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Preºedintele PMP, Cristian Diaconescu,
a fost prezent la Severin

Preºedintele Partidului Miºcarea
Popularã, Cristian Diaconescu, a efectuat

o vizitã în Organizaþia Judeþeanã PMP
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Severinul, gazda
Campionatului

Balcanic de
Culturism ºi Fitness

Slujbã arhiereascã la Catedrala din Strehaia

În duminica a VII-a dupã
Paºti, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei a
fost prezent în mijlocul comunitãþii
de credincioºi din oraºul Strehaia,
slujind Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie la Catedrala “Sfânta

Cuvioasã Parascheva”, având alãturi
un ales sobor de preoþi ºi diaconi.
   Rãspunsurile din timpul Sfintei
Liturghii au fost asigurate de cãtre
Grupul Psaltic “Sântul Cuvios
Nicodim de la Tismana”,
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   Marþi, 15 iunie 2021, a avut loc
conferinþa de deschidere a proiectului
VIZIUNE 2020, evenimentul fiind
marcat de semnarea a douã Acorduri-
cadru privind furnizarea a 476 de
autospeciale de stingere a incendiilor.
   În baza celor douã acorduri-cadru,
în valoare totalã estimatã de
779.670.873,52 lei cu TVA (aprox.
159 milioane Euro), vor fi încheiate
contracte subsecvente pentru
furnizarea a 276 autospeciale de
stingere cu capacitatea de 4.000l,
respectiv 200 autospeciale de
stingere cu capacitatea de 10.000l.
   Autospecialele vor fi achiziþionate prin
proiectul VIZIUNE 2020, finanþat prin
Programul Operaþional Infrastructurã
Mare, a cãrui valoare este de
aproximativ 682 milioane euro.
   Mijloacele tehnice vor fi destinate
intervenþiei pentru stingerea
incendiilor în mediul urban ºi rural,
ce necesitã cantitãþi însemnate de
substanþe stingãtoare, punându-se
accentul pe deplasarea rapidã,

Comunicat de presã IGSU

realizarea în timp scurt a dispozitivului
de intervenþie ºi utilizarea apei cu
randament de stingere ridicat.
   Prin implementarea proiectului se
asigurã îmbunãtãþirea nivelului de
dotare, înlocuirea autospecialelor cu
durata normatã de exploatare
depãºitã ºi acoperirea deficitului.

Reînnoirea parcului auto a
reprezentat ºi reprezintã în
continuare o prioritate pentru noi,
având în vedere cã unitãþile operative
încã deþin tehnicã de intervenþie cu
duratã de exploatare depãºitã,
înregistrându-se un numãr mare de
autospeciale de stins incendii cu o
vechime de peste 20 de ani.
   La activitate au  participat ministrul
Afacerilor Interne, Lucian Nicolae
Bode, ministrul Investiþiilor ºi
Proiectelor Europene, Cristian
Ghinea, ºeful Departamentului
pentru Situaþii de Urgenþã, dr. Raed
Arafat ºi inspectorul general al IGSU,
general-maior Dan-Paul Iamandi.

A început marea relaxare.
Dupã un an ºi mai bine de frici ºi
nevroze colective, de panici
personale, de restricþii ºi griji, iatã-
ne acum renãscând parcã, dornici
sã lãsãm cât mai repede în urmã
acest trecut traumatizant ºi straniu.

Mai toate sectoarele vieþii sociale
au reintrat în vechea normalitate ºi o
nouã efervescenþã ne cuprinde pe
toþi. Ce am învãþat cu toþii din aceastã
experienþã amarã? Am învãþat în
primul rând cã suntem foarte
vulnerabili ca oameni ºi nepregãtiþi,
ca societate, sã primim o loviturã
epidemiologicã la scarã mondialã.

Dar am învãþat ºi cã ne putem
mobiliza în faþa unui asemenea
cataclism. Cã putem gãsi resurse
sã tratãm cum trebuie, cu sincopele

Marea relaxare
inevitabile, o asemenea crizã.

În plan personal fiecare dintre noi a
învãþat destule. A fost o lecþie de viaþã,
grea, pentru cei mai mulþi dintre noi.
Izolare, spitalizãri, fricã, restricþii,
nesiguranþã: acestea au fost
coordonatele vieþii noastre colective
mai bine de un an. Acum se mai
discutã, e drept, mai ales între firile mai
complotarde ºi panicoase, despre
iminenþa unui val patru, undeva prin
toamnã. E adevãrat cã atunci când ne
gândim la sezonul rece ne cam ia cu
palpitaþii, ºtim bine de ce. Dar sper din
tot sufletul ca niciun val patru sã nu
ne loveascã, ºi totul sã fie o sperietoare
uitatã în culisele unei piese depãºite.

Pânã la sezonul rece sã ne bucurãm
de libertate, de frumuseþea verii, de
concedii ºi vacanþe. Sã ne hrãnim sufletul
cu gânduri bune, cu lumina soarelui ºi a
speranþei. Suntem vulnerabili, fragili, dar
în egalã mãsurã suntem ºi puternici ºi
destoinici. Putem construi, împreunã, o
lume mai echilibratã ºi mai bunã.
Experienþa covid ne-a demonstrat foarte
clar cã valorile dupã care trebuie sã ne
cãlãuzim ºi care conteazã þin de
umanitatea noastrã profundã, de
solidaritate, sacrificiu, încredere.

Cumva, toatã suferinþa acestui un an
ºi jumãtate ne-a fãcut mai lucizi ºi mai
atenþi la lucrurile cu adevãrat importante.

 Biroul de presã

Invitaþie
Joi, 17 iunie a.c., începând cu ora 13.00, Muzeul Regiunii Porþilor de

Fier va gãzdui vernisajul expoziþiei “Rezistenþa anticomunistã din
România”. Evenimentul este organizat de AFDPR Mehedinþi. Consiliul
Judeþean Mehedinþi ºi Muzeul Regiunii Porþilor de Fier. Vor fi prezente
numeroase personalitãþi, dintre care amintim:
1.    Ana Blandiana- preºedinte Academia Civicã, fondatoarea
Memorialului Victimelor Comunismului ºi al Rezistenþei de la Sighet
2.    Ioana Boca - Director General al Academiei Civice, al comitetului
de conducere al Memorialului Victimelor Comunismului ºi al Rezistenþei
de la Sighet
3.    Octav Bjoza - preºedinte AFDPR
4.    Leonard Câmpeanu - preºedinte AFDPR, filiala Bucureºti
5.    Petricã Panduru - Vicepreºedinte Centrala AFDPR
6.    Fraþii Totir - fiii eroului Dumitru Totir, executat în 1953 în
Penitenciarul Craiova
7.    Amelia Popescu- singura supravieþuitoare a membrilor grupului de
partizani Victor Popescu, trei dintre cei 10 martirizaþi în Valea Aluniº
fiind bunicii ºi tatãl ei, subiecþi ai cãrþii lansate la Muzeu “Trei generaþii
de eroi” autori Ileana ºi Marcel Mateescu.
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S-a redeschis ºtrandul
municipal de la Schela, astfel încât
severinenii sã se bucure de zilele de
varã care vor urma.

Primãria municipiului Drobeta
Turnu Severin a intervenit cu lucrãri
specifice de pregãtire a zonei de
agrement, s-a realizat revizia
echipamentelor ºi instalaþiilor care
asigurã funcþionarea bazinelor, iar
de sãptãmâna trecutã totul este
pregãtit, din toate punctele de
vedere, sã se primeascã primii

Dupã câteva luni de
reabilitare, Fântâna Cineticã
funcþioneazã în regim normal. Un
important reper turistic al municipiului
nostru, aceasta a fost de-a lungul
anilor un spaþiu de relaxare ºi bucurie
pentru mii de severineni ºi turiºti.
   “Lucrãrile de revizie au fost
necesare întrucât Fântâna

Primãria municipiului Drobeta
Turnu Severin a susþinut ºi anul acesta,
organizarea Campionatului Balcanic
de Culturism ºi Fitness, oraºul
fiind pentru a treia oarã gazda
acestui important eveniment.
   “Este o onoare pentru noi, ca ºi
comunitate localã, sã-i putem avea
alãturi pe preºedintele Federaþiei
Internaþionale de Fitness ºi
Culturism, Rafael Santonja, o
somitate în domeniu ºi pe Gabriel
Toncean, preºedintele Federaþiei
Române de Culturism ºi Fitness.

S-a redeschis ªtrandul de la Schela
clienþi dornici sã facã plajã ºi
baie în ºtrand.

“Continuãm cu întreþinerea
spaþiilor verzi a zonei ºi vom
interveni periodic pentru ca
severinenii sã aibã cele mai bune
condiþii atunci când aleg o altã
opþiune de petrecere a timpului
liber. Tarifele rãmân aceleaºi ca
anul trecut, pensionarii având
gratuitate de luni pânã joi” a precizat
primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu.

Fântâna Cineticã
funcþioneazã în regim normal

Cineticã nu a mai fost reabilitatã
de aproape 41 de ani din
momentul în care a fost datã în
folosinþã, însã de acum înainte sper
sã ne putem bucura împreunã din
nou de frumuseþea ei”, a declarat
primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu.

Severinul, gazda Campionatului Balcanic de Culturism ºi Fitness
Severinul are nevoie de competiþii
de anvergurã pentru a promova
imaginea oraºului la nivel
internaþional, iar eu personal voi
susþine ºi voi sprijini de fiecare datã
acest gen de evenimente”, a
precizat primarul Marius Screciu.
   500 de sportivi ºi oficiali din
ºapte þãri balcanice s-au aflat
weekendul trecut în Drobeta Turnu
Severin. Competiþia s-a desfãºurat
sâmbãtã, 12 iunie la Palatul Culturii
„Teodor Costescu”, iar intrarea a
fost gratuitã.

 Biroul de presã

Sub îndemnul
“Redescoperã  f rumuseþea
lucrurilor mãrunte”, Cercetaºii
României, filiala Drobeta Turnu
Severin, au organizat cea de-a ºaptea
ediþie a Festivalului Luminii din oraºul
nostru, duminicã, 13 iunie, începând
cu orele 16:00, în Parcul Rozelor.
   Festivalul Luminii i-a invitat pe toþi
membrii comunitãþii locale sã reflecte
la stilul lor de viaþã, sã fie atenþi la
oamenii, lucrurile ºi locurile din jurul
lor, sã îºi aminteascã cât de frumoase
sunt mãrunþiºurile care ne fac zilnic
fericiþi. Aleile Parcului Rozelor au
fost luminate de mii de gulguþe, care

S-a organizat cea de-a VII-a
ediþie a Festivalului Luminii

“Adevãrata fericire nu e rezultatul bogãþiei, al succesului în carierã ºi nici mãcar
al satisfacerii tuturor plãcerilor. Fericirea e atunci când eºti mulþumit de ceea ce

ai ºi te bucuri din plin de asta. Dar mai presus de atât, adevãrata cale spre
fericire este aceea de a-i face pe ceilalþi fericiþi.”- Sir Robert Baden Powell,

fondatorul Miºcãrii Cercetãºeºti.
sunt un simbol pentru micile bucurii
de zi cu zi. În aceste vremuri în care
ne-am depãrtat unii de alþii, iar teama
ºi anxietatea au fost un subiect
permanent, este cu atât mai important
sã ne reaºezãm gândurile, ideile ºi sã
ne fim alãturi unii altora - iar cel mai
potrivit loc pentru a face asta este,
desigur, în naturã.
   Festivalul Luminii este organizat de
cãtre o echipã de adolescenþi din
comunitatea localã, care au luat
iniþiativa ºi au investit multe ore de
lucru ºi multã energie, ca parte din
metoda educaþionalã Scout. Ei s-au
pregãtit de mai bine de douã luni de
zile, alãturi de alþi 50 de voluntari
cercetaºi. Festivalul Luminii se
întâmplã datoritã comunitãþii locale,
care a ajutat în mod direct cu donaþii
ºi datoritã autoritãþilor publice, care
ºi-au arãtat sprijinul.

Delia Popa,Coordonator
Festivalul Luminii Drobeta Turnu-Severin
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     Pe data de 12 iunie, la ora 10.00,
a avut loc, în centrul cartierului Gura-
Vãii, - din municipiul Drobeta
Turnu-Severin - vis a vis de biserica

de cartier, un moment omagial
dedicate eroilor satului.
   Acest moment omagial ºi de
recunoºtiinþã faþã de eroii satului
Gura-Vãii, ce s-au jertfit pentru
libertatea ºi unitatea României din
Primul ºi cel de Al Doilea Rãzboi
Mondial, s-a fãcut printr-o slujbã de
pomenire a lor ºi de dezvelire a

Cinstire ºi recunoºtiinþã veºnicã eroilor din GURA-VÃII!

Monumentului Eroilor din Gura-Vãii,
urmat de alocuþiuni ale invitaþilor ºi
depuneri de coroane de flori.
   Deschiderea  întâlnirii

omagiale a fãcut-o Ing.
Rãchitan ªtefan, printr-o
scurtã prezentare a
Monumentului  Eroilor,
unde sunt trecuþi nominal,
eroii satului Gura-Vãii din
Primul ºi cel de Al Doilea
Rãzboi Mondial, aflaþi din
documente de arhivã ºi
cãrþi omagiale. S-a
subliniat, cã acest
monument s-a ridicat prin
subscripþie publicã ºi
ostenealã, precum ºi cu
spri jinul  Primãriei
Drobeta Turnu Severin,

pe al cãrui teren s-a ridicat
monumentul.
   S-a dat cuvântul invitatului din
partea Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei, preot Necºoiu Cosmin
Eftimie. Acesta a evocat importanþa
dezvelirii monumentului, atât ca
recunoºtiinþã pentru eroi cãt ºi
pentru generaþiile urmãtoare.

