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Biserica din Butoieºti a fost resfinþitã
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Festivalul Daco-Roman DRUBETA la muzeu

Târgul de meºteri ºi Cula lui Tudor

Judeþul Mehedinþi sub COD GALBEN de caniculã
   Timp de trei zile, judeþul Mehedinþi se aflã sub atenþionare
meteorologicã Cod Galben, ce vizeazã val de cãldurã, disconfort
termic accentuat ºi caniculã, conform informãrii transmise de
cãtre Administraþia Naþionalã de Meteorologie.
   În perioada 07-09 iulie a.c., indicele temperaturã-umezealã
(ITU) va depãºi pragul critic de 80 de unitãþi. Temperaturile
maxime vor fi cuprinse între 33 ºi 37 de grade, iar cele minime

se vor situa între 17 ºi 23 de grade.
   Având în vedere temperaturile ridicate ºi disconfortul termic
accentuat, facem apel la cetãþeni sã evite aglomeraþia, expunerea
la soare ºi efortul fizic intens, în intervalul orar 11:00- 18.00.
În spaþii deschise deplasãrile sunt recomandate în primele ore
ale dimineþii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând
deplasarea cu repausul.
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Editorial              de Sorin Vidan

Zilele acestea se tranºeazã
lucrurile ºi la nivelul cel mai înalt al
PNL Mehedinþi. Dupã ce în urmã cu
puþin timp liberalii severineni l-au
reconfirmat pe Daniel Cîrjan ca lider
de organizaþie, e rândul lui Virgil
Popescu sã comparã în faþa
comilitonilor. Zic de Virgil Popescu,
dar am înþeles cã mai sunt ºi alþi
candidaþi pentru ºefia PNL
Mehedinþi, ceea ce e un semn de
democraþie internã sãnãtoasã dar
poate fi privit totodatã ºi ca o luptã
internã pentru supremaþie, trãdând în
mod evident nemulþumirea ºi
aspiraþiile unor liberali.

Prin natura sa ideologicã, dar ºi prin
tradiþie, PNL a fost mereu un partid care
ºi-a disputat serios liderii, ºi care are

Vise liberale... la cheie
mecanismele interne necesare unor
schimbãri rapide ºi de efect. E ºi cazul
situaþiei de acum când peste
candidatura unui lider din ºcoala
veche, Ludovic Orban, s-a nãpustit
candidatura unui lider apãrut peste
noapte din purã conjuncturã
guvernamentalã, F Cîþu, dar care a avut
energia sã capaciteze de partea sa cele
mai multe organizaþii din teritoriu.

Florin Cîþu e aºteptat ºi la Severin,
la conferinþa organizaþiei judeþene,
bun prilej pentru a-ºi întãri ºi
asigura propria candidaturã din
toamnã, la ºefia PNL.

Deºi Mehedinþiul liberal a fost mult
timp alãturi de Orban, ºi Orban a avut
mereu mulþi prieteni aici, se pare cã
opþiunea mehedinþenilor va fi pentru
Cîþu. Orban e un lider de modã veche,
nu un munte de autoritate dar un
liberal de nota 10. Sunt sigur cã încã
are mulþi liberali mehedinþeni de partea
sa, deºi jocurile par a fi tranºate. F Cîþu
e o opþiune raþionalã, de moment, un
calcul politic la rece, din care ar
rezulta, în cazul victoriei premierului,
o mai bunã situare a Mehedinþiului
printre amicii viitorului posibil
preºedinte. Nu riºti o relaþie glaciarã
cu centrul de dragul simpatiei pentru
un lider, Orban, în evident declin.
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Acest calcul îl au, certamente, ºi
liberalii zilele acestea. Cum au, per
ansamblu, ºi calculul rãmânerii la putere,
ceea ce e greu ºi foarte greu dacã stai

bine sã te gândeºti. Toate partidele aflate
la putere viseazã sã rãmânã la cârmã
cel puþin 10 ani. Cã nu reuºesc ºi de
ce nu reuºesc e altã poveste.

O coaliþie a baronilor mici ºi mari din PSD, PNL ºi UDMR se opune
revenirii la modalitatea mult mai democraticã ºi mai reprezentativã de alegere
a primarilor, cea în douã tururi de scrutin.

Proiectul legislativ iniþiat de AUR pe acest subiect ar fi putut sã obþinã recent
voturile necesare la Senat, dacã liberalii ar fi fost cinstiþi ºi s-ar fi þinut de cuvânt.
Grupurile AUR ºi USR au votat pentru alegerea primarilor în douã tururi ºi era
de aºteptat ca ºi PNL sã facã acelaºi lucru. Dar, din cei 41 de senatori ai PNL,
doar 19 au votat în favoarea proiectului, 7 liberali prezenþi în salã au avut altã
pãrere, iar 15 au absentat.Aºa cã cele 69 de voturi necesare adoptãrii votului
în 2 tururi nu au fost întrunite. Proiectul va fi din nou supus votului la Senat,
dupã care va ajunge la Camera Deputaþilor, camera decizionalã.

Cel mai tare se opun PSD ºi UDMR, dar mãcar aceste partide nu fac un
secret din faptul cã se opun acestei reforme electorale. PNL, în schimb,
este de o ipocrizie dezgustãtoare. Partidul care prin vocea lui Florin Cîþu
clameazã strident dorinþa de a face reforme, face un joc dublu. Fiind
ºantajat de UDMR cu ieºirea de la guvernare, PNL mimeazã susþinerea
reformelor electorale, dar în realitate le blocheazã.

