargã pânã în fundul pãmântului ca
sã câºtige rãzboiul. Este unul din
principiile capitale care s-a aplicat de
la romani pânã astãzi”. Conform
scenariului ºi regiei mascaradei
procesuale, Mareºalul Ion Antonescu
a fost „judecat” pentru cã ar fi comis
toate infracþiunile prevãzute în Legea
312/1945. A fost condamnat de patru
ori la 20 de ani temniþã grea, de patru
ori la muncã silnicã pe viaþã ºi de ºase
ori la moarte!
„Dacã nu-i poþi convinge, mãcar

zãpãceºte-i!”
   Regele i-a refuzat Mareºalului pânã
ºi dreptul de a mai trãi. Nu a aprobat
cererea de graþiere semnatã de mama
Mareºalului, doamna Baranga ºi de
avocatul apãrãtor, Constantin
Bãlãceanu, dând curs, sine die,
executãrii sentinþei aºa-numitului
„Tribunal al poporului”. Despre refuzul
graþierii Mareºalului, poziþia adoptatã
de fostul suveran Mihai dupã 1990, a
dat naºtere unor semne de întrebare
majore. Replica fostului suveran -
autor moral ºi de facto al Trãdãrii
Naþionale comise la 23 august 1944 -
se poate asimila cu formula „Dacã nu-
i poþi convinge, mãcar zãpãceºte-i”:
„Decizia fusese luatã (dovadã cã regele
Mihai era la curent cu scenariul
sovietic - n.a.) încã dinaintea aducerii
Mareºalului la Bucureºti (9 aprilie
1946 - n.a.). ªi acum unii vor sã spunã
cã eu l-am omorât! Cã Mareºalul a
cerut graþierea. N-a cerut-o! Nici dacã
ar fi ºtiut cã o va obþine, n-ar fi cerut-

o. ªi dacã i s-ar fi acordat ar fi refuzat-
o. Numai cine nu l-a cunoscut, sau l-
a cunoscut în felul subalternului care
n-are discernãmânt când admirã ºeful,
poate sã creadã altceva [...] Dacã îl
graþiam, Moscova ºi comuniºtii din
România susþinuþi de armata sovieticã,
m-ar fi acuzat de nazism. Dacã nu l-aº
fi graþiat, mi-ar fi impus opinia cã nu
sunt patriot. Oricum aº fi procedat, pe
oriunde aº fi luat-o, ar fi fost
dezavantajos”. Aºadar, iatã cum, în
dorinþa de a-ºi salva tronul, regele
Mihai a trãdat Þara ºi Neamul
Românesc. Pentru cei nedumeriþi,
pentru cei care mai cred în
„nevinovãþia” senectuþii sale -
cetãþeanul Mihai -, întreb: cum poate
fi numit gestul unui suveran care
aresteazã capul - de facto - al oºtirii
sale ºi, în plin conflict militar, îl predã
inamicului? ªi mai adaug: „Un proces
judiciar desfãºurat în condiþiile unui
total dispreþ faþã de legi nu poate sã
rãmânã în istorie ca definitiv judecat”.
   Opinia generalului Ioan Dan despre
„Procesul Marii Trãdãri Naþionale” este
edificatoare: „Un proces judiciar [...]
care s-a desfãºurat în condiþiile unui
total dispreþ faþã de legi nu poate sã
rãmânã în istorie ca definitiv judecat”[7].
În mai 1946, nu au fost condamnaþi doar
oamenii, oficialii regimului Antonescu,
a fost condamnat un regim, a fost
condamnat principiul elementar al
existenþei fiecãrui popor, acela al
apãrãrii pãmântului strãmoºesc. Dupã
aprecierile judecãtorilor de atunci,
corolarul gravitãþii faptelor comise de
Mareºalul Ion Antonescu a fost tãria ºi
curajul sãu de militar patriot de a afirma
demn: „Prefer mai bine sã mor în
mocirlã în România Mare, decât în
paradis în România micã”.  „Domnule
Preºedinte ºi Onorat Tribunal, s-a dat
aici, în faþa poporului nostru, a istoriei
noastre ºi a conºtiinþei universale, un
penibil ºi trist spectacol. Majoritatea
foºtilor mei colaboratori au gãsit cã este
de demnitatea lor ºi a neamului nostru
sã se desolidarizeze de guvernarea la
care au participat. Eu, Onorat Tribunal,
declar solemn, în acest ceas, cã, în afarã
de crime ºi furturi, mã solidarizez ºi iau
asupra mea, toate greºelile pe care, cu
ºtiinþa sau fãrã ºtiinþa mea, le-am
fãcut”[8]. În pofida negaþiilor ºi a
scepticismului unora, omul
contemporan cautã adevãrul, aºa relativ
cum este.

[3] Gh. Buzatu, România cu ºi fãrã Antonescu, Iaºi, Ed.
Moldova, 1991, p.336.
[4] Gheorghe Buzatu - cuvânt la lansarea „Stenogramele
Consiliului de Miniºtri - guvernarea Ion Antonescu”.
[5] Ioan Dan - „Procesul” Mareºalului Ion Antonescu, Editura
Tempus, Bucureºti 1993, pg.7.
[6] Traian Golea - Regizarea unei condamnãri a poporului
român, Gazeta de Vest, martie 1996, p. 5.
[7] Ioan Dan - „Procesul” Mareºalului Ion Antonescu, Editura
Tempus, Bucureºti 1993, p.9.  continuare în numãrul urmãtor
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Astfel, actualilor ºi viitorilor noºtri
studenþi li se oferã ºanse sporite de integrare
pe piaþa muncii (profesori, traducãtori,
interpreþi, lucrãtori în administraþia
publicã sau instituþii europene), burse
sociale, burse de merit, burse în
strãinãtate prin programul Erasmus ºi nu
în ultimul rând transport gratuit.
   Programele de studii sunt acreditate
iar corpul profesoral este foarte bine
pregãtit, apt sã facã faþã cerinþelor unui
învãþãmânt modern.
   Anul acesta, în perioada 8-14 iulie,
UCV organizeazã înscrieri online
pentru admiterea la studii universitare
de licenþã ºi masterat.
   Trebuie doar sã accesaþi site-ul UCV
unde veþi gãsi link-ul de înscriere.
   Aici, ne regãsim ºi noi, Facultatea
de Litere la Drobeta Turnu Severin cu
cele douã specializãri: Limba ºi
l i teratura românã - O l imbã ºi
literaturã modernã, respectiv englezã.
În cadrul acestei specializãri avem 25
locuri la buget ºi 15 locuri la taxã.
   Cea de-a doua specializare se
numeºte Pedagogia învãþãmântului
primar ºi preºcolar. În cadrul acestei
specializãri avem 20 locuri la buget ºi
40 locuri la taxã.
   Criteriul de admitere la Facultatea de
Litere, Limba ºi literatura românã - O
limbã ºi literaturã modernã este media
generalã de admitere, reprezentatã de
media examenului de bacalaureat 100%.