   A urmat cuvântul preotului paroh
Amzoi ªtefan ce a prezentat un scurt
istoric al realizãrii ºi montãrii
monumentului, urmat de sublinierea
jertfei ce au fãcut-o fii satului Gura-
Vãii în cele douã Rãzboaie Mondiale.
   S-a continuat cu slujba religioasã de
pomenire nominalã a eroilor satului
(cãtuna) Gura-Vãii, cu sfinþirea
Monumentului Eroilor urmatã de
dezvelirea acestuia.
   Au luat cuvântul; Lt. Col. Gheorghe
Cãtãlin - Comandant al
Comandamentului Garnizoanei
Drobeta Turnu Severin, Locþiitor al
IPJ Mehedinþi Col. Dina Ionel,

Senatorul Liviu Mazilu, George
Vlãduþ (reprezentant Primar Drobeta
Turnu Severin), Col. (r) Radu Vasile,
prof. Nicolae Drãghiea.
   Au reiterat importanþa jertfei
eroilor din cele douã conflagraþii
mondiale, la construirea României
moderne ºi meritul celor care au
ridicat acest monument omagial.
Mariana Grecu reprezentanta
ANCE a apreciat efortul de ridicare
a acestui “monument-cruce”, ca
pe un semn sacru dedicat celor ce
au plecat în lumea celor drepþi, ca
eroi ai satului, eroi ai neamului. “Sã
le fie somnul lin!”

Au fost prezenþi sãteni, invitaþi ºi
reprezentanþi ai Cultului Eroilor -
Regina Maria - Filiala Mehedinþi,
în persoana domnilor; Col. (rtr)
Mihai Avram ºi Col. (rtr) Constantin
Braºoveanu.
   S-au împãrþit pomenirile ºi s-au
depus douã coroane de flori din
partea grupului de iniþiativã ce au

ridicat Monumentul Eroilor.
   Din partea Preºedintelui
Consiliului Naþional al Eroilor, -
Regina Maria, domnul General
maior (r) prof. univ. dr. Visarion
Neagoe, a transmis: “Doresc sã vã
felicit pentru iniþiativa  ºi reuºita
ridicãrii acestui monument
deosebit, care trãdeazã nobleþea
dumneavoastrã sufleteascã ºi
sentimentele patriotice ce vã
animã. Sunt mândru cã sunt
român ca ºi dumneavoastrã ºi cã
mai avem concetãþeni capabili sã
construiascã ºi sã-i cinsteascã pe
eroi. Felicitãri din nou!”

   De asemenea, Asociaþia Cultul
Eroilor- Regina Maria - Filiala Dolj
prin Preºedintele sãu Col. Florescu
A. transmite felicitãri, pentru cã nu
i-am uitat pe eroii neamului nostru
ºi este alãturi de noi la acest
eveniment comemorativ.
   “…Morþii nu sunt morþi, decât
pentru cei ce nu-i au în suflet.
Patria înseamnã pãmânt românesc!“
(N. Iorga 1912)
   Pe aceastã cale, mulþumim celor
ce au contribuit prin subscripþie
publicã ºi ostenealã la ridicarea
acestui monument. Mulþumiri
îndeosebi celor care au fost  la
montare ºi lucrãri adiacente ce s-
au fãcut cu ostenealã precum:
Tãnasie Claudiu, Tãtaru Mihai,
Rãchitan Nelu, Stoenescu Dumitru,
Constantin Rãchitan (Titi).

În mod deosebit, aprecierea ºi
consideraþ ia noastrã pentru
efortul depus de grupul
“Pandurii lui Tudor”.

 O. M.
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La întâlnirea cu preºedintele
PMP, Cristian Diaconescu, au
participat vicepreºedintele regional
al partidului, Ion Cupã,
preºedintele PMP Mehedinþi ºi
vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi - Ramona
Cupã, primarii PMP ai comunelor
Pruniºor ºi Balta, dar ºi alþi
aleºi locali ai partidului. De
asemenea, liderul PMP,
Cristian Diaconescu a fost
însoþit de secretarul general
al partidului - Cãtãlin Bulf ºi
secretarul general adjunct -
Adrian Piþigoi. Preºedintele
Cristian Diaconescu a fost
primit cu pâine ºi sare, de
douã tinere îmbrãcate în
frumoasele costume populare
din zona de nord a
Mehedinþiului. Despre
implicarea PMP Mehedinþi în
alegerile parþiale din comuna
Obârºia de Câmp, Cristian
Diaconescu a precizat cã
acordã o atenþie importantã
acestor alegeri ºi are încredere în
ºansa candidatului PMP, Ion Anuþa,
de a deveni primar al comunei.

„Avem la Obârºia de Câmp un om
în care ne punem toatã încrederea
pentru un scor electoral foarte bun.
Este în egalã mãsurã important sã
avem ºi o discuþie în ceea ce priveºte
organizarea ºi funcþionarea PMP
Mehedinþi, este cât se poate de
normal ca în aceastã perioadã sã
abordãm probleme legate de
întãrirea organizaþiilor judeþene,
recâºtigarea încrederii publice ºi în
mod cât se poate de clar sã analizãm

Preºedintele PMP, Cristian Diaconescu, a fost prezent la Severin
Preºedintele Partidului Miºcarea Popularã, Cristian

Diaconescu, a efectuat o vizitã în Organizaþia Judeþeanã PMP
Mehedinþi, pentru a discuta cu membrii partidului, cu aleºii

locali ai PMP ºi pentru a analiza implicarea în campania
electoralã pentru alegerile parþiale de la Obârºia de Câmp,

unde PMP ºi-a desemnat un candidat pentru funcþia de
primar, în persoana domnului Ion Anuþa. În conferinþa de
presã, desfãºuratã la sediul PMP din Severin, diplomatul

Cristian Diaconescu a fãcut ºi o scurtã radiografie a celui mai
important angajament european al României, Planul Naþional

de Redresare ºi Rezilienþã.

perspectivele politice ale PMP. Dupã
cum ºtiþi, PMP este al treilea partid
din þarã ca numãr de aleºi locali,
peste 2.200. Suntem ºi astãzi în
campania pentru alegerile parþiale,
unde, de asemenea, suntem al treilea
partid ca numãr de candidaþi, la nivel
naþional. Din acest punct de vedere

toatã încrederea ºi tot efortul la nivel
central ºi local trebuie sã se
concentreze pe sprijinirea în
continuare ºi asigurarea coeziunii
aleºilor locali cu societatea, cu
comunitãþile locale, cu cetãþenii. Este
o situaþie politicã foarte complicatã
astãzi în România ºi suntem hotãrâþi
sã nu ne pierdem determinarea ºi
entuziasmul în ceea ce priveºte
mesajele, agenda politicã ºi modul
în care PMP este perceput la nivel
naþional, un partid conservator, de
centru-dreapta care în egalã mãsurã,
însã, respectã valorile europene ºi

euro-atlantice”, a precizat
Cristian Diaconescu în
deschiderea conferinþei
de presã.

Vom fi finanþaþi pe
PNRR, în condiþii

optimiste, abia din
luna octombrie

Cristian Diaconescu a abordat, la
conferinþa de presã, ºi câteva
probleme delicate referitoare la cel
mai important angajament
european al þãrii noastre, Planul
Naþional de Redresare ºi Rezilienþã.

„Proiectul PNRR este unul extrem

de complicat pentru cei care
gestioneazã actul de guvernare, dar
în egalã mãsurã o oportunitate
formidabilã pentru România
urmãtorilor ani. Sunt stângãcii
inexplicabile în opinia mea în ceea
ce priveºte alcãtuirea ºi negocierea
acestui program. Nu este un
program pe proiecte, este un
program pe mecanisme care asigurã
dezvoltarea ºi rezilienþa României în
perioada urmãtoare. Nu se
finanþeazã ceea ce s-a furat sau ceea
ce s-a greºit în România ultimilor
30 de ani, ci proiecte de viitor care

se articuleazã cu proiectul de la nivel
european. În continuare existã
rezerve tehnice. Primele state care
ºi-au trecut PNRR-ul prin
mecanismele europene, Italia sau
Portugalia, primesc banii din luna
iunie. În ceea ce priveºte România,
în condiþii optimiste, primele 3
miliarde ar putea veni din luna
octombrie. Planul se va aproba în
principiu, dar ne intereseazã ca
finanþãrile sã vinã la timpul potrivit.
Situaþia este foarte complicatã, sunt
subiecte neclare, este nevoie de
profesionalism în anii viitori ºi de

voinþã politicã. Ar fi
foarte bine ca
guvernanþii sã îºi
asume a nu face
politicã pe aceste
programe, în caz
contrar se vor pierde
resurse importante.
Dupã cum s-au început
demersurile, mã
îndoiesc cã va fi
posibil! Într-o primã
variantã am aglomerat
programe de 42 de
miliarde ca sã mai taie
ei. Aºa ceva eu nu am
mai auzit la vreo masã
de negociere din
lumea largã. Orizontul

de aºteptare propus de partea
românã este interesant, cum ar fi de
exemplu aspectul managementului
întreprinderilor de stat,  reforma
sistemului judiciar, aspecte care þin
de reforma sistemului de pensii,
digitalizarea. Partea românã, însã, nu
a oferit detalii dincolo de principii
generale. Ne aflãm într-o situaþie
criticã ºi cineva aflat la guvernare ar
trebui sã se trezeascã”, a precizat
Cristian Diaconescu, referitor la
eforturile României de a trece PNRR
de Comisia Europeanã.

 Romeo Crîºmaru
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Suntem contemporani cu
un adevãr crunt: urºii din munþii
României coboarã tot mai des în
satele ºi staþiunile din apropierea
habitatelor lor tradiþionale. Vin,
singuratici sau în grupuri de douã-
trei exemplare, alteori, câte o
ursoaicã însoþitã de puii sãi, ºi
prãduiesc gospodãrii, scormonesc
prin pubele, omoarã animale de
prin curþi, strecurându-se pe sub
garduri ori escalandându-le... Sunt
flãmânzi, foamea îi îndeamnã spre
astfel de acte de jaf, în accepþiunea
noastrã, într-a lor, fiind un act
normal. De ce s-au înmulþit astfel
de apariþii? Explicaþia este simplã:
despãduririle haotice, “rasul” unor
zone foarte întinse de pãduri
efectuat de cãtre firme cu activitãþi
forestiere fie dubioase, fie la limita
legii, fie abuzive au dus la
distrugerea hanitatelor lor, a
eliminãrii surselor de hranã,
practic, o intervenþie nesãbuitã în
ciclul  natural al  faunei  din
pãdurile noastre.
   Urºii îºi apãrã dreptul la existenþã
cãutând surse de hranã acolo unde
nu le-au avut niciodatã, tradiþional,
decât cine ºtie cum, accidental ori
la vreo înmulþire a speciei lor în
arealuri bine delimitate. Ori, acum,
cu vizuinele distruse de oameni de
afaceri hrãpãreþi, de guvernanþi
iresponsabili, de o lege labilã
privind monitorizarea ºi controlul
specializat al acestora - ºi nu numai
al acestora - a dus la astfel de
evenimente nefericite ºi pentru ei,
ºi pentru bieþii locuitori ai zonelor
nãpãdite de urºii flãmânzi, ºi pentru
noi, toþi, care putem fi percepuþi de
comunitatea internaþionalã ca niºte
nedesprinºi din negurile epocilor
demult apuse în spaþiul european.
   Povestea cu ursul Arthur, împuºcat
- legal sau nu - de cãtre nu ºtiu care
prinþ de prin Occidentul decadent ºi
desuet, dispus la acte de bravurã
medievalã, revine în actualitate
odatã cu aceastã poveste tragicã
privindu-i pe urºii carpatini, ºi revine
pentru a ne atrage atenþia ºi asupra
noastrã, care, cu habitatul distrus -
citiþi guvernarea ºi identitatea
naþionalã distruse - de o guvernare
ezitantã, servilã ºi penetratã de