Datoritã unor astfel de abordãri politica a ajuns sã aibã un prost renume
ºi sã fie asociatã cu cea mai veche meserie din lume.

AUR va continua sã lupte pentru a pune România pe calea dreaptã.
Biroul de Presã al AUR MEHEDINÞI

AUR a iniþiat legea de alegere a
primarilor în douã tururi
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În perioada 2-4 iulie,
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier ºi
Palatul Culturii “Teodor
Costescu” au organizat cea de-a
III-a ediþie a Festivalului Daco-

Festivalul Daco-Roman DRUBETA la muzeul Regiunii “Porþilor de Fier”

Roman DRUBETA.
   Au fost trei zile pline de istorie,
trei zile în care severinenii s-au
bucurat din plin de atmosfera de
acum 2 milenii, pusã în scenã de

trupele prezente. Vizitatorii au avut
parte de un program de excepþie:
luptele dintre legiunile romane ºi
rãzboinicii daci, lupte de gladiatori,
dansuri antice, tir cu arcul, tabere

ºi ateliere meºteºugãreºti, jocuri
romane, prelucrare lut etc.
   Festivalul s-a încheiat cu salutul
trupelor prezente.

 Biroul de presã

Pare deja un fenomen firesc în
România democraticã. Aproape
nimeni nu se mai mirã cã fiecare ales
al neamului îi devine duºman din
momentul în care a ajuns la putere. Ar
fi inutil sã ilustrãm afirmaþia prin
exemplele din istoria ultimilor treizeci
de ani. Ele sunt cu sutele. Iar furtul din
buzunarele noastre a ajuns la cifre
incredibile. La mii de miliarde. Mai
mult decât s-a furat în întreaga istorie
a acestui pãmânt. Nume ca Bãsescu,
Boc, Petre Roman, Iliescu, Emil
Constantinescu, Blaga, Boiangiu,
Stolojan, Ciorbea, Isãrescu, Olguþa
Vasilescu, Cioloº etc, zbârlesc ºi acum
pãrul de pe ceafa bugetarilor de toate
nuanþele - de la funcþionãrimea fãrã
chip la profesori, medici ºi militari -
stârnind valuri de înjurãtori din partea

Aceste hiene pribege pe care, naivi, le-am ales sã ne fericeascã
„Ce cautã aceste elemente nesãnãtoase în viaþa publicã a statului?

Ce cautã  aceºti oameni care pe calea statului voiesc sã câºtige
avere ºi onori, pe când statul nu este nicãieri altceva decât

organizarea cea mai simplã posibilã a nevoilor omeneºti? Ce sunt

milioanelor de pensionari, a þãranilor,
comercianþilor, pãrinþilor ºi chiar a
copiilor care abia reuºesc sã priceapã
sensul cuvintelor de ocarã.Din cauza
lor, a acestor hiene, milioane de
români ºi-au pãrãsit þara, s-au izolat
de familii ºi au ajuns sclavi moderni
pe meleaguri strãine. Din cauza lor,
a acestor fiare de pradã, în strãinãtate
când spui cã eºti român eºti privit ºi
tratat ca o slugã.

Hienele cu chipuri omeneºti au
muºcat ºi muºcã încã din fiecare
mãdular al neamului acestuia prea
rãbdãtor. Nu a existat categorie socialã
care sã nu fie pedepsitã. I-aþi vãzut
cum, organizaþi în adevãrate haite
colorate (haita roºie a socialiºtilor; haita
portocalie a democraþilor; haita
galben-albastrã a liberalilor; haita

albastru-albã, tânãrã ºi ambiþioasã, a
neo-marxistilor ce vor sã salveze
România apãsându-i cu bocancul pe
grumaz; haita mãrului verde-albastru
a celor care se vor a fi poporul spoliat
prin voinþa liderului lor cu nume de
flatulenþã) ne atacã din toate poziþiile?
Ne lovesc din parlament, din locul
unde s-au adunat decenii de când
nicio lege nu a fost votatã în favoarea
cetãþenului. Ne pãlmuiesc fãrã ruºine
din guvern, de acolo unde se întrec în
a anula drepturile noastre fireºti
câºtigate dupã lupte crâncene cu
hienele dinaintea lor. Ne sucesc
minþile de la posturile de televiziune
de unde, crezându-ne idioþi, ne explicã
cât de bine o ducem acum când o
ducem mai rãu ca niciodatã.

Conform obiceiurilor fiarelor care

vâneazã în haitã, ei au atacat în primul
rând pe cei mai vulnerabili. Pensionarii
ºi copiii. Bãtrânii, condamnaþi la
înfometare, refuzaþi de un sistem
sanitar încãput pe mâna unor
impostori, închiºi cu de-a sila în case
ºi cu timpul e libertate limitat la câteva
ore pe zi, sunt atacaþi psihic, zi de zi,
prin lansarea unor zvonuri nimicitoare
privitoare la singurul lor venit - pensia.
S-a ajuns pânã acolo, încât cei cu
pensiile cele mai mici vor fi supuºi
unui amãnunþit proces de verificare din
partea statului pentru a se descoperi
dacã nu cumva au ºi alte venituri, vreo
vitã prin bãtãturã sa vreun copil care îl
ajutã cu bani. Cazuri în care, hienele
pot sã le fure ºi bruma aceea de
mãrunþiº primitã dupã o viaþã de
muncã.