Facultatea de Litere din Drobeta Turnu Severin, a
Universitãþii Craiova, ºi-a îmbogãþit constant oferta

educaþionalã, adaptând-o cerinþelor ºi dinamicii actuale

În perioada analizatã, leul a avut o evoluþie descendentã
faþã de euro, influenþatã de evenimentele externe, precum
deprecierea lirei turceºti faþã de dolar sau interne, precum creºterea
inflaþiei ºi adâncirea constantã a deficitului comercial.

Conform datelor publicate miercuri de INS, în primele patru
luni ale acestui an comparativ cu perioada similarã din 2020,
exporturile au crescut cu 19,9%, la 23,966 miliarde euro, în timp
ce importurile s-au majorat cu 18,9%, la 31,026 miliarde euro.

De la un curs de 4,9197 lei, în prima ºedinþã din iunie, euro a
revenit peste pragul de 4,92 lei. Cursul monedei unice a crescut la
sfârºitul perioadei la 4,9232 lei, într-o ºedinþã în care transferurile
s-au realizat într-un ecart îngust, 4,921 – 4,925 lei.

Marþea trecutã euro a atins un maxim de 1,2254 dolari, pentru
ca vineri sã coboare pânã la 1,2104 dolari, minim al ultimelor
douã luni. La sfârºitul perioadei, perechea fluctua între 1,2171
ºi 1,2197 dolari, astfel cã media monedei americane a fluctuat
între 4,0381 ºi 4,0636 lei, cea de la sfârºitul perioadei fiind
stabilitã la 4,0392 lei.

Euro s-ar putea menþine peste pragul de 1,20 dolari ºi în
urmãtoarele sãptãmâni, ca o consecinþã a revenirii economice.
Indicatorul institutului Sentix, care mãsoarã dinamica încrederii
investitorilor din zona euro, a crescut pentru a patra lunã consecutiv,
în iunie la 28,1 puncte, nivelul maxim din februarie 2018.

Pieþele aºteptau ºedinþa de politicã monetarã a BCE dar ºi
publicarea datelor privind evoluþia de luna trecutã a indicelui
preþurilor de consum din Statele Unite.

Cursul monedei elveþiene a urcat de la 4,4808 la 4,5090 lei,
efect al aprecierii ei de la 1,095 -1,10 la 1,091 - 1,093 franci/euro.

Lira sterlinã a profitat de creºterea peste aºteptãri a sectorului
serviciilor din Marea Britanie, cursul ei majorându-se de la
5,7129 la 5,7405 lei, pentru ca la finalul perioadei sã facã un
pas înapoi la 5,7240 lei.

Preþul gramului de aur a coborât la finalul intervalului de la
246,0953 la 245,3339 lei, consecinþã a scãderii unciei pe pieþele
specializate la 1.888 - 1.894 dolari.

În piaþa monetarã, nivelul lichiditãþii este ridicat, apropiat probabil
de cel de la mijlocul lui mai, când BNR a atras de la bãnci depozite
în valoare de peste 7,3 miliarde lei.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a stagnat miercuri la
1,49%, valoare stabilitã la începutul acestei sãptãmâni. Indicele
la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare,
a coborât de la 1,63 la 1,62%. În schimb, cel la 12 luni a
revenit de la 1,74 la 1,75%.

Bitcoin a avut sãptãmâna trecutã o evoluþie liniarã, între
34.000 ºi 39.500 dolari, chiar dacã investitorii au fost „gratulaþi”
cu un nou tweet al ºefului Tesla, Elon Musk. Acesta a postat
joi un mesaj cu hashtagul #Bitcoin alãturi de imaginea unui
cuplu care decide sã se despartã ºi o inimã frântã.

Marþea trecutã a urmat o scãdere pânã la aproape 31.000 dolari,
pentru ca la finalul perioadei cotaþiile sã urce la 32.400 - 34.800
dolari dupã ce Congresul din El Salvador a votat ca  moneda digitalã
sã devinã un mijloc oficial de platã, alãturi de dolarul american.

O eventualã atingere a pragului de 30.000 dolari ar putea
provoca un val de vânzãri iar bitcoin ar putea reveni la 20.000
dolari. La aceastã evoluþie un rol important revine autoritãþilor
din China care au început un „rãzboi” cu deþinãtorii ºi minerii de
criptomonede.

Analiza cuprinde perioada 2 – 7 iunie.
 Radu Georgescu

Euro a revenit peste pragul de 4,92 lei

   La specializarea Pedagogia
învãþãmântului primar ºi preºcolar,
înscrierea are loc tot în perioada 8-14
iulie, iar proba eliminatorie se desfãºoarã
în data de 15 iulie ºi constã în 2 etape:
Etapa I – eliminatorie: Eseu motivaþional
scanat ce va fi depus la dosarul de admitere.
Acesta va fi evaluat cu admis/respins.
Etapa a II-a – dosar:  Media examenului
de bacalaureat – 100%.
   În perioada 18-23 iulie va avea loc
confirmarea locurilor la buget ºi taxã,
achitarea taxei de înmatriculare ºi
semnarea contactului de studii.
De asemenea,  în cadrul Facultãþii de Litere
din oraºul nostru, vã aºteptãm sã vã
înscrieþi la programul de master Consiliere
educaþionalã ºi dezvoltarea carierei, în
cadrul cãruia avem 18 locuri la buget ºi
12 la taxã. Menþionãm cã este singurul
program de consiliere pe întreaga facultate
ºi de altfel singurul  în zona de  sud vest.
   Înscrierea candidaþilor va avea loc în
perioada 9-13 iulie.
   Concursul de admitere va avea loc pe
data de 15 iulie ºi va consta în:
1. Eseu argumentativ depus la dosarul
de admitere. Acesta va fi evaluat cu
admis/respins.
2. Ierarhizarea se va face dupã media anilor
de studiu din ciclul universitar de licenþã.

Pentru a-i ajuta pe candidaþi, taxa se
poate achita la casieria UCV, din
Drobeta Turnu Severin , str. Traian, unde
se aflã ºi sediul facultãþii.

De multe ori am fost întrebat, cu
îngrijorare, atât de enoriaºi ai parohiei
noastre, cât ºi de elevi din oraº, ce
înseamnã dacã viseazã pe cineva mort,
fie cã este vorba de un neam, fie de un
cunoscut. Desigur, puneau acest lucru în
legãturã cu viitoare evenimente din viaþa
proprie, ori din viaþa familiei din care
fãceau parte. Eu nu sunt specialist în
tâlcuirea viselor, dar, ca preot pot sã dau
un rãspuns la o asemenea întrebare. Nu
are nici o legãturã cu viitorul nostru faptul
cã visãm pe cineva mort. Cel mort are
nevoie de noi ºi ne dã un mesaj, un semn.
Sufletul celui decedat nu mai poate sã facã
nimic pentru el însuºi, dar pot sã-l ajute
cei rãmaºi în viaþã. Ajutorul i-l pot da sub
formã de rugãciuni ºi de fapte bune. Când
visaþi pe vreunul din cei duºi, rugaþi-vã

