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   Alãturi de managerul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, Doiniþa
Chircu, ºi de managerul Palatului
Culturii “Teodor Costescu”, Sorin
Vidan, am pus bazele unui parteneriat

Festival daco roman
Festivalul daco-roman “Drubeta” va avea loc între 2 - 4 Iulie la Castrul

Roman din incinta Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.

pentru organizarea în comun a celui
mai important eveniment cultural ºi
turistic care va avea loc în judeþul
nostru în urmãtorii ani: Festivalul
Daco-Roman “Drubeta”.
   Anul acesta se împlineºte ceea ce
mi-am propus la momentul iniþierii
acestui mare eveniment turistic ºi
cultural acum 3 ani, ºi anume
realizarea unui parteneriat între cele
mai importante instituþii culturale
din Mehedinþi pentru dezvoltarea
turismului istoric în zona noastrã
binecuvântatã de Dumnezeu!
#Parteneriat_pentru_turism
 Viceprimar Daniel Cîrjan

VINERI, 2 IULIE
21:30
Parada rãzboinicilor romani ºi daci

SÂMBÃTÃ, 3 IULIE
10:30
Deschiderea taberelor ºi a atelierelor meºteºugãreºti
·prelucrare os, prelucrare lemn, monetãrie,
întreþinere echipamente, jocuri romane, plante
dacice, metalurgie, machete, scriptoria,
metaloplastie, bucãtãrie, þesãtorie, prelucrare lut
(modelaj), picturã
·antrenamente soldaþi, antrenamente gladiatori,
tir cu arcul

Activitate în ateliere: 10.30 – 17.00
11:30
Ceremonia oficialã de deschidere
Primul conflict între grupurile de barbari ºi legionari
romani
16:00
Parada rãzboinicilor daci ºi romani –
prezentarea trupelor
16:15
Prezentare de echipament
17:00
Demonstraþii militare (lupte demonstrative,
tactici militare)
* Terra Dacica Aeterna – Cluj Napoca
*  Garda Apulum – Alba Iulia
* Omnis Barbaria – Baia Mare
* Geto-Dacii Subcarpatici – Piteºti
18:00
Lupte de gladiatori

·Ludus Ursus Nigrinus – Cluj Napoca
·Ludus Apulensis – Alba Iulia
18:30
Dansuri antice –Magna Nemesis – Alba Iulia
18:40
Prima bãtãlie dintre legiunile romane ºi rãzboinicii
daci
21:00
Închiderea taberei

DUMINICÃ, 4 IULIE
10:00
Deschiderea taberelor ºi a atelierelor
meºteºugãreºti
·prelucrare os, prelucrare lemn, monetãrie,
întreþinere echipamente, jocuri romane, plante
dacice, metalurgie, machete, scriptor ia,
metaloplastie, bucãtãrie, þesãtorie, prelucrare lut
(modelaj), picturã
·antrenamente soldaþi, antrenamente gladiatori,
tir cu arcul
15:00
Lupte de gladiatori
·Ludus Ursus Nigrinus – Cluj Napoca
·Ludus Apulensis – Alba Iulia
15:30
Dansuri antice – Magna Nemesis Alba Iulia
15:40
A doua bãtãlie dintre legiunile romane ºi
rãzboinicii daci
16:30
Salutul trupelor ºi închiderea festivalului

Venind de undeva dinspre nord
vestul þãrii spre Severin (cu regretul
cã zona noastrã ºi în general Oltenia
nu au o autostradã, ºi cã au rãmas
în mod evident „de cãruþã” în multe
privinþe) am ascultat mare parte din
drum câteva discuþii telefonice
difuzate de un cunoscut ºi apreciat
post de radio pe tema „de ce pleacã
românii din þarã?”.

Aparent cam ºtim cu toþii rãspunsul:
cauzele economice, dorinþa unui trai
mai bun, dorinþa de trimite acasã niºte
bani pentru aþi susþine familia. E o temã
veche, veche de când Europa ne-a
cuprins ºi pe noi între graniþele sale,
ºi odatã cu acest fapt extraordinar am
putut cãlãtori ºi munci în alte þãri.ªtiu
mulþi tineri al cãror singur gând major
e sã plece „afarã” ºi sã câºtige mai
bine decât pot câºtiga aici. Tema e
veche dar mereu actualã.

Iatã cã ne aflãm acum în faþa unor
date clare, oficiale, cel puþin în cazul
românilor stabiliþi în Marea Britanie.
Ne gândeam noi, dar efectiv nu cred
cã ne puteam imagina cã un milion de
conaþionali au cerut drept de rezidenþã
în vechiul regat britanic. Un milion de
români! Cifra mi se pare ºi acum când
scriu una enormã, greu de digerat,
deºi ea este una realã, nu una umflatã
de presã. Cu alte cuvinte un milion de
români preferã ºi vor prefera sã
rãmânã în Anglia, eventual cu una
douã excursii scurte în România, de
sãrbãtori. ªtiu una sau douã persoane

Exodul
stabilite acolo, ambele tinere, capabile.
Presupun cã marea majoritate a
românilor care au cerut rezidenþã acolo
sunt situaþi pe acest palier de vârstã ºi
pregãtire profesionalã.

Pentru Anglia e un câºtig, în mod
cert. Dar pentru noi? Pentru noi e o
pierdere, un eºec al tuturor guvernelor
incapabile sã asigure în þarã un climat
de siguranþã, prosperitate ºi progres.
O doamnã îºi punea problema cã dacã
ar reveni în România ºi s-ar întâmpla
ceva cu copiii unde, la ce spital i-ar
putea duce. Românii s-au obiºnuit cu
puternicul climat democratic ºi
instituþional din Occident, ºi le este
foarte greu sã se readapteze la
situaþiunea naþionalã. Situaþiune la care

ºi nouã, cei rãmaºi, de multe ori ne
este greu sã ne adaptãm.

La o populaþie care numãra dupã
1989 cca. 22 de milioane, un milion
este enorm. La acest milion se mai
adaugã cu certitudine altele,
concetãþeni rãspândiþi prin Franþa,
Italia, Germania, Spania etc. ªi încã
nu s-a încheiat exodul. E o realitate
dureroasã pentru noi ca popor, deºi
uºor de înþeles când te raportezi direct
la indivizi sau familii. Încet încet am
conturat dincolo de graniþele þãrii, o
altã Românie, alte mici Românii
constituite din conaþionali care ºi-au
luat inima în dinþi ºi au plecat dupã o
viaþã mai bunã.

Mai grea, dar mai bunã.



actualitateOBIECTIV mehedinþean 01 - 07.07.2021 pag. 3

Primãria municipiului
Drobeta Turnu Severin pregãteºte
redeschiderea Târgului Comercial
Veterani din municipiu ºi intervine
în aceste zile cu mici lucrãri de
întreþinere.
   “Târgul se va deschide pe data
de 3 iulie, cu precizarea clarã cã
NU a fost vândut, iar el aparþine
comunitãþii ºi aºa va rãmâne.
Suntem în cãutarea unei soluþii  Biroul de presã

În 3 iulie se redeschide
Târgul Comercial Veterani

pentru o nouã locaþie, tocmai
pentru a oferi atât comercianþilor,
cât ºi vizitatorilor condiþii cât mai
bune. Activitatea în târg a fost
suspendatã o perioadã din cauza
pandemiei, însã începând cu 3 iulie
lucrurile vor reveni treptat la
normal, iar cetãþenii vor avea din
nou acces la acest târg”, a precizat
primarul municipiului, Marius
Screciu.

Deºi pandemia a oprit
cursul lumii, pentru o bunã
perioadã de timp, a schimbat
mentalitãþi ºi s-a jucat cu psihicul
nostru, la cora Drobeta am
sãrbãtorit cu voie bunã ºi mult
optimism una din sãrbãtorile
tradiþionale care ne fac sã ne
întoarcem la repere ºi sã ne
amintim cine am fost, suntem ºi
vom fii mereu: ROMÂNI. Am
sãrbãtorit IA, bluza tradiþionalã
care îmbina în elementele ei
decorative bucuria, curajul ºi forþa
noastrã vitalã alãturi de Sânziene.

Sãrbãtoarea iei

IA este recunoscutã peste tot în
lume datoritã românilor care au
luat-o cu ei ºi purtat-o cu mândrie,
aºa cã am sãrbãtorit-o cu bucurie
alãturi de parteneri dragi Muzeul
Regiunii Porþilor de  Fier, Centrul
Cultural Nichita Stãnescu, Secþia
Arte, sub îndrumarea profesorilor
coordonatori prof. Doina Durdan ºi
prof. Lavinia Tudorache. În cadrul
evenimentului a avut loc expoziþia
de ii autentic tradiþionale ale
colecþionarului Mihai Vasilescu.
Parteneri media Obiectiv
Mehedinþean ºi Kiss FM.

Prefectul Judeþului
Mehedinþi, Cristinel Pavel, a
convocat pentru marþi, 29 iunie
a.c., ºedinþa Colegiului Prefectural
al Judeþului Mehedinþi.  La
întâlnirea desfãºuratã în Sala Mare
a Palatului Administrativ, în sistem
videoconferinþã, au participat
conducerea Instituþiei Prefectului
alãturi de reprezentanþii instituþiilor
publice deconcentrate, care au
prezentat raportul de activitate. Este
vorba de Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
Mehedinþi, Direcþia Silvicã
Mehedinþi ºi Direcþia Judeþeanã
pentru Sport ºi Tineret Mehedinþi.
   “În ºedinþa Colegiului Prefectural
de astãzi, APIA Mehedinþi a
prezentat un raport privind situaþia
cererilor unice de platã ºi pregãtirea
campaniei de control pe teren, iar
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi
Tineret Mehedinþi un raport privind
activitatea de tineret desfãºuratã în
cadrul instituþiei. De asemenea,
Direcþia Silvicã Mehedinþi a
prezentat planul de mãsuri
întreprinse pentru prevenirea

ªedinþa Colegiului Prefectural al
Judeþului Mehedinþi

incendiilor de pãdure. Se apropie
perioada de secetã ºi ºtim din
experienþa anilor trecuþi cât de
periculoase sunt aceste incendii,
aºa cum au fost cele înregistrate în
Parcul Naþional Porþile de Fier sau
în Parcul Naþional Domogled -
Valea Cernei”, a spus prefectul
Cristinel Pavel.
   Tot în cadrul ºedinþei Colegiului
Prefectural, la solicitarea
prefectului judeþului Mehedinþi,
directorul Direcþiei pentru
Agriculturã Mehedinþi, ªtefan
Rãceanu, a explicat motivul pentru
care producãtorii agricoli din judeþ
se plâng cã nu au piaþã de
desfacere. ªtefan Rãceanu a
precizat cã micii fermieri din
localitãþile cu tradiþie legumicolã
din Mehedinþi au refuzat asocierea
în cooperative agricole, ceea ce le-
ar fi dat ºansa unor investiþii cu
fonduri europene, pentru colectare,
depozitare ºi chiar procesare ºi
comercializarea produselor în
marile lanþuri de magazine.

INSTITUÞIA PREFECTULUI
JUDEÞUL MEHEDINÞI
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În comuna Isverna, judeþul
Mehedinþi, au avut loc duminicã, 27
iunie 2021, manifestãri comemorative
dedicate memoriei luptãtorilor
anticomuniºti.

Oamenii muntelui, îmbrãcaþi în
straie populare de sãrbãtoare, au
sosit cu mic, cu mare la vechea
ctitorie a pãrinþilor ºi strãbunilor lor
pentru a fi în duh de rugãciune cu
distinºii oaspeþi ºi cu Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei.

Luptãtorii anticomuniºti au fost comemoraþi la Isverna

A devenit deja o tradiþie ca la finalul
lunii iunie sau începutul lunii iulie sã
fie sãvârºitã Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie Arhiereascã la Parohia
Isverna ºi sã fie pomeniþi cei trei tineri
care au fost uciºi în Munþii Isvernei
de cãtre organele politice ale
regimului comunist.

Cuvântul de învãþãturã de la finalul
Sfintei Liturghii a fost rostit de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
care a subliniat importanþa acestui

eveniment din viaþa comunitãþii,
precum ºi obligaþia noastrã, aceea
de a cinsti memoria înaintaºilor.
Preasfinþia sa a vorbit ºi depre
suferinþa rãmasã în familiile celor
trei tineri uciºi pentru ca au încercat
sã se opunã regimului comunist.

Sfânta Liturghie a fost sãvârºitã
în pridvorul bisericii parohiale din
Isverna, apoi a fost sãvârºitã slujba
parastasului, prin purtarea de grijã
a reprezentanþilor Asociaþiei
Foºtilor Deþinuþi Politici, filiala
Mehedinþi, ºi a avut loc un scurt
moment artistic susþinut de Grupul

„Moºtenitorii” al ªcolii Gimnaziale
Isverna, prin osteneala autoritãþilor
locale ºi prin atenta coordonare a
profesorului Ana Buzatu.

Doamna Ileana Mateescu,
preºedintele AFDPR Mehedinþi a
evidenþiat suferinþele ce au fost
pricinuite de regimul totalitar
poporului român, atrãgând atenþia ºi
asupra direcþiei în care se îndreaptã
societatea de azi. În scurte cuvinte a
fost prezentatã ºi viaþa celor trei
martiri care ºi-au lãsat trupul în

acest pãmânt secular: Eugen
Bocârnea (student în anul III la
Medicinã în Bucureºti), Ion
Bocârnea ºi Gheorghe Eftimiu (elevi
în clasa a VIII-a la Liceul Traian). Toþi
trei, originari din Turnu Severin,
vãzând asupririle comuniºtilor
asupra poporului, au hotãrât sã se
alãture grupului de partizani ce se
aflau în Munþii Mehedinþiului. Însoþiþi
de un alt tânãr, cãruia i s-a pierdut
urma, au ajuns în Prejna, unde au fost
informaþi cã sunt urmãriþi, ulterior
dorind sã se întâlneascã cu aceastã
grupare la Bãile Herculane. Greºind
drumurile abrupte ale munþilor, au
ieºit la Isverna, unde au ºi fost prinºi
de autoritãþile locale ºi împuºcaþi
miºeleºte la 31 martie 1949, fãrã nicio
condamnare.

Tot cu acest prilej au fost pomeniþi
ºi eroii care s-au jertfit pe câmpul
de luptã pentru întregirea României,
precum ºi preoþii Victor Doman de
la Parohia Isverna ºi Ilie Isverceanu
de la Parohia Buseºti, care au suferit
în temniþele comuniste.