aceste pãpuºi care doresc a trãi fãrã muncã, fãrã ºtiinþã, fãrã avere
moºtenitã, cumulând câte trei, patru însãrcinãri publice dintre care n-

ar putea sã împlineascã nici pe una în deplinã constiinþã” (Mihai
Eminescu, Netrebnicii care ne conduc, 1877)

 Continuare în pag. 8



actualitateOBIECTIV mehedinþean 08 - 14.07.2021pag. 4

Încã de la declararea Duminicii a
doua dupã Rusalii ca Duminicã
închinatã Sfinþilor Români, prin
hotãrârea Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române în anul 1992, la
Mãnãstirea Vodiþa reînfiinþatã în
1990, s-a creat o tradiþie, ca un numãr
mare de credincioºi sã participe în
aceastã duminicã la Sfânta Liturghie

Duminica Sfinþilor Români – Hramul de varã al Mãnãstirii Vodiþa
La sfârºitul acestei sãptãmâni, în duminica a doua dupã Rusalii,

strãvechea vatrã monahalã a Vodiþei a îmbrãcat veºminte de
sãrbãtoare, eveniment prilejuit de sãrbãtoarea care adunã an de an

la Mãnãstirea Vodiþa un numãr mare de credincioºi, Duminica a
II-a dupã Rusalii închinatã Sfinþilor Români.

aici, ca la un hram, ºi, deºi
mãnãstirea nu are o ctitorie în cinstea
Sfinþilor Români, totuºi aceastã
Duminicã este consideratã Hramul
de varã al Mãnãstirii.

În cinstitul aºezãmânt slujba Sfintei
Liturghii a fost oficiatã de doi arhierei:
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei

Preasfinþitul Pãrinte Siluan,
Episcopul Românilor
Ortodocºi din Ungaria având
alãturi în comuniune
liturgicã un ales sobor de
preoþi ºi diaconi.

Prãznuirea a început din
seara zilei de sâmbãtã, 3
iulie, cu sãvârºirea
Vecerniei Mari cu Litie. În
ziua hramului, Sfânta

Liturghie arhiereascã a început în
jurul orei 09:00.

Rãspunsurile stranei au fost date
de cãtre grupul psaltic “Sf.
Gheorghe” de la Catedrala
Episcopalã din Turnu Severin.

În cuvântul de învãþãturã de la
finalul Sfintei Liturghii Preasfinþitul
Pãrinte Episcop Siluan, Episcopul

Românilor Ortodocºi din Ungaria le-
a vorbit celor prezenþi despre urmele
de sfinþenie lãsate de cãtre Sfântul
Nicodim cel Sfinþit de la Vodiþa ºi
Tismana. De asemenea Ierarhul le-a
mai vorbit celor prezenþi despre
cunoaºterea mãreþiei lui Dumnezeu
prin apropierea de El fãcând o
asemãnare: „Precum noi de aici vedem
acolo în depãrtare un petic de apã ºi pe
mãsurã ce ne apropiem descoperim
Fluviul Dunãrea care nu se descoperã
ca o întindere mare de apã, aºa ºi noi îl
vedem pe Dumnezeu dar nu îl vedem
în toatã Mãreþia Lui ºi pe mãsurã ce ne
apropiem de El vedem cât de mare ºi
minunat este Dumnezeu”.

De asemenea Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim Episcopul Severinului ºi
Strehaiei a mulþumit Preasfinþitului
Pãrinte Siluan pentru cuvântul
duhovnicesc de la finalul Sfintei
Liturghii, iar celor prezenþi
mulþumindu-le pentru prezenþa în
numãr mare le-a adresat cuvânt de
binecuvântare ºi de îndemn la a înmulþi
rugãciunea din timpul Sfintei Liturghii.
Ierarhul a mai îndemnat la rugãciune
pentru înlãturarea molimei ce a cuprins
aproape toatã faþa pãmântului.

Mãnãstirea Vodiþa este un
important monument istoric ºi de
arhitecturã din Oltenia, fiind cea mai
veche ctitorie voievodalã atestatã
documentar. Cel dintâi aºezãmânt a
fost o mãnãstire de cãlugãri întemeiatã
între anii 1364-1370 de Sfântul
Nicodim pe cheltuiala voievodului
Þãrii Româneºti, Vlaicu-Vodã.

A fost refãcutã de Radu cel Mare
în jurul anului 1500 ºi de Cornea
Brãiloiu în 1689, dar a cunoscut o
perioadã de decãdere dupã rãzboiul
austro-turc din 1718.

Mãnãstirea Vodiþa a fost reînfiinþatã
în anul 1990, când a fost începutã
restaurarea ctitoriei voievodale ºi s-a
construit un corp de chilii pentru
desfãºurarea vieþii de obºte.

La aceastã mãnãstire a fost copiat
un tetraevanghel slavon miniat, cel
mai vechi manuscris din Þara
Româneascã.