(C)ORBII !
interesele economice ºi militare ale
partenerilor (!) am ajuns în acea stare
de... foame la care au ajuns urºii.
Drept urmare, românii, flãmânzi, cu
subzistenþa ameninþatã de salarii
nedemne, de o perspectivã de
dezvoltare a economiei nebuloasã,
anemicã, cel mult, pleacã din þarã ºi
iau drumul necunoscut, în
strãinãtate, ºi “atacã” locuri de
muncã sub pregãtirea lor, în alte
cazuri, acceptã salarii mici, doar sã
aibã ce trimite acasã, la copiii
rãmaºi cu bunicii sau cu vreun vecin
cumsecade... Ca ºi urºii, românii
noºtri plecaþi dupã o sursã de
existenþã “afarã”, se mulþumesc cu
ce gãsesc la marginile societãþilor
în care încearcã sã se integreze...
Desigur, sunt ºi români care reuºesc
acolo, dar numãrul lor este mic în
raport cu cei mulþi, flãmânzi ºi
dezorientaþi, dislocaþi din
gospodãriile lor, cu dorul de casã
în suflet ºi cu lacrimile speranþei
de a reuºi ascunse sub pleoape
atinse de nesomn.
   Ursul Arthur este trofeu, acum,
urºii noºtri, rãmaºi acasã, sunt
umbre ale unei disperãri, ale unei
dezorientãri generate de scoaterea
la mezat a României, pe care, dacã
am numi-o trãdare cu faþã de
political corect, vom fi etichetaþi
drept extremiºti, naþionaliºti,
contestatari ai UE-ismului etc, asta,
de parcã dacã ai percepþia unei
nedreptãþi privind bunurile ºi
valorile þãrii tale, eºti pasibil de vina
de a te fi nãscut ºi a-þi iubi satul ºi
neamul din care provi!
   Urºii româneºti au ieºit din
vizuini de foame, românii au ieºit
de mai demult din vetrele lor, de
foame; urºii au nãpãdit satele ºi
staþ iuni le din apropierea
pãdurilor lor distruse, românii au
nãpãdit zãrile Occidentului ºi ale
altora, cu toþii, români ºi urºi
româneºti având acelaºi numitor
comun: FOAMEA!
   Iar politicienii de mucava sunt
pregãt iþ i  sã ne acuze de
naþionalism extrem, de ultra-
stângism, de pro-comunism, de
filo-rusism, de filo-putinism...
   Bieþii de ei, orbii! Sau, poate,
corbii! C. OVIDIU

N-a avut de lucru Ceauºescu sã
construiascã, la 5 km de Severin, o
ditamai termocentralã la Halânga, ca
sã livreze abur ºi energie la Chimic
ºi în oraº. ªi de aici au început
problemele noastre. Sau, mai
degrabã, ale lor, cã noi, oamenii
simpli, nu prea avem probleme,
cã le rezolvã, cincinal, din patru-

n patru ani, politicul.
A trecut ceva vreme de când ne-

am bucurat de binefacerile ei, iar
acum, la ultima licitaþie organizatã
în data de 4 noiembrie 2020, preþul
de vânzare era de 45.742.018 euro.
Termocentrala era echipatã cu 9
cazane energetice din care: 6 cazane
energetice de 420 t/h cu funcþionare
pe cãrbune lignit ºi cu suport de
pãcurã, 1 cazan de 420 t/h cu
funcþionare pe pãcurã si 2 cazane de
105 t/h cu funcþionare pe
combustibil lichid. Aburul energetic
era produs de cazanele de 420 t/h
ºi prelucrat cu ajutorul a 6
turbogeneratoare, din care: 4
turbogeneratoare de 50 MW, 1
turbogenerator de 25 MW ºi 1
turbogenerator de 22 MW,
producând energia electricã în
cogenerare destinatã consumului
propriu tehnologic al CET Halânga,
consumului tehnologic al
Sucursalei ROMAG PROD (Fabrica
de apã grea), iar surplusul era livrat
în Sistemul Energetic Naþional prin
intermediul staþiei de 110 kV, pe
piaþa de energie. Din prizele
industriale ale turbinelor se extrãgea
abur industrial de 16 ata ºi 40 ata,
iar din priza de 1,2 ata se extrãgea
aburul destinat preparãrii apei
fierbinþi în instalaþia de boilere de
bazã, pentru termoficare urbanã

HalânGARGARA (I)
(cãldurã ºi apã caldã).

Toate bune ºi frumoase,
Ceauºescu s-a dus ºi nici
Termocentrala nu o duce mai bine.

Bunãoarã, prin ianuarie 2014 sosea
la Drobeta Turnu Severin o delegaþie
de chinezi care a fost primitã de Ioan
Adrian Duicu, pe atunci preºedinte de
Consiliu Judeþean, chinezi care au fost

„furaþi” diplomatic în scop electoral
de Virgil Daniel Popescu imediat ce
au ieºit pe uºa Consiliului Judeþean
ºi duºi la Izvorul Bârzii, sã „batã
palma” investiþiilor pe terenuri ºi alte
daraveli numai bune de luat ochii
fraierilor locului. S-a dus campania
electoralã, au plecat ºi chinezii ºi noi
am rãmas cu speranþa, pâinea ºi
sarea sã aºteptãm vremuri mai bune
la toate intrãrile-n Severin, mai puþin
Centura, cã era arvunitã de fetele
care investesc local „bogãþia” de care
se bucurã tiriºtii ºi alte naþiuni
conlocuitoare în trecere.

Mai apoi, a fost „adus” de ºtabii de
la Capitalã, sã cerceteze „terenurile” ºi
Termocentrala, un indian, care a ajuns
în 2 octombrie 2017, dar care s-a
speriat cã nu ºtim ce sã facem cu
Termocentrala ºi a plecat fãrã sã ne
promitã nimic. Ori n-avea ce, ori noi
n-aveam ce sã-i mai dãm.

În fine, Termocentrala zace singurã
ºi ofteazã dupã vremuri mai bune ºi
se vorbeºte pe la anumite colþuri cã
la Halânga prosperã... gargara!

Politicã, fireºte, ºi asta pentru cã
este cea mai sincerã, nevinovatã ºi
excelentã atitudine cu care poþi
deturna atenþia de la ce mai avem
aici, la Mehedinþi, unde nici albina
de pe sigla judeþului nu mai ºtie
pentru cine sã adune „mierea”.

 Continuare în pag. 16
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Joi, 10 iunie 2021, la sãrbãtoarea Înãlþãrii
Domnului, Catedrala Episcopalã din Drobeta
Turnu Severin a îmbrãcat straie de sãrbãtoare.
Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan
Gurã de Aur a fost oficiatã de Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim împreunã cu soborul de preoþi ºi diaconi

Eroii neamului au fost pomeniþi la Catedrala din Drobeta Turnu Severin

ai Catedralei. Rãspunsurile liturgice au fost date
de cãtre cele douã grupuri psaltice ale catedralei
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” ºi „Sfântul
Cuvios Nicodim de la Tismana”.
   Dupã Sfânta Liturghie, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a sãvârºit o slujbã de pomenire a

eroilor neamului românesc. Apoi, la ora 12.00,
clopotele Catedralei au rãsunat în semn de
recunoºtinþã faþã de eroii care s-au jertfit pentru
neam, credinþã ºi þarã.
   Pomenirea eroilor neamului românesc la
praznicul Înãlþãrii Domnului a fost hotãrâtã de
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în
anul 1920. Aceastã decizie a fost consfinþitã prin
alte douã hotãrâri sinodale din anii 1999 ºi 2001
prin care aceastã zi a fost proclamatã ca
sãrbãtoare naþionalã bisericeascã.
   Piatra de temelie a Catedralei Episcopale din
Drobeta Turnu Severin a fost pusã în data de 25
martie 1994 de cãtre vrednicul de pomenire
Nestor Vornicescu, mitropolitul de atunci al
Mitropoliei Olteniei. În prezent Catedrala
Episcopalã din Drobeta Turnu Severin se aflã la
stadiul de finalizare a picturii murale. Catedrala
severineanã poartã hramul „Învierea Domnului”
ºi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, sfânt care
este ºi ocrotitorul oraºului Drobeta Turnu
Severin.  Pr. Marian Alin Giginã

Consfinþitã de lege ca
sãrbãtoare naþionalã, Ziua Eroilor
este celebratã anual la 40 de zile de
la Paºte. Zi care coincide cu
Înãlþarea Domnului, Ziua Eroilor este
un moment prin care întreaga suflare
româneascã îºi întoarce privirea
cãtre cei care s-au jertifit pentru
România, pentru libertatea noastrã.
   Cu aceastã ocazie, jandarmii
mehedinþeni au participat cu Garda
port-drapel ºi un pluton de onor,
alãturi de Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al
judeþului Mehedinþi ºi Direcþia de
Poliþie Localã  Drobeta Turnu
Severin, la ceremonialul militar ºi

Jandarmii mehedinþeni
îºi cinstesc eroii

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

religios organizat la Monumentul
Eroilor, din localitate.
   Astfel, jandarmii ºi-au adus
omagiul eroilor neamului, fiind
depusã o coroanã de flori din
partea Instituþiei Prefectului,
Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Mehedinþi, Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã “Drobeta”,
Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi, Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi.
   De asemenea, jandarmii au
asigurat mãsurile de ordine publicã
premergãtor ºi pe timpul
desfãºurãrii ceremonialului.

În ziua de 10 iunie 2021, cu
ocazia Zilei Eroilor ºi a sãrbãtorii
Înãlþãrii Domnului, reprezentanþii
Penitenciarului Drobeta Turnu
Severin au participat la
manifestãrile comemorative
organizate de Garnizoana
Municipiului Drobeta Turnu
Severin dedicate Zilei Eroilor, prin
acest gest manifestându-ºi
respectul pentru eroii neamului
românesc care ºi-au jertfit viaþa
pentru apãrarea credinþei
ortodoxe ºi a patriei.
   Manifestãrile comemorative au
continuat la sediul unitãþii prin
oficierea slujbei de pomenire a

Festivitate depunere coroane cu
ocazia Zilei Eroilor - Penitenciarul

Drobeta Turnu Severin

eroilor neamului românesc de
cãtre preotul capelan comisar de
poli þie peni tenciarã Vasi le
Gherghinescu.

Cultul eroilor ºi pomenirea
acestora din generaþie în
generaþie a devenit o adevãratã
culturã a sufletului românesc ºi
a  Penitenciarului Drobeta Turnu
Severin,  care îºi  doreºte sã
insufle în rândul angajaþilor sãi
sentimentul de patriotism ca
datorie sfântã faþã de þarã.

Subinspector de poliþie penitenciarã
Alina-Larisa BOCEA

Purtãtor de cuvânt/Responsabil cu
difuzarea informaþiilor de interes public

Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin
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Lucrurile devin tot mai clare!
Impostura ºi trãdarea intereselor
naþionale nu mai sînt nici mãcar
voalate! Vetusta ideologie populist-
liberalã întreþine un regim totalitar,
dominat de interese corporatiste, dar,
în acelaºi timp, disperat sã facã faþã
ºi sã fie supus cerinþelor
globalismului antiuman. Nãravul de
a rescrie istoria sclaviei, prin
prostirea poporului, nu e deloc nouã
în doctrina liberalã. E perpetuatã în
chip monstruos. Nu existã niciun
indiciu care sã releve altceva.
România e în ghearele lui Cîþu-
Vasilicã, Iohannis ºi USR+, adicã,
„Uniunea Soroº România” ºi ciracii
ei culeºi dintre boschetarii
liberalismului neo-marxist. Un
sindrom tipic celor care, într-un
moment sau altul al istoriei prezente,
s-au trezit cu hãþurile puterii în mînã,
chiar dacã sînt ciurucuri franþuzeºti,
sãseºti, germane... Efectele vaccinului
sînt deja vizibile în comportamentul
lor. Orban, Cîþu, Iohannis, Turcan,
Arafat au fãcut România sã sîngereze!
Medicamentele oferite de clanul lor
pe reþeta guvernãrii au devenit otravã
pentru cetãþean ºi þarã!

Mascaradã la un leu legãtura

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Cum toate nu erau de ajuns,
Iohannis a fost vãzut adunînd gunoaie
pe malul rîului Argeº, în apropierea
localitãþii ilfovene Dãrãºti. Mascaradã
la un leu legãtura: „Am venit astãzi,
aici, ca sã adunãm gunoaie, ca sã
adunãm gunoaie aruncate de
concetãþeni de-ai noºtri care încã nu
au înþeles, din pãcate, cã natura nu
este groapã de gunoi”. Este declaraþia
preºedintelui de Oroare al þãri, care
doar se preface a arãta interes pentru
naturã, în timp rechinii mari de curte
au invadat portul Constanþa cu tone
de gunoaie toxice ºi radioactive,
provenite din statele uniunii. De ce
n-a adunat Iohannis sacii cu gunoaie
din Sectorul 1 al Capitalei, dacã tot
avea chef de circ televizat? Era mai
comod, mai puþin costisitor. Îl
puteau vedea ºi bucureºtenii la
lucru pentru þarã, nu?

Din cu totul alte motive, numitul
ºef al statului se face a nu pricepe cã
România a fost transformatã în
mandatele sale în groapa de gunoi a
Europei! Mai cu seamã, a Germaniei.
Amenzile grele date pentru lipsa
mãºtii ar fi trebuit îndreptate spre
industria gunoaielor, spre cei care îºi
bat joc de mediul înconjurãtor, de
pãdurile þãrii, „chelite” de bãrbierii de
la „Holzindustrie Schweighofer” cu
sprijin prezidenþial. Munþi de gunoaie
ºi de creiere stricate avem în cele trei
palate ale þãrii. Avem trei palate cu
tot cu cel al veneticilor urmaºi ai
trãdãtorului Mihai. Deci peºtele s-a
împuþit de la cap. Cum spuneam,
efectele vaccinului au început sã se
manifeste! ªi mã declar fascinatã de
perseverenþa de care dã dovadã

Iohannis în a-ºi scoate în
evidenþã minusurile ºi
penibilitãþile cu care l-au
înzestrat educaþia „României
educate” din proiectele sale de
þarã, ca apa de ploaie!