Pr. Marian Alin Giginã

Ziua de 26 iunie a fost o zi
deosebitã, pentru  un anumit numãr
de concitadini care, pe de o parte,
au sãrbãtorit pe plan naþional - Ziua
drapelului - cât ºi pe plan local
restrâns, pe Dealul lui Sân Petru   din
apropierea Municipiului Drobeta
Turnu Severin, au omagiat memoria
eroilor români ce s-au jertfit pentru
libertate ºi unitate, pentru un stat
unitar, liber ºi indivizibil.
   Obiceiul locului, ce l-au continuat în

De Ziua Drapelului pe Dealul lui Sân Petru

partea a doua, prin pelerinajul la crucile
din Dealul lui Sân Petru, în fiecare lunã
de iunie a anului este pentru
omagierea ºi pomenirea eroilor.
   Ziua Drapelului, ce ne aminteºte de
cele trei culori: roºu, galben ºi albastru,
culori inconfundabile, culori naturale
ºi care fac parte din spectrul luminii
(ROGVAIV), inconfundabile. Sunt
culori primordiale, care nu se obþin din
amestecul altor culori, fiind naturale
ºi au apãrut o datã cu creaþia. Putem fi

mândri de drapelul nostru de mai multe
ori, pornind de la alegerea strãbunilor
la Revoluþia de la 1848, l-a pãstrat ºi
Cuza-Vodã sub acea formã, cu toate
culorile la lance ca la obþinerea
independenþei  de Stat la 1878
poziþionarea culorilor sã fie cea pe care
o cunoaºtem cu albastru la lance.
   Sub acest drapel ºi pentru acest
drapel au murit eroii români în cele
Douã Rãzboaie Mondiale.
   Pentru aceºti eroi, în acest loc
binecuvântat ºi plin de istorie ºi
legende, Preotul Petre Rozalian a
oficiat o slujbã de pomenire a
eroilor români, ajutat de dascãlul
Tucã Alex. La aceastã slujbã au
asistat cei prezenþi ca în fiecare an,
concetãþeni, ce doresc sã nu se
piardã acest obicei, acela de
respect faþã de jerta înaintaºilor.
Acest respect de omagiere ºi
pomenire a lor, sã revinã treptat în
conºtiinþa naþionalã, ca sã nu ne uitãm
originile ºi obligaþiile spirituale, care
ne mai animã. Sã nu se uite jertfa lor
supremã, pentru þarã ºi drapel, pentru
cei cu al lor sânge au pus bazele

României Mari ºi moderne.
 Chiar dacã prioritãþile profesionale
(în goana zilnicã dupã profit),
precum ºi a celor domestice ºi
personale, sau ariviste sunt pe
primul loc, ar trebui sã nu se uite ºi
cele spirituale ºi cele de omagiere a
eroilor noºtri pe care nu trebuie sã-
i neglijãm, sau mai rãu sã-i uitãm!
   Problemele “vieþii” ne fac sã fim
sceptici, sã ne pierdem în
cotidianul, de multe ori derizoriu ºi
repetabil, fãrã prea multe mulþumiri
personale ºi familiare, ºi fãrã liniºte
personalã ºi colectivã, cu atât mai
puþin liniºtea sufleteascã.
   De liniºte ºi încredere în forþele
proprii, necesare pentru noi creaþii,
de care naþiunea românã este
capabilã, dar numai în spirit,
gândire ºi acþiune. Aºa au fãcut la
1918, când erau mult mai multe
elemente care îi despãrþeau. Dar au
stat toþi la aceeaºi masã ºi s-au
înþeles. Sã facem ca ei, istoria nu
trebuie uitatã.
   Dumnezeu sã vegheze România!

 Ing. Stancu-ªtefan Rãchitan
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Ziua internaþionalã a Dunãrii
a fost marcatã marþi cu o acþiune de
ecologizare a celui mai mare fluviu
din Uniunea Europeanã. Acþiunea a
avut loc la Orºova, în golful în care
Cerna aduce la fiecare viiturã tone de
mizerii din amonte. Activiºtii de
mediu au venit aici pentru a strânge
plasticele care au rãmas în albia râului
dupã viiturile din primãvarã ºi nu mici
le-au fost eforturile, chiar dacã au
adus cu ei ºi un vaporaº construit
special pentru astfel de situaþii.

Vaporaºul este conceput în
România, este complet electric ºi
foloseºte un motor Tesla, fiind
inaugurat oficial luna trecutã la
Braºov. Acum i-a venit vremea sã
ajungã la Orºova, numai cã aici a avut
de trecut testul crengilor care au
rãmas printre peturi ºi care au
îngreunat acþiunea de strângere a
gunoaielor. Vaporaºul este alimentat
cu energie de la panouri fotovoltaice
întrucât dacã ar avea un motor clasic  Gelu Ionescu

Peturile de pe Dunãre, strânse cu un vaporaº electric!
ar polua apa atunci când este folosit,
de exemplu, în curãþarea barajelor
care alimenteazã diverse oraºe. Cei
de la „Act for Tomorrow” au conceput
ºi construit vaporaºul ºi tot ei au
venit cu voluntari aici, în timp ce
activiºtii de mediu de la „Mai mult
verde” au instalat un  baraj plutitor
menit sã stopeze înaintarea peturilor
atunci când sunt aduse din munte.

Rãmâne de vãzut dacã barajul va
rezista ºi la buºtenii pe care apele îi
aduc cu ele, directorul de comunicare
al asociaþiei, Oana ªerban
menþionând cã barajul este din oþel
ºi este de tip modular, putând fi extins
sau restrâns în funcþie de necesitãþile
din teren. Reprezentanþi ai Apelor
Române Banat veniþi de la Timiºoara
pentru aceastã acþiune au menþionat
cã anual din golful Orºovei sunt
strânºi circa 500 metri cubi de
plastice, în special sticle, care sunt
aduse de Cerna în Dunãre.
   Primarul din Orºova, Marius Stoica,

a recunoscut ºi el cã situaþia este una
neplãcutã pentru autoritãþile locale
care nu au nicio vinã în aceastã
poveste. Pe de o parte localnicii
reclamã poluarea cu peturi, iar pe de
altã parte mizeria face imagine proastã
oraºului în ochii turiºtilor care vin în
numãr mare pentru a vizita Clisura
Dunãrii. „Cel mai important lucru este
ca noi, cetãþenii, sã conºtientizãm cã
facem rãu naturii ºi ne facem rãu nouã

aruncând peturile la voia întâmplãrii.
Pentru aceste resturi ºi nu numai s-
au inventat coºurile de gunoi. De
aceea le spun tuturor, acum, de Ziua
Dunãrii, sã nu mai arunce peturile în
apã sau în parcurile acestei minunate
þãri numitã România. Existã suficiente
coºuri de gunoi pentru a ne putea
pãstra Dunãrea curatã ºi natura
frumoasã”, a spus edilul.

Miºcarea de teatru în Severinul
modern este atestatã la 1867. În 1963,
apare Teatrul popular. Teatru
profesionist de tip “municipal” sau “de
stat” sau “dramatic” sau sub orice
denumire, dar care sã aibã autoritatea
unui colectiv bugetat - parþial sau total
- activ ca instituþie dedicatã producþiei
teatrale, cu organigramã proprie, cu
stagiuni permanente etc, Severinul nu
a avut, deºi ºi-a dorit mereu dupã
1963, deºi a avut mereu argumente în
acest sens, deºi s-au fãcut nenumãrate
diligenþe ºi s-au depus proiecte ori s-
au desfãºurat alte demersuri bine
susþinute în acelaºi sens. Aºa s-a
fãcut cã miºcarea teatralã
severineanã, în timp, a eºuat mai mult
sau mai puþin tãcut în desfiinþare.
   De vreo patru ani, Manuela
Vasilescu retrezeºte apetitul
Severinului pentru producþia proprie
de spectacol de teatru prin intermediul
unui ambiþios proiect ce se vrea unul
pe termen lung: Trupa de teatru
JUNIOR. În speþã, este vorba despre
înfiinþarea unui grup de lucru în aria
artei actorului ºi a producþiei de mini-
spectacole de teatru cu copii cu vârste
între 5-12 ani. Copiii, sprijiniþi de
pãrinþi, au preluat frâiele stagiunii de
teatru, la nivelul unui colectiv de

JUNIOR - trupa de teatru ce scrie istorie
amatori, desigur, ºi lucreazã cu o
energie debordantã felurite scenarii,
adatãri dupã texte celebre ori opere la
fel de cunoscute, asta ºi pentru a face
accesibil textul vârstei lor, dar ºi pentru
a compensa lipsa unor texte adecvate
de pe piaþa literaturii dramatice.
   O ultimã realizare este ºi spectacolul
din 28 iunie, SCUFIÞA ROZÃ, adaptare
liberã dupã celebrul text “Scufiþa
roºie”, în care foarte mulþi tinerii actori
severineni joacã cu poftã, cu implicare,
cu energie ºi talent. Pentru vârsta ºi
pentru... bugetul alocat - în afara
infrastructurii pusã la dispoziþie de
Palatul culturii “Teodor Costescu” sub
a cãrui egidã funcþioneazã trupa
JUNIOR, ºi alte câteva finanþãri strict
utile - pãrinþii sunt principalii ºi cam
singurii... sponsori ai producþiei
menþionate, ca ºi a celorlalte, de altfel.
   În acest gest al micilor noºtri actori,
trebuie sã vedem relansarea ideii
producþiunilor de teatru severinean,
dar ºi un important avertisment la
adresa adulþilor, care nu se mai
implicã în aºa ceva decât cu pretenþii
financiare - de neexclus, desigur, dar
nu ca factor strict determinant al
acestui proiect artistic - apoi, cu lipsa
de implicare... tradiþionalã (sic!) a
autoritãþilor locale în demararea ºi

susþinerea energicã, hotãrâtã a acestui
deziderat cultural al Severinului.
   În 2027 - peste 6 ani, deci - se vor
împlini 160 de ani de atestare
documentarã a miºcãrii teatrale
severinene, iar în 2023 - peste 2 ani,
adicã - se vor împlini 60 de ani de la
înfiinþarea prin Decret al fostului
Consiliu de Stat a Teatului popular
severinean. În acest context aniversar,
Trupa de teatru JUNIOR este singura
care ar putea sã ne reprezinte...
realizãrile în mod activ. Copiii de azi,
vor fi atunci, dacã vor continua, dacã
vor fi susþinuþi, dacã se vor ralia ºi
alþii acestui proiect, niºte adolescenþi
ºi niºte tineri frumoºi, cu palmares,
deja, cu roluri ºi reprezentaþii în
repertoriu. Bravo, lor!
   Dar, oare, nu este prea puþin? Oare,
nu este prea... incomod pentru
autoritãþile locale? Pentru palmaresul
lor cultural? Nu este prea sãrac panoul

teatral severinean la asemenea
dimensiuni sãrbãtoreºti? Desigur, cã da!
   Timp mai este, voinþã mai trebuie! ªi
credinþa cã se poate, cã Severinul meritã
o asemenea dimensiune a finanþãrii! Cã
meritã o reunire a eforturilor factorilor
ºi municipali ºi judeþeni, a celor din
sectorul public ºi a celor din sectorul
privat! Un argument mai bun cã se vrea,
cã avem o nouã... cãrãmidã la
fundamentarea viitorului TEATRU
SEVERINEAN - aceastã trupã de copii -
nici cã se poate. Aceºti copii ºi pãrinþii
lor, ºi mentorii lor, ºi direcþiunea
Palatului culturii - scriu istorie culturalã,
deja, ce va fi recunoscutã peste vremi,
trebuie sã ne ridicãm ºi noi, ceilalþi, la
acest nivel! Atfel, riscãm acelaºi fiasco
ruºinos, mai mult sau mai puþin, ºi nu
se cade cel puþin în faþa generaþiilor
petrecute pe scândura acestui edificiu
pe care toþi l-am numit ºi-l numim cu
atâta drag, TEATRU. Dan ªalapa

Foto – moment final al reprezentaþiei cu “Scufiþa rozã”, 28 iunie 2021.
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Pentru cã ºi-o doresc! Acesta este
rãspunsul care rezumã cel mai bine direcþia spre
care se îndreaptã, printre alte “noi direcþii”, noua
ordine mondialã. Da, drepturile fiecãruia de a
decide asupra propriului corp sunt inalienabile,
acesta ar fi argumentul care susþine cel mai bine
demersul susþinut inclusiv în Parlamentul
european, votat ºi de majoritatea covârºitoare a
parlamentarilor noºtri de acolo.
   Este o problemã durã de eticã, aºa cum este ºi
aceea a legiferãrii adopþiilor de copii de cãtre
cuplurile gay sau lesby. Sau aceea a cãsãtoriilor
între persoane de acelaºi sex. Sau a schimbãrii de
sex, la cerere, desigur cu suportarea cheltuielilor
aferente, deloc de neglijat.
   Întrebarea ce s-ar ridica în atari împrejurãri, este
cât de mult conteazã normalitatea, adicã natura
înseºi, care s-a strãduit de-a lungul a milenii sã
defineascã omul aºa cum îl ºtim, ca parte a speciei
mamifere de pe planetã, cât conteazã mileniile sau
secolele de moralã, de dezbatere asupra
caracterului de bun ºi de rãu în raport cu natura,
cu intervenþia omului în creaþia universalã, fie ea
acceptatã ca efect al unor condiþii spontane
întrunite, fie a intervenþiei unui factor divin? Cât
conteazã toate acestea, dependente de echilibrul
cosmic, pânã la urmã, în faþa unor precepte pe care
tot noi, oamenii, le-am statuat, le-am acceptat ca
fiind definitorii, moral, pentru condiþia umanã?
   Oare, cât de mult bine aduce naºterea de prunci
de cãtre bãrbaþi, în afara aceluia de a le conferii
acestora o satisfacþie personalã, sau de grup? Oare,
cât rãu se infiltreazã în lume dacã nu se va legifera
de cãtre unele state acest deziderat?
   Dintr-o altã perspectivã, oare, eschimoºii, ce zic
de aceastã iniþiativã a politicienilor noºtri moderni?
Dar populaþia polinezianã? Dar chinezii, care se
confruntã deja cu sporuri de populaþie în exces,
raportat la posibilitãþile de a susþine o asemenea
populaþie? În India cea supra-populatã, ce se va
întâmpla când vor începe sã nascã, la unison,
bãrbaþi ºi femei, prin oraºele supra-luxoase, dar
ºi prin periferiile supra-aglomerate?
   Libertatea de a decide asupra propriei persoane, ca
orice fel de libertate, este ºi aceastã limitatã, conform
acelei “reguli de aur”:Libertatea mea înceteazã acolo
unde începe libertatea ta. ªi-apoi, chestia aceasta, a
libertãþii, este tot utopie, ca ºi dreptatea, egalitatea,
adevãrul, nu? Le conºtientizãm, dar nu ºtim niciodatã
cum aratã ele în toatã splendoarea lor purã!
   Aºadar, bãrbaþii trebuie sã nascã pentru cã sunt
liberi s-o facã! Dar s-o facã, raportat la marile
valori ºi politice ºi morale, atunci când vor avea
dreptate absolutã, vor avea un statut perfect egal
cu al femeii ºi vor demonstra cã adevãrul-
adevãrat al evoluþiei speciei umane depinde de
acest lucru! C. OVIDIU