Pr. Marian-Alin Giginã

   Sâmbãtã 3 iulie 2021, în
localitatea Butoieºti din judeþul
Mehedinþi, a avut loc un eveniment
deosebit de important pentru viaþa
spiritualã a acestei comunitãþi,
slujba de resfinþire a bisericuþei de
zid construitã la începutul celui de-
al doilea rãzboi mondial.
   Slujba de sfinþire a bisericii a fost
sãvârºitã de Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, alãturi de un ales sobor
de preoþi ºi diaconi. Slujba Sfintei
Liturghii a fost oficiatã în curtea
Sfintei Biserici pe un podium
special amenajat, iar rãspunsurile
stranei au fost date de Grupul psaltic
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
de la Catedrala Episcopalã din
Drobeta Turnu Severin.
   Dupã otpustul Sfintei Liturghii,
pãrintele Gheorghe Popescu,
protoiereu al Protoieriei Strehaia,
a dat citire actului de resfinþire.
   Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a pus la
inimile credincioºilor cuvânt de
învãþãturã, arãtând cât de important ºi
folositor pentru suflet este sã ajutãm sfânta
Bisericã. La finalul cuvântãrii Sale
Preasfinþia Sa a acordat domnului Conf.
Univ. Dr. Rãducu-Emil Buziernescu, cel
care a sprijinit financiar amplele lucrãri

Biserica din Butoieºti a fost resfinþitã
de restaurare, distincþia „Crucea
Mehedinþeanã pentru mireni”.
   De asemenea ºi pãrintele paroh
Gheorghe Ducu a fost hirotesit
iconom-stavrofor, primind din partea
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim
„Crucea Mehedinþeanã” pentru buna
coordonare a lucrãrilor sãvârºite în
aceastã parohie. Doamna preoteasã,
Claudia Ducu, mamã a cinci copii, a
primit de asemenea din partea
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
prin binecuvântarea Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim, distincþia „Crucea
Mehedinþeanã pentru mireni”.
   Construcþia bisericii din Butoieºti a
fost ridicatã între anii 1940-1941 prin
purtarea de grijã a Ieromonahului
Miron Codrea Nuþu, pe terenul donat
de cãtre familia Nae ºi Sevastiþa
Buziernescu, iar slujba de târnosire a
fost sãvârºitã de cãtre Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Nifon, Arhiepiscopul Craiovei
ºi Mitropolitul Olteniei în anul 1941.
Din pricina degradãrilor suferite de-a
lungul timpului, cu binecuvântarea
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
între anii 2019-2021, la sfânta bisericã
s-au realizat ample lucrãri: S-a înlocuit
tencuiala exterioarã ºi s-a aplicat
vopsea lavabilã, s-a vopsit învelitoarea

din tablã, s-a montat tâmplãrie de
lemn, pardosealã din granit, s-a
înlocuit blatul de lemn al Sfintei Mese
cu un blat de marmurã, s-au restaurat
stranele, s-a împodobit cu odãjdii ºi
obiecte necesare cultului, s-a montat
instalaþie de climatizare, s-a amenajat
curtea sfântului lãcaº ºi s-a
împrejmuit, ºi s-au realizat lucrãri de
restaurare ºi conservare a picturii
murale de cãtre Pictor Restaurator
Asistent Universitar Drd. Adrian
Gabriel Bãnicã din Craiova.
   Toate aceste lucrãri de restaurare
au fost realizate cu sprijinul ºi
contribuþia familiei domnului
Conferenþiar Universitar Doctor
Rãducu-Emil Buziernescu din
Craiova, strãnepotul ctitorilor acestui
sfânt lãcaº, prin purtarea de grijã a
prea cucernicului Pãrinte Gheorghe
Ducu, preot al Parohiei Butoieºti,
protoiereu al Protoieriei Strehaia
fiind Pc. Pr. Gheorghe-Claudiu
Popescu. Încununarea lucrãrilor de
restaurare a avut loc în data de 3
iulie 2021 prin slujba de resfinþire
oficiatã de Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, însoþit de un ales sobor
de preoþi ºi diaconi.

Pr. Marian-Alin Giginã
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„Am vãzut cu toþii discursul
preºedintelui Klaus Iohannis, la
recepþia oferitã de ambasada SUA, cu
ocazia Zilei Naþionale a SUA. Toate
bune ºi frumoase, la nivel declarativ,
dar românii mai aºteaptã ºi câteva
soluþii concrete din aceastã relaþie cu
marele partener strategic. PMP cere
Preºedinþiei ºi Guvernului sã
intensifice dialogul cu oficialitãþile
SUA pentru ridicarea vizelor de intrare
pe teritoriul American”, a declarat
vicepreºedintele PMP pentru
Regiunea de Sud-Vest, Ion Cupã, pe
contul sãu de socializare.
   „PMP considerã cã românii ºi-au

   „NU, domule prim-ministru,
ROMÂNI I  NU SUNT MAI
FERICIÞI ªI NICI NU TRÃIESC
MAI BINE! Vin noi creºteri de tarife
la energie ºi la bunuri de consum,
de la 1 iulie! ªi odatã cu acestea,
urmeazã scumpiri în lanþ, pe umerii
bieþilor români!”, declarã, în replica,
preºedintele PMP Mehedinþi,
Ramona Cupã, pe contul sãu de
Facebook.
   „PMP cere ferm premierului sã
nu se mai hazardeze în minciuni
spuse populaþiei pentru cã
discrediteazã actul guvernãrii. Cîþu
s-a dovedit a fi iresponsabil când
a declarat, din Parlament, cã
românii sunt fericiþi, cã o duc mai
bine, cã preþurile nu au crescut ºi
cã dobânzile bancare au scãzut. De
asemenea, PMP cere seriozitate ºi