Cum a venit ordin ca
pandemia sã se retragã
temporar de pe scenã, Ionannis
a promulgat Legea 5G. Sateliþii
orbitaþi pe timpul pandemiei
deasupra României, cînd noi
eram sechestraþi în case, aveau
nevoie doar de plaivasul lui
Iohannis. Prin urmare, am dat
de scaraoschi! O fi el pe val,
dar tot fãrã colacul de salvare
se aflã în valurile care vor veni
peste peneleul sãu. Iatã cã
România lui Iohannis, a lui
Orban, Cîþu, Turcan, Barna ºi Cioloº
nu scapã de MCV, România fiind
singura þarã din U.E. care nu ºi-a
îndeplinit angajamentele luate. În fond,
de ce ar fi declaratã România stat de
drept, cînd ea nu este? Ea este stãpînitã
de o adunãturã de impostori, care nu
se bucurã de nici un fel de
consideraþie la Bruxelles, fiind trataþi
precum sînt: niºte sclavi-pupãlãi, în
frunte cu sclavul-gunoier-ºef.
Peneliºtii lui Iohannis n-au avut
niciodatã un program de guvernare,
cum n-au acum niciunul de redresare
post-pandemie. Sînt niºte
politicianiºti-primitivi, de gaºcã, o
clientelã bazatã pe miºmaºuri, abonatã
la bugetul statului.

Nu pot trece cu vederea nici peste
declaraþia fãcutã de Iohannis, cu
ocazia „Zilei Eroilor” ºi a sãrbãtorii
creºtine „Înãlþarea Domnului”: „Avem
datoria de a menþine vie memoria
Eroilor Neamului ºi de a arãta cã am
înþeles sensul luptei ºi jertfei lor
supreme”, a afirmat acesta. Zis ºi
fãcut. În ciuda prevederilor Convenþiei
de armistiþiu dintre guvernul român
ºi guvernele Uniunii Sovietice,
Regatului Unit ºi Statelor Unite ale
Americii, semnatã la 12 septembrie
1944 ºi publicatã în Monitorul Oficial
nr. 219/22, septembrie 1944, care
stipuleazã la Art. 15: „Guvernul
Român se obligã sã dizolve imediat
toate organizaþiile pro-hitleriste de tip
fascist aflate pe teritoriul românesc,
atît cele politice, militare sau

paramilitare, cât ºi orice alte
organizaþii care duc propaganda
ostilã Naþiunilor Unite ºi în special
Uniunii Sovietice, nepermiþând în
viitor existenþa unor organizaþii de
acest fel, inclusiv confiscarea
bunurilor acestora ºi trecerea lor
în proprietatea statului român”,
Iohannis, ca un bun supus al
Germaniei, a încãlcat aceastã
prevedere.

Aºadar, pentru cã nu m-am
vaccinat, mã voi bucura sã prind
vremea cînd gruparea politicã
infracþionalã de la pupitrul þãrii noastre
va ajunge în faþa Justiþiei ºi, inevitabil,
dupã gratii, apoi la lada de gunoi a
istoriei, aºa cum s-a întîmplat cu PDL,
PMP ºi cu alte adunãturi de impostori
ºi escroci politici. Cei care v-aþi
vaccinat, puneþi-vã un ban deoparte!
Efectele vaccinãri îºi vor face simþitã
prezenþa în 2-3 ani! Vaccinurile, încã
în stadiul de experiment, vor produce
mult mai multe pagube umane decît
pandemia. Gestionînd în mod fals
pandemia, impostorii mioritici, mituiþi
de eugeniºtii globaliºti sã propage
vaccinarea, au încãlcat tratatele
internaþionale ºi garanþii ale drepturilor
omului! Miza fiind scãderea acceleratã
a populaþiei lumii în baza unei ipotetice
idei a sustenabilitãþii financiare ºi
ecologice a planetei în relaþia ei cu
specia umanã.

Aranjament grafic - I.M.



opiniiOBIECTIV mehedinþean 17 - 23.06.2021 pag. 9

Oltenia ºi Valea Jiului vor fi tot
mai sãrace. Guvernul nu are
programe pentru ridicarea
economicã a celor douã zone, în
afara programelor de concedieri
colective, venituri de completare ºi
pensionãri acolo unde se va putea.

La nivelul Complexului Energetic
Oltenia este demarat un program de
reducere a numãrului de salariaþi.
Pânã în 2025 vor pleca acasã 4.400
de angajaþi, majoritatea prin
pensionare. Programul de anul
acesta prevede reducerea numãrului
de angajaþi cu o mie de persoane.
Aproape 300 s-au pensionat sau se
vor pensiona ºi peste 700 vor fi
disponibilizaþi colectiv, începând cu
data de 1 iulie.

Programul de disponibilizãri
colective din 2021 ar putea fi
suplimentat, în condiþiile în care
Guvernul va adopta sãptãmâna
aceasta o ordonanþã prin care va fi
acordat venit de completare la
companiile energetice din þarã.
Între acestea se aflã Complexul
Energetic Oltenia ºi Complexul
Energetic Hunedoara.

  ªtefan Bãeºiu

Oltenia ºi Valea Jiului vor fi tot mai sãrace
La Complexul Energetic Oltenia

propunerea este sã se acorde venit
de completare pe o perioadã de
pânã la 24 de luni. Venitul lunar va
fi salariul mediu net pe economie.
La Complexul Energetic
Hunedoara venitul de completare
va fi acordat 48 de luni.

Diferenþa între cele douã companii
este legat de faptul cã la Hunedoara
este vorba de minerit de subteran.
În cazul în care va putea fi acordat
venit de completare, este luat în
calcul ca la nivelul CEO numãrul
disponibilizaþilor colectiv sã fie
majorat cu 700. Astfel, de la 1.000
de persoane s-ar putea ajunge la
1.700 în 2021 numai la Complexul
Energetic Oltenia. Ministerul
Energiei a aprobat un buget de peste
900 de milioane de lei pentru venitul
de completare care va fi acordat
pânã la 48 de luni angajaþilor din
companiile energetice de stat.

Oltenia va fi tot mai sãracã:
mineritul din Mehedinþi va dispãrea
în foarte scurt timp. În Gorj, carierele
miniere vor fi închise în mare parte
în urmãtorii cinci ani. Nu va mai

rãmâne nimic din minerit ºi din
grupurile energetice pe bazã de
cãrbune. Nu existã niciun fel de plan
de reconstrucþie economicã a
Olteniei ºi a Vãii Jiului. O sã mai fie
câteva proiecte de consultanþã.
Multe firme o sã acceseze fonduri
din Planul de Tranziþie Justã ºi PNNR
pentru recalificarea minerilor ºi a
energeticienilor din Oltenia ºi Valea
Jiului, însã nu spune nimeni unde
se vor angaja oamenii care din
mineri vor deveni frizeri. În mod
normal, ar fi trebuit sã pui boii
înaintea carului ºi nu invers.

Când vrei sã îþi cumperi boi
pentru a-i folosi la munci ºi la
tracþiune, ai mai întâi nevoie de
cãruþã. Prin urmare, cumperi
cãruþa, dupã care cumperi ºi boii
specializaþi în tractarea atelajului.
Aºadar, cu banii din împrumuturi
sau de la UE ar trebui sã fie realizate
locuri de muncã sau sã fie sprijiniþi
agenþii economici sã genereze noi
locuri de muncã. Nu ai cum sã îi
recalifici pe oameni în alte meserii,
în condiþii le în care, dupã
finalizarea cursurilor muncitorii nu
vor avea unde sã lucreze.

Ar trebui sã vinã foarte mulþi
bani în zonele afectate de minerit
pentru reconstrucþia ºi
ecologizarea acestora ºi pentru a

realiza un nou mediu economic în
Oltenia ºi în judeþele afectate de
minerit, precum Gorj ºi Mehedinþi
ºi puþin din Vâlcea.

Ce o sã facã aceºti oameni care
vor fi daþi afarã de la companiile
energetice? Dacã nu vor avea unde
sã lucreze, vor lua drumul altor
regiuni ºi chiar þãri. Aºadar, migraþia
forþei de muncã va continua ºi în anii
urmãtori ºi banii vor fi pãpaþi de
firmele de consultanþã. ªi sunt mulþi
politicieni, chiar unii de la
Guvernare, care au firme de
consultanþã ºi care se ling pe buze
când au aflat cã sunt pregãtite
miliarde de euro.

Deci nu va fi mare lucru cu PNNR-
ul acesta ºi cu eradicarea sãrãciei.
Zonele sãrace vor fi ºi mai sãrace.
Se vorbeºte de drumul expres
Craiova - Lugoj, de drumul expres
Craiova – Târgu Jiu, dar totul este
încã în fazã de studii de fezabilitate
sau de proiectare sau nici mãcar.
Cum vom lega zonele sãrace de cele
dezvoltate pentru a atrage investiþii.
Nu existã zonã dezvoltatã care sã nu
beneficieze de o arterã rutierã majorã
care sã o lege de lumea civilizatã.
Luaþi labele de pe bani ºi faceþi ceva
pentru zonele sãrace, precum Oltenia
ºi Valea Jiului!
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„Nici tancurile, nici tunurile, nici presa cea mai abilitatã, nu se pot lupta cu legendele” (3)
 urmare din numãrul trecut

   Execuþia, dupã aprecierile fãcute
de mai mulþi istorici, dintre care
se evidenþiazã opinia regretatului
istoric Gheorghe Buzatu, a fost: „un
spectacol-mãcel, la care Mareºalul
ºi trei dintre colaboratorii sãi
principali (Mihai Antonescu,
Const. Piky Vasiliu ºi Gh. Alexianu)
au « cooperat din plin », cãci cu
toþii, au dovedit cã au ºtiut sã
moarã![9]. [...] Filmul execuþiei de
la Jilava „provoacã involuntar
admiraþia dar nu faþã de «justiþiarii»
anului 1946, ci faþã de „criminalii
de rãzboi”, cum au fost supranumiþi
condamnaþii”[10]. Testamentul
politic al Mareºalului, expus în
ultima ºedinþã a „Tribunalului”, din
care redau un scurt fragment, ar
trebui sã ne punã pe gânduri, el
fiind la fel de actual astãzi, poate,
chiar ºi în viitor: „Scump popor
român, [...[ Acest rãzboi care s-a
sfârºit cu înfrângerea Germaniei,
nu va pune capãt conflictului
mondial început în anul 1914.
Prevãd un al treilea rãzboi mondial,
care va pune omenirea pe adevãratele
ei temelii sociale. Ca atare, dvs. ªi
urmaºii dvs. Veþi face mâine ceea ce
eu am încercat sã fac astãzi, dar am
fost înfrânt! Dacã aº fi fost învingãtor,
aº fi avut statui în fiecare oraº al
României. Cer sã fiu condamnat la
moarte ºi refuz, dinainte orice
graþiere. În felul acesta voi muri pe
pãmântul Patriei, în schimb voi,
ceilalþi, nu veþi fi siguri dacã veþi mai fi
aici când veþi fi morþi”[11].
   „Spune- i  Regelui  cã- i
mulþumesc. Mi-a oferit prilejul
sã mã aºez, cu un minut mai
devreme, în rândul celor ce s-au
jertfit pentru binele ºi onoarea
acestui Neam”.
   Luându-ºi rãmas bun de la
fostul sãu colaborator, Gh. Lecca,
Mareºalul i-a spus: „Te du cu bine,
Lecca! [...] Mi-ai fost un colaborator
credincios ºi nu te-ai desolidarizat
de mine. Urmeazã calea pe care þi-
a hãrãzit-o propriul dumitale

destin. Þi-ai fãcut pe deplin datoria.
Spune-i Regelui cã nu plec supãrat
pe el ºi cã l-am iertat. Mai mult,
spune-i cã-i mulþumesc. Mi-a
oferit prilejul sã mã aºez, cu un
minut mai devreme, în rândul
celor ce s-au jertfit pentru binele
ºi onoarea acestui Neam”[12].
Lecca nu a mai apucat sã-ºi ducã
misiunea la bun sfârºit, murind la
scurtã vreme, dar mesajul a fost
transmis regelui prin colonelul
Ionescu, camarad de închisoare cu
Lecca. „Gestul de iertare al
Mareºalului cãtre rege, din pragul
veºniciei, poate avea o dublã
semnificaþie: recunoºtinþa pentru o
moarte eroicã în locul unei
existenþe ignobile ºi inutile într-o
închisoare, dar ºi sensul adânc,
creºtinesc, al omului ce pleacã din
aceastã lume cu sufletul împãcat ºi
liniºtit, fãrã a lãsa în urmã urã ºi
rãzbunare”. Cu o zi înainte de
împlinirea vârstei de 64 de ani,
Mareºalul, împreunã cu Mihai
Antonescu, Gheorghe Alexianu ºi
generalul Pichi Vasiliu au fost
supuºi unei „execuþii-mãcel”.
Demnitatea de care a dat dovadã
Mareºalul în faþa plutonului de
execuþie reiese chiar din ultimele
sale cuvinte, pronunþate în faþa
plutonului de execuþie: „Domnilor,
suntem gata! Ochiþi cum trebuie!
Trãiascã România! Foc!”.
   În timpul celui de-Al Doilea
Rãzboi Mondial, nu doar evreii au
suferit, nu doar ei au murit
nevinovaþi, ci ºi ne-evreii - iar
aceºtia au fost cu mult mai
numeroºi - în þãrile de sub
influenþa sovieticã supravieþuitorii
evrei s-au metamorfozat în cãlãii-
emeriþi ai goim-ilor. Insistenþele
excesive, insolente ºi
zgomotoase ale unor organizaþii
evreieºti, nu doar împotriva
reabilitãrii,  ci chiar a
„necondamnãrii” mareºalului Ion
Antonescu, pretenþiile acestora ca
portretul Mareºalului sã fie
eliminat pânã ºi din galeria prim-
miniºtrilor României, constituie
încãlcarea grosolanã ºi
inadmisibilã a oricãror uzanþe
diplomatice, un act de ºtergere a
memoriei românilor ºi un abuz