De ce ar trebui sã rãmânã
bãrbaþii gravizi? Când îl vezi pe onor domn ministru Virgil

Popescu cum se „scaldã”-n politica localã cam

ca pinguinii scãpaþi în cada cu cuburi de gheaþã,
mai cã-mi vine dor de Duicu. Ioan Adrian Duicu.
Care ºtia sã facã opoziþie, ºi începuse chiar sã
înveþe cu ce se „mãnâncã” politica localã.
   Bunãoarã, într-o comunã din Mehedinþiul ãsta
care musteºte a primari gospodari, de nu-i vezi la
faþã din cauza bãlãriilor care-au invadat drumurile
ºi de-a stânga ºi de-a dreapta, Obârºia de Câmp,
au avut loc alegeri locale, ca urmare a faptului cã
fostul a devenit... fost. Partidele politice au venit
cu candidaþi, proiecte, platforme ºi alte cele,
necesare unei campanii electorale decente, am
spune. Numai cã, pe ultima sutã de metri au
început sã curgã „votanþii” aduºi de aceleaºi
partide, cu „arcanul”, cã aºa e românul, nu se mai
saturã sã-ºi facã datoria civicã, moralã ºi LEGALÃ
de a vota unde vrea muºchii liderului de partid.
   A ieºit primar o femeie, în fine, nu are rost sã
numãrãm voturile „pentru” ale fiecãruia, voturile
nule, voturile turiºtilor de partid ºi de interese
locale. De parcã ar conta asta în ochii, inima ºi
sufletul oamenilor simpli din Obârºia. Dar parcã
prea asistãm impasibil de scârbiþi la toate
rahaturile politice ale ultimilor 30 de ani, parcã
prea batem din palme festivistic atunci când se
iveºte, pe uliþa plinã de praf ºi de gropi, un
„jmekeraº” dã Bucureºti plin de speech-uri ºi ace
de cravatã dã porþelan. ªi nu prea avem nevoie de
aºa ceva, în condiþiile în care noi nu ne putem
vinde castraveþii-n marketuri!
   Asta avem, asta meritãm, ºi, apropos de Duicu,
opoziþie ºi speech-uri de vrãjealã, ca la Capitalã. Ia
uitaþi ce declarã Mãria Lor Onor Ministrul Energiei
ºi Preºedintele PNL Mehedinþi, Virgil Daniel
Popescu, la o postare: „Rezultatele alegerilor parþiale
de ieri din comuna Obârºia de Câmp, ”roºie” prin
tradiþie, îmi oferã ocazia sã îl felicit pe candidatul
PNL Nicu Butaru, având în vedere cã acum PNL
se plaseazã la 34,34%, în timp ce în 2020 procentul
era de 10,26%.  Între timp alþi peste 400 de locuitori
din comuna Obârºia de Câmp s-au convins cã
liberalismul este cea mai bunã soluþie pentru
dezvoltare, iar asta mã bucurã. Vom munci mai
departe, pentru a le demonstra cã avem cele mai

Despre „VALORILE” POLITICE LOCALE
bune soluþii ºi cele mai bune proiecte de dezvoltare.
Mergem împreunã mai departe, pentru binele

mehedinþenilor”.
   Ori noi suntem proºti de-a binelea, ori domn
Ministru se face cã nu e din Mehedinþi: pãi feliciþi
candidatul cã a obþinut 34% din ce, bãi, liderule de
partid? Din masa de turiºti electorali? Taie din ele,
dã-le dreac, cã aºa nu se mai poate! Dacã asta-i
politica liberalã ºi liberalismul cu care VOI mergeþi
înainte, sã vã fereascã al de Sus sã se-ntoarcã Duicu
în 2024, cã nu mai luaþi nici 144%, la o adicã...
   Asta-i una. Cealaltã vine de pe partea ailaltã
a politicii.
   ªi, ca sã nu zicã lumea votanþilor cã „dãm”
numai într-o anumitã parte politicã localã, am
descoperit, pe facebook, platforma de socializare
cea mai adevãratã, de un alt „politician”, Alin
Rapcea, ºi a lui postare: „În Mehedinþi ca sã iei
gradaþie de merit trebuie sã fi fost colaborator ºi
gornist la securitate! Oare câte familii au suferit
de pe urma domnului turnãtor, câtã mojicie îþi
trebuie ca om sã stai la masã ºi în cancelarie cu
prietenii ºi colegii, sã-i tragi de limbã ºi dupã sã-i
torni ºi sã fie sãltaþi! Ne întrebam acum dacã doar
domnul dãdea pe goarnã, dar se pare cã nu, vom
afla în curând!! Cu astfel de oameni defileazã PNL
Mehedinþi în funcþii publice!!!! Va -urma!!”
   Nu mai trebuie sã ne-ntrebãm „ce-are sula cu
prefectura”, cã se supãrã politicianistul domn
Prefect Pavel ºi cine ºtie ce-i mai ºoptesc la ureche
clãnþãii de serviciu...
   Alin Rapcea e supãrat nevoie mare pe gradaþii,
nu pe „gradaþi”, ºi de aici scandalul. „Generãleasa”
Dana Trancotã, soþia soþului Dan Trancotã pe care
Alin Rapcea ni-l reaminteºte ca ºi colaborator ºi
gornist la securitate, e vinovatã cã a fost soþul ei
ce a fost. ªi de aia nu primeºte Alin Rapcea gradaþie
de merit. Un fel de „sula ºi prefectura”, adicã
aceleaºi frustrãri politicianiste imbecile lansate azi
de unul, mâine de altul ºi aºa mai departe, cã aºa
merge-n judeþul ãsta de vreo 30 de ani.
Poate cã de aceea nu avem LIDERI în adevãratul
sens al cuvântului, cã nu ºtiu sã deosebeascã sula
de Prefectura ºi procentul de... turiºti!
Vai mama voastrã de localnici, cã a noastrã-ºi face
cruce! Amin!  St. JUST
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  Nu mã gândesc acum doar la
potenþialul turistic al Mehedinþiului
(istoric, cultural, monahal,
agroturism, etc) despre care politrucii
vremii îºi aduc aminte doar în
preajma campaniilor electorale. Mã
gândesc la unul din miile lucruri
simple. La darurile ºi îmbrãþiºarea pe
care ni le oferã în fiecare secundã
bãtrânul fluviu, la insensibilitatea
clovnilor politici ai zilelor noastre de
a rãspunde ofertei naturii, ºi la
neputinþa lor administrativã de a oferi
un serviciu public gratuit comunitãþii
din care fac ºi ei parte.

Fãrã a minimaliza problemele reale
ale Severinului ºi Mehedinþiului, cum
sunt:  racordarea la gaz, sãnãtatea,
locurile de muncã  sau exodul forþei

Darurile irosite ale Dunãrii Romanii îl zeificau ºi îi spuneau Danubius. Noi îl ignorãm ºi-l umplem de
mizerie. De peste 30 de ani îi irosim darurile pe care ni le oferã

necondiþionat. Iar vechea vorbã româneascã care spune cã „Dumnezeu
îþi dã, dar nu-þi bagã ºi în traistã” este mai actualã ca niciodatã.

de muncã calificate,  vã exemplific
doar douã dintre poveºtile de succes
ale unor comunitãþi situate pe malul
bãtrânului fluviu, din multele
existente în lungul drum al Dunãrii
de la izvor pânã la vãrsare.

Calafat ºi Kladovo (Serbia). Douã
orãºele riverane Dunãrii. 8.000-
10.000 de locuitori. Ce au în comun
aceste douã oraºe poate vã întrebaþi?
Au avut doi edili care au simþit
potenþialul oferit de fluviu pentru a
creea un serviciu public gratuit în
folosul cît mai multor cetãþeni.
Vorbesc despre douã plaje publice la
Dunãre, la care accesul cetãþenilor
plãtitori de taxe nu este îngrãdit în
niciun fel.

Plaja Baºcov, denumitã ºi litoralul

Plaja Baºcov

Plaja Kladovo

oltenilor. Se aflã la 2 kilometrii de
Calafat ºi 400 de metrii de podul
Calafat - Vidin. 5.000 de metrii pãtraþi
de plajã amenajatã pe malul Dunãrii.
ªezlonguri, umbrele, duºuri, terenuri
de sport, restaurant, locuri de cazare
ºi posibilitãþi de distracþie multiple.
https://adevarul.ro/locale/craiova/
cat-costa-olteni-litoralul-vis-malul-
dunarii-totul-despre-bascov-plaja-
cau ta ta-anua l -mi i -oameni -
1_5b62abeedf52022f75e7a91c/
index.html

Kladovo orãºelul cochet din Serbia
situat în oglindã cu Drobeta Turnu
Severin dispune de asemenea de o
plajã publicã de peste 7.000 de metri
pãtraþi. Aceleaºi facilitãþi: ºezlonguri,
umbreluþe, duºuri, terenuri de volei,
restaurant ºi multe alte posibilitãþi de
distracþie. https://stirileprotv.ro/stiri/
travel/romanii-asteptati-pe-malul-
sarbesc-al-dunarii-cum-isi-
promoveaza-vecinii-plajele.html.

De altfel astfel termenul de plajã
publicã existã peste tot în lume, iar mai
toate comunitãþile civilizate aflate pe
malul Dunãrii au asemenea locuri de
agrement. În urmã cu 10 ani s-a încercat
ºi în Severin amenajarea unui teren cu
destinaþia de  plajã publicã la malul
Dunãrii, în cartierul Schela Cladovei.

Totul a eºuat într-o concesiune
pãguboasã ca multe alte concesiuni
acordate pe ochi frumoºi de potentaþii
vremurilor clientelei abonate mai mereu
la banii publicii ai oraºului. Anii au trecut
ºi din pãcate slujbaºi comunitãþilor
noastre au rãmas ancoraþi tot la  nivelul
bordurilor  pe care le fixeazã de zeci de
ani. Aceºti urmaºi nedemni ai
Meºterului Manole care în secolul 21

nu pierd ocazia de a se lãuda vomitiv
cu alei, parcãri,  borduri fixate ºi drumuri
prost asfaltate, uitã cã în urmã cu 2000
de ani romanii construiau pe aceste
locuri, cetãþi, terme, drumuri de piatrã
ºi poduri, pe care ei de zeci de ani, nu
reuºesc nici mãcar sã le reabiliteze ºi
sã le repunã în circuitul touristic (ex:
piciorul podului lui Apolodor din
Damasc ºi drumul de acces cãtre
acesta).

Mãi ciocoilor!!!! Trãi-v-ar   bordura,
cã ea v-a fãcut oameni! Mai faceþi ºi
voi ceva din proiectele acelea promise
anul trecut în campania electoralã?

 Lãsând  amãrãciunea  deoparte,
ca orice alt bun naþional, plaja
aparþine membrilor comunitãþii.
Bunul simþ spune cã, indiferent cât
de imorale  sunt multe dintre legile
actuale, principiul corect ar fi ca
asemenea bunuri naþionale sã fie la
îndemâna publicului, iar accesul
cetãþenilor, plãtitori de taxe, nu ar
trebui sã fie îngrãdit în niciun fel.

Din pãcate,  noi mehedinþenii am
fost mai mereu la cheremul unor
ignoranþi, ariviºti, parveniþi, demagogi
ºi combinatori politici care odatã ajunºi
la putere au uitat cã trebuie sã lucreze
în folosul comunitãþii.

Din naivitate, din speranþã,
decepþionaþi de unii ºi minþiþi de alþii,
puþini dintre noi mai cred  astãzi
vorbele goale ale politrucilor zilei.

Este unul din multele exemple  ale
mizeriei politice care bântuie
Severinul, un oraº frumos, dar
administrat pe genunchi, fãrã o
minimã viziune ºi în funcþie de
interesele clientelei politice.

 Valeriu PERA

FACEBOOK SPRIJINÃ POLIÞIA ROMÂNÃ, ÎN
CADRUL MECANISMULUI „ALERTÃ RÃPIRE COPIL”

Începând de astãzi, Facebook sprijinã
Poliþia Românã cu mediatizarea
cazurilor, în cadrul Mecanismului
„Alertã Rãpire Copil”. Video: https://
youtu.be/8ypLG12yE9Y „Alertã Rãpire
Copil” este un mecanism naþional de
alertã publicã, care se declanºeazã în
situaþii de rãpire a unui copil ori în
situaþii în care vorbim de un copil
dispãrut, a cãrui viaþã poate fi în pericol.
Dupã declanºarea alertei, oricine are
vreo informaþie despre copilul rãpit,
este rugat sã anunþe imediat poliþia.
Disponibilitatea platformei de social-
media Facebook, de a deveni partener
al Mecanismului „Alertã Rãpire Copil”,
oferã posibilitatea diseminãrii, cãtre
utilizatorii acesteia, a alertelor generate
în cazul declanºãrii mecanismului.
România, prin Poliþia Românã, este cea
de-a 24-a þarã din lume care colaboreazã
cu Facebook pentru gãsirea copiilor
rãpiþi. Mediatizarea alertelor prin
intermediul Facebook necesitã

transmiterea acestora într-un format
specific cãtre platforma social-media.
   Totodatã, pe lângã informaþiile
specifice transmise cãtre Facebook,
mesajul de activare va fi însoþit de un
link URL cãtre comunicatul de presã al
Poliþiei Române, despre cazul care a dus
la declanºarea mecanismului, comunicat
publicat pe pagina www.politiaromana.ro
sau pe pagina oficialã de Facebook a
instituþiei. Astfel, utilizatorii Facebook
pot accesa, prin intermediul link-ului,
mai multe informaþii legate de cazul
mediatizat. De la operaþionalizarea
Mecanismului, în anul 2011, au fost
declanºate 8 alerte, toate fiind clarificate
rapid, în urma investigaþiilor fãcute de
poliþiºti ºi a informaþiilor obþinute de la
cetãþeni, fiecare caz având caracteristici
ºi rezolvãri specifice. Mecanismului
„Alertã Rãpire Copil” este similar
sistemului „Amber Alert” din Statele
Unite ale Americii.
 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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Brusc, o maladie asemãnãtoare pânã la
identitate cu gripele sezoniere care bântuie
anual blânda noastrã planetã, a fost ridicatã
la nivel de apocalipsã. În ciuda numeroaselor
acuzaþii de conspiraþionism, a pedepselor
drastice aplicate contestatarilor versiunii
oficiale prin care se afirma cã nenorocirea
ce a oprit din mersul sãu roata lumii s-a
nãscut printr-o minune din cadavrul unui liliac
nãsos oferit spre vânzare într-o piaþã
aglomeratã din imensa Chinã, apar tot mai
multe dovezi cã nimic nu a fost întâmplãtor.