Ministerul Educaþiei a publicat
pe 5 iulie, pe s i t e-u l  ded i cat ,
rezultatele obþinute de absolvenþii
studiilor liceale care au susþinut
probele examenului naþional de
Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie
2021.
   Rezultatele au fost afiºate atât pe
http://bacalaureat.edu.ro/, cât ºi în
cen t re l e  de  examen , prin
anonimizarea numelui ºi a prenumelui
candidaþilor, în concordanþã cu
prevederile art. 5 ºi ale art. 6 din
Regulamentul UE 2016/679 privind
protecþia persoanelor fizice în ceea ce
priveºte prelucrarea datelor cu caracter
personal ºi privind libera circulaþie a
acestor date de abrogare a Directivei

ION CUPÃ:

„PMP cere intensificarea dialogului cu
SUA, pentru ridicarea vizelor de

intrare pe teritoriul american”

Pe data de 2 iulie 2021, preºedintele Klaus Iohannis a participat la recepþia
oferitã de Ambasada SUA, de Ziua Independenþei. În discursul sãu,

Preºedintele a vorbit despre parteneriatul strategic dintre România ºi SUA,
dar nu a amintit deloc despre ceea ce românii aºteaptã de zeci de ani:

ridicarea vizelor de intrare în SUA. Vicepreºedintele PMP, Ion Cupã, cere
soluþii concrete de la aceastã relaþie cu partenerul strategic.

demonstrat, din plin, ataºamentul faþã
de valorile democratice ºi au
conlucrat intens cu autoritãþile
americane pentru eliminarea tuturor
problemelor întâmpinate de controlul
la graniþe. De asemenea, românii ºi-
au dat proba jertfei în teatrele de
operaþiuni militare în cadrul NATO,
susþinând cauza SUA. Noi, cei de la
PMP, credem cã e mai mult decât
suficient ºi vrem sã fim trataþi la fel
de egal cu celelalte þãri europene, ale
cãror cetãþeni pot circula liber în SUA!
Ar fi cazul domnule Preºedinte
Iohannis sã vã impuneþi punctul de
vedere!”, mai subliniazã liderul PMP.

„NU, domule prim-ministru,
ROMÂNII NU SUNT MAI FERICIÞI
ªI NICI NU TRÃIESC MAI BINE!”

Discursul premierului
Florin Cîþu, rostit în

faþa camerelor reunite
ale Parlamentului

României, înaintea
votului pe moþiunea de

cenzurã, a reuºit sã
ºocheze România.

Cîþu le-a spus
oamenilor cã, nici mai

mult, nici mai puþin,
trãiesc mai bine ºi

sunt mai fericiþi. Doar
cã situaþia din teren e

mult mai sumbrã!

responsabilitate Guvernului Cîþu,
care ar trebui sã evite metodele de
manipulare a opiniei publice, prin
omisiune sau fake news-uri. Iar
dovada e foarte clarã: de la 1 iulie
creºte accentuat preþul la energie
electricã ºi la gaze naturale, ceea
ce va antrena alte creºteri la servicii
ºi produse de larg consum”, mai
subliniazã Ramona Cupã.
   ªi pentru cã cele mai mari
scumpiri, care vor declanºa o reacþie
în lanþ, sunt cele de la energia
electricã, preºedintele PMP
Mehedinþi îl provoacã pe ministrul
Energiei, Virgil Popescu: „ªi încã
ceva! Sã ne explice domnul ministru
al Energiei, cum pot românii sã se
simtã mai fericiþi, dupã ce aflã cã vor
plãti FACTURI MAI MARI LA
ENERGIE ELECTRICÃ!”

Bacalaureat 2021 - sesiunea iunie - iulie, înainte de contestaþii, situaþie statisticã pentru judeþul Mehedinþi:
95/46/CE (Regulamentul general
privind protecþia datelor - RGPD/
GDPR).
Procent de promovare judeþul
Mehedinþi (promoþia curentã +
promoþiile anterioare): 55,9%
Înscriºi: 1831
Prezenþi: 1692
Neprezentaþi: 139
Eliminaþi: 9
Declaraþi reuºiti: 946
Media 10: 2
Medii 9 - 9,99: 205
Medii 8 - 8,99: 261
Medii 7 - 7,99: 244
Medii: 6 - 6,99: 234
Medii sub 6 (respinºi): 737
Note 10:

- Proba E.a)- 14
- Proba E.c)- 32
- Proba E.d)- 74
   Contestaþiile au fost depuse/
transmise tot pe data 5 iulie, în
intervalul  orar 12:00 - 18:00 ,
inclusiv prin mijloace electronice. În
aceastã situaþie, candidaþii au
completat, au semnat ºi au depus/
transmis prin mijloace electronice ºi o
declaraþie-tip în care s-a menþionat
faptul cã au luat cunoºtinþã cã nota
acordatã ca urmare a soluþionãrii
contestaþiei poate modifica, dupã caz,
nota iniþialã, prin creºtere sau
descreºtere. Pentru candidaþii minori,
declaraþia-tip a fost semnatã ºi de cãtre
pãrinþii/reprezentanþii legali ai acestora.

Rezu l t a t e le  în reg i s t ra t e  dupã
soluþionarea contestaþiilor vor fi
anunþate vineri, 9 iulie.
   Pentru a fi declarat promovat, un
absolvent de liceu trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii,
cumulativ:
  recunoaºterea/echivalarea/susþinerea
tuturor probelor de evaluare a
competenþelor lingvistice ºi digitale;
  susþinerea tuturor probelor scrise ºi
obþinerea notei 5 (cel puþin) la fiecare
dintre acestea;
  obþinerea mediei 6 (cel puþin) la
probele scrise.