Morþii din vise
pentru el în rugãciunile Dvs. particulare.
Mergeþi la bisericã ºi rugaþi-vã ºi acolo,
daþi pomelnic cu numele lui la altar. Dacã
aveþi posibilitatea, fãceþi-i un parastas;
dacã nu aveþi aceastã posibilitate, daþi de
pomanã unor sãraci mâncare, haine sau
bani pentru cel rãposat. Veþi vedea cã nu-
l veþi mai visa.
   La noi venea des Costicã al Vaºtiþii.
Numai ce-l auzeai:
“ - Nicolae, l-am visat azi-noapte pe nea
Ghigã! Pleca cu vitele la Bremãna!”
Tãticu îl chema ºi-i dãdea de pomanã un
pahar sau douã de þuicã pentru bunicu.
De multe ori îi dãdea ºi mâncare. În
sãptãmâna urmãtoare, Costicã îl ,,visa”
iar pe bunicu ºi aºa se întâmpla de câte
ori avea poftã de þuicã de prunã!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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   Evaluarea Naþionalã pentru absolvenþii clasei a VIII-
a se desfãºoarã în anul ºcolar 2020-2021 în
conformitate cu prevederile Metodologiei de
organizare ºi desfãºurare a evaluãrii naþionale pentru
elevii clasei a VIII-a, în anul ºcolar 2010-2011,
aprobatã prin Ordinul ministrului educaþiei, cercetãrii,
tineretului ºi sportului nr. 4801/2010 privind
organizarea ºi desfãºurarea evaluãrii naþionale
pentru elevii clasei a VIII-a în anul ºcolar 2010-2011,
cu prevederile Ordinului ministrului educaþiei nr.
5455/ 31.08.2020 ºi prevederile Ordinului
ministrului educaþiei nr. 3744/28.04.2021.
   Conform calendarului de desfãºurare a evaluãrii
naþionale pentru absolvenþii clasei a VIII-a,
pentru prima sesiune a evaluãrii naþionale,
înscrierile se pot face timp de cinci zile, în perioada
07 - 11 iunie, care este ºi ultima zi de ºcoalã pentru
elevii din clasa a VIII-a.

CALENDARUL de desfãºurare a  evaluãrii
naþionale pentru absolvenþii clasei a VIII-a, în
anul ºcolar 2020-2021
- 07 – 11 iunie 2021 Înscrierea la evaluarea
naþionalã
- 11 iunie 2021  Încheierea cursurilor pentru elevii
de clasa a VIII-a
- 22 iunie 2021 Limba ºi literatura românã –
probã scrisã
- 24 iunie 2021  Matematica – probã scrisã
- 25 iunie 2021  Limba ºi literatura maternã –
probã scrisã
- 29 iunie 2021 Afiºarea rezultatelor înaintea
contestaþiilor (pânã la ora 14:00)
- 29 iunie 2021  (ora 16:00 – ora 19:00) Depunerea
contestaþiilor
- 30 iunie 2021  (ora 8:00 – ora 12:00) Depunerea
contestaþiilor
- 30 iunie  -  4 iul ie  2021  Soluþionarea
contestaþiilor
- 4 iulie 2021  Afiºarea rezultatelor finale dupã
soluþionarea contestaþiilor
   Înscrierea candidaþilor pentru Evaluarea Naþionalã
se face astfel:
- pentru candidaþii din seria curentã, secretarii unitãþilor
de învãþãmânt, în conformitate cu evidenþele ºcolii,
introduc datele personale ale elevilor în platforma
dedicatã Evaluãrii Naþionale. Nu se completeazã nicio
cerere pentru candidaþii seriei curente, nici de cãtre elevi,

ÎNSCRIEREA CANDIDAÞILOR LA EVALUAREA
NAÞIONALÃ 2021

COMUNICAT DE PRESÃ
În cursul anului 2021, Inspectoratul

Teritorial de Muncã Mehedinþi desfãºoarã,
sub coordonarea Inspecþiei Muncii,
Acþiune de Control pentru verificarea
modului în care se respectã prevederile
legale de securitate ºi sãnãtate în muncã
la  transportatorii rutieri ºi la beneficiarii
serviciilor de transport rutier de mãrfuri.
   Obiectivul prioritar al acþiunii este de
a conºtientiza cei doi angajatori implicaþi
asupra necesitãþii în a lua în considerare
specificul activitãþilor de încãrcare/
descãrcare mãrfuri ºi de a:
- coopera în vederea implementãrii
prevederilor privind securitatea ºi
sãnãtatea în muncã;
- coordona acþiunile în vederea protecþiei
lucrãtorilor ºi prevenirii riscurilor
profesionale;
- se informa reciproc despre riscurile
profesionale;
- informa lucrãtorii ºi/sau reprezentanþii
acestora despre riscurile profesionale.
   Ca urmare a faptului cã, în unele cazuri,
angajatorii din acest domeniu de activitate
nu au asigurat mãsurile necesare pentru
aplicarea ºi respectarea cerinþelor minime
de securitate ºi sãnãtate în muncã, au fost
produse accidente de muncã în urma
cãrora a avut loc decesul accidentaþilor sau
pierderea capacitãþii de muncã ca urmare a
unor vãtãmãri grave suferite de accidentaþi.

Inspector ºef, Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P.,

Aurora Mãdãlina Gîrlea

nici de cãtre pãrinþi.
- pentru candidaþii din anii precedenþi înscrierea
se face de cãtre secretariatul unitãþii de învãþãmânt
pe care candidaþii au absolvit-o, pe baza actelor
prezentate de aceºtia.
   Potrivit Articolului 16 din Metodologia de
organizare ºi desfãºurare a evaluãrii naþionale
pentru elevii clasei a VIII-a, înscrierea se face astfel:
- la Evaluarea Naþionalã se pot înscrie absolvenþii
clasei a VIII-a din seria curentã ºi din seriile

anterioare, care nu au participat în nicio sesiune la
unul din examenele naþionale: examenul de
capacitate, testele naþionale, tezele cu subiect unic
sau evaluare naþionalã.
- candidaþii din promoþiile de pânã în 1998 inclusiv
nu participã la Evaluarea Naþionalã, întrucât pot
solicita echivalarea examenului de capacitate, în
conformitate cu ordinul ministrului educaþiei
naþionale nr. 4701/2000, publicat în Monitorul Oficial
al României nr. 37/2001, Partea I.
- elevii români care au studiat în strãinãtate se pot
înscrie la Evaluarea Naþionalã numai dupã
echivalarea studiilor ºi promovarea examenelor de
diferenþã stabilite de ME, prin Centrul Naþional
pentru Recunoaºterea ºi Echivalarea Diplomelor.
   Înscrierea candidaþilor pentru Evaluarea Naþionalã se
face la secretariatele unitãþilor de învãþãmânt pe care
aceºtia le-au absolvit, numai în perioada prevãzutã în
calendarul examenului, dupã cum urmeazã:
a) pentru candidaþii din seria curentã, înscrierea se
face, în perioada prevãzutã de calendarul
examenului, de cãtre secretarii unitãþilor de
învãþãmânt, în conformitate cu evidenþele din ºcoli;
b) pentru candidaþii din anii precedenþi, înscrierea se
face, în perioada prevãzutã de calendarul examenului,
de cãtre secretariatul unitãþii de învãþãmânt pe care
candidaþii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate
de aceºtia (certificat de naºtere ºi, dupã caz, de
cãsãtorie, un act de identitate, foaia matricolã,
adeverinþã din care sã reiasã anul absolvirii ºi faptul
cã nu a participat la examenele naþionale menþionate
anterior: examenul de capacitate, testele naþionale,
tezele cu subiect unic sau evaluare naþionalã.
c) pentru candidaþii din seriile anterioare, în situaþia
schimbãrii domiciliului în altã localitate, menþionatã
ca atare în buletinul/cartea de identitate a candidatului
sau a pãrintelui/tutorelui acestuia, candidaþii se pot
înscrie pentru a susþine Evaluarea Naþionalã la o
unitate de învãþãmânt, stabilitã de comisia judeþeanã
din judeþul în care se aflã noul domiciliu al
candidatului. În afara acestei situaþii, înscrierea în alt
judeþ este permisã numai cu aprobarea Comisiei
Naþionale, în urma unei cereri motivate ºi însoþite de
documente doveditoare, transmise la Direcþia
Generalã Educaþie ºi Învãþare pe Tot Parcursul Vieþii.