Într-un termen scurt  raportat la
dimensiunea sa spaþialã, întreaga omenire
a fost terifiatã. Teama a înlocuit orice reacþie
raþionalã ºi fiecare împotrivire. Oricare
încercare de a evada din lagãrul psihiatric
îngrãdit cu zidurile ridicate de fricã a fost
înãbuºitã din faºã cu cruzime. Cifrele
evidenþiazã un adevãr dur: prin proporþii,
prin efecte ºi prin urmãri, prin numãrul de
morþ i º i prin fenomenele sociale
distrugãtoare generate, pandemia a depãºit
dimensiunile unui rãzboi mondial. Acest
rãzboi e încã fierbinte. El se aflã în plinã
desfãºurare. Iar sfârºitul sãu, incert,
probabil aflat la îndemâna câtorva iniþiaþi,
nu-l poate prevede nimeni.

Ca parte a aceste i înfr icoºãtoare
zvâcoliri sociale, politice ºi economice,
un imens aparat de represiune a funcþionat
ireproºabil ºi ca urmare propaganda fricii
ridicatã la rang de religie universalã a
bulversat fiecare locuitor al Terrei. La
unison, din îndepãrtatul occident la
extremul orient ºi de la polul boreal la cel
austral,  ca urmare a inventãri i unui
mecanism administrativ ce a funcþionat
eficace chiar ºi contra naturii, timp de
peste un an aproape toþi morþii de pe glob
au fost catalogaþi ca fiind victime ale
teribilului flagel. Milioanele de cadavre,
contabilizate zilnic prin instituþii special
create atât la nivel naþ ional  cât ºi

Covid-19 a încetat sã fie numai o boalã.
Covid-19 a devenit ideologie

internaþional, continuã sã fie afiºate public,
clipã de clipã, prin toate trompetele mass-
media, ca semnul cert al unei apocalipse.
Catalogaþi apoi în statistici înfiorãtoare,
munþii de cadavre sigilate în saci de gunoi
au fost prezentaþi drept imagine a viitorului
ce ne este rezervat fiecãruia, dar mai ales
oricãrui neîncrezãtor rebel.

Inchizitorii
„Crezi în virus?”, a fost întrebarea cu care

inchizitorii moderni ne sondau virtutea
supunerii totale. Orice rãspuns negativ ºi
oricare încercare de a evita exprimarea totalã
a adeziunii oarbe la versiunea oficialã te
transformau într-un proscris. „Cum sã poþi
avea încredere într-un ins care nu crede în
coronavirus?”. Este întrebarea pe care am
auzit-o rostitã, cu o silã nedisimulatã faþã de
„necredincios”, de cãtre unul dintre
conducãtorii de vazã ai naþiunii. Era direcþia
de atitudine indicatã de la cel mai înalt nivel
cetãþeanului „responsabil” înspãimântat deja.

Mai apoi, întrebarea de coºmar s-a
repetat  La un alt nivel. De aceastã datã
„virus” a fost înlocuit cu „vaccin”. Nu crezi
în vaccin, eºti duºmanul poporului! Exact
la fel ca în timpurile de tristã amintire când
dacã nu credeai în lozinca partidului erai
condamnat pentru sabotarea statului aflat
în luptã pentru asigurarea bunãstãrii
întregului popor prin edificarea societãþii
socialiste multilateral dezvoltate…

În timp ce obligativitatea vaccinãrii
seamãnã tot mai mult cu o navã care se
apropie de port, actualul ministru al Sãnãtãþii
a fost întrebatã dacã vaccinarea va deveni
obligatorie printre angajaþii din spitale. „Nu
va fi obligatorie dacã utilizãm acele pârghii,
dar, da, studiem diferite scenarii prin care
sã facem indezirabilã lipsa dorinþei de
vaccinare.[…] Nu m-aº duce neapãrat la
pedepse, dar poate cã o frecvenþã mai mare
a testãrii ºi o obligativitate a testãrii, ºi o
periodicitate crescutã a testãrii personalului
care este nevaccinat este un scenariu de
abordat, dar toate acestea le discutãm în
aceste zile ºi vom vedea pe care dintre ele
le vom adopta”[1]. Adicã, doamna ministru
are în vedere aplicarea democraticã a
vechiului principiu românesc al muncii
voluntare obligatorii.

De ce ideologie?
De ce Covid-19 este deja o ideologie?

Pentru cã rãspunde pe deplin tuturor
termenilor care caracterizeazã ideologiile.
Câteva argumente ne vor lãmuri. Sã începem
cu felul în care Dicþionarul explicativ al limbii
române defineºte ideologia: „Totalitate a
ideilor ºi concepþiilor care reflectã interesele
unei clase sau pãturi sociale ºi care servesc
la consolidarea sau la schimbarea relaþiilor
sociale existente”  Ar fi extrem de greu de
negat cã pandemia pe care o traversãm azi,
declaratã ca atare în mod discutabil dupã o
lungã perioadã de incertitudine, nu reflectã
interesele unei structuri sociale aparte. Fiecare
dintre noi poate identifica uºor ºi arãta cu
degetul acea categorie socialã care a profitat
din plin ºi care beneficiazã în continuare de
pe urma existenþei acestei maladii. A bolii
care, în mod inexplicabil pentru naivi, ºi-a
primit denumirea Covid-19 cu mulþi ani înainte
de manifestarea sa concretã.

De asemenea, azi numai naivii incurabili
se mai îndoiesc cã afecþiunea Covid-19 are

ca scop schimbarea relaþiilor sociale
existente. Chiar ºi cei mai fanatici apãrãtori
ai ideii cã virusul a apãrut ca urmare a unei
deviaþii naturale accidentale s-au vãzut
obligaþi sã recunoascã rolul pe care boala
aceasta îl are în restructurarea societãþii
viitoare. Ne-a declarat-o deschis, prin
lansarea iniþiativei Marea Resetare la chiar
debutul pandemiei, inclusiv conducerea
Forumului Economic Mondial organizat anul
trecut la Davos. În cadrul Forumului,
tehnocratul Klaus Schwab, fondator ºi
preºedinte al Forumului Economic Mondial,
a þinut sã precizeze: „Rãspândirea alarmantã
a coronavirusului ne-a arãtat cã sistemele
noastre vechi nu mai sunt potrivite pentru
secolul XXI, a arãtat o lipsã fundamentalã
de coeziune socialã, corectitudine,
incluziune ºi egalitate. Acum este un moment
propice, atât pentru a lupta cu virusul, cât ºi
pentru a modela sistemul, pregãtindu-l astfel
pentru era post-coroanavirus” [2].

În cartea sa din 2020 (întâmplãtor
apãrutã tot în plinã pandemie) privind Marea
Resetare, Schwab susþine cã biotehnologia
ºi alimentele modificate genetic ar trebui
sã devinã un pilon central al problemelor
de penurie alimentarã mondialã, probleme
pe care Covid-19 -ul le-a exacerbat. Faptul
cã este unelt irea celor mai inf luente
corporaþii ºi miliardari din lume care stau
în consil iul de administraþ ie al FEM
împreunã cu studentul lui Kissinger, Klaus
Schwab, împreunã cu ºeful Naþiunilor Unite
ºi FMI, cu directorii executivi ai celor mai
mari giganþi financiari din lume, inclusiv
Blackrock, Blackstone, Christine Lagarde
de la Banca Centralã Europeanã, David
Rubinstein din grupul Carlyle, Jack Ma, cel
mai bogat miliardar din China, constituie o
dovadã suficientã cã Marea Resetare nu
este pusã în practicã în favoarea
adevãratelor noastre interese, în ciuda
cuvintelor lor mieroase. Aceastã agendã
distopicã reprezintã versiunea „1984”
(romanul „O mie nouã sute optzeci ºi patru”,
George Orwell, tipãrit în 1949). Covid-19
nu a fost decît preludiul[3].

De-ar fi sã mergem mai departe pentru
lãmurirea celor încã neconvinºi cã, printr-
un mecanism atent elaborat, s-a reuºit
transformarea unei maladii într-o ideologie
ce ne este impusã zi de zi, ar mai trebui sã-
i citãm pe Marx care spunea cã ideologie
este „Orice idee care contribuie la
camuflarea contradicþiilor sociale”. (Sã nu
ne mire recurgerea la filozofia marxistã.
„Studenþii de la Oxford au votat cã Regina
Elisabeta e retrogradã, iar portretul ei din
t inereþe trebuie scos de pe pereþi i
principalelor sãli de curs. Pare incredibil,
nu? Asta dupã ce noua generaþie de
politicieni i-au ridicat lui Marx statuie[4]).

Tot în ceea ce priveºte esenþa
ideologiei,filozoful Louise Pierre Althusser
susþinea cã „ideologia nu este doar o
reprezentare iluzorie a realitãþii, ci ºi
mijlocul prin care omul îºi trãieºte relaþia
cu realitatea; orice ideologie are funcþia
(care o defineºte) de a „constitui” indivizi
concreþi ca subiecþi (ai autoritãþilor etc.)”.
Ceea ce, în vãzul întregii lumi, se ºi
întâmplã. Aceºti „indivizi concreþi” au
ocupat deja funcþiile importante în societate
ºi ne conduc prin pocniri din bice spre þarcul

societãþii gândite de ei pentru ei.
Transformarea acestui virus într-o

ideologie distructivã pentru unii ºi extrem
de beneficã pentru alþii, planificatã riguros
cu ani înainte, verificatã pe parcurs prin
repetiþ ii  din ce în ce mai complexe,
angrenatã la o ofensivã media rar întâlnite
în istorie, s-a dovedit a fi un deplin succes.
Prin Covid-19 s-a realizat ceea ce nici cele
mai elaborate planuri de uniformizare a
lumii nu au reuºit: s-au adus la unison elitele
politice ºi sanitare ale lumii.

Unde este adevãrul?
O ideologie, odatã impusã, naºte exact

pruncul dorit. Pandemia se va stinge, la fel
de brusc cum a apãrut, atunci când scopurile
sale vor fi atinse. Dupã, o altã societate va
rãsãri. O societate cu bogaþii mai bogaþi ºi
sãracii mai sãraci. O societate în care legile
absurde destinate asupririi necondiþionate a
cetãþeanului timorat vor pãrea normale ºi
unde drepturile omului vor deveni o amintire
de poveste condamnatã drastic de noua
propagandã. O amintire ce va trece treptat în
folclor precum basmele cu Zmei forþoºi, Feþi-
Frumoºi ºi Ilene Cosânzene.

Unde este adevãrul? Adevãrul va fi aflat
atunci când, în mod responsabil, se va
rãspunde sutelor de întrebãri pe care acest
proces pandemic le-a rãscolit. Personal,
nu cred cã generaþia de azi va apuca acea
zi. Ca un bandaj inutil pe rana purulentã
Covid-19, acum câteva zile senatul
american a hotãrât instituirea unor comisii
speciale care sã caute rãspunsuri la
întrebãri de genul:

Cum a fost posibil ca BigPharma sã
capete o asemenea putere încât sã poatã
stabili, la nivel mondial: conþinutul ºtirilor
lansate de mass-media; ce este bine ºi ce
este rãu în relaþie cu noul coronavirus; cum
sã ne tratãm de aceastã boalã ºi cum nu;
eliminarea tuturor tratamentelor preventive
ºi impunerea inoculãrii întregii lumi cu
vaccinuri insuficient testate; discreditarea
celor care au reuºit sã aplice scheme de
tratament eficiente prin care s-au vindecat
sute de mii de pacienþi; cum sã ne numãrãm
morþii, care dintre ei sã fie încadraþi în
categoria „Covid” ºi care nu;
Cine a ascuns originea virusului ºi de ce

Cine ºi cu ce scop a dat dreptul reþelelor
sociale: sã cenzureze informaþiile dupã
bunul lor plac; sã prezinte populaþiei lumii
numai ºtirile pe care le dorea un anumit
grup restrâns de persoane ºi prin care s-a
creat teroare ºi haos; sã închidã gura tuturor
celor care erau împotriva disipãrii fricii prin
fenomenul Covid;

Cine a finanþat ºi în folosul cui au avut
loc finanþãrile pe tot parcursul pandemiei

Adevãrul? Vor fi gãsiþi câþ iva þapi
ispãºitori, probabil se vor aplica vreo câteva
sancþiuni simbolice ºi se va declara
rãspicat cã gata, democraþia a învins. A
rezolvat ºi enigma aceasta.

Adevãrul? Cei care vor mai trãi, îl vor
afla. Deocamdatã noi, muritorii carpato-
dunãreni trãitori în mirifica Grãdinã a Maicii
Domnului, aºteptãm. Cu trupul tot mai
vaccinat, cu speranþa izbãvirii cuibãritã în
suflet ºi cu întreaga atenþie îndreptatã spre
guru Arafat, aºteptãm cel de al patrulea val.