Mariana Bãloi - purtãtor de cuvânt,
Inspectoratul ªcolar Judeþean

Mehedinþi
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Devenite frecvente ºi foarte apreciate
dupã 1990, Târgurile de meºteºuguri au adus
în România prospeþimea nealteratã ºi
originalitatea meºteºugarilor de prin satele
noastre. Meserii uitate sub apãsarea fostului
regim, au ieºit la suprafaþã uimind ºi încântând
pe toatã lumea. Vânzarea rezultatelor lor a
devenit un fapt firesc, producãtorii - termen
eufemistic pentru cei care le dau formã ºi
culoare în gospodãriile lor, la þarã - bucurându-
se, modest, de roadele strãdaniilor lor. Cu
timpul, însã, chiar încurajate de etnografi ºi alþi
specialiºti din sfera cercetãrii fenomenului
cultural tradiþional, aceste târguri au fost sufocate
de articole contrafãcute, provenite dintr-un
import dubios de prin tot felul de zãri ale lumii,
interesul din jurul lor fiind doar al unui câºtig
facil, rapid. La fel, aceste enclave ale
spiritualitãþii româneºti autentice, rurale, au fost
invadate de tarabe ale comercianþilor de obiecte
de plastic, cu led-uri, imitaþii ale unor  produse
de brand, de cãciuli ºi poºete din “piele
ecologicã”, vatã de zahãr impregnatã cu
coloranþi chimici, de pãlãrii tip J. R. Ewing, de
puºti ºi pistoale western sau “Rãzboiul stelelor”
etc etc, obiecte care nu mai au nimic de-a face
cu meºteºugurile tradiþionale româneºti, cu
crearea acelei oportunitãþi de comunicare între
“producþia” autenticã a zonelor etnografice ºi
zonele urbane, la rândul lor, invadate ºi pe alte
canale de tot felul de surogate orientale sau
occidentale. Crearea confuziei a fost iminentã,
publicul fiind înºelat în aºteptãri de aceste
avalanºe de produse kitch, care se insinueazã

Târgul de meºteri ºi Cula lui Tudor
ca... articole meºteºu-
gãreºti. Cu toatã buna
credinþã, cu toate strãda-
niile meºteºugarilor ºi
artizanilor, ei au fost
depãºiþi ºi numeric, ºi ca
volum de produse
expuse, ºi ca timp la
dispoziþie spre a le etala
ºi a fi prezent la mai toate
astfel de târguri din þarã,

ele succedându-se cu mare rapiditate,
sãptãmânal, în mai toate colþurile þãrii.
   ªi în Severin, ca ºi în alte pãrþi, aceste târguri
au devenit spaþii de expunere ºi comercializare
a “artei kitch”, a produselor ieftine, de serie,
neavând nimic de-a face cu originalitatea, cu
unicitatea acelor artefacte ale meºteºugarilor ori
artizanilor autentici, care depun efort ºi
imaginaþie în fiecare obiect, fiecare fiind un
articol unic, direct produs de mâinile, mintea,
ochii ºi creativitatea lor.
  Târgurile aºa-numite, pe alocuri,
“meºteºugãreºti” sunt nocive atâta vreme cât ele
se substituie artei populare, acelor îndeletniciri
tradiþionale, specifice spaþiului românesc, dacã
este sã vorbim doar de acesta. Pe de altã parte,
un astfel de comerþ nu are nimic nefiresc în el
atâta vreme cât el se recomandã exact ceea ce
este, iar nu sub alte denumiri, ºi atâta vreme cât
el este o sursã onestã de venit pentru cei care-
l practicã. Separarea aceasta, t â rg  de
meºteºugari - târg de comercianþi  este
necesarã, este fireascã ºi binevenitã ºi pentru
unii ºi pentru alþii din cele douã tabere
de practicanþi ai unei astfel de
activitãþi. ªi mai este o “tabãrã”
câºtigãtoare, anume cea a publicului,
care nu se mai vede pus în situaþia de
a fi înºelat de reclame ºi generice
venind dinspre asemenea oferte.
   Aºa cum acest lucru semnalat nu se
putea întâmpla fãrã acordul tacit al
autoritãþilor, de la cele administrative
la cele ale specialiºtilor, la fel este ºi

cazul multor monumente istorice, cãzute în
paraginã ºi distrugere, într-o lamentabilã
scufundare în anonimat ºi lâncezire, la propriu.

Cula lui Tudor Vladimirescu de la Cerneþi
este un astfel de exemplu, la ora actualã devenitã
o paraginã, care zace în uitare, roasã de
mucegai, de putregai, de igrasie. Ultimele
reabilitãri ºi utilãri cu panouri explicative, cu
un ghid, cu pazã, deci un minim de personal,
plus deschiderea ei spre vizitare, au fost prin
anii ’90, sub impulsul prof. dr. Mite Mãneanu,
pe atunci, preºedinte al fostului Comitet de
culturã ºi artã Mehedinþi. Vremurile au fãcut sã
disparã, însã, acele dotãri, aºezãmântul sã fie,
uºor, uºor, abandonat, ieºind din orice fel de
circuit sau ofertã culturalã, turisticã oficialã.
   La ora actualã, Cula lui Tudor este sub
asediul degradãrii rapide. Expoziþia de artã
plasticã, de curând vernisatã în curtea Culei,
iniþiatã de Centrul de creaþie popularã Gorj, în
parteneriat cu Palatul culturii „Teodor
Costescu”, a readus-o în atenþie, acum, la
bicentenarul Revoluþiei de la 1821, dar, dincolo
de simbolul ei istoric, a izbucnit cu forþã
acuzatoare starea ei jalnicã, efect al orice vreþi,
doar respect pentru istorie ºi marile sale
semnificaþii, nu!
   Târgurile de meºteri, pervertite de falsuri ºi
comerþ ambulant cu imitaþii grosolane, ºi Cula
lui Tudor de la Cerneþi, nãpãditã de neglijenþã,
abandonatã, practic, sunt douã repere ale unei
stãri crase de dezagregare a stãrii culturale,
nu doar pe plan local, ci ºi naþional.