inacceptabil, de falsificare brutalã
a istoriei. Recercetarea ºi
reanalizarea evenimentelor în
stare de luciditate pentru ceilalþi
protagoniºti învinºi ai celui de-Al
Doilea Rãzboi Mondial este
posibilã, dar pentru mareºalul Ion
Antonescu este interzisã! Gãsiþi
domniile voastre rãspunsul
adecvat la aceastã dilemã.
   Pânã ºi „regelui play-boy” Carol
al II-lea i-au fost reînhumate, cu
onoruri oficiale, rãmãºiþele
pãmânteºti. ªi ale Elenei Lupescu.
ªi ale Anei de Bourbon-Parma
(niciodatã reginã a României -
n.a.). Oare ale Mareºalului unde or
fi? Exprimarea dubitativã ascunde
în ea germeni deosebit de
destructivi, iar alãturarea unor
nomina odiosa - regele Mihai,
camarila Trãdãrii Naþionale de la 23
august 1944 ºi omologii lor
postdecembriºti, nevrednici ºi
condamnabili distrugãtori ai
României - constituie o
amalgamare intenþionatã, o tehnicã
a colajului, unde pot fi regãsite
deopotrivã personalitãþi, dar ºi
personalitãþi, oameni oneºti, dar
ºi bandiþi de drumul mare. Este o
„mlaºtinã” reprobabilã, unde se
mocirlesc „specialiºti” de
conjuncturã, „rolerii”
contemporani gen Boia, Cioroianu
sau expiraþii gen Neagu Djuvara...
Este datoria ºi obligaþia noastrã sã
discernem între bine ºi rãu, între
fals ºi adevãr! Nimeni nu poate
susþine cã tot ceea ce ºtim azi este
infailibil ºi rãmâne neschimbat, dar
nu ne este permis sã asistãm
impasibili la falsificarea Istoriei.
Cândva, când Þara va fi cu adevãrat
liberã, suveranã ºi independentã,
când va fi condusã de români
autentici, nu de marionete ale
intereselor strãine, rejudecarea
mareºalului Ion Antonescu ºi
aºezarea Sa la locul cuvenit, în
galeria Marilor Bãrbaþi ai Neamului
Românesc, se impune cu
necesitate! Sã nu uitãm cã „Ne-am
nãscut aici, suntem cei dintâi
aºezaþi aici ºi vom pleca cei din
urmã” (Mareºal Ion Antonescu).
„În faþa morþii, neclintit,/ N-aveai
ce o ruga,/ Ai lãcrimat ºi i-ai  continuare în numãrul urmãtor

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

[8] Ioan Dan - „Procesul” Mareºalului Ion Antonescu, Editura
Tempus, Bucureºti 1993, p.10.
[9]Ioan Dan, „Procesul” Mareºalului Ion Antonescu,
Bucureºti, Ed.Lucman, 2005, p.434.
[10] Vezi Revista „Dosarele istoriei”, nr. 3 (31) 1999, pg. 33.
[11] Idem.
[12] Josif Constantin Drãgan, Mareºalul Antonescu ºi
rãsboaiele de reîntregire, vol. 1, Cannaregio-Veneþia, ed.
Nagard, 1986, p. 511.

zâmbit/ Ca ºi la nunta ta”.
   „Ioane, Ioane, Ioane, Ioane/ Ai
murit ca milioane/ Ioane trupul þi
l-au frânt/ Ioane, fãrã de
mormânt.// Ioane, ai murit soldat/
Unde te-or fi îngropat/ Cã-þi
rãmase þara oarbã/ Sã întrebe-un
fir de iarbã.// Unde-i Ion, copilul
meu/ Care m-a iubit mereu/ Care
nu s-a dus cu duºii/ Care s-a
bãtut cu ruºii?// Cine sã-mi
rãspundã, cine/ Þãrii tale nu-i fu
bine/ C-au venit oºtiri strãine/
Precum, noaptea nopþii vine.// Ne-
au scos morþii din morminte/ Ne-
au distrus biserici sfinte/ ªi apoi
ne-au dat pe noi/ Cu un secol
înapoi.// ªi în tine Ioane dragã/
Au pus potera sã tragã/ Tu te-ai
stins netemãtor/ ªi privind în
ochii lor.// Nu ni-i fapta cât ni-i
zisa,/ Dar istoria, proscrisa,/ Iarãºi
adevãr promis-a/ De la Nistru pân’
la Tisa...// Uite vremea cum mai
trece,/ Vine ceasul doisprezece,/
Nu putem continua/ Fãrã de Mãria
Ta,// Nu dorim decât atât:/ Sã
aflãm numaidecât/ Unde þi-i
mormântul, Ioane,/ Într-atâtea
milioane,// Vrem sã-þi punem flori
pe el/ ªi umbruþã de drapel.../ Sã
dormi, Ioane, liniºtit,/ Neamul tãu
nu a murit!// Nu ni-i fapta cât ni-i
zisa,/ Dar istoria, proscrisa,/ Iarãºi
adevãr promis-a/ De la Nistru pân’
la Tïsa... (Adrian Pãunescu).
   Bune sau mai puþin onorante,
faptele, evenimentele ºi
personalitãþile istoriei unui popor
nu pot fi radiate cu un creion,
asemenea celebrului instrument de
scris al lui Molotov, care a trasat
noua ºi încã actuala graniþã a
României. Din pãcate, guvernele
româneºti postdecembriste nu au
avut demnitatea de a se opune,
astfel încât, mareºalul Ion
Antonescu este în continuare
condamnat ºi ucis în fiecare nouã
zi. „De ce atâta urã?”.

În continuare, pentru o mai
corectã percepþia a
evenimentelor falsificate oficial ºi
a nedreptãþilor comise în urmã
cu 75 de ani redau ºi alte opinii:
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   Programul pentru Evaluarea
Internaþionalã a Elevilor (Programme
for International Student Assessment
- PISA) este un studiu de evaluare
comparativã pe scarã largã, iniþiat de
OCDE, care mãsoarã abilitãþile
tinerilor de 15 ani de a folosi
achiziþiile din domeniul lecturii, al
matematicii ºi ºtiinþelor, pentru a
rãspunde provocãrilor din viaþa realã.
   România face parte dintre cele peste
85 de þãri ºi sisteme de învãþãmânt care
participã la evaluarea PISA 2022.
Unitatea de Cercetare în Educaþie, din
cadrul Centrului Naþional de Politici
ºi Evaluare în Educaþie, în calitate
de Centru Naþional PISA, se ocupã
de implementarea ºi coordonarea
acestui studiu în România.
   Pretestarea este inclusã în
calendarul activitãþilor internaþionale ºi
are ca scop pregãtirea evaluãrii PISA
2022 care vizeazã competenþele de
lecturã, matematicã ºi ºtiinþe, precum
ºi gândirea creativã, matematica fiind
domeniul principal investigat.
   Pretestarea s-a desfãºurat, în
perioada 4 mai - 4 iunie 2021, în 43
de ºcoli din 20 de judeþe ºi din
municipiul Bucureºti, care au fãcut
parte dintr-un eºantion naþional,
selectat dupã criterii agreate cu OCDE.

2.103 elevi din Bucureºti ºi 20 de judeþe au
participat la faza de pretestare PISA 2022,

pentru prima oarã administratã computerizat
Cei 2103 elevi de 15 ani care au
participat la Pretestarea PISA 2022
au fost selectaþi, aleatoriu, printr-o
procedurã standardizatã, unicã, la
nivel internaþional.
   Pentru prima oarã în România,
evaluarea PISA s-a administrat
computerizat. Astfel, evaluarea
elevilor s-a desfãºurat în
laboratoarele de informaticã ale
ºcolilor sau în sãli de clasã ºi a durat
aproximativ 4 ore, timpul fiind
distribuit dupã cum urmeazã:
- 15 minute pentru introducerea generalã
- elevii se logheazã la propriul test, se
familiarizeazã cu tipul de test, tipul de
solicitãri ºi modalitatea de rãspuns;
- 120 de minute pentru testul cognitiv
organizat în 2 sesiuni a câte 60 de minute
cu o pauzã de 5 minute între acestea;
- 15 minute pauzã;
- 56 de minute pentru douã
chestionare (chestionarul elevului &
chestionarul TIC).
   Administrarea s-a desfãºurat într-
o singurã zi sau în zile consecutive,
în sesiuni paralele ºi/sau succesive,
la datele stabilite de comun acord
cu ºcolile ºi în condiþiile respectãrii
regulilor sanitare specifice
pandemiei COVID-19.

BIROUL COMUNICARE
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al Catedralei Episcopale din
Drobeta-Turnu Severin.
   La finalul Sfintei Liturghii,
Preasfinþitul Pãrinte Episcop Nicodim
le-a tâlcuit celor prezenþi pericopa
evanghelicã din aceastã duminicã,
Evanghelie în care ni se vorbeºte
despre rugãciunea pe care a fãcut-o
Iisus pentru Sine, pentru Apostoli ºi
pentru toþi oamenii. De asemenea
Preasfinþia sa a vorbit credincioºilor
prezenþi despre ispitele pe care le
aduce vrãjmaºul diavol asupra
oamenilor ºi motivul pentru care
diavolul nu voieºte ca oamenii sã se
mântuiascã: „Dumnezeu a creat pe om
ca sã plineascã locul cetei a zecea de
îngeri din care Lucifer, din mândrie,
dorind sã fie ca Dumnezeu a cãzut
împreunã cu toatã ceata sa îngereascã
devenind diavoli întunecaþi. De aceea
diavolul nu voieºte ca omul sã ocupe
locul din împãrãþia lui Dumnezeu care
a rãmas gol dupã cãderea cetei
îngereºti condusã de el.”
   La finalul cuvântului de învãþãturã
Pãrintele paroh Irinel Troacã a mulþumit
Preasfinþiei sale pentru grija pe care o
poartã faþã de aceastã comunitate, dar

Slujbã arhiereascã la...
ºi credincioºilor care au participat la
rugãciunile înãlþate în timpul Sfintei
Liturghii. De asemenea pãrintele paroh
a mulþumit enoriaºilor ºi tuturor
credincioºilor care au contribuit la
aceastã sfântã bisericã, din puþinul lor,
pentru schimbarea acoperiºului,
nãdãjduind în mila ºi ajutorul lui
Dumnezeu pentru finalizarea lucrãrilor
de înfrumuseþare a casei lui Dumnezeu
prin restaurarea picturii sfântului lãcaº.
   Biserica Sfânta Parascheva a fost
construitã în perioada 1935 - 1958,
prin contribuþiile aduse de cãtre
cetãþenii din Strehaia ºi cei din
comunele învecinate, sub atenta
coordonare a Preacucernicului Pãrinte
Paroh, Nicolae Drãghici. Locaºul a fost
sfinþit la 2 noiembrie 1958 de cãtre
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Firmilian,
Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul
Olteniei. În ultimii ani la Catedrala din
Strehaia s-au realizat ample lucrãri de
resaurare, s-a refãcut tencuiala
exterioarã a bisericii, s-a refãcut
învelitoarea cu tablã de cupru ºi în
vitorul apropiat se vor începe lucrãrile
de restaurare a picturii.

Pr. Marian Alin Giginã

INVITAÞIE
REVOLUÞIE, MARTIRI ªI POEZIE

Eveniment dedicat Bicentenarului Revoluþiei de la 1821 ºi împlinirii a
132 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu (15 ian.1850-15 iun.1889)

MIERCURI 23 IUNIE 2021, orele 18.00
Casa tineretului Drobeta Turnu Severin

- LANSAREA severineanã a video-documentarului “TUDOR
VLADIMIRESCU. ISTORIE, REVOLUÞIE ªI LEGENDÃ (1821-2021)”,
realizat cu prilejul Bicentenarului Revoluþiei lui Tudor Vladimirescu de la
1821. Filmãrile au avut loc în Mehedinþi. Scenariul ºi regia - Dan ªalapa;

- LANSARE DE CÃRÞI
- Adina Marina TABACU - “PRELUDIC”, haiku, ediþie bilingvã

româno-englezã, Editura Brumar, Timiºoara, 2021;
- Dumitru ANDRECA - “DRUMURI ÎN ÎNTUNERIC”, ediþia a II-a,

Editura MJM Craiova, 2021;
- Dan ªALAPA - “FRAGMENTE DE INFINIT”, poeme-terþet, cu

ilustraþie foto ºi graficã de Doru Vîlceanu, Editura Hoffman, Caracal, 2020;
- “ANTI-EMINESCU. Premisele unui asasinat politic”, eseu documentar,
ediþia a II-a, Editura Hoffman, 2021, în colecþia “Jurnalul cãrþilor esenþiale”
a ziarului JURNALUL. COTIDIAN NAÞIONAL.