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

[1] https://www.activenews.ro/opinii/
M i n i s t e r u l - S a n a t a t i i - d e - l a -
%E2%80%9Eimpunerea-vaccinarii-impotriva-
Covid-19-de-catre-angajator-o-apreciem-
ilegala-pana-la-%E2%80%9Estudiem-diferite-
scenarii-prin-care-sa-facem-indezirabila-lipsa-
dorintei-de-vaccinare-167360
[2] https://evz.ro/teoria-exploziva-a-
conspiratiei-elitele-pregatesc-marea-resetare-
cu-ajutorul-pandemiei.html
[3] https://revelatiialecerului.wordpress.com/
2021/02/02/dupa-covid-davos-ul-trece-la-
marea-resetare/
[4] https://adriannastase.ro/2021/06/11/
marius-ghilezan-cultura-ostracizarii-trecutului-
si-reintoarcerea-lui-marx/
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Alegerile interne din PNL
tulburã partidul. ªi asta nu ar fi o
problemã, dacã nu ar tulbura cumva
ºi þara. Încep sã fie aflate lucruri
despre guvernare. Ludovic Orban,
actualul preºedinte al PNL, ºtie cã are
ºanse tot mai mici sã rãmânã în
fruntea organizaþiei centrale ºi face tot
posibilul sã mai rãmânã la unele
butoane. Orice fel de butoane. În mod
cert nu se comparã statutul celor doi
candidaþi. Ludovic Orban a fost,
Florin Cîþu este premier al þãrii. Acest
lucru îl ajutã enorm în negocierile cu
activul de partid ºi mai ales cu
primarii de oraºe ºi de comune.

Are bugetul þãrii la dispoziþie ºi
PNNR ºi va putea sã promitã aproape
orice, inclusiv funcþii în administraþia
centralã ºi cea localã. Este un avantaj
net pentru contracandidatul lui
Ludovic Orban care ºtie cã i s-a
terminat benzina în politicã, dar care
încã mai crede cã mai are de spus un
cuvânt în politicã. Este ºi motivul
pentru care a anunþat cã ar putea sã
fie candidat al partidului la alegerile
prezidenþiale. S-ar putea sã fi deranjat
acest anunþ locatarul de la Cotroceni,
care încã mai este în funcþie ºi
aºteaptã sã îi fie adus tributul politic
necesar funcþiei.

Iohannis este încã ºeful peste þarã ºi
chiar peste partid ºi decide la mai toate
nivelurile. Este cel care va avea un cuvânt

  ªtefan Bãeºiu

Orban negociazã cu partidul pe masã
greu de spus ºi în privinþa viitorului ºef
din PNL. Prin urmare, nu i-a picat bine
un candidat care nu îl mai considerã
stãpân sau ºef de tarla ºi i-a dat deja o
bilã neagrã lui Ludovic Orban.

ªeful statului nu pare însã pe deplin
mulþumit de Florin Cîþu sau poate cã
ascunde opþiunea sa pentru unul sau
altul dintre cei doi candidaþi. Poate va
apãrea ºi un iepure care sã alerge
pentru unul sau altul din cei doi ºi
preºedintele nu va mai fi nevoit sã iasã
public sã îl susþinã pe unul sau pe altul
dintre candidaþi. Va face ºi acest lucru,
dacã Florin Cîþu va avea probleme în
a strânge numãrul de voturi necesar
pentru a pune mâna pe PNL.

Probabil cã al treilea candidat va
decide în favoarea lui Florin Cîþu. ªtie
ºi Ludovic Orban cã zilele în fruntea
PNL îi sunt numãrate ºi cã primarii
ºi activiºtii se duc acolo unde sunt
banii, adicã la premier, nu la
preºedintele Camerei Deputaþilor.

Ce face acum Ludovic Orban este
sã îºi negocieze viitorul în
administraþie, pentru cã în plan politic
nu va mai conta. Sigur cã nu putea sã
depunã armele ºi trebuia sã fie ºi un
pic de democraþie în partid. Faptul cã
nu se dã bãtut în lupta pentru putere
este un semn cã Ludovic Orban
negociazã cel mai probabil un post bun
în administraþia centralã pentru bani
sau pentru a fi relevant în continuare.

Dacã va pierde partidul, riscã sã
piardã totul ºi viitorul politic, adicã
o posibilã candidaturã la
prezidenþiale. Prin urmare, dacã va
rãmâne pe un post vizibil atunci va
mai avea ºanse. Dacã va fi îngropat
la nivel de imagine dupã ce va pierde
partidul, se va putea gândi la pensie.

ªi Florin Cîþu ºtie cã Orban are zilele
numãrate. Din acest motiv a ºi fost
împins de apropiaþi sãi sã candideze.
Este ºansa unicã a premierului sã punã
mâna pe postul de ºef de partid. Unul
de mare importanþã, pentru cã de
acolo se decid politicile publice,
posturile ºi guvernele. ªtie cã trebuie
sã scape definitiv de Orban pentru a
scãpa de concurenþã în viitorul sãu
politic. Este un demers aºteptat al lui
Florin Cîþu, mai ales cã ºeful PNL este

de regulã ºi candidat al partidului
pentru alegerile prezidenþiale.

Dar mai este mult pânã departe ºi
pânã la alegeri ºi un partid la guvernare
ºi un premier se tot erodeazã. Un motiv
în plus care sã îl determine pe Florin
Cîþu sã punã mâna pe ºefia partidului.

Este clar cã tot mai mulþi lideri din
teritoriu se vor alãtura premierului.
Unii încã mai ezitã sã anunþe public,
dar s-au decis sã mergã pentru o
schimbare de ºef la partid. Ludovic
Orban va pierde tot, inclusiv postul
de la Camera Deputaþilor, dacã va
continua sã facã scandal ºi sã îi bage
beþe în roate lui Cîþu. ªi sunt destui
în partid care vor postul ocupat de
Orban. Va depune Orban armele
înainte de vot pentru a rãmâne la
ciolan?
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„Nici tancurile, nici tunurile, nici presa cea mai abilitatã, nu se pot lupta cu legendele” (5)
 urmare din numãrul trecut

„Procesul Marii Trãdãri Naþionale”
- „Procesul” ºi sentinþa Gabriela

Vasilescu
„Fiecare trebuie sã ne luãm rãspunderi

istorice astãzi, nu numai rãspunderi
politice. Se poate întâmpla sã greºim,
dar sã rãspundem! Sã nu þinem þara în
loc de teama cã vom rãspunde mai târziu.
Dacã suntem de bunã credinþã în actele
noastre, istoria nu ne poate condamna”
- aºa gândea în anul 1940 generalul Ion
Antonescu. Cel care, în calitate de
Conducãtor al Statului, a condus timp
de patru ani destinele României. O
pãrere total diferitã de aceea a aºa-
numitului „Tribunal al Poporului”, emisã
în ziua de 17 mai 1946, în urma a ceea
ce s-a numit la acea vreme: „Procesul
Marii Trãdãri Naþionale” - un proces prin
care s-a urmãrit de fapt „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”[14].

Din cei 24 de acuzaþi, 13 au fost
condamnaþi la moarte, 6 dintre ei în
contumacie (între care Horia Sima).
Ceilalþi 7 condamnaþi (aflaþi în þarã în acel
moment), au fost: mareºalul Ion
Antonescu (Conducãtorul Statului),
profesorul universitar Mihai Antonescu
(vice-preºedintele Consiliului de
Miniºtri), profesorul universitar Gheorghe
Alexianu (guvernatorul Transnistriei),
generalul Constantin  (Picky) Vasiliu
(subsecretar de stat la Ministerul de
Interne, comandantul Jandarmeriei
Române), Eugen Cristescu (ºeful
Serviciului Special de Informaþii), Radu
Lecca (comisarul guvernului pe
problemele evreieºti) ºi generalul
Constantin Pantazi (ministrul de Rãzboi).

Misiunea evaluãrii sau verdictele
asupra vinovãþiei sau nevinovãþiei
unora sau altora dintre pãrþile implicate
în procesul din 1946 e bine sã o lãsãm
în seama Istoriei, ºi de ce nu, a Justiþiei.
Ele fiind în final, singurele în mãsurã
sã judece. Nu putem însã trece cu
vederea, atunci când Parchetul de pe
lângã Curtea Supremã de Justiþie, a
declarat recurs în anulare împotriva unor
hotãrâri prin care au fost condamnate
opt persoane ce au fãcut parte din

guvernul condus de Ion Antonescu,
ecourile nu au fost tocmai favorabile.
Astfel, sub presiunea unei scrisori
semnate de doi politicieni americani
(Christopher Smith ºi Alfonso D’Amato
- n.n.I.M.), recursul în anulare nu a mai
fost atacat. Cu alte cuvinte, ieri
Moscova, astãzi Washingtonul. ªi
astfel, „Istoria se repetã, acest lucru este
unul din defectele ei”. Corect ar fi însã,
ca fiecare naþiune sã aibã dreptul sã-ºi
judece singurã eroii. Dupã modul în
care aceºtia au slujit interesele ei. Iar
fiecare popor, ar trebui sã aibã grijã, ca
judecata faþã de propriii eroi sã nu-i fie
impusã din afarã, de altcineva, strãin
de interesele sale. Fiindcã - dupã cum
afirma într-un articol istoricul Florin
Constantiniu - „La urma urmei, ºi
românii, dar ºi alte popoare din Europa
de Est, incluse în sfera de hegemonie a
Moscovei, ar putea trimite scrisori
liderilor americani ºi britanici pentru a
le cere sã condamne cele douã
monumente de ipocrizie care au fost
Roosevelt ºi Churchill”[15].

Toate dovezile conduc la concluzia cã
procesul intentat lui Ion Antonescu ºi
miniºtrilor sãi, a fost unul politic.
Judecarea ºi condamnarea persoanelor
implicate în conducerea statului român
pânã la 23 august 1944, fiind în fapt un
act stabilit ºi impus de sovietici, însã
înfãptuit cu largul concurs al autoritãþilor
române. […] Care a fost cea mai gravã
crimã de rãzboi ºi totodatã de trãdare a
intereselor poporului român, consideratã
desigur de cãtre „Tribunalul Poporului”?
Ei bine, „Rãzboiul anti-sovietic”.
Bineînþeles cã s-a „uitat” sã se precizeze
cu acea ocazie, faptul cã în vara anului
1940 Uniunea Sovieticã a fost cea care
a atacat ºi cucerit o parte din teritoriul
naþional ce aparþinea României.

Dupã cum reiese, din simpla
cercetare a documentelor de arhivã,
intrarea þãrii noastre în rãzboi, nu a fost
gânditã ºi doritã doar de Ion
Antonescu, ci ºi de cel ce a fost atunci
regele Mihai (care i-a înaintat lui Ion
Antonescu o scrisoare de mulþumire în
care nota: „În clipa când trupele noastre
trec Prutul ºi Codrii Bucovinei pentru
a reîntregi sfânta Þarã a Moldovei lui
ªtefan cel Mare, gândul meu se
îndreaptã cãtre dumneavoastrã,
domnule general, ºi cãtre ostaºii þãrii.
Vã sunt recunoscãtor domnule general,
pentru cã numai prin muncã, tãrie ºi
stãruinþã a domniei voastre, Neamul
întreg ºi cu mine trãim bucuria zilelor
de glorie strãbunã, iar ostaºilor noºtri
bravi le urez sãnãtate ºi putere ca sã
statorniceascã pentru veºnicie, dreptele
graniþe ale Neamului”. O poziþie
asemãnãtoare au avut-o ºi alþi

reprezentanþi ai forþelor politice interne.
Ceea ce înseamnã cã, la 22 iunie 1941,
nu generalul Ion Antonescu a târât þara
în rãzboi alãturi de Germania, ci
întreaga Naþiune a dorit acest rãzboi ºi
ºi-au arãtat asentimentul faþã de
aceastã acþiune, pentru cã acel rãzboi
era dus pentru eliberarea teritoriilor
naþionale. Pe parcurs însã, odatã cu
apariþia eºecurilor pe Frontul de Est
(alãturi de Germania), disensiunile s-
au accentuat. Totuºi, în Procesul Marii
Trãdãri Naþionale, doar Ion Antonescu
a fost condamnat la moarte, nu ºi
liderii politici.

 […] ne aflãm din nou în faþa unei
dileme, dupã cum noteazã Traian Golea
în „Regizarea unei condamnãri a
poporului român”. Pentru cã, „Dacã Ion
Antonescu este acuzat de a fi fost «
fascist » ºi « criminal de rãzboi » numai
pentru cã s-a aliat cu Germania lui Hitler
în rãzboiul pentru recucerirea Basarabiei,
atunci ºi Roosevelt ºi Churchill pot fi
acuzaþi cã ar fi comuniºti pentru cã s-au
aliat cu dictatorul Stalin ºi cu regimul
sãu comunist împotriva lumii libere ºi
creºtine”[16]. În Justiþie, „un act de
acuzare, oricât de bine ar fi ticluit, nu
constituie o probã”[17] . Cu toate
acestea însã, Ion Antonescu a fost
condamnat la 20 de ani temniþã grea,
pentru regimul inuman acordat
prizonierilor ºi ostaticilor de rãzboi.
„Probabil « tratamentul inuman » a
constat în neacordarea prizonierilor
sovietici decât a unor norme de hrãnire
egale cu ale soldatului român”[18].

Recitind interogatoriile stenografiate
ale acuzaþilor, atrage atenþia faptul cã
la toate întrebãrile adresate de
preºedintele completului de judecatã,
cât ºi de „acuzatorii publici”, toþi au
rãspuns cu demnitate. Deseori aceste
rãspunsuri nu au putut fi combãtute.
ªi vã asigurãm cã s-au încercat toate
metodele. Fiindcã, „Exasperaþi de lipsa
de eficienþã a interogatoriilor - dupã
cum noteazã Ioan Dan (fost Procuror
general al României), în cartea sa
„Procesul” Mareºalului Ion Antonescu
- „acuzatorii publici recurgeau la fel de
fel de întrebãri care se doreau a fi
încuietoare, dar care, eºuau la fel ca ºi
celelalte[19]. „Ca exemplu, am ales
poziþia acuzatorului public Ion Stoican.
Acesta, dupã 56 de întrebãri adresate
de preºedinte Mareºalului, a þinut sã
afle de ce Ion Antonescu a ajuns cu
trupele pânã la Stalingrad. Rãspunsul
pe care l-a dat mareºalul Antonescu,
ne scuteºte de orice comentariu: «
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 »”. Acest rãspuns, la fel ca
ºi multe altele, a rãmas fãrã replicã.
Totuºi, sentinþa a fost implacabilã.
Mareºalul Ion Antonescu a fost trimis
în judecatã, pentru cã ar fi comis toate
infracþiunile prevãzute în Legea 312/
1945 ºi 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.