Mariana Bãloi - purtãtor de cuvânt,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi
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Zodia Berbec
În plan financiar se contureazã schimbãri

importante în primele zile ale sãptãmânii. Poate fi vorba
despre aflarea unor informaþii referitoare la modificãri
salariale, la modificãri ale condiþiilor de muncã sau a
legislaþiei în domeniul profesional în care activezi.
Tentaþia cheltuielilor este mare, deci fii prudent ºi evitã
extravaganþele. Este o perioadã austerã în care este bine
sã economiseºti. Relaþiile cu anturajul apropiat se
schimbã radical. Pleacã unii din preajma ta, vin alþii.
Energia de care beneficiezi în aceastã sãptãmânã te
susþine sã începi o nouã etapã relaþionalã sau mãcar sã
te raportezi altfel la ceilalþi. Totodatã este nevoie sã
finalizezi etape vechi, relaþii ºi situaþii nemulþumitoare.
Eºti mânat de idealuri nobile, de gânduri mãreþe însã
numai tu singur poþi decide ce este mai bine pentru tine
de acum încolo. Weekend-ul aduce treburi gospodãreºti
ºi relaþii furtunoase cu membrii familiei ºi cu neamurile.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Este o perioadã importantã, deoarece ai ºanse
sã-þi reconfigurezi toate planurile personale. Debaraseazã-
te de concepþiile, ideile, relaþiile ºi situaþiile care nu au dat
roade pânã acum ºi orienteazã-te spre noi orizonturi.
Cineva din anturajul prietenilor te poate ajuta sã-þi trasezi
planuri noi, dar mai ales sã vezi care sunt bilele albe ºi pe
cele mai puþin din etapa actualã în care te afli. Evitã eforturile
de orice fel, deoarece sãnãtatea este vulnerabilã. Ai nevoie
de odihnã, relaxare, plimbãri uºoare în aer liber ºi o dietã
de sezon. Din perspectiva financiarã se deschide o etapã
nouã. Este vorba de noi variante de câºtig din munca
prestatã la un loc de muncã. Însã, existã hibe ascunse,
astfel cã fii circumspect la tot ce þine de bani, venituri ºi
bunuri personale. La sfârºitul sãptãmânii se întrezãresc
dialoguri cu persoanele apropiate, cãlãtorii pe distanþe
scurte, dar ºi abordarea unor secvenþe de învãþare sau
studiu individual pe teme profesionale.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna începe cu zile favorabile odihnei, discreþiei,
discuþiilor de tainã cu cineva drag ºi de încredere, meditaþiilor
în locuri sfinte. Energia vitalã este la cote joase, de aceea fii
prudent ºi dozeazã-þi eforturile. Poate ar fi bine, în limita
posibilitãþilor, sã-þi iei câteva zile libere, sã stai mai mult în
naturã ºi împreunã cu cei dragi. Revelaþiile obþinute datoritã
contextului astral din aceste zile îþi vor oferi explicaþii foarte
clare vizavi de relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat. Ar fi
bine sã notezi într-un jurnal ceea ce gândeºti acum, pentru
cã atât informaþiile primite, cât ºi gândurile care îþi trec prin
minte, le vei folosi la momentul potrivit. Odihneºte-te
conºtient ºi ocupã-te de tine! Este vremea marilor schimbãri
personale mai ales, schimbãri care vor atrage dupã sine ºi
schimbãri relaþionale ºi profesionale. Zilele finalului de
sãptãmânã aduce cheltuieli, dar ºi posibilitatea unor
câºtiguri bine meritate în urma muncii prestate la serviciu.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile cu prietenii, proiectele socio-profesionale, dorinþele
tale înalte se vor reconfigura începând din aceastã sãptãmânã.
Vei simþi foarte clar cã este momentul sã renunþi la persoanele
ºi ideile care þi-ai obstrucþionat progresul sau care s-au dovedit
nesatisfãcãtoare pânã acum. Anturajul prietenilor ºi al
susþinãtorilor din segmentul socio-profesional este foarte
rãscolit, iar turnurile situaþiilor ºi deciziilor sunt spectaculoase
ºi frecvente. Evitã sã fii prea apropiat de ceilalþi, sã-þi divulgi
intenþiile sau sã oferi sfaturi. Foarte uºor îþi poate fi deterioratã
imaginea publicã, de la simplul fapt cã totul este interpretat
greºit. Sunt zile bune pentru a te reorienta spre propria ta
fiinþã, pentru a sta de vorbã cu tine însuþi ºi pentru a analiza în
tainã situaþiile ºi relaþiile în care eºti implicat. Pe cãi neobiºnuite
vei primi informaþii preþioase legate de locul de muncã. Ia
aminte la ceea ce se petrece în plan profesional! În weekend te
vei simþi mult mai bine.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Se finalizeazã o etapã profesionalã importantã. Poziþia
ta în cadrul unui grup de lucru, relaþiile cu ºefii, cu
oficialitãþile, relaþiile de muncã în general se vor reconfigura
în totalitate. Se dizolvã unele, iar altele la orizont nu se
contureazã încã. Acum este un moment de bilanþ al situaþiei
tale profesionale ºi al statutului social. Se recomandã
prudenþã în aceastã sãptãmânã, discreþie, controlarea
reacþiilor, alegerea vorbelor ºi gesturilor cu grijã. Sunt
posibile erori de tot felul, iar escaladarea conflictelor devine
pãguboasã pe termen lung. Ceva legat de bani ºi bunuri
comune cu alþii va declanºa un ºir lung de situaþii
tumultoase, dar eliberatoare. Relaþiile cu prietenii încep o
etapã nouã, etapã în care vei lucra proiecte comune sau
vei reveni la proiecte vechi care erau în aºteptare. Totuºi,
existã hibe ascunse în aceste relaþii ºi în buna desfãºurare
a activitãþii socio-profesionale, de aceea fii prudent.
Weekend-ul aduce nevoia de odihnã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O perioadã beneficã pentru activitãþi culturale, planuri de
cãlãtorie, planuri pentru abordarea unor cursuri, studii ºi
documentãri. Ceva din mentalitatea ta se va schimba definitiv
în aceastã sãptãmânã, în sensul cã îþi vei redefini multe
dintre concepþiile pe care le ai acum. Distorsiunile mentale
sunt accentuate, revelaþiile vin în avalanºã, astfel cã este
foarte posibil sã te simþi depãºit de toate acestea. Relaxeazã-
te, ai încredere în tine ºi în Univers, apoi înarmeazã-te cu
rãbdare! În segmentul profesional se declanºeazã o nouã
etapã, mai ales în ceea ce priveºte relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile,
dar ºi în ceea ce priveºte statutul tãu socio-profesional. Este
posibil sã obþii o funcþie de conducere sau sarcini de lucru
noi. Discerne atent ce îþi asumi de acum încolo, întrucât
unele sarcini pot fi prea dificil de dus la bun sfârºit. Sfârºitul