  S. Dan
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Spectacol ºi senzaþie la sfârºitul lunii
trecute pe aerodromul din Balota. Severinenii
au putut urmãri cu sufletul la gurã acrobaþii
aeriene, lupinguri, ºi toate acestea într-o
demonstraþie de zile mari în cadrul show-
ului aviatic „Drobeta Fly In.”

A devenit deja o tradiþie ca la sfârºitul lunii
iunie elita aviaþiei din Aeroclubul României
sã se întâlneascã pe Aerodromul din
Balota pentru show-ului aviatic „Drobeta
Fly In”. Sâmbãtã dimineaþa drumul spre
Aerodromul din Balota a devenit atracþia
principalã pentru severinenii care au venit
sã asiste la un miting aviatic de excepþie
organizat ca în fiecare an (n.r.-excepþie
anul trecut-2020, din motive obiective) de
“inimoasa” familie Molnar.

Comparativ cu anii trecuþi cei 5 km de drum
comunal (din vârful Dealului Balota pânã la
Aerodrom) au fost mai practicabili, se
introdusese grederul care a mai lãrgit drumul
ºi a fãcut sã disparã gropile, în plus de asta
consilierii judeþeni au votat în unanimitate în
30 iunie, proiectul de hotãrâre care prevede
asfaltarea drumului de la Balota la Plopi ce
trece ºi pe lângã Aerodromul Drobeta, deci
se poate ca viitorul sunã bine.

Dar sã revenim la spectacolul aviatic...
Ediþia de anul acesta a show-ului aviatic

„Drobeta Fly In” a adunat pe Aerodromul
din Balota tot ce e mai bun în aviaþia sportivã

Drobeta Fly In 2021- Ediþia a XIV-a

Datare: Epoca romanã,
sec. II - III p. Chr.
Descoperire: comuna
Bãlãciþa, Mehedinþi
   Fibula (în limba latinã,
fibulã înseamnã agrafã)
este un obiect a cãrui
istorie mãrturiseºte,
indirect, aspecte legate
de diverse epoci,
începând, aproximativ,
cu mileniul II î.Hr. A fost
inventatã dintr-o nece-
sitate, aceea de a prinde
precum un ac de siguranþã diverse piese de îmbrãcãminte sau
pliuri ale vestimentaþiei ºi a dobândit, treptat, ºi o funcþie esteticã,
pe lângã cea utilitarã. Multe dintre ele sunt realizate printr-un
meºteºug practicat cu artã, mãiestrie, fiind adevãrate bijuterii.
   Grecii ºi fenicienii, în Antichitate, par a fi primii care au
folosit fibula, ca agrafã de siguranþã, la care apelau oamenii
înstãriþi, pentru a-ºi prinde amplele falduri ale hainelor lor
pretenþioase. În perioada intensificãrii schimburilor
comerciale în bazinul mediteraneean, fibula a devenit tot
mai mult un accesoriu la modã, cu forme ºi decoraþii diverse,
în funcþie de particularitãþile stilistice ale fiecãrei culturi.
Fibulele din antichitatea romanã, în mare parte, indicau
gradul militar al purtãtorului. Cele din metale preþioase erau
insigne ce marcau rangul sau funcþia, exprimau puterea.
Deseori, ornamentaþiile aveau rolul de a face diferenþa de
rang social, între femeile mãritate ºi cele nemãritate, între
rãzboinici ºi oamenii obiºnuiþi. Fibulele puteau sã aibã ºi
rolul de amulete, ocrotindu-l pe cel care le purta de spiritele
rele. Unele erau depuse în sanctuare sau în morminte.
   Piesa expusã face parte dintr-un tezaur, lucrat din argint,
format din 12 podoabe, ce a fost descoperit întâmplãtor,
în anul 1974, în punctul ªtiubee din comuna Bãlãciþa.
Cântãreºte 25.8 grame. Corpul fibulei este puternic arcuit
ºi are forma unei ancore cu braþele curbate care se terminã
cu câte un buton. Fusul ancorei este decorat cu o
nodozitate, iar capãtul ancorei se terminã cu o protuberanþã
tip bulb ceapã. Mecanismul de închidere, realizat separat,
nu s-a pãstrat în întregime, doar portagrafa trapezoidalã,
resortul bilateral cu coardã exterioarã ºi acul lipsind.