Evenimentele ºi faptele din timpul
procesului din mai 1946, intitulat
Procesul Marii Trãdãri Naþionale. „Un
proces judiciar [...] care s-a desfãºurat
în condiþiile unui total dispreþ faþã de
legi” ºi care, conform opiniei
generalului Ioan Dan - „nu poate sã
rãmânã în istorie ca definitiv
judecat”[20 ] , mai ales cã, prin
intermediul justiþiei s-au declarat ºi
judecat o serie de recursuri
extraordinare, ajungându-se la achitarea
unor persoane condamnate în anii
anteriori. Este cazul lui Lucreþiu
Pãtrãºcanu, Vasile Luca ºi mulþi alþii.
S-ar putea replica aici cã Mareºalul nu
are nevoie sã fie reabilitat. Se poate!
Însã nu trebuie ignorat faptul cã, în mai
1946, nu au fost judecaþi numai
oamenii, a fost defãimat un regim
întreg. Totodatã, a fost atacat un
principiu elementar al existenþei
fiecãrui popor, acela al apãrãrii
pãmântului strãmoºesc. Dupã
aprecierile judecãtorilor de atunci, cel
mai grav fapt comis de Mareºalul Ion
Antonescu a fost acela cã a avut tãria
sã afirme, cã: „Prefer mai bine sã mor
în mocirlã în România Mare, decât în
paradis în România micã”.

ªi a murit, chiar dacã numai o singurã
datã, la 1 iunie 1946, înainte sã
împlineascã 64 de ani. Execuþia, dupã
aprecierile fãcute de mai mulþi istorici
(printre care ºi prof. univ. dr. 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!”[21].
Pelicula cu scena 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[22].

La finalul acestor rânduri, aº propune
celor ce au avut rãbdarea sã le parcurgã,
sã încerce sã fie pentru un moment
judecãtorii acelor zile tensionate. Noi
am pus la dispoziþie documente ºi
mãrturii, sentinþa a fost pronunþatã, însã
verdictul vã aparþine[23].

[14] Ioan Dan – „Procesul” Mareºalului Ion Antonescu,
Bucureºti, Editura Tempus, 1993, pg. 7.
[15] Ziarul „Naþional”, nr. 144/ 29 noiembrie 1997, pg. 8.
[16] * * * Procesul Mareºalului Antonescu. Documente,
Bucureºti, Editura Saeculum I. O., 1995, vol. 1, pg. 22.
[17] Ioan Dan, „Procesul” Mareºalului Ion Antonescu, Editura
Tempus, Bucureºti 1993, pg. 9..
[18] Traian Golea, Regizarea unei condamnãri a poporului
român, Gazeta de Vest, martie 1996, pg. 5.
[19] Ioan Dan, Op. cit.
[20] Idem.
[21 Ioan Dan, Op. cit. p.10.
[22] Revista „Dosarele istoriei”, nr. 3 (31) 1999, pg. 33.
[23] https://www.art-emis.ro/istorie/procesul-marii-tradari-
nationale-procesul-si-sentinta - 6 Iulie 2011

Ion Mãldãrescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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OFERTA EDUCAÞIONALÃ  2021
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICÃ

Departamentul de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Drobeta-Turnu SeverinFacilităţi:
- bursă de merit: 700 RON
- bursă de performanţă: 900 RON
- bursă socială: 580 RON

   Facultatea de Mecanicã, Departamentul de IMST funcþioneazã în cadrul
Universitãþii din Craiova ºi asigurã cursuri universitare ºi postuniversitare
structurate pe urmãtoarele niveluri de formare care pot fi vizualizate pe
site-ul departamentului (www.imst.ro).
   În cadrul departamentului de IMST sunt autorizate ºi acreditate de cãtre
A.R.A.C.I.S. mai multe specializãri, având locuri bugetate respectiv cu taxã.
1.1 Ciclul de licenþã

Înscrierea candidaþilor la Licenþã: 08.07.2021 - 14.07.2021
În cadrul ciclului de masterat sunt autorizate urmãtoarele specializãri:
(4 ani = 8 semestre - 240 credite).

1.2 Ciclul masterat
Înscrierea candidaþilor la Master: 09.07.2021 – 13.07.2021

În cadrul ciclului de masterat sunt autorizate urmãtoarele specializãri:
(2 ani = 4 semestre - 120 credite).

Acte necesare pentru înscriere la concursul de admitere,
forma de învãþãmânt cursuri de zi:

diplomã de bacalaureat/adeverinþã tip pentru absolvenþii de liceu
promoþia 2020 (original);

foaia matricolã (original);
certificat de naºtere, original + copie;
buletin de identitate, original + copie;
adeverinþã medicalã tip M.S.;
2 fotografii tip buletin de identitate;
chitanþa doveditoare a plãþii taxei de înscriere la concursul de admitere / acte

doveditoare pentru candidaþii care solicitã scutirea de platã a taxei de înscriere;

Îngrijorãrile cu privire la posibila
apariþie în Europa a unui al patrulea val
al pandemiei, provocat de forma
indianã (Delta) a virusului Covid-19,
care ar provoca reintroducerea
restricþiilor sociale, a amplificat în
ultimele zile aversiunea faþã de risc.

Cursul euro a crescut miercurea
aceasta la 4,9267 lei, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat între 4,925
ºi 4,93 lei, piaþa închizând la 4,928 lei.

Evoluþia leului va fi influenþatã, pânã
la sfârºitul anului, de evoluþia
economiei ºi a inflaþiei dar ºi nivelul
dobânzii de referinþã, într-un moment
în care mai multe bãnci centrale din
regiune au declanºat procesul de
majorare a dobânzii.

Conform unei analize BT Research,
economia României îºi va menþine
tendinþa de „ameliorare pentru ritmul
anual al PIB potenþial, la 4,1% în 2021,
4,4% în 2022, respectiv 4,6% în 2023,
cel mai ridicat nivel din 2008. Aceastã
evoluþie va fi determinatã de accelerarea
investiþiilor productive, cu impact
pozitiv pentru productivitatea totalã a
factorilor de producþie (contribuþia
acestui indicator ar putea creºte la 1,8
puncte procentuale în 2021, 2,1 puncte
procentuale în 2022, respectiv 2,3
puncte procentuale în 2023)”.

Sondajul realizat luna trecutã în
rândul membrilor CFA România
anticipeazã pentru orizontul de 6 luni
o valoare medie a euro de 4,9653 lei,
iar pentru cel de 12 luni unul de 5,0183
lei. Anticipãrile sunt mai ridicate decât
cele de la sondajul din aprilie, de
4,9470 lei, respectiv 5,0062 lei.

Sãptãmâna trecutã euro a scãzut
pânã la 1,1848 dolari, dar a revenit apoi
la finalul ei pânã la 1,1976 dolari. În
ultimele zile din iunie, temerile privind
înãsprirea restricþiilor sanitare au fãcut
ca investitorii sã-ºi majoreze
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Euro ar putea creºte la finalul
anului la 4,9653 lei

plasamentele în moneda americanã,
considerat un refugiu sigur, iar aceasta
s-a apreciat pânã la 1,1884 dolari/euro.

Aceasta a fãcut ca media dolarului
sã creascã de la 4,1233 la 4,1425 lei.

Media monedei elveþiene a fluctuat
între 4,4890 ºi 4,4985 lei, cea de la
finalul perioadei fiind stabilitã la
4,4913 lei.

Cursul lirei sterline a scãzut de la
5,7599 la 5,7335 lei, pentru ca miercuri
acesta sã fie calculat la 5,7374 lei.

Uncia a avut o evoluþie stabilã pe
pieþe specializate, dar nu a mai reuºit
sã revinã peste pragul de 1.800 dolari,
datoritã majorãrii cererii de monedã
americanã. Miercuri ea a scãzut la
1.754 - 1.762 dolari, iar BNR a calculat
un preþ al gramului de aur de 235,5141
lei faþã de 236,1626 lei, la începutul
perioadei.

Miercuri, indicele ROBOR la trei luni,
în funcþie de care sunt calculate dobânzile
la majoritatea creditelor în lei, s-a oprit
la 1,50%, dupã ce pânã joia trecutã a
stagnat timp de trei sãptãmâni la
minimul ultimilor patru ani de 1,49%.
Indicele la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la
1,64% iar cel la 12 luni la 1,75%.

Luni, piaþa monedelor digitale a
trecut cu bine peste decizia recentã a
Autoritãþii de supraveghere financiarã
din Marea Britanie (FCA) de a solicita
Binance, una dintre cele mai mari
platforme de tranzacþionare a
criptomonedelor, sã-ºi opreascã toate
activitãþile reglementate.

Sãptãmâna trecutã, bitcoin a coborât
pânã la 28.824 dolari, dar a urcat la
finalul perioadei la 34.400 - 36.100
dolari, în timp ce ether fluctua între
2.050 ºi 2.190 dolari.

Analiza cuprinde perioada 23 - 30
iunie.

 Radu Georgescu

Comunicat de presã
În atenþia tuturor colaboratorilor AJOFM Mehedinþi!

Vã informãm cã, începând cu data de 01.07.2021, actuala adresã de e-
mail a instituþiei noastre, respectiv ajofm@mh.anofm.ro, nu va mai fi
operaþionalã. De asemenea, tot de la data mai sus menþionatã, vor fi închise
ºi nu vor mai putea fi folosite adresele de e-mail ale tuturor salariaþilor
AJOFM Mehedinþi cu extensia @mh.anofm.ro.
Începând cu data de 01.07.2021, noua adresa de e-mail a AJOFM
Mehedinþi va fi: ajofm.mh@anofm.gov.ro
   Vã rugãm ca, de la data mai sus menþionatã, toate solicitãrile pe care le
aveþi în legãturã cu activitãþile instituþiei noastre, sã le transmiteti pe noua
adresa de e-mail menþionatã mai sus!
Pentru orice informaþii suplimentare vã stãm la dispoziþie, tel 0252/319029.
   Vã mulþumim pentru înþelegere.
Director executiv Ioan SURU     Consilier superior Mihail Sorin MARINESCU
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Urmare avertizãrilor meteo emise de
Administraþia Naþionalã de Meteorologie privind
temperaturile extreme din aceastã perioadã, Inspecþia
Muncii a demarat o campanie la nivel naþional care
constã în verificarea de cãtre inspectorii de muncã
din cadrul ITM Mehedinþi, prin controale tematice,
a condiþiilor de muncã ºi a modului în care sunt
respectate prevederile legale de securitate ºi sãnãtate
în muncã aplicabile pe perioadele cu temperaturi
extreme - temperaturi exterioare ale aerului care
depãºesc +37o C sau când indicele temperatura-
umiditate depãºeºte pragul valoric de 80.
   Obiectivele acestor acþiuni constau în verificarea
respectãrii de cãtre angajatori a prevederilor
Ordonanþei de Urgenþã nr. 99/2000 privind mãsurile
ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi
extreme:
- alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de
repaus în locuri umbrite, cu curenþi de aer;
- reducerea intensitãþii ºi ritmului activitãþilor fizice;
- asigurarea ventilaþiei la locurile de muncã;
- asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 l /
persoanã/schimb;
- alternarea efortului dinamic cu cel static;
- asigurarea de duºuri;
   În cazul când nu se pot asigura cele de mai sus,
de comun acord cu reprezentanþii sindicatelor sau
cu reprezentanþii aleºi ai salariaþilor, se vor lua
mãsurile dispuse de OUG nr. 99/2000 (reducerea
programului de lucru, eºalonarea pe douã
perioade a zilei de lucru etc)
   Pentru prevenirea unor îmbolnãviri profesionale
determinate de lucrul în condiþii de temperaturi
extreme angajatorul trebuie sã ia urmãtoarele
mãsuri:
- asigurarea de cãtre angajator a examenului medical
la angajare ºi a controlului medical periodic,
urmãrind depistarea precoce a contraindicaþiilor
pentru muncã la temperaturi crescute;
- asigurarea primului ajutor ºi a transportului la cea
mai apropiatã unitate sanitarã a persoanelor afectate;
- trecerea dupã posibilitãþi în alte locuri de muncã
sau reducerea programului de muncã pentru

persoanele cu afecþiuni, care au
contraindicaþii privind munca la
temperaturi extreme.
   În contextul actualei pandemii ºi a stãrii
de alertã reamintim cã nu trebuie neglijate
mãsurile pe care angajatorii cât ºi lucrãtorii
au obligaþia sã le ia pentru prevenirea
infectãrii cu virusul SARS-COV-2:
- spãlarea mâinilor cât mai des posibil cu
apã ºi sãpun sau dezinfectarea cu un
dezinfectant  pentru mâini pe baza de
alcool;
- triajul epidemiologic la intrarea în
societate:
- utilizarea mãºtilor de protecþie;
- evitarea contactului cu persoane care sunt
suspecte de infecþii respiratorii acute:
- evitarea atingerii nasului, ochilor sau
gurii cu mâinile nedezinfectate;
- acoperirea gurii, nasului în caz de tuse
sau strãnut;
- dezinfectarea periodicã a suprafeþelor
de contact cu soluþii pe bazã de clor
sau alcool.