- Sesiune de autografe, interviuri, fotografii.
INTRAREA LIBERÃ
(cu respectarea regulilor sanitare actuale)
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Sentimentul religios a fost înnãscut în om.
A venit cu el pe lume. Oriunde a existat o
comunitate omeneascã, a existat ºi o
manifestare religioasã, indiferent ce forme a
îmbrãcat ea. Descoperirile arheologice
dovedesc cu prisosinþã acest lucru. Sunt
scoase la luminã obiecte de cult, sunt
identificate tot felul de practici rituale de
înmormântare, care spun cã acea populaþie a
avut o credinþã religioasã. Omul dintotdeauna
a fost conºtient cã trebuie sã existe o forþã
supranaturalã, creatoare ºi conducãtoare a
universului ºi a încercat sã cunoascã aceastã
forþã. A socotit cã este un element al naturii:
soarele, luna, stelele, munþii, apele, copacii,
pietrele; a socotit cã este sub forma unei
fiinþe omeneºti nevãzute, extraordinar de
puternice; a crezut cã este o idee mai presus
de lume. Au socotit cã fiecare element al
naturii are deasupra o asemenea forþã
protectoare: marea îl avea pe Poseidon, focul
pe Hefaistos; timpul pe Cronos; fiecare
activitate umanã, bunã sau rea, avea un zeu,
un idol: comerþul pe Mercur, rãzboiul pe
Jupiter, vânãtoarea pe Diana; fiecare însuºire
sau trãsãturã spiritualã umanã mai deosebitã
îºi avea zeul ei: frumuseþea pe Afrodita,
înþelepciunea pe Sofia, beþia pe Bachus. Asta
ca sã vorbim doar de religiile greco-romane.
ªi la alte popoare era la fel: spre exemplu, la
asirieni zeul binelui era Ormuz, al rãului
Ahriman. Exemplele pot continua. Erau
popoare care aveau zeci de astfel de zei. Ele
se numeau popoare politeiste. Puþine au fost
popoarele monoteiste, adicã cele care s-au
închinat unei singure forþe supranaturale,
care concentra în sine toate energiile. Am
putea menþiona în acest sens pe evrei cu
Iahve, pe daci cu Zamolxe, iar mai târziu
creºtinii, care-L cinstesc pe Dumnezeu.

Dumnezeu cel adevãrat nu a rãmas
indiferent la aceste cãutãri ale omului
de a-L cunoaºte. I-a ieºit acestuia în
întâmpinare ºi i S-a fãcut cunoscut,
S-a descoperit. Aceastã descoperire
s-a fãcut, pe de o parte, prin Sfânta
Scripturã ºi Sfânta Tradiþie, iar pe de
alta pe cale naturalã, prin opera, prin
creaþia lui Dumnezeu. Observând
lumea, natura, universul cu toate
frumuseþile ºi rânduielile lui, omul a
putut ajunge la concluzia cã trebuie
sã existe un autor, o fiinþã
supranaturalã, inteligentã,
atotputernicã. Mai mult, Dumnezeu
Însuºi a venit în lume, S-a întrupat, a
luat chip de om, a trãit în lume, a luat
asupra Sa pãcatele lumii ºi S-a jertfit
pe Sine pentru ele. Aceasta fiindcã a
iubit omul ºi neamul omenesc.

Din pãcate, asistãm azi la o
îndepãrtare tot mai mare a omului
zilelor noastre de Dumnezeu cel
adevãrat. Omul rãmâne în esenþa lui o
fiinþã religioasã, dar sentimentele
religioase sunt redirecþionate spre alte

Idolii vremii noastre

 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

þinte, spre alþi dumnezei. Asta nu numai în
lumea creºtinã. Vom menþiona doar câteva
astfel de þinte:

- Averea este idolul dintâi al vremii noastre.
Ei îi sacrificãm zi ºi noapte, viaþa de la tinereþe
pânã la bãtrâneþe. Vrem sã avem cât mai mult
ºi cât mai multe: bani, case, maºini, pãmânt,
bijuterii, tot felul de alte proprietãþi. Nu mai
avem timp de sãrbãtoare, de suflet, de artã,
de lecturi, nici chiar de propria sãnãtate. Viaþa
ne-o ordonãm în funcþie de posibilitãþile de
câºtig, facem ºcoli ºi meserii de pe urma
cãrora sã obþinem cât mai mult, indiferent de
vocaþia cu care ne naºtem; ne cãsãtorim din
interes, în funcþie de mãrimea zestrei, cãlcând
în picioare dragostea adevãratã; suntem în
stare sã jurãm pe strâmb, sã angajãm martori
de meserie pentru a smulge semenului nostru
din bunurile sale; suntem în stare sã lovim pe
faþã ºi-n ascuns pe fratele nostru, sã ne urcãm
pe mormântul lui pentru a-i lua partea de
avere; respectãm pe celãlalt în funcþie de
bogãþiile ce le deþine; recurgem la tot felul de
infracþiuni grave, care ne pot costa libertatea,
sãnãtatea ºi chiar viaþa doar pentru a câºtiga
cât mai mult; neglijãm familia, educaþia
copiilor, sãnãtatea lor ºi a noastrã pentru a
nu cheltui; suntem surzi ºi muþi la suferinþa
semenului nostru; ne transformãm uºor-uºor
în niºte adevãraþi monºtri capabili de crime,
de jafuri, de trafic cu droguri, cu carne vie, cu
arme, cu orice pentru bani, pentru avere.
Devenim robii banilor, ai averii ºi viaþa ni se
scurge cu fiecare clipã, fãrã sã ne dãm seama
cã drumul nostru se scurteazã. La capãtul lui,
cel mai mare împãrat al lumii, Alexandru
Macedon, a pus sã fie îngropat cu mâinile
ieºite afarã din sicriu, ca sã vadã toþi cã n-a
luat nimic din toate câte adunase în viaþã!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

USAMVBT- ”Universitate Antreprenorialã”
Dezvoltarea gândirii antreprenoriale a studenþilor, formarea

aptitudinilor ºi dezvoltarea abordãrilor antreprenoriale
constituie prioritãþi ale Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi
Medicinã Veterinarã a Banatului “Regele Mihai I al României”
din Timiºoara, acestea au fost transpuse în practica
educaþionalã formalã ºi nonformalã în cadrul unor proiecte,
care au pus în comun pe parcursul anilor universitari parteneri
economici relevanþi pe piaþa de business localã, naþionalã
ºi internaþionalã, cadre didactice ºi studenþi.

Am dezvoltat si punem la dispoziþia studenþilor noºtri din
domeniile de licenþã, master ºi doctorat, metode concrete de
antreprenoriat gestionate în universitatea noastrã.
Mai multe informaþii puteþi afla accesând https://we.tl/t-zXjFKWscH2
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)
Încã de la începutul sãptãmânii eºti

preocupat de relaþiile sentimentale, pentru cã
vor apãrea turnuri, în care factorul neprevãzut
îºi va face de cap. În zilele de 17 ºi 18 iunie,
activitãþi le din sfera muncii se înteþesc ºi
probabil cã vei fi nevoit sã te descurci mai mult
singur. Evitã discuþiile contradictorii cu ºefii ºi
colegii de muncã! Sunt relaþii tensionate ºi
fragile deocamdatã. Sãnãtatea este vulnerabilã
pe segmentele aparatului urogenital, însã nu
sunt recomandate analizele, consultaþi ile
medicale ºi intervenþiile chirurgicale în zilele
menþionate. Finalul sãptãmânii aduce activitãþi
comune cu alþii ºi dialoguri parteneriale.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Diverse rãsturnãri de situaþie se pot
petrece în segmentul domestic. Posibil sã fii
nevoit sã te ocupi urgent de treburi gospodãreºti
restante, reparaþii sau de nevoile unui membru
al familiei. Este bine sã þii cont de cele sugerate
de sufletul tãu ºi sã ai încredere în intuiþia ta. În
zilele de 17 ºi 18 iunie îþi vine cheful de distracþii
ºi amor. Prietenii îþi pot pune beþe în roate, dar
dorinþa este atât de mare ºi totul în jur atât de
fascinant, cã vor depãºi orice obstacol fãrã
probleme. Totuºi, fii prudent ºi evitã excesele
sau aventurile frivole. Sfârºitul sãptãmânii îþi
aduce în atenþie sarcinile de lucru de la serviciu,
dar ºi niscai probleme de sãnãtate.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Comunicarea, relaþiile cu neamurile, drumurile
ºi studiile pe termen scurt vor fi abordate într-o
nouã manierã, începând din aceastã sãptãmânã.
Ai forþã ºi strãlucire în cuvinte, astfel cã vei fi
urmãrit ºi ascultat cu interes. Pe 17 ºi pe 18
iunie vei fi nevoit sã te ocupi de treburile
gospodãreºti ºi de relaþiile cu membrii familiei.
Ar fi bine sã-þi îmbunãtãþeºti condiþiile de locuit,
sã repari ce este necesar ºi totodatã sã stai de
vorbã cu cei dragi pentru a le afla problemele.
Ai ºanse sã-i sprijini, iar ei la rândul lor te vor
aprecia pentru asta. Finalul sãptãmânii este
potrivit activitãþilor recreative alãturi de cei dragi.
Un adevãrat carusel de stãri ºi evenimente!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Chestiunile financiare, bunurile materiale
ºi tot ce þine de moravuri, vor suferi o realã
transformare, încã din primele zile. Oricum
turnurile fericite vor fi frecvente. Existã ºi ceva
umbre, însã deocamdatã sunt la distanþã. Pe
17 ºi pe 18 iunie sunt posibile drumuri scurte,
discuþii aprinse cu persoanele din anturajul
apropiat, impunându-se multã prudenþã ºi
discernãmânt. Evitã escaladarea conflictelor
ºi  vorbele ster i le mai  ales pe 19 iunie.
Weekend-ul aduce treburi gospodãreºti  ºi
întâlniri cu membrii familiei. În mod special
persoanele vârstnice au nevoie de sprijinul
tãu moral ºi material.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Personalitatea ta se va face remarcatã în
primele zile ale sãptãmânii, astfel cã farmecul
tãu va atrage în preajma ta admiratori  ºi
susþinãtori importanþi. Intervalul 17 - 18 iunie
aduce preocupãri financiare serioase. Sunt
posibile cheltuieli mari, neplãnuite fie pentru a
rezolva chestiuni profesionale urgente, fie
pentru a ajuta pe cineva drag. Fii prudent, pentru
cã este rost de pierderi, fraudã, minciuni.
Rezumã-te la cheltuieli strict necesare ºi evitã
investiþiile pe termen lung. Veniturile tale sunt
fluctuante ºi în orice moment te poþi trezi cu
pierderi iremediabile. La sfârºitul sãptãmânii se
întrezãresc întâlniri ºi dialoguri cu persoanele
din anturajul apropiat.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce stãri interioare
confuze, dar în acelaºi timp, o descãtuºare de
energii, ce stagnau de mult timp în sufletul tãu.
Te vei simþi mai uºurat, ca ºi cum ai scãpat de o
mare povarã. Perioada cuprinsã între 17 ºi 18
iunie te predispune la implicare în diverse
activitãþi mai mult sau mai folositoare þie.
Selecteazã atent prioritãþile ºi lasã-i pe ceilalþi
sã-ºi rezolve singuri problemele. Sãnãtatea este
vulnerabilã în continuare, astfel cã odihna,
relaxarea pe malul apelor, compania oamenilor
dragi ºi de încredere sunt binevenite. În weekend
apar cheltuieli, dar vin ºi câºtiguri, favoruri sau
cadouri de bunã calitate.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna debuteazã alãturi de prieteni. În
acest sector se pot petrece lucruri deosebite,
ale cãror ecouri se vor resimþi mult timp.
Recomandabil este sã profiþi de aceste momente
ºi sã adopþi o atitudine faþã de aceste persoane,
total diferitã de pânã acum. Oricum, schimbarea
în acest sens se va produce. În zilele de 17 ºi
18 iunie sunt posibile stãri interioare confuze,
îngrijorãtoare. Sunt fondate, deoarece la locul
de muncã existã confl icte nerezolvate, iar
sãnãtatea ridicã ºi ea probleme de ceva timp.
Însã, astrele îþi vor trimite raze minunate, în a
doua parte a zilei de 17 iunie ºi te vei liniºti. În
weekend, ocupã-te de tine ºi de activitãþi
recreative.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Cariera ºi imaginea ta în societate vor fi mult
rãscolite în primele zile ale sãptãmânii. Sunt
posibile discuþii aprinse cu ºefii ºi autoritãþile,
dar le vei depãºi cu prudenþã ºi discernãmânt.
Intervalul 17 - 18 iunie îþi aduce în preajmã prieteni,
care îþi vor oferi sfaturi de excepþie, ce te vor cãlãuzi
spre noi orizonturi. Totuºi, unii te-ar putea necãji
prin remarcile sau gesturile lor, astfel cã vei decide
sã renunþi rapid la cei care depãºesc o anumitã
limitã personalã. Evitã sã discuþi cu alþii despre
slãbiciunile sau planurile tale de viitor. Weekend-ul
aduce dorinþã de interiorizare, stãri sufleteºti
confuze ºi gânduri neliniºtitoare vizavi de cele
petrecute în ultimele zile.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