sãptãmânii îþi aduce în preajmã prietenii ºi posibilitatea de a
lucra la proiectele tale profesionale.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Banii ºi bunurile comune cu alþii reprezintã temele
principale din primele zile ale sãptãmânii. Se finalizeazã
o etapã referitoare la achitarea unor datorii, rezolvarea
unor documente financiare sau referitoare la lãmurirea
unor demersuri patrimoniale. Temerile sunt majore, însã
ar fi bine sã selectezi datoriile, cheltuielile prioritare, sã
te ocupi de ele ºi apoi sã trasezi un plan financiar pe
termen lung. La serviciu se deblocheazã situaþiile
stagnante ºi apar noutãþi îmbucurãtoare legate de
salarizare ºi de condiþiile de muncã. Îngrijeºte-þi, pe
îndelete, sãnãtatea! Relaþiile cu strãinãtatea se schimbã,
declanºându-se o etapã interesantã, fie cã este vorba
despre cãlãtorii îndepãrtate, studii pe termen lung, a
munci sau a studia în strãinãtate. De asemenea, este
posibil sã reiei legãtura cu persoane strãine. Este vremea
sã abordezi un alt sistem al valorilor morale ºi spirituale.
În weekend vei fi în prim planul unor reuniuni importante.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile parteneriale, atât relaþia matrimonialã, cât ºi o
relaþie de afaceri sau colaborare profesionalã, vor cunoaºte
o revigorare definitivã în aceastã sãptãmânã. Este vremea
marilor schimbãri relaþionale, astfel cã nu-þi vei mai putea
ignora nevoile sufleteºti. Priveºte atent la ceea ce se
întâmplã în jurul tãu, ascultã ºi ceea ce îþi spun ceilalþi,
însã evitã critica ºi luarea deciziilor importante. Deocamdatã
adunã informaþii ºi apoi rezervã momente pentru a le
procesa pe îndelete. Ai toate ºansele sã te implici în relaþii
noi, însã la momentul potrivit. Apar chestiuni financiare
noi, deschizându-se o etapã de administrare ºi folosinþã a
unor bani ºi bunuri comune cu alþii. Bine ar fi sã eviþi
semnarea documentelor importante, asumarea unor
investiþii pe termen lung sau a cheltui tu pentru alþii. Sunt
hibe ascunse în ceea ce priveºte bani, bunurile comune,
moºtenirile. Sfârºitul sãptãmânii aduce veºti din strãinãtate,
dorinþã de învãþare, dialoguri erudite.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Foarte interesant ºi important ce se petrece la locul de
muncã în primele zile ale acestei sãptãmâni. Se contureazã
schimbãri definitive, finaluri ale unor sarcini de lucru, aflarea
unor informaþii bulversante, demascarea unor jocuri de
culise care se desfãºoarã de foarte mulþi ani. Gestioneazã-
þi corect emoþiile, evitã luarea deciziilor importante ºi doar
priveºte la cum se desfãºoarã lucrurile. Relaþiile colegiale
se vor destramã, însã numai acelea care au devenit toxice
pentru tine ºi evoluþia ta. Sãnãtatea este vulnerabilã, deci
fii foarte prudent. Relaþiile parteneriale sunt rãscolite, astfel
cã se contureazã o etapã nouã, fie cã este vorba despre o
relaþie de cuplu, fie cã este vorba despre colaborãri
profesionale. Pot intra în discuþie ºi aspecte parteneriale
vechi care au fost blocate la un moment dat, iar acum
revin pentru rezolvare. Weekend-ul este potrivit pentru
revizuiri ºi planuri financiare.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Segmentul amoros îþi dã multe bãtãi de cap la începutul
sãptãmânii. Fie cã este vorba despre persoana iubitã, fie
despre copii este clar cã lucrurile nu mai pot continua ca
pânã acum. Este bine sã stai de vorbã cu fiecare persoanã
dragã, sã lãmureºti animozitãþile ºi sã-þi trasezi alte moduri
de relaþionare ºi acþiune comunã cu aceste persoane.
Concepþiile tale privitoare la iubire ºi implicaþiile ei se vor
modifica radical de acum încolo, iar relaþionarea cu unele
persoane dragi se va finaliza definitiv. Este momentul sã-
þi îndrepþi eforturile spre propria ta persoanã. La serviciu
se deschide o etapã nouã. Se schimbã condiþiile de muncã,
relaþiile colegiale, ambientul profesional, legislaþia aferentã.
Sãnãtatea intrã ºi ea în discuþie, prin evidenþierea unor
afecþiuni vechi ce trebuie tratate rapid. Selecteazã prioritãþile
ºi detaºeazã-te de situaþiile ºi relaþiile nefuncþionale. La
finalul sãptãmânii este rost de dialoguri ºi acþiuni
parteneriale.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Acasã în familie se contureazã schimbãri importante
începând cu aceastã sãptãmânã. Pe de o parte, este vorba
despre locuinþã propriu-zis, în sensul cã se pot finaliza
lucrãri de reparaþii, se pot vinde sau achiziþiona bunuri
patrimoniale sau se poate cãdea la pace cu neamurile
vizavi de moºteniri sau plãþi comune. Însã, pe de altã
parte, relaþiile cu membrii familiei îºi vor modifica termenii
ºi condiþiile de desfãºurare de acum încolo. Este bine sã
te gândeºti serios la familia ta ºi la ce îþi doreºti tu cu
adevãrat. În plan amoros se deschide o etapã nouã, însã
poate fi vorba mai mult despre revenirea unor chestiuni
vechi într-o relaþie existentã sau revenirea unei persoane
dragi din trecut. În orice situaþie sentimentalã te-ai afla,
existã hibe ascunse, care îþi vor rãscoli sufletul. Fii discret,
circumspect ºi detaºeazã-te de tot ce te împiedicã sã fii
relaxat ºi fericit. Weekend-ul aduce activitãþi de rutinã,
însã ºi ceva probleme de sãnãtate.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Foarte dinamice sunt în primele zile ale sãptãmânii
relaþiile cu anturajul apropiat. Discuþii, întâlniri cu multã
lume, cãlãtorii pe distanþe scurte, rezolvarea unor
demersuri privitoare la obþinerea unor acte, documente
oficiale personale sau profesionale. Mentalul este agitat,
haotic, astfel cã sunt posibile erori de judecatã vizavi de
relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat. Ar fi bine sã
vorbeºti cât mai puþin despre tine ºi intenþiile tale. Unii
doresc doar sã profite de pe urma forþei tale ºi tot vin în
preajma ta pentru a se încãrca cu energie. Îþi va fi foarte
clar cã trebuie sã te desprinzi de unii prietenii sau de
unele cunoºtinþe. Acasã, în familie se deschide o nouã
etapã. Pot intra în discuþie reorganizarea spaþiului locativ,
rezolvarea unor aspecte patrimoniale, mutarea într-o altã
locaþie, discuþii importante cu neamurile. La finalul
sãptãmânii sunt momente bune pentru recreere alãturi
de cei dragi.