Nicea Mergeani, Inspector ºef
Compartiment CRP,

Mãdãlina Aurora Gîrlea

 COMUNICAT DE PRESÃ

Stelicã era în clasa a cincea, la ºcoala de la
Balta. De dimineaþã se ducea la ºcoalã. Când
ajungea acasã, mânca repede ceva ºi se ducea cu
caprele la pãdure. Într-o zi, pe la mijlocul unei râpe,
a vãzut o vizuinã. La gura vizuinii ºedeau patru pui
de sãlbãticiune ºi se zbenguiau. Stelicã era
împreunã cu vãrul sãu Ghiþã. S-au sfãtuit împreunã.
Credeau cã sunt pui de lup. Le era teamã sã se
apropie. În vizuinã putea sã fie lupoaica ºi ar fi fost
vai ºi amar de cel ce ar fi pus mâna pe puii ei. Au
fãcut rost din pãdure de o prãjinã ºi, uºor-uºor, au
rostogolit puii pe râpã. Unul dintre ei, mai mare ºi
mai vigilent, a reuºit sã se caþãre pe steiuri ºi s-a
strecurat în vizuinã. Pe ceilalþi trei i-au prins copiii.
Erau mici, frumoºi, cu boticurile roºii, blãniþele
cafenii. I-au bãgat în sãcuielul în care Stelicã
avusese mâncarea. I-a vãzut mãtuºa Maria, care
era cu vitele prin apropiere ºi le-a spus: “- Sunt pui
de vulpe, muicã!” Au ajuns cu ei acasã. Era seara.
Pãrinþii lui Stelicã au fost surprinºi. “- Ce ai de gând

Puii de vulpe sã faci cu ei, Licã, tatã?” “- Îi duc mâine la ºcoalã,
sã-i arãt tovarãºului profesor la zoologie!”
   Zis ºi fãcut. A doua zi, Stelicã ºi Ghiþã au
prezentat, ca pe un trofeu de mare preþ, puii de
vulpe profesorului de zoologie, Ionel Sitaru.
Acesta s-a bucurat ºi a chemat elevii de la toate
clasele sã le arate minunãþia. Dupã ce i-au vãzut
toþi, i-au pipãit, i-au admirat, profesorul l-a
întrebat pe Stelicã: “- Ai lapte acasã?” “- Da, am
de la capre!” a rãspuns copilul mândru.
 “- Îi iei acasã, îi creºti ºi mi-i aduci când vor fi mari!”
   Când ºi-a vãzut copilul cu puii de vulpe din
nou acasã, Ioniþã Zoican ºi-a ieºit din fire:
 “- Mã, fi-þi-ar profesorul sã-þi fie, pãi eu pui de vulpe
cresc? Tu nu vezi cã s-a râs de tine? Du-i unde vrei,
dar acasã n-ai ce cãuta cu ei. Dacã simte vulpea cã
puii sunt aici, la noapte ne omoarã toate gãinile!”
Copii au dus puii într-un grajd pãrãsit, undeva, în
câmp. Au legat bine uºa cu o sârmã ºi erau convinºi
cã vulpea nu-i va gãsi acolo. Noaptea, cum a fãcut,
cum n-a fãcut, dar, în ciuda celor doi câini foarte

vrednici de altfel, vulpea a
reuºit sã omoare cele 20
gãini ale lui Ioniþã Zoican.
Nu s-a auzit nimic-nimic
toatã noaptea. Dimineaþa,
copii s-au dus la grajd,
curioºi sã vadã cum au
dormit puii de vulpe. Ia-i
dacã ai de unde. Pe sub un
perete se vedea un canal
sãpat de vulpe, care dãdea
în interiorul grajdului. Pe
acolo ieºiserã puii.
   Vulpea se rãzbunase
cu prisosinþã.
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

Sãptãmâna te predispune la a te gândi
mai mult la tine ºi la planurile tale de viitor. Ai
nevoie de liniºte, meditaþii în locuri sfinte,
plimbãri uºoare în aer liber ºi mult somn.
Prioritãþi le momentului sunt relaþii le
profesionale ºi sãnãtatea. Existã neplãceri
serioase, dar ai încredere ºi rãbdare cã vor veni
vremuri bune. Deocamdatã este bine sã te
relaxezi ºi sã-þi îndeplineºti sarcinile cotidiene
cât poþi tu de bine. A doua parte a sãptãmânii
aduce cheltuieli, dar îþi cresc ºi veniturile. Evitã
extravaganþele ºi exagerãrile de orice fel!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile parteneriale, domeniile oculte,
moºtenirile, elevarea spiritualã, un adevãrat amalgam
de stãri ºi evenimente, caracterizeazã aceastã
sãptãmânã. În prima parte a sãptãmânii se
evidenþiazã relaþiile cu prietenii. Dialogurile cu unele
persoane din viaþa ta îþi vor lãmuri multe ºi mãrunte,
mai ales în ceea ce priveºte cariera profesionalã ºi
imaginea publicã. Þine cont de cele aflate ºi depune
eforturi serioase, pentru a-þi îmbunãtãþi viaþa. Vor
interveni momente de relaxare ºi disconfort
sufletesc. Le vei putea depãºi cu bine dacã îþi vei
organiza treburile foarte bine. Sunt posibile
neplãceri legate de sistemul osos sau legate de
sistemul digestiv. În a doua parte a sãptãmânii te vei
simþi excelent.  

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

O sãptãmânã interesantã, cu multe
evenimente, mai ales în sfera socio-
profesionalã. Se contureazã dialoguri cu ºefi,
cu autoritãþi ºi reuniuni oficiale deosebite. Este
nevoie sã pui la punct documente, acte,
contracte vechi care îºi aºteaptã rândul demult,
iar acum a sosit termenul limitã. Fii prudent ºi
concentreazã-te pe ceea ce ai de fãcut! Totul are
importanþã ºi trebuie rezolvat corespunzãtor la
momentul potrivit. Vor apãrea în preajma ta
oameni care te vor sfãturi de bine. Ia aminte la
cele aflate! Odihneºte-te ºi ai încredere cã totul
va fi bine.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Eºti animat de gânduri mãreþe la începutul
sãptãmânii, dornic de a te pierde în cãlãtorii
îndepãrtate ºi de a-þi eleva sufletul cu lecturi
deosebite. Cum treburile cotidiene nu te slãbesc
nicio clipã, vei fi nevoit sã revii acum ºi aici. Totuºi
sunt ºanse sã te ocupi de organizarea unei cãlãtorii
de agrement, pentru studii sau pentru a lucra în alte
þãri. La serviciu eºti în vizorul ºefilor, iar colegii îþi
lasã numai þie rolurile principale. Prudenþã, rãbdare
ºi încredere cã te vei descurca foarte bine. A doua
parte a sãptãmânii îþi aduce prieteni ºi odihnã.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte
financiare. Este vorba despre achitarea
facturilor, taxelor sau amenzilor dupã caz. Prin
intermediul colaborãrilor sau datoritã
partenerului de viaþã este posibil sã plãteºti
daune serioase. Cei dragi vor veni în preajma
ta cu multã afecþiune, pentru a le oferi bani sau
bunuri valoroase. Prudenþã ºi nu te lãsa
ademenit de vorbele ºi gesturile mieroase! Pe
de altã parte, vei avea timp ºi oportunitãþi de a
te ocupa de organizarea unei cãlãtorii, de a
studia, de a viziona filme, piese de teatru celebre
sau de a filozofa cu oameni erudiþi.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Socialiazarea este activitatea de bazã din
aceastã sãptãmânã. Sunt ºanse sã rediscuþi
termenii unei colaborãri, sã te orientezi spre alte
contracte sau pur ºi simplu sã te angrenezi în
activitãþi comune cu partenerul de viaþã. Sunt
posibile discuþii aprinse, dar pânã la urmã
lucrurile se vor rezolva favorabil. Apar cheltuieli
destul de mari, fie pe taxe, facturi, servicii, fie
datoritã moºtenirilor sau partajelor. Rezervã
momente ºi pentru odihnã, deoarece
organismul este destul de solicitat. Finalul
sãptãmânii îþi aduce rolul principal într-o
reuniune oficialã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Ai multe de fãcut la serviciu de aceea ar fi bine
sã-þi stabileºti un plan de acþiune ºi sã-l urmezi
îndeaproape. Cum sãnãtatea este foarte
vulnerabilã ar fi bine sã apelezi la colegii de
încredere, pentru a te sprijini. Existã conflicte
în culisele profesionale ce trebuie luate în
seamã. Poziþia ta în cadrul unui colectiv de lucru
este uºor de subminat, de aceea ar fi bine sã-þi
aduni forþele ºi sã-þi  îndeplineºti
responsabilitãþile corect ºi la timp. Relaþiile cu
partenerul de viaþã ºi colaboratorii se vor
evidenþia Joi ºi Vineri, însã depinde numai de
tine sã gestionezi lucrurile cu brio.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Prima parte a sãptãmânii îþi aduce alãturi copiii,
persoana iubitã, în general prietenii dragi ºi de
încredere. Cu toate cã aparent este armonie ºi
antren în relaþiile sentimentale, în umbrã existã
interese meschine din partea multora. Fii
prudent ºi evitã sã ai încredere în vorbele
dulci ºi gesturile afectuoase, indiferent din
partea cui  vin .  Acordã a tenþ ie spori tã
ambianþei de la locul de muncã. Unii colegi
t iclu iesc obstacole ser ioase în calea
ascensiunii tale sociale. Partenerul de viaþã
te solicitã mult, astfel cã ar fi bine sã stabileºti

niºte reguli ºi niºte limite clare.
Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Prima parte a sãptãmânii este favorabilã

desfãºurãrii treburilor gospodãreºti ºi relaþionãrii
cu membrii familiei. Aparent este în regulã în
segmentul domestic, dar conflictele mocnesc în
umbrã. Fii alãturi de cei dragi ºi cautã sã-i înþelegi
pe fiecare. Cumva se simte în aer, cã lucrurile nu
mai merg ca înainte. Schimbarea este greu de
produs, mai ales cã eºti deja foarte obiºnuit cu
situaþia familialã actualã. Totuºi, fii pregãtit pentru
orice! Este nevoie sã acorzi timp ºi atenþie copiilor
sau persoanei iubite. Ai încredere cã te vei descurca
foarte bine cu toatã lumea.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

O sãptãmânã cu multe întâlniri, dialoguri ºi
cãlãtorii pe distanþe scurte. Probabil cã trebuie
sã rezolvi acte, documente, sarcini profesionale
în locaþii diferite ºi astfel sã te plimbi destul de
mult. Intervin ºi treburile gospodãreºti sau
rezolvarea unor situaþii ale membrilor familiei.
Discuþii aprinse de la bani ºi bunuri
patrimoniale. Se contureazã implicaþii financiare
mari în tot ce þine de casã ºi familie. A doua
parte a sãptãmânii îþi aduce alãturi persoanele
dragi ºi oportunitatea de a te ocupa de un hobby.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Este vorba despre bani în primele zile ale
sãptãmânii. Sunt ºanse sã-þi creascã veniturile
din activitatea profesionalã desfãºuratã la un loc
de muncã. Dar, în paralel apar cheltuieli pe
nevoi personale. ªi cei dragi îþi vor da târcoale,
pentru a le îndeplini niscai mofturi. Prudenþã ºi
discernãmânt, pentru cã sunt posibile pierderi,
furturi sau cheltuieli nefolositoare. În zilele de
Joi ºi Vineri vei fi înconjurat de multã lume, în
mod special de cãtre prieteni apropiaþi ºi rude.
Dialoguri aprinse pe temele cotidiene de larg
interes. Ocupã-te ºi de treburile gospodãreºti!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Începi sãptãmâna în forþã, plin de energie ºi
determinat sã schimbi multe în viaþa ta. Ar fi
bine sã te gândeºti la prioritãþi. Este timpul sã
te ocupi mai mult de nevoile tale personale ºi
mai puþin de ale altora. Relaþiile cu ceilalþi, mai
ales relaþia cu partenerul de viaþã, colaboratorii,
asociaþii sunt contradictorii. Sunt posibile
neplãceri de la ºi prin aceste persoane, de aceea
fii prudent. Unele relaþii se vor finaliza, iar unele
colaborãri îºi modificã rapid termenii ºi
condiþiile de desfãºurare. Revin în atenþie cheltuielile
comune cu alþii, însã vei reuºi sã te descurci cu
brio.

(1 - 7 iulie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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În perioada 25-27.06.2021 în sala Nato al Hotelului
Piatra Mare din Poiana Braºov s-a desfãºurat Cupa
României, competiþie destinatã seniorilor ºi Campionatul
Naþional de Ne-Waza (lupta la sol din Judo) pentru aceeaºi
vârstã la care au participat 200 de sportivi de la 50 de
cluburi din România.
   Sportivele CSM Drobeta Turnu Severin au reuºit clasarea
pe podium în prima zi de concurs la Cupa României,  dupã
cum urmeazã:
 Loc III - VLADU ANA MARIA -48 kg
- ARGINT DIANA -52 kg
Loc IX - MITAR REBEKA -52 kg
   În cea de a doua zi de competiþie în cadrul Campionatului
Naþional de Ne-Waza (lupta la sol din Judo) fetele au fost
aproape de podium obþinând urmãtoarele clasãri:
Loc v -ARGINT DIANA -52 kg
Loc IX - MITAR REBEKA -52 kg
Neclasata -VLADU ANA MARIA -52 kg
   Aceste medalii câºtigate de fetele noastre care sunt în
primul an de junioare -Vladu Ana Maria ºi în ultimul an
de cadete -Argint Diana, dar ºi în primul an de cadete -
Mitar Rebeka, confirmã faptul cã aceste fete minunate sunt
talentate ºi se aflã pe drumul ascendent al performanþei
sportive, fiind primele lor medalii câºtigate la nivel de
seniori.
   Urmeazã Cupa Europeanã de cadeþi de la Bucureºti în
perioada 17-18.07.2021 ºi Cupa europeanã de juniori în
aceeaºi locaþie în perioada 30.07.- 01.08.2021, unde se
va continua cursa de acumulare a punctelor în Rankingul
European ºi calificarea pentru Campionatele Europene de
cadeþi ºi juniori.

Lena STEREA,Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin

Cupa României, competiþie
destinatã seniorilor ºi Campionatul

Naþional de Ne-Waza

ANUNÞ PREALABIL
PRIVIND AFIªAREA PUBLICÃ A DOCUMENTELOR TEHNICE

ALE CADASTRULUI
   Denumire judeþ: Mehedinþi
   Denumire UAT: Opriºor
   Sector Cadastral: 39, 40

Unitatea administrativ teritorialã Opriºor anunþã publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru UAT Opriºor, sectoarele cadastrale nr. 39 ºi 40 pe o perioadã
de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin (1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a
publicitãþii imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Data de început afiºare: 05.07.2021
   Data de sfârºit afiºare: 03.09.2021
   Adresa locului afiºãrii publice: Sediul Primãriei comunei Opriºor
   Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei
ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.
   Informaþii privind Programul Naþional de Cadastru ºi Carte funciarã 2015-2023 se
pot obþine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Primar, Gîrleanu Constantin

Anunþ finalizare proiect Grant capital de lucru
SC ADI PROD COM SERV S.R.L., cu sediul în localitatea Baia de Aramã, str. Victoriei,
nr. 44, judeþul Mehedinþi, anunþã finalizarea proiectului cu titlul „Granturi pentru capital
de lucru” proiect nr RUE M2 - 1170 înscris în cadrul Mãsurii „Granturi pentru capital
de lucru”, instituitã prin OUG nr 130/2020.
Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnãrii contractului de finanþare
cu Ministerul Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 18.12.2020,
pânã la data de 18.06.2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintã sprijinirea SC ADI PROD COM SERV S.R.L.
Proiectul are printre principalele rezultate, urmãtoarele:
- menþinerea activitãþii pe o perioadã de minim 6 luni,
- menþinerea numãrului locurilor de muncã faþã de data depunerii cererii, pe o perioadã
de minimum 6 luni, la data acordãrii granturilor.