   Unii te-ar putea considera o adevãratã
cãlãuzã spiritualã la începutul sãptãmânii, astfel
cã ar fi bine sã oferi o impresie bunã ºi sfaturi
pertinente. Cãlãtoriile în strãinãtate ºi studiile
pe termen lung reprezintã subiecte importante,
la care ar fi bine sã te gândeºti pe îndelete.
Intervalul 17 - 18 iunie aduce rãsturnãri de
situaþie în domeniul profesional. Relaþiile cu ºefii
ºi autoritãþile devin foarte tensionate,  iar
reproºurile vor fi frecvente. Totuºi, þine cont de
cele aflate de la alþii, pentru cã orice informaþie,
aparent banalã conþine un sâmbure de adevãr
folositor þie în aceastã perioadã. Weekend-ul îþi
aduce în preajmã prieteni.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Subiectele tabu, latura ocultã a vieþii ºi
transformarea personalã sunt accentele majore
în primele zile ale sãptãmânii. Chestiunile legate
de moºteniri, banii altora sau informaþiile secrete
vor fi frecvente. Ceva în atitudinea ta faþã de
aceste sectoare ale vieþii se va modifica definitiv
ºi în chip remarcabil. Pe 17 ºi pe 18 iunie,
dorinþa de rafinare sufleteascã este la cote înalte,
iar vizitarea locurilor sfinte, lecturarea unei cãrþi
sau vizionarea unui film cu subiecte spirituale
sunt cele mai indicate. Se recomandã prudenþã
dacã eºti nevoit sã cãlãtoreºti, pentru cã sunt
posibile neplãceri serioase. La finalul sãptãmânii
vei fi înconjurat de multã lume.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Relaþiile parteneriale ºi parteneriatele în
general sunt foarte dinamice în primele zile ale
sãptãmânii. Cu toatã bunãvoinþa ºi sacrificiul
impus, nu vei putea rãmâne indiferent la ce se
petrece în aceastã zonã. Zilele de 17 ºi de 18
iunie îþi aduce oportunitatea de a analiza în
tainã, tot ce se petrece în jurul tãu, obþinând
informaþii secrete, de mare folos. De asemenea,
ar fi bine sã te ocupi ºi de chestiunile financiare
privitoare la achitarea facturilor sau datoriilor
de orice fel. Evitã sã oferi bani, bunuri sau
cadouri persoanelor care doar profitã de pe
urma ta. Sfârºitul sãptãmânii aduce chef de
plimbãri în locuri îndepãrtate.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la
serviciu, dar ºi acasã în plan personal. Sunt
posibile situaþii spectaculoase, încheieri de
conturi ºi deschiderea altora noi, mult mai
potrivite ºi profitabile. Sãnãtatea primeºte sprijin
astral, însã problemele de fond capãtã o turnurã
aparte. Pe 17 ºi pe 18 iunie, relaþiile parteneriale
sunt foarte tensionate, existând riscul unor
destrãmãri ale colaborãrilor vechi sau a unei
cãsnicii. Fii prudent ºi þine cont de spusele
celorlalþi, evitând totodatã sã forþezi nota de a
þine lângã tine oameni ºi situaþii care nu-þi mai
sunt de folos ºi pe deasupra te necãjesc. Finalul
sãptãmânii contureazã cheltuieli, discuþii despre
bani ºi bunuri.

(17 - 23 iunie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Directorul Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agricultura Mehedinþi, doamna
Gherasimescu Mihaela Loredana, aduce la
cunoºtinþa opiniei publice cã la data de 11 iunie
2021 s-a încheiat Campania de primire a
cererilor unice de platã aferente anului 2021,
inclusiv perioada de depunere cu penalitãþi.

Astfel, în perioada 01 martie – 11 iunie
2021, a fost depus la APIA CJ Mehedinþi un
numãr de 21.226 cereri pentru suprafaþa de
145.228,98 ha, de asemenea la nivel de þarã au
fost înregistrate815.291 cereri pentru o suprafaþã
solicitatã la platã de 9.941.867,01 ha.

Din analiza comparativã a datelor existente
la nivelul Agenþiei reiese cã, prin raportare la
Campania 2020 când a fost depus un numãr
de 826.964 cereri de platã, pentru o suprafaþã
de 9.814.937,39 ha, în Campania 2021
numãrul de cereri depuse a scãzut cu

APIA, SUCCESUL UNEI CAMPANII!
11.673, în vreme ce suprafaþa solicitatã a
crescut consistent, respectivcu 126.929,62
ha. O creºtere a fost înregistratã ºi la nivelul
APIA CJ Mehedinþi prin depãºirea
procentului de 100% atât la suprafaþã cât ºi
la numãrul de cereri înregistrate.

Astfel, cifrele înregistrate indicã trendul
ascendent înregistrat în ultimii ani în ceea ce
priveºte asocierea fermierilor ºi comasarea
terenurilor pentru a dezvolta o agriculturã mai
performantã ºi, implicit, mai profitabilã.

APIA îºi reconfirmã totodatã
profesionalismul, coeziunea echipei ºi
dedicarea iar fermierii români ne dau
încrederea cã agricultura româneascã se aflã
pe mâini responsabile, care o vor conduce
cãtre un viitor modern, eficient ºi productiv.

Felicitãri echipa APIA,
felicitãri dragi fermieri!

Un proprietar de teren din Strehaia, sã-i
zicem M,  s-a trezit cã pãmântul pe care l-
a moºtenit de la pãrinþi ºi pe care are titlu
de proprietate eliberat din 2017, îi este
revendicat, prin procedura de uzucapiune,
de cãtre un inginer de la Ocolul Silvic din
localitate, Cristian Dalian Dumitraºcu.

Omul a lucrat acel teren în fiecare an,
având, de altfel, adeverinþã eliberatã de cei
de la Registrul Agricol Strehaia, în baza
cãreia s-a înscris ºi la APIA.

Cristian Dalian Dumitraºcu are ºi el teren în
vecinãtate, locul se numeºte Buriceana, numai
cã terenul lui este în partea de deasupra
drumului de tarla care desparte proprietãþile.

Pentru cã, spun oamenii din zonã, terenul
lui este mai puþin fertil ºi pe locul lui creºte
„iarba câinelui”, o plantã de care nu mai
reuºeºte sã scape, a gãsit cã e mult mai uºor
sã treacã drumul dintre tarlale ºi sã fure, pur
ºi simplu, terenul lui M, aflat în partea de
jos a drumului de tarla.

Procedeul este demn de un inginer la ocolul
silvic, de care se teme toatã zona: astã
primãvarã a arat terenul lui M, deºi M angajase
pe cineva sã lucreze acel teren. Când
angajatul lui M i-a spus lui Cristian Dalian cã
a greºit tarlaua, l-a ameninþat pe om cã îl calcã
cu tractorul. A plantat, apoi, porumb pe acel
teren, deºi proprietarul terenului l-a contactat
ºi  i-a spus sã lase liberã acea tarla.

În spatele acestui scandal din arãturã se
ascunde însã adevãratã inginerie: Dumitraºcu
a dat în judecatã Primãria Strehaia, Comisia
de fond funciar ºi chiar pe Prefectul Judeþului
ca sã solicite, prin proces, chipurile, eliberarea
titlului de proprietate. Printre rânduri a strecurat
ºi cerinþa ca, prin uzucapiune, sã i se dea lui

Dalian ºi furtul ca în codru   de Marin Popescu-Slatinic

terenul lui M, din punctul Buriceana, pe care,
cicã, îl arã de când era încã sugar.

Fãcând un rezumat, iatã reþeta: îþi place o
proprietate (de preferinþã, teren agricol, cã
nimeni nu se gândeºte sã punã gard, în câmp
– asta recomanda poliþia, ca sã fii sigur cã
nu-þi intra cineva pe tarla - sã-þi faci gard!) îl
sictireºti pe proprietar (în multe cazuri, bãtrâni
modeºti)  mai ales dacã eºti ditamai inginer
la ocolul silvic, adicã Dumnezeul Pãdurii,
gãseºti un avocat ºmecher, vreo doi martori
mincinoºi („sã trãiþi Dom’ Inginer, când iau ºi
eu TIR-ul ãla de lemne pentru acasã?”) ºi hai
sã-l facem pe tataie. Martorii ãia vor spune, la
instanþã, cã Dom’ Inginer munceºte acel teren
de când era mic, era acolo cu lopãþica ºi
gãletuºa, uzucapiunea e doveditã ºi tataie,
sã-ºi ia teren la cimitir, cã acolo e locul lui. Sã
ne mai bucurãm ºi noi, tineretul, de ce vindem
prin pieþe ºi târguri (ba o remorcuþa de
porumb, ba o vãcuþã simpaticã) pentru cã
suntem harnici ºi vrem pãmânt, ca la 1907.

Domnul M a depus chiar ºi plângere
penalã la Parchetul Strehaia,  pentru tulburare
de posesie, de care, probabil, lui Cristian
Dalian Dumitraºcu n-o sã-i pese, cã toatã
lumea are nevoie de lemnuleþ pentru sobiþã
ºi hai sã nu ne supãrãm din atâta lucru!

Interesant este faptul cã în registrele care
contabilizeazã solicitãrile de fonduri europene
(este pe net) îl gãsim ºi pe Cristian Dalian
Dumitraºcu, în 2012, cu un proiect depus
pe mãsura 141, prin care cerea bani pentru
o fermã de semi-subzistenþã. Aloooo, aia cu
falsul în declaraþie, ce semi-subzistenþã o fi la
ferma unuia care câºtigã o grãmadã de bani,
pe ºtat, ca inginer silvic ºi, probabil, alta
grãmadã tot ca inginer silvic!?

Leul a avut în prima jumãtate a perioadei analizate o
evoluþie calmã, uºor apreciativã faþã de euro, chiar dacã
INS a anunþat cã rata anualã a inflaþiei a crescut în mai la
3,8%, faþã de 3,2% în aprilie, consecinþã a majorãrii
preþurilor la materiile prime ºi a cererii de consum.

Media monedei unice a scãzut pânã la 4,9188 lei, dar a
încheiat perioada la 4,9241 lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat între 4,923 ºi 4,927 lei.

Deprecierea monedelor de la marginea zonei euro,
inclusiv a leului, a fost provocatã de creºterea aversiunii
faþã de risc, înainte de întâlnirea de politicã monetarã a
Rezervei Federale americane. Majoritatea analiºtilor nu
anticipau o modificare a nivelului dobânzii-cheie, care se
situeazã în prezent la minimul istoric de 0 - 0,25%.

De altfel, perechea euro/dolar a avut o evoluþie relativ
stabilã, ea miºcându-se în culoarul 1,2093 - 1,2181 dolari.
Minimul a fost atins vinerea trecutã, efect al creºterii
inflaþiei din Statele Unite în mai la 5%, cel mai ridicat
nivel din ultimii 13 ani, investitorii sperând la o modificare
mai rapidã a politicii monetare a Fed.

Joia trecutã, Banca Centralã Europeanã a decis sã menþinã
dobânda sa de politicã monetarã în teritoriu negativ (-
0,50%) ºi sã continue programul de stimulare a economiei
din zona euro, prin achiziþia de active, anticipând cã inflaþia
va reveni la finalul anului sub þinta sa de 2%.

Media monedei elveþiene a crescut pânã la 4,5208 lei,
maxim al ultimelor aproape patru luni, cea de la sfârºitul
intervalului fiind stabilitã la 4,5194 lei.

Creºterea economiei britanice din aprilie ºi a inflaþiei
din mai la 2,1%, au apreciat lira sterlinã la 1,1619 - 1,1654
euro, iar cursul a crescut miercurea aceasta la 5,7324 lei.

Preþul gramului de aur a avut o tendinþã ascendentã ºi a
urcat vinerea trecutã la 246,3162 lei, pentru ca la finalul
intervalului sã coboare la 242,8805 lei, dupã ce uncia a
scãzut la 1.853 - 1.861 dolari.

Analiºtii anticipeazã totuºi o revenire la 2.000 dolari/
uncie a preþului metalului galben, pe fondul îngrijorãrilor
cu privire la evoluþia ascendentã a inflaþiei ºi a politicii
monetare acomodante a Rezervei Federale.

Piaþa monetarã a fost stabilã pe parcursul perioadei
analizate. Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, s-
a oprit de la începutul sãptãmânii trecute la 1,49%.
Miercuri, indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, a scãzut de la 1,64 la 1,63% iar
indicele la 12 luni de la 1,75 la 1,74%

Bitcoin a crescut luni pe platforma integratoare
WorldCoinIndex de la valori de 34.800 - 36.000 dolari, în cursul
primei pãrþi a zilei de duminicã, la 38.700 - 39.800 dolari.

Impulsul dat duminicã criptomonedelor de tweet-ul
ºefului Tesla, Elon Musk, care a scris cã firma pe care o
conduce ar putea permite, din nou, achiziþia cu bitcoin a
automobilelor Tesla, ºi-a diminuat miercuri efectele.

Miercuri, bitcoin se tranzacþiona între 38.800 ºi 40.500
dolari, dupã creºterea de luni la peste 41.000 dolari. Dupã
o creºtere la aproape 2.700 dolari, ether fluctua la finalul
perioadei în culoarul 2.400 - 2.600 dolari.

Analiza cuprinde perioada 9 - 16 iunie.