(10 - 16 iunie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei
de Muncã informeazã absolvenþii de
învãþãmânt din promoþia 2021 cã sunt
aºteptaþi sã se înregistreze în evidenþele
instituþiei pentru a beneficia de toate
serviciile puse la dispoziþie de agenþiile
pentru ocuparea forþei de muncã în scopul
integrãrii acestora pe piaþa forþei de muncã.
   Absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt
care se înregistreazã în evidenþele
agenþiilor pentru ocuparea forþei de
muncã în raza cãrora îºi au domiciliul,
ca persoane aflate în cãutarea unui loc
de muncã beneficiazã de servicii gratuite
de informare ºi consiliere profesionalã,
medierea muncii, servicii de formare
profesionalã, precum ºi de mãsuri de
stimulare a ocupãrii (prime).

Actele necesare pentru înregistrarea
absolvenþilor în evidenþele agenþiilor
teri toriale ca persoane aflate în
cãutarea unui loc de muncã, sunt:
– actul de identitate;
– diploma de absolvire sau adeverinþa
din care sã rezulte data absolvirii;
– curriculum vitae;
– declaraþie pe proprie rãspundere
privind starea de sãnãtate;
- acord de utilizare a datelor cu caracter
personal.
   Prin absolvent al unei instituþii de
învãþãmânt se înþelege persoana care
a obþinut o diplomã sau un certificat de
studii, în condiþiile legii, în una dintre

Comunicat de presã

În atenþia absolvenþilor de învãþãmânt, promoþia 2021

Anunþ public privind depunerea solicitãrii de revizuire
Deciziei Etapei de Încadrare nr. 162 din 08.11.2019

Societatea SECOM S.A. anunþã publicul interesat asupra solicitãrii de revizuire
Deciziei Etapei de Încadrare nr. 162 din 08.11.2019  pentru proiectul „Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apã ºi apã uzatã din judeþul
Mehedinþi”, propus a fi amplasat în urmãtoarele localitãþi: UAT Drobeta Turnu
Severin, UAT Baia de Aramã (Baia de Aramã, Brebina, Titerleºti, Bratilovu,
Negoieºti), Oraºul Vânju Mare, UAT Hinova (Hinova, Bistriþa), Vânjuleþ, UAT ªimian
(ªimian, Dudaºu, Dedoviþa Nouã, Cerneþi, Ergheviþa, Valea Copcii, Dedoviþa Veche
ºi Poroina), UAT Izvoru Bârzii (Izvoru Bârzii, Schinteieºti, Rãscoleºti, Halânga)
UAT Jiana (Jiana, Jiana Mare, Cioroboreni, Jiana Veche, Dãnceu), Burila Mare,
UAT Strehaia (Strehaia, Comanda).
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului din Drobeta Turnu Severin str. Bãile Romane nr. 3 ºi la sediul
Societãþii SECOM S.A. din Drobeta Turnu Severin str. Carol I nr. 53, judeþul Mehedinþi, în
zilele de luni - joi între orele 8.00 ºi 16.00 ºi vinerea între orele 8.00 ºi 14.00.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi.

Societatea SECOM S.A.

instituþiile de învãþãmânt gimnazial,
profesional, special, liceal, postliceal
sau superior, de stat ori particular,
autorizat sau acreditat în condiþiile legii.
   Precizãm cã înregistrarea ca persoanã aflatã
în cãutarea unui loc de muncã în termen de
60 de zile de la absolvire, este o etapã
prealabilã ºi obligatorie în vederea obþinerii
indemnizaþiei de ºomaj în cazul în care nu
au reuºit sã se încadreze în muncã potrivit
pregãtirii profesionale în termenul menþionat.
   În cazul absolvenþilor de liceu, indiferent
dacã au promovat sau nu examenul de
bacalaureat, termenul de 60 de zile se
calculeazã din ziua urmãtoare datei
absolvirii studiilor stabilitã prin
reglementãrile normative în vigoare.
   În cazul elevilor care nu au situaþia
ºcolarã încheiatã la toate materiile,
termenul de 60 de zile se calculeazã de la
data promovãrii examenului de corigenþã,
data înscrisã în adeverinþa eliberatã de
instituþia de învãþãmânt.
   Alte informaþii privind acordarea
indemnizaþiei de ºomaj pentru absolvenþii
de învãþãmânt sunt afiºate pe site-ul
instituþiei www.anofm.ro, secþiunea
Persoane fizice/ Indemnizaþii de ºomaj ºi
venituri de completare.

Informaþii suplimentare pot fi obþinute de
la sediul AJOFM Mehedinþi din Drobeta
Turnu Severin, bulevardul Carol I nr. 3,
telefon: 0252/319029, e-mail:
ajofm@mh.anofm.ro .

   Participarea la Finala pe Þarã a Campionatului Naþional de
Judo pentru Cadeþi ºi echipe U18 a fost un bun prilej pentru
Judoka Ana-Maria Rãducan care, în limitele categoriei de +80
kg, a obþinut medalia de bronz în urma câºtigãrii a 3 meciuri ºi
pierderii a unui singur meci.
   De asemenea, în întâlnirea pe echipe sportiva a luptat pentru
CSM Deva, obþinând ºi aici medalia de argint, echipa din Deva
obþinând titlul de Vice campioanã naþionalã. Sportiva a obþinut,
în acest an, încã o medalie de bronz la finala campionatului
naþional U18, deci la o vârstã superioarã.
   De aceea ne-am permis de a o numi “Fata de Bronz” din Strehaia ºi
sã-i urãm sã devinã în continuare “Fata de Aur” din Strehaia.   IGM

Judoka Ana-Maria Rãducan,
“Fata de Bronz” din Strehaia

Conform informãrii transmise de cãtre Administraþia Naþionalã
de Meteorologie,  judeþul Mehedinþi se aflã sub atenþionare
meteorologicã Cod Galben, ce vizeazã instabilitate
atmosfericã temporar accentuatã.

Totodatã, pânã vineri, 11 iunie, la ora 23.00, se aflã în vigoare
o informare meteorologicã, ce vizeazã instabilitate atmosfericã.