Valoarea proiectului este de 102.483,285 (valoarea totalã) din care: 89.115,90 lei grant ºi
13.367,385 lei cofinanþare.

Proiect cofinanþat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã prin Programul
Operaþional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact
Persoanã de contact: Ploscaru Ion
Email: adi.prod.com.serv@gmail.com

Anunþ
Vã informãm cã Penitenciarul Drobeta Turnu Severin scoate la concurs, din sursã

externã, în vederea încadrãrii ca poliþist de penitenciare, 24 posturi de agent operativ
( 21 bãrbaþi ºi 3 femei)  în cadrul sectorului siguranþa deþinerii ºi regim penitenciar.
   Dosarele complete se depun la sediul unitãþii pânã la data de 12.07.2021, inclusiv,
ora 16.00.
   Condiþiile necesar a fi îndeplinite de cãtre candidaþi, probele de concurs, tematica ºi
bibliografia aferente pot fi consultate pe site-ul web al unitãþii (http://anp.gov.ro/
penitenciarul-drobeta-turnu-severin/despre-noi/organizare/cariera/concursuri-in-
derulare/), pot fi solicitate telefonic de la structura de resurse umane a Penitenciarului
Drobeta Turnu-Severin, la nr. 0252 317-749/0252 317-750, interior 106/162 precum
ºi prin e-mail la adresa concurs-severin@anp.gov.ro.
   Precizãm cã activitãþile specifice concursului se vor derula cu respectarea normelor
impuse de actualul context epidemiologic.

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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FRF a aprobat sistemul
competiþional pentru ediþia 2021-
2022 din Liga 3, iar, în noul sezon,
vor participa tot 100 de echipe,
împãrþite în zece serii a câte zece
competitoare. Diferenþa o reprezintã
cã, faþã de campionatul trecut, dupã
încheierea sezonului regular, care va
avea 18 etape, primele 4 clasate vor
juca în play-off, iar ultimele 6 din
fiecare serie vor lupta, în play-out,
pentru evitarea retrogradãrii.
   Vor fi, astfel, alte 10 etape, care vor
stabili cele 2 echipe retrogradabile.
Ocupantele locurilor 10 ºi 9, precum
ºi echipa de pe locul 8 cu cel mai slab
punctaj din cele 10 serii, vor retrograda
direct, fãrã a mai susþine meciuri de
baraj cu echipele campioane judeþene,
cum s-a întâmplat în acest an. În play-
off, vor fi 6 jocuri, dupã care, primele
2 clasate din fiecare serie, vor juca
baraj de promovare, la fel ca sezonul
recent încheiat. Per total, fiecare echipã
va avea un numãr total de 28 de jocuri,
indiferent cã va lupta pentru evitarea
retrogradãrii sau pentru promovare.

Noul sezon va permite cluburilor sã
aibã înscriºi tot maximum 20 de
jucãtori în raportul de arbitraj, iar fiecare
echipã va putea face în continuare câte
cinci schimbãri pe parcursul unui meci,
în trei opriri ale jocului, în calcul
neluându-se ºi modificãrile efectuate
la pauzã. Perioada de transferuri se
încheie pe 6 septembrie. Liga 3 începe

Dupã 11 ani, Severinul va avea din nou echipã de seniori
la handbal masculin. Proiectul a fost iniþiat de fostul
handbalist severinean Ionuþ Roauã, care va fi preºedinte ºi

Campionat cu 28 de etape,
pentru Viitorul ªimian

pe 28 august, iar componenþa
seriilor va fi stabilitã luna viitoare.
   Cele 100 de echipe care au
obþinut sportiv dreptul de a evolua
în sezonul 2021-2022 al Ligii 3
sunt: FC Recea, CSM Reºiþa, CSM
Slatina, Pandurii Târgu Jiu ºi
Aerostar Bacãu (retrogradate din
Liga 2), Dinamo Bacãu, CSM
Feteºti, Real Bradu, Voinþa Lupac,
Viitorul ªimian, Pobeda Star Bisnov,
Frontiera Curtici ºi Aurul Brad
(promovate din Liga 4) ºi cele 87 de
echipe care ºi-au menþinut locul în
Liga 3 la finele sezonului precedent:
Bucovina Rãdãuþi, Foresta Suceava,
CSM Ceahlãul Piatra Neamþ, ªtiinþa
Miroslava, Huºana Huºi, Dante
Botoºani, ªomuz Fãlticeni, Sporting
Juniorul Vaslui, CSM Paºcani (Seria
1), SC Oþelul Galaþi, CSM Focºani,
CSM Râmnicu Sãrat, Viitorul Ianca,
Sporting Lieºti, CSM Bacãu, Avântul
Valea Mãrului, Sportul Chiscani (Seria
2), CS Afumaþi, Mostiºtea Ulmu, SC
Popeºti Leordeni, Axiopolis Sport
Cernavodã, Viitorul Constanþa II,
Agricola Borcea, Înainte Modelu,
Gloria Albeºti, Recolta Gheorghe Doja,
CSM Olteniþa (Seria 3), FCSB II,
Progresul Spartac, Metalul Buzãu, CS
Tunari, FC Voluntari II, Dinamo II
Bucureºti, Rapid II Bucureºti,
Concordia  II Chiajna  (Seria 4),
Steagul Roºu Braºov, CS Blejoi,
Olimpic Cetate Râºnov, Astra II

Giurgiu, CSO Plopeni, KSE Târgu
Secuiesc, Sepsi II Sfântu Gheorghe,
AFC Odorheiu Secuiesc, Kids Tâmpa
Braºov (Seria 5), Vediþa Coloneºti,
ACSO Filiaºi, Sporting Roºiorii de
Vede, Unirea Bascov, CSM
Alexandria, FC Pucioasa, Flacãra
Moreni, Petrolul Potcoava, Academica
II  Clinceni  (Seria 6), Mãgura
Cisnãdie, Viitorul Dãeºti, Gaz Metan
II Mediaº, CSM Deva, Gilortul Târgu
Cãrbuneºti, Flacãra Horezu, CSM Jiul
Petroºani (Seria 7), ªoimii Lipova,
Criºul Chiºineu Criº, CSC
Dumbrãviþa, Progresul Pecica, CSC
Ghiroda ºi Giarmata Vii, ACS Poli
Timiºoara, Avântul Periam, Gloria
Lunca Teuz Cermei, Progresul Ezeriº
(Seria 8), CSO Cugir, Avântul Reghin,
Sticla Arieºul Turda, Unirea Ungheni,
CS Hunedoara, Unirea Alba Iulia,
Sãnãtatea Cluj, CS Ocna Mureº (Seria
9), Minaur Baia Mare, SCM Zalãu, FC
Gloria Bistriþa, CA Oradea, CSC
Sânmartin, Sportul ªimleu Silvaniei,

Someºul Dej, CSM Satu Mare,
Progresul ªomcuta Mare ºi Luceafãrul
Oradea (Seria 10).

Campioanã judeþeanã la
Mehedinþi, Viitorul ªimian a
promovat luna trecutã pe cea de-a treia
scenã fotbalisticã a þãrii dupã ce a
eliminat Minerul Costeºti, ocupanta
locului 10 din seria 7 a Ligii a 3-a.
Echipa din ªimian s-a impus cu 2-1
în meciul-tur, jucat pe Stadionul
Severnav, ºi a pierdut cu 4-3 returul
de la Râmnicu Vâlcea. Având
avantajul golurilor mai multe marcate
în deplasare, mehedinþenii au
promovat, iar vâlcenii au retrogradat
în campionatul judeþean.

Din noul sezon, regula departajãrii pe
baza golului marcat în deplasare, care
fusese introdusã de FIFA în 1965, va fi
anulatã. În cazul în care scorul general
este egal dupã disputarea manºei-retur,
chiar ºi dupã rezultate care nu-s similare,
vor urma douã reprize de prelungiri, de
câte 15 minute fiecare, iar apoi, dacã
este cazul, vor fi executate loviturile de
departajare. Pânã acum, urmau
prelungiri doar dacã, de exemplu,
o echipã câºtiga meciul-tur ºi
pierdea returul cu acelaºi scor.

Severinul revine pe harta handbalului

 Mircea Oglindoiu

antrenor la HC Drobeta, club ce urmeazã sã activeze în
eºalonul secund (Divizia A), din sezonul 2021-2022.

„Actele pentru înfiinþarea Asociaþiei Handbal Club
Drobeta sunt deja la Ministerul Tineretului ºi Sportului.
Aºteptãm sã ne elibereze Certificatul de Identitate Sportivã,
ca sã ne putem afilia la Federaþia Românã de Handbal,
iar din toamnã putem activa în eºalonul secund. O sã
avem ºi sprijinul autoritãþilor locale. E un proiect pe
termen lung. Obiectivul va fi formarea unei echipe
competitive, care în 4-5 ani sã lupte pentru promovarea
în prima ligã. Copiii care terminã junioratul la CSS
Drobeta, nu au unde sã joace la noi în oraº. Majoritatea
renunþã la cariera sportivã. Le vom da posibilitatea sã
aibã continuitate”, a declarat Ionuþ Roauã (42 ani), fost
handbalist la HC Cildro, CS Dinamo Bucureºti, HC Piteºti,
Uztel Ploieºti, CSM Oradea sau Politehnica Iaºi.

Ultima echipã de handbal masculin pentru seniori
care a reprezentat judeþul Mehedinþi a fost HC Delignit,
în sezonul 2009-2010, din Divizia A.
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Muicããã, suntem neam de meleonari, noi
ãºtia de pe plaiurile mehedinþene, probabel
s-au descoperit comori ascunse pe  vremea
romanilor, de nici ai lu’ nea Drãgan nu le-
au gãsit. Pã ai lu’ Leo di la Strehaia, cu tot
cu galbenii lor, sunt mici copii pe lângã nea
ministru Virgil Popescu, la capitolu de toate
pentru toþi: 16 terenuri ºi acþiuni sau pãrþi
sociale în 11 firme. Sã mai punem douã case
ºi douã apartamente, conturi cu fro 3
melearde, împrumuturi cãtre diferite firme
cu 740 mii de lei ºi cãtre o persoanã fizicã -
160.000 de lei. Sã mai adãugãm neºte
ultime dividende, de fro un meleard juma,
pe stil vechi ºi niscaiva datorii, sã le spunem
aºa, de fro 150.000 de euro la bancã. Bine,
o duce greu omu, anu trecut a avut numa
din salarii, alãturi de doamna, fro 272.000
de lei. Greu, domne, greu. Ce sã mai zâcem
noi ãºtia cu 20 de mii de lei pe an?! Eheeee,
pãnã la 272 de mii...

Bine, între timp, fãcu ce fãcu nea Popescu
Virgil Daniel ºi sã fãcu de râs cu alegerile di
la Obârºia de Câmp, cu toatã mobilizarea
obligatorie pentru supuºii liberali din
Mehedinþi. A contat omu ºi persoana care a
candidat,  iar social democraþii au avut
alegerea câºtigãtoare,  sã pare! Ba unii venirã
ºi cu maºinile de serviciu pin campanie, ca
sã impresioneze. Ce mândru mai ierea nea
Sãceanu cu otomobilu de serviciu, cel di la
ROMGAZ, se ºtie, cum sã mai pitea ‘mnealui
lângã secþia de votare din Izimºa, pe care o
supraveghea! ªi apropo de Romgaz ãsta, care
cheltuie neºte bani degeaba pi la Severin, în
afarã de sediu la nea Sãceanu acasã, pe
Traian, de salar, maºinã de serviciu ºi
motorinã, sã mai ocupã ºi de altceva?!

Mã fraþilor, sã dusã nerodu de Sucã, sã
verifice temperatura la ºtrandu di la Schela.
Pã da, cã ãsta nu intrã în apã decât dacã
are 25 de grade, cã îngheaþã pipota în el
altfel. Da, sã deschisã ªtrandu di la Schela,

 nea Mãrin

Sucã ºi meleonarii de Severin, rufele din ligheanu de la Schela,
nea Sãceanu ºi banii Romgazului

inclusiv Ligheanu lu’ nea Vâlcu dupã cum
i-a rãmas numele. Înghesuialã mare, atâta
la bazinu cu apã sãratã, da mai ales la
lighean. Pãi aici nu ai loc de neºte indivizi
care sã aruncau în apã îmbrãcaþi, cum
veniserã de acasã. Bag samã, vorba lu’ al
lu’ Zbanghiu, nu or fi avut slipii la ei. Bine,
unii mai cârcotaºi ziceau cã e un semn trimis
aleºilor locali, cã în Severin apa caldã
lipseºte de ani buni. Apropo, ce sã mai aude
cu proiectu’ cu centralele de cartier?! Tot în
campanie a rãmas, tot în campanie?!

Mã nepoate, întorcându-ne la ºtrandu di
la Schela ºi la scãldãtorii îmbrãcaþi, s-a fãcut
apel la poliþiºtii locali care asigurau paza, ca
sã sã rezolve situaþiunea. Nu de alta, da
începusã sã schimbe culoarea la apã, treptat
ºi nu sã mai vedea fundul ligheanului. Unde
mai pui cã, cei care ºi-au dorit un ºezlong
au avut surpriza sã nu li se elibereze bon
fiscal, banii bãgându-i la teºcherea tot neºte
persoane mai dubioase. Oare ºtie ºi
Administraþia ºtrandului de cum sã întâmplã
lucrurile pe acolo?!

Mã fraþilor, pe urgia asta de cãldurã, a
început deratizarea în Severin, da doar pe
lângã blocuri, dupã cum s-a descurcat
fiecare ºef de asociaþie de locatari. Ieste o
ocazie bunã de a cheltui neºte bani... fãrã
sã-i justifici. Iar autoritãþile, probabel, nu
au uitat de sutele de mii dispãruþi din
conturile asociaþiilor de locatari ºi continuã
sã-i recupereze. Poate recupereazã judeþu
ºi Spitalul de Recuperare, cã stã sã cadã,
dupã cum informeazã afiºele de pe clãdire.
Nea Aladin, facem ºi noi ceva în sensul
ãsta, cã doar bitum turnat în fiecare zi, parcã
prea miroasã a altceva decât bunã
gospodãrire ºi gestionare a resurselor. Nu
ne referim la alea personale, sã nu sã
interpreteze, cã nu e treaba noastrã.

Aºa cã, pãnã data viitoare, atenþie la
caniculã ºi sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