Euro s-a oprit de douã luni la 4,92 lei

 Radu Georgescu
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Nou-promovatã în Liga 3,
Viitorul ªimian aºteaptã ca FRF sã
anunþe componenþa celor 10 serii
care vor alcãtui sezonul 2021-2022.
Campionatul va începe pe data de 28
august, iar pânã pe 28 iunie este
termenul limitã de depunere al
dosarelor de licenþiere, în vederea
înscrierii în competiþie. Cel mai
probabil, echipa mehedinþeanã va
fi repartizatã într-una din seriile 6-7.
Pare greu de crezut cã va evolua în
seria 8, deoarece campioanele
judeþene de la Caraº-Severin, Timiº
ºi Arad au promovat, iar singura din
zona de Vest care a retrogradat din
Liga 3 a fost Fortuna Becicherecu Mic.
Din Liga 2 a retrogradat CSM Reºiþa.
   În schimb, din zona Olteniei n-a
promovat decât Viitorul ªimian, CS
Universitatea II Craiova ºi Minerul
Costeºti au retrogradat din Liga 3, iar
Pandurii Târgu Jiu ºi CSM Slatina au
picat din Liga 2.
   Campioanele judeþene de la Dolj ºi
Vâlcea, Dunãrea Calafat, respectiv FC
Bãbeni, au pierdut barajele jucate cu
bãnãþenii de la Progresul Ezeriº,

Atletul Adrian Marian
Bondoc (CSM Drobeta Turnu
Severin) a cucerit 3 medalii, dintre
care una de aur, la Campionatul
Balcanic pentru Juniori (U20),
desfãºurat la Istanbul.
   Alãturi de Denis Simon Toma
(CSO Voluntari), Laurenþiu David
Gudi (CSM Bucureºti) ºi Andrei
Remus Niculiþã (CSS Ploieºti),
severineanul pregãtit de Mirel Bârcu
s-a impus în proba de ºtafetã 4 x
400 m, încheiatã cu timpul de
3:11,08 minute. În Turcia, Bondoc
ºi-a mai trecut în palmares o medalie
de argint, la 800 m (1:52,50 minute),

Nu mai puþin de 8 jucãtori
mehedinþeni au devenit campioni
naþionali la juniori U17, cu Viitorul
Constanþa.
   În finala Ligii Elitelor, desfãºuratã
pe stadionul din Mogoºoaia,
echipa constãnþeanã a dispus cu 5-
1 (1-0) de UTA Arad. Scorul a fost
deschis de orºoveanul Eduard
Radaslavescu, în minutul 43, cu un
ºut superb, la colþul lung, din
interiorul careului. Cãpitan la
Viitorul, mijlocaºul Radaslavescu a
fost desemnat, la finalul jocului, cel
mai bun jucãtor al finalei. În meciul

Viitorul aºteaptã componenþa seriilor
respectiv Kids Tâmpa
Braºov, în timp ce AJF Gorj
ºi AJF Olt nu au avut echipe
la baraj. În cazul în care
seria 8 va fi formatã doar
din echipele din Timiº (CS
Dumbrãviþa, ACS Poli
Timiºoara, Avântul Periam,
CS Ghiroda  Giarmata Vii
ºi Pobeda Bisnov  Dudeºtii
Vechi) ºi Arad (ªoimii
Lipova, Criºul Chiºineu
Criº, Progresul Pecica,
Gloria Lunca Teuz Cermei
ºi Frontiera Curtici), seria 7 ar putea
avea în componenþã echipele
cãrãºene CSM Reºiþa, Progresul
Ezeriº, Voinþa Lupac, cele
hunedorene Jiul Petroºani, CS
Hunedoara, CSM Deva ºi Aurul Brad,
alãturi de gorjenii Pandurii Târgu Jiu
ºi Gilortul Târgu Cãrbuneºti ºi
mehedinþenii de la Viitorul ªimian.
   În aceste condiþii, echipele din
Vâlcea (Flacãra Horezu ºi Viitorul
Dãeºti), Dolj (CSO Filiaºi) ºi Olt
(CSM Slatina, Vediþa Coloneºti ºi
Petrolul Potcoava) ar putea fi

repartizate în serie cu cele din Argeº
(Unirea Bascov ºi Real Bradu) ºi
Teleorman (CSM Alexandria ºi
Sporting Roºiorii de Vede).
   Pentru Viitorul ªimian mai existã
ºi varianta sã joace în seria 6,
formatã exclusiv din echipe din
Oltenia, alãturi de Pandurii Târgu Jiu
(Gorj), Gilortul Târgu Cãrbuneºti
(Gorj), CSO Filiaºi (Dolj), Flacãra
Horezu (Vâlcea), Viitorul Dãeºti

(Vâlcea), CSM Slatina (Olt), Vediþa
Coloneºti (Olt), Petrolul Potcoava
(Olt) si Jiul Petroºani (Hunedoara).
   În Liga 3, Viitorul ªimian îºi va
disputa, cel puþin în tur, jocurile de
pe teren propriu pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin,
iar în 2022 ar putea evolua pe noul
stadion care se va construi în
comuna ªimian.

Mehedinþeni de elitã

cu UTA, la echipa din Constanþa s-
au mai regãsit pe teren alþi
severineni. Dacã portarul David
Dincã ºi mijlocaºul Emanuel
Martinovici au fost integraliºti,
fundaºul Denis Curea a intrat pe
teren în minutul 60, iar mijlocaºul
Sebastian Stancu a fost introdus în
minutul 75.
   Uºor accidentaþi, mehedinþenii
Mathias Hondorocu, Cãtãlin Tronea
ºi Denis Rãduþã n-au fost incluºi în
lot pentru jocul din finala Ligii
Elitelor U17, competiþie rezervatã
juniorilor nãscuþi în anii 2004-2005.

Bondoc, triplul medaliat balcanic
ºi una de bronz la 400 m
(48,45 secunde).
   Per total, România a
cucerit 21 de medalii,
dintre care 6 de aur, 10
de argint ºi 5 de bronz, la
cea de-a 51-a ediþie a
Campionatelor Balcanice
de Atletism pentru
Juniori, rezultate care au
plasat delegaþia þãrii
noastre pe locul secund
în clasamentul general.
   Pe primul loc s-a clasat
þara gazdã Turcia, cu 33

de medalii (9 de aur - 11 de argint -
13 de bronz), iar Serbia a completat
podiumul, cu 19 medalii (6 de aur -
8 de argint - 5 de bronz). La
Balcaniada din Turcia au concurat
peste 300 de sportivi, din 16 þãri.
   Delegaþia României a fost formatã
din 50 de atleþi, 21 la feminin ºi 29
la masculin, printre aceºtia
numãrându-se ºi severineanul
Adrian Marian Bondoc. Pentru
sportivul severinean urmeazã
Campionatul European din Estonia
ºi Campionatul Mondial din Kenya,
competiþii care vom avea loc în luna
iulie, respectiv august.

 Mircea Oglindoiu



publicitateOBIECTIV mehedinþean 17 - 23.06.2021pag. 16
pa
m
fle
t

Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv, nu ºtiu cum
sã mã exprim, da eu nu ºtiu de unde
le vin unora ideile, da mie mi se pare
cã e muncã în zadar dacã ne rãcim
gura de pomanã. Cã de ani de zile,
tragem semnale de alarmã, sesizãm
probleme, da mai cã nici nu sã bagã
în seamã, darãmite sã se rezolve ceva.

Ete, spre exemplu nu sã ºtie nici
astãzi dacã sã mai poate face ceva
cu Insula di la ªimian, cã nu mai
zice nimenea nimica, nu mai are
nimeni probabel niciun plan, nu mai
conteazã, poate o lãsãm cuscrilor de
peste fluviu sã o facã ei cum le-au
fãcut pe ale lor, pe toate. Cã la ei sã
poate, numai la noi ne uitãm ultima
datã la istorie.

Între timp probabel o ocupã
migranþii, cã prinsãrã fro unºpe
deodatã, sã ascunsasãrã în tufiºuri,
dacã ºtia al lu’ Zbanghiu le ducea ºi
o ciorbã. Pã da, o sã devinã atracþie
turisticã ºi o sã sã numeascã
probabel Insula Migranþilor di la

 nea Mãrin

Sucã, Insula Migranþilor di la ªimian,
Isverna fãrã de primar ºi realegerile liberalilor de Severin

ªimian, de nu o sã sã mai
þinã la atâtea ambarcaþiuni
câte o sã acosteze sã
vadã minunãþia. Poate
minunãþia de bãlãrii ºi
mizerie, cã altceva nu
mai gãseºti.

Mã nepoate, nea
primarele di la Isverna
cherdu postu, sã dovedi
incompatibil definitiv, fro
trei ani nu mai poate ocupa
foncþie publicã, aºa cã
trebe sã sã dea deoparte
ºi sã lase locu altuia. Ce sã facã,
nu prea ai ce sã mai faci, te dai la o
parte, nea Stoican. Câsâfî, n-ai
câsâfî! Acuma, nea prefectu’ Pavel
va emite ordin de încetare a
mandatului, iarã o sã fie alegeri, iar
o sã fie altã distracþie. Mai ales cã
în zonã e interes mare pe terenurile
din apropiere, alea care nu prea au
mai rãmas nedate.

Mã fraþilor, da veni nea Diaconescu
di la PMP la Severin, abea aºtepta

nea Koler, sã sã descarce ºi ‘mnealui
de atâta încãrcãturã emoþionalã. Da
sã vezi, cã nea ºefu ‘di la Miºcarea
Popularã sã interesã ºi de alegerile
di la Obârºia de Câmp, poate cã ar
avea vreo ºansã nea candidatu’. Da
sã vezi vânzolealã când o veni ºi nea
Ciolacu, cã nea Aladin sã
automobilizeazã, sã ºtie!

Mã nepoate, sã deschide ºtrandu’
cu nãmol di la Bala, sã deschisã ºi
ºtrandu’ di la Schela, sã vezi bãlãcealã

de aci înainte. Bucurie mare pe Tanþa
lu’ Pecingine ºi pe Marghioala lu’
Fleaºcã, cã astea sunt înnebunite
dupã scãldat, au rãmas aºa de la balta
din satu’ natal. Fete di la þarã, n-ai
ce-i face! Oricum, se dete liber ºi la
pescuit, taman bine pentru nerodu de
Sucã sã stea toatã ziulica cu bãþu-n
baltã. Cã pãnã acuma stetea pe uscat
ºi pescuia furnici.

Mã fraþilor, la final de sãptãmânã o
sã fie alegeri la PNL Severin, unde
deocamdatã ãl mic e un fel de
preºedinte, ori cam aºa ceva.
Bineînþeles cã nea al mic o sã
candideze iarã, bineînþeles dacã ºi-a
plãtit cotizaþia la zi. Ba fãcu ºi apel,
cicã sã participe cât mai mulþi
candidaþi la aceste alegeri. Pã normal
cu cât mai mulþi candidaþi, cu atât mai
multe ºanse sã mai câºtige odatã. Da
despre asta o sã mai vorbim, dupã
rezultate, care sã ºtiu dinainte.

Da, pãnã atuncea, þâneþ cont de
recomandãrile medicilor ºi hidrata-
þi-vã cu apã din Dunãre, cã ieste
naturalã ºi pe gratis. Se ºtie!

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

 Urmare din pag. 6

Suntem în anul de graþie 2020 ºi la Halânga tristã
ºi singurã ca o parcare fãrã bagaboande, „ateriza”
ditamai coloana oficialã în frunte cu mult-eternul ºi
iubitul prim ministru iohanescian Ludovic Orban, dar
ºi cu Virgil Daniel Popescu, ministru al Economiei ºi
alte personaje „grele”, cum ar fi GABRIEL
COMÃNESCU, de la GSP Power.

Explozie de flori, culoare, aplauze ºi multe laude cã,
în sfârºit, au venit investitorii ºi la Severin, mai la
margine de Severin, da zicem bogdaproste, bine c-au
venit. Ni s-a prezentat atunci proiectul energetic mixt
de la Halânga, lângã Turnu-Severin, oraºul de baºtinã
al ministrului Energiei, Virgil Popescu, unde se face o
centralã pe gaz în ciclu combinat cu tehnologie Siemens,
un parc fotovoltaic, o fabricã de hidrogen ºi foarte multe
sere hidroponice. Panourile fotovoltaice produc energie

HalânGARGARA (I)

 St. JUST

electricã, care este folositã pentru obþinerea de hidrogen
verde, prin electrolizã. Hidrogenul este introdus, alãturi
de gazul adus de Romgaz, în centrala pe gaze pentru a fi
ars ºi a se obþine energie electricã. Emisiile de CO2 ale
centralei, rezultate din arderea gazului, oricum mai
reduse ca urmare a prezenþei hidrogenului, sunt captate
ºi folosite într-un ansamblu de sere hidroponice, pentru
creºterea plantelor - legume ºi unele fructe. Cea mai
futuristã idee este cea a captãrii carbonului ºi folosirii
lui în acele sere hidroponice. Proiectul GSP Power e
promovat de Guvernul lui Cîþu (cã Orban nu mai e nici
iubit ºi nici etern nu va mai fi, cã vin alegerile în PNL în
septembrie ºi dacã iese pe locul doi se mutã la pe-se-
deu),  pe lista proiectelor din Planul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã, a intrat deja în atenþia opiniei
publice. Va urma