În intervalul menþionat, sunt prognozate averse torenþiale,
frecvente descãrcãri electrice, vijelii ºi grindinã. În intervale scurte
de timp, cantitãþile de apã vor depãºi 25...30 l/mp ºi izolat 40 l/mp.
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Dupã eºecurile din amicalele cu
Georgia, scor 1-2 la Ploieºti, ºi
Anglia, scor 0-1, la Midllesbrough,
statistica îl plaseazã pe severineanul
Mirel Matei Rãdoi în topul celor mai
slabi selecþioneri din istoria echipei
naþionale de seniori a României. În

   Deºi MTS ºi FRF au dat „undã
verde” fotbalului amator ºi juvenil
încã din luna aprilie, iar AJF
Mehedinþi a publicat ulterior
condiþiile ºi termenele de
participare în campionatele
judeþene de U15, U13 ºi U11, nicio
echipã nu s-a înscris în judeþul
nostru în competiþiile respective.
   Cel mai probabil, cluburile de
profil din Mehedinþi, toate fiind
practic din Drobeta Turnu Severin,
n-au dorit sã cheltuie bani pentru

Rãdoi, selecþionerul cu cel mai slab bilanþ din istorie
cele 12 jocuri jucate, pe
teren, de „tricolori” cu
Rãdoi la timonã, România
a înregistrat 3 victorii, 2
remize ºi 7 înfrângeri.
Chiar ºi neamþul
Christoph Daum a avut
un bilanþ mai bun la
naþionala þãrii noastre: 3
victorii, 3 remize ºi 4
înfrângeri. Totodatã,

Rãdoi a devenit primul selecþioner
din istoria României cu 2 serii a
câte 3 înfrângeri consecutive. O
serie de 3 eºecuri la rând aveau:
Virgil Economu - 1940: 1-2 Italia
(d), 0-2 Ungaria (d) ºi 3-9 Germania
(d), Ilie Oanã – 1965: 1-2 Portugalia

(d), 1-3
Cehoslovacia
(d) ºi 1-2 Turcia
(d), Valentin
Stãnescu –
1974: 0-1
Franþa (d), 0-2
Brazilia (d) ºi 1-
2 Argentina (d),
Mircea Lucescu
– 1984: 1-2 cu
Germania, 0-1

cu Portugalia, ambele la CE din
Franþa, ºi 1-2 cu Germania (d),
Anghel Iordãnescu – 1996: 0-1
Franþa, 0-1 Bulgaria ºi 1-2 Spania
(toate la Campionatul European din
Anglia), Victor Piþurcã – 2009: 1-2
Croaþia (a), 2-3 Serbia (a) ºi 1-2
Austria (d) ºi Rãzvan Lucescu –
2010: 0-2 Israel (a), 2-3 Ucraina (d)
ºi 0-1 Macedonia (n).

În mandatul severineanului Mirel
Rãdoi, România a pierdut pentru
prima datã în istorie cu Islanda,
Armenia ºi Georgia, pentru întâia
oarã, pe teren propriu, cu Austria, ºi
a suferit ºi primul eºec în faþa
Angliei, din ultimii 51 de ani!
Precedentul succes al britanicilor
data de la Campionatul Mondial din
Mexic, scor 1-0 pe 02.06.1970, la
Guadalajara. De atunci, au urmat 7
jocuri fãrã înfrângere pentru
România, dintre care ultimele au fost
victorii la Campionatul Mondial din
1998, respectiv Campionatul
European din 2000, ambele în faza
grupelor. În urma acelor rezultate,
Anglia a ratat calificarea în optimi,
respectiv sferturile de finalã.
   Seria pozitivã a fost întreruptã

duminicã searã, în amicalul de la
Middlesbrough. Chiar dacã jocul
fotbaliºtilor pregãtiþi de Rãdoi n-a
mai fost la fel de modest, România
a pierdut cu 1-0, prin golul marcat
de Rashford, în minutul 68, din
penalty. Astfel, Anglia a câºtigat
pentru prima datã, în istorie, pe
teren propriu, împotriva României.
Nãscut pe 22.03.1981, la Drobeta –
Turnu Severin, fundaºul Mirel Matei
Rãdoi a evoluat la CSS Drobeta Turnu
Severin, Extensiv Craiova, Steaua, Al
Hilal Riyadh, Al Ain Abu Dhabi, Al
Ahli Dubai ºi Al Arabi Doha. La
naþionalã a bifat 67 de partide ºi a
marcat 2 goluri. A antrenat doar FCSB
ºi naþionala de tineret a României, pe
care a dus-o pânã în semifinalele
Campionatului European, înainte sã
devinã selecþionerul naþionalei de
seniori. Rãdoi e primul severinean din
istorie care antreneazã echipa
naþionalã a României. Totodatã,
Mirel „Mati” Rãdoi a devenit, în
2019, la 38 de ani, al doilea cel
mai tânãr selecþioner, dupã Mircea
Lucescu, care în 1981, când a fost
instalat pe banca tehnicã a
naþionalei, avea 37 de ani!

Rezultatele celor 12 jocuri directe:
România – Anglia 0-2 (24.05.1939, amical)
România – Anglia 0-0 (06.11.1968, amical)
Anglia – România 1-1 (15.01.1069, amical)
Anglia – România 1-0 (02.06.1970, Campionat Mondial)
România – Anglia 2-1 (15.10.1980, preliminarii CM 1982)
Anglia – România 0-0 (29.04.1981, preliminarii CM 1982)
România – Anglia 0-0 (01.05.1985, preliminarii CM 1986)
Anglia – România 1-1 (11.09.1985, preliminarii CM 1986)
Anglia – România 1-1 (12.10.1994, amical)
România – Anglia 2-1 (22.06.1998, Campionat Mondial)
Anglia – România 2-3 (20.06.2000, Campionat European)
Anglia – România 1-0 (06.06.2021, amical)

 Mircea Oglindoiu

Dezinteres pentru campionatele judeþene de juniori

efectuarea testelor rapide antigene
pentru depistarea virusului
SARS_COV_2, pentru jucãtori ºi
antrenori, deºi toate cluburile au
primit bani de la Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin, între
30.000 lei ºi 180.000 lei! Un test
costã 65 lei ºi se efectueazã din 7
în 7 zile. A contat poate ºi faptul cã
FRF a anunþat cã cele 3 competiþii
de juniori menþionate nu vor mai
avea continuitate la nivel naþional,
în acest sezon.

   ACS Luceafãrul, AS Sport Kids,
CSS Drobeta Turnu Severin ºi
Academia de Fotbal „Flavius
Stoican” sunt cluburile de copii ºi
juniori care sezoanele precedente
participaserã cu regularitate în
campionatele judeþene de fotbal
U15, U13 sau U11. Niciuna n-a
reuºit sã ajungã vreodatã la turneul
final la aceste 3 categorii de vârstã
menþionate, clacând de fiecare datã
la fazele zonale. Pare improbabil
sã facã performanþã ºi în anii
urmãtori, atâta timp cât au luat
dreptul copiiilor pe care îi au
legitimaþi sã participe într-o
competiþie oficialã, în actualul sezon.
   În sezonul 2019-2020, doar
competiþia naþionalã de U15 a
apucat  sã înceapã,  pânã la
izbucnirea pandemiei. Dupã 4
jocuri, Luceafãrul se afla pe
ultimul loc în grupa 8, cu 0
puncte ºi golaveraj 1-19. Pe 10
martie 2020, toate campionatele
au fost îngheþate.

   În mai 2019, ultima datã când
s-au organizat Campionatele
Naþionale de Copii U11, U13 ºi
U15, câºtigãtoarele de la
Mehedinþi au capotat din nou. La
U11, ACS Luceafãrul a fost
repartizatã în zona a VI-a,
desfãºuratã la Râmnicu Vâlcea,
unde a pierdut ambele jocuri, cu
ACS Hidro Rm. Vâlcea (scor 1-2)
ºi CSS Corabia (scor 3-4). Tot
Luceafãrul a câºtigat campionatul
judeþean ºi la U13, dar la faza
zonalã, disputatã tot la Rm. Vâlcea,
a fost învinsã de LPS Târgu Jiu
(2-1) ºi LPS Viitorul Piteºti (2-0),
dupã care a câºtigat partida cu
CSS Corabia (2-0), insuficient
pentru a se califica la turneul
semifinal. La U15, campioanã
judeþeanã a fost AS Sport Kids,
care s-a clasat ulterior pe locul
secund în grupa 10, dupã CSU
Craiova, care a acces astfel în faza
superioarã a competiþiei.
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei
cetitori de Obiectiv, veni arºiþa peste
noi, începem sã ne uscãm, sã vezi
secetã vara asta. Noroc cã mai dã de
sus, spre disperarea lu al lu’
Zbanghiu, cã îl ia taicã-sãu la sãpat
dupã fiecare ploaie. ªi acuma îºi
aduce aminte cã abia ieºi din
nãmoale dupã ultima ploaie.

ªi cum veni vara, vin ºi ideile
trãznite, luate de pe la alþii. Ete, sã
gândirã conselerii locali ai
Severinului ºi ziserã sã sã interzicã
hrãnirea porumbeilor din Severin, cã
în caz contrar sã dã cu legea de
pãmânt ºi cu sancþiuni care mai de
care. Sã vezi, fâl, fâl, la Hala Radu
Negru ce sã mai înghesuie porumbeii,

 nea Mãrin

Sucã, porumbeii de Severin, arteziana re-reabilitatã, nea Stoica di la
Orºova ºi casa memorialã

cã dupã aia nu sã ºtie cine-i mai
hrãneºte. Adevãru’ cã asta era ultima
problemã de rezolvat a oraºului, în
rest sã rezolvarã toate. ªi farmecu’
oraºului, unde o sã sã ducã?!

Mã nepoate, se restaureazã, se
reabiliteazã Fântâna artezianã din
Severin.  Autoritãþile dau asigurãri cã
va fi funcþionalã cam în douã
sãptãmâni. Nea Ciocârlan,
constructoru’, spune cã nu s-a fãcut
nici o reabilitare pânã acum.
Interesant, cã parcã s-au fãcut neºte
cheltuieli din fonduri publice, destul
de mari. Nea fostu primar ar trebui
sã spunã, pe ce s-or fi cheltuit banii
publici, atunci?! Da nea fostu’ are alte
trebi, cã tot a ajuns în  CA-ul di la

SECOM. Abia aºteaptã nerodu de
Sucã, cã ºi ãsta nu prea dã bani la
ºtrand, aºa cã el sã duce de obicei pi
la fântânã, sã aruncã de vreo douã
ori ºi aºa a scãpat de caniculã. Poate
de data asta sã reabiliteazã de tot, ca
sã nu mai existe altã lucrare ºi la anul.

Mã fraþilor, nu sã terminarã
problemele di la Uzina de Vagoane
din Drobeta-Turnu Severin, sã
amplificarã cu o pichetare a
Prefecturii Mehedinþi, numai bunã
sã nu sã sinchiseascã mai nimenea.
Da apropo, nea prefectu’ Pavel mai
zâce ºi ‘mnealui ceva, sã mai implicã
în ceva?! De utilitate publicã, în
folosu’ mehedinþenilor!

Bucurie pe hârtie: nea Victor Rusu
a împlinit 79 de ani... La Mulþi Ani
Sãnãtoºi, domn’ profesor! ªi poate mai
strâng rândurile oamenii noºtri de
culturã, mai miºcã ceva pe linia lor,
mai organizeazã un festival, mai un
cenaclu, numai sã sã mai organizeze
ºi ‘mnealor, cã nu prea sã mai vãzurã
în ultima perioadã. ªi e pãcat. N-au
binecuvântarea politicului??!

Mã nepoate, nea Stoica di la
Orºova ar mai trebui dus pi la ºcoala
de culturã generalã, ori de culturã
mehedinþeanã. Pã ete, Casa
memorialã Gherghina di la Orºova

este mai nou o propunere care nu
are susþinerea lu’ nea primarele
orºovean,  cã cicã n-a auzit de marele
trompetist. Nici nu ne mirã, cum nu
ne mai mirã ºi altele care sã întâmplã
în Orºova. Dunãre, Dunãre, drum
fãrã pulbere ...

Între timp, Cula lui Tudor de la
Cerneþi rãmâne tot în paraginã, chiar
dacã îl tot omagiem pe marele
revoluþionar. Aºa ne aducem noi
aminte, numai când avem nevoie de
memoria istoriei.

SOS ... au reapãrut serpii pe strãzile
din Cartierul Tineretului, la graniþa cu
fosta unitate militarã, acum în
administrarea Poliþiei de Frontierã. În
zonã sunt multe locuri de joacã
pentru copii,  cei drept amenajate ad-
hoc, aºa cã ceva ar trebui fãcut, sã nu
ne trezim cu ei pe strãzile oraºului.
Îmi zisã al lu’ Pecingine cã trecu pin
zonã ºi bãlãriile din curtea fostei
unitãþi militare sunt cât cardul ºi
acolo este raiul pentru tot felul de
lighioane. Dacã sã vrea, sã scot neºte
voluntari di peste tot ºi sã face
luminã... peste tot.

Da vedem pãnã data viitoare, aºa
cã pãnã atuncea sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!

Pe dealul lui Sân Petru, din
Gura Vãii, se aflã un ansamblu de cruci
noi ºi vechi ce dovedesc sacralitatea
acestor locuri.
   Unele persoane certate cu bunul simþ
ºi respect faþã de istorie ºi valorile ce

Cât de BARBARI putem fi?!?
ne reprezintã au vandalizat cea mai
veche cruce din ansamblu, veche de
peste 300 de ani.
   Dupã cum se vede în ansamblu, este
prima, spartã în trei, la pãmânt. A fost
restauratã în 2016 de un grup de
oameni cu iniþiativã, cu dorinþa de a nu
se pierde dovezile materiale ale
existenþei naþiei pe aceste locuri. Acum
fenomenul se repetã! Chiar nu se poate
opri acest mod de manifestare jalnicã,
de distrugere voitã a lor?
   Instituþiile abilitate ce au fãcut pentru
a opri acest vandalism sau ce vor face?
Crucile se aflã în Parcul Naþional Porþile
de Fier. Trebuie fãcut mai mult pentru
învãþarea în ºcoli a respectului faþã de
valorile spirituale ºi materiale ale
poporului Român ºi pedepsirea celor
vinovaþi conform legii. Chiar nu se mai
poate face nimic? Ce se aºteaptã?
   Se va relua punerea ei pe verticalã,
pentru a reîntregi ansamblul creºtin.
   Nu se poate stabili o responsabilitate
clarã a acestui loc, plin de istorie
multimilenarã ºi redare în circuitul
turistic cu un custode?
   Vom trãi ºi vom vedea!

Ing. Rãchitan Stancu