PIESA LUNII IULIE -
FIBULÃ TIP ANCORÃ

româneascã, oameni pentru care mitingul
aerian este dovada libertãþii, a curajului, a
profesionalismului unor oameni devotaþi ºi
pregãtiþi în a crea un eveniment notabil,
menit sã încânte cât mai mulþi iubitori ai
aviaþiei. Pe o vreme excelentã, nici prea cald
doar cu puþin vânt, “îngerii aerului” au
prezentat severinenilor tot ce ºtiu ei mai bine,
de la looping-urile obiºnuite, la zboruri “în
oglindã” ºi pânã la zboruri cu  “micuþul
girocopter” sau parapanta cu motor.

Per total, a fost o zi de sâmbãtã frumoasã
ºi cred cã nimeni nu a regretat nici o clipã
din cele câteva ore petrecute în Balota, un
eveniment marca “Molnar” bine pus la
punct ºi asta numai pentru dragostea sa
pentru avioane ºi dorinþa de a face ceva
frumos pentru severineni. De altfel într-un
an calendaristic în þarã nu se desfãºoarã
multe astfel de show-uri aviatice ºi datoritã
lui Endre Molnar ºi Severinul se afla pe
harta mitingurilor aviatice. FELICITÃRI!!!

SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA S-A REDESCHIS PARÞIAL
PENTRU PACIENÞI ªI PENTRU INTERNÃRILE CONTINUE ªI DE
ZI, NON - COVID!
   Din data de 05.07.2021, SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA ºi-a
REDESCHIS PARÞIAL, SERVICIILE MEDICALE NON - COVID dupã

Noul program al Spitalului Municipal Orºova începând de luni 05.07.2021

ANUNÞ

cum urmeazã:
   - SPITALIZÃRI CONTINUE - 33 de paturi pentru specialitãþile: *MEDICINÃ INTERNÃ - 15 paturi * RECUPERARE
MEDICALÃ - 9 paturi * CARDIOLOGIE - 6 paturi * PEDIATRIE - 3 paturi SPITALIZÃRI DE ZI - 15 paturi pentru
specialitãþile: * CHIRURGIE GENERALÃ *ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE * CHIRURGIE PEDIATRICÃ
*OBSTETRICÃ - GINECOLOGIE
   COMPUTER TOMOGRAFUL ªI-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA DUPÃ URMÃTORUL PROGRAM:
* 01.07.2021 - PRIMII 10 pacienþi cu patologii diferite pentru testarea aparatului, testare efectuatã de medicii noºtri
specialiºti, împreunã cu reprezentanþii firmei SIEMENS; * 12.07.2021 - al doilea test al aparatului cu substanþã de
contrast; * 15.07.2021 - DESCHIDEREA TOMOGRAFIEI COMPUTERIZATE LA SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA.
   COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE URGENÞE ªI-A DESCHIS ACTIVITATEA ÎNCEPÂND TOT CU
05.07.2021, DAR ÎN CONDIÞIILE DE PERMANENÞÃ CU MEDICI URGENTIªTI!
   LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE ªI-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA ÎN DOUÃ TURE, ÎNCEPÂND CU
DATA DE 01.07.2021, DUPÃ URMÃTORUL PROGRAM: * 07:00 - 21:00 Recoltare probe: 08:00 - 10:00 -
Rezultate: 12:00 - 14:00 Recoltare probe: 14:00 - 16:00 - Rezultate: 18:00 - 20:00 Pentru URGENÞE sau pacienþii
internaþi, programul este NON - STOP!
   MEDICII TINERI SPECIALIªTI CONTINUÃ SÃ FIE ATRAªI DE SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA, ASTFEL LA CEI
DOI MEDICI SPECIALIªTI DE LABORATOR ªI RECUPERARE MEDICALÃ, FIZICÃ ªI BALNEOLOGIE SE VOR
ADÃUGA ECHIPEI ALÞI 4 MEDICI, 2 MEDICI DE ATI ªI 2 MEDICI URGENTIªTI!!! BINE AÞI VENIT!!!
   ORªOVENII ªI LOCUITORII DIN ZONA LIMITROFÃ VOR AVEA O SIGURANÞÃ ÎN PLUS, ÎN CEEA CE PRIVEªTE
SÃNÃTATEA, PRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR MEDICALE ªI PRIN MÃRIREA NUMÃRULUI DE MEDICI!

ªTIU, POT ªI FAC!!! FAPTE, NU VORBE!!!

 Daniel Velescu
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Cu ani în urmã, un cretin ucigaº
ajuns-numit prim-ministru - nu-i
scriu numele ticãlosului -, a
introdus experimental în România
codul criminal numit „Codex
alimentarius”. De atunci românii
digerã otrãvuri lente care-i conduc
spre trecerea Styxului. Asemenea
altor sechestraþi în infern ºi
propovãduitor al papagalilor
multicolori, când ºefii lui direcþi, mai
marile slugi, clica de imbecili-
proºti-ticãloºi din „Turnul Babel-
Bruxelles”, „pentru câþiva dolari în
plus” au vomat o directivã prin care
modificã legile universului ºi
genetica umanã, a luat poziþia slugii

Mama proºtilor ºi a ticãloºilor e mereu gravidã. Treziþi-vã, Români!

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

abjecte care voteazã „Da!”. Ciracii lui
din palatele dâmboviþene au adãugat
un „plus” de baterii noi în porta-
vocile mahalalei #rezist-useriste, au
arborat o zdreanþã curcubelizatã, iar
mamelucii multicolori au început sã
rãcneascã mai tare decât elefanþii ºi
mai puþin „inteligent” decât
castraveþii. Greu de crezut cã asta s-
ar fi putut petrece în þara lui Erdogan,
unde forþele de ordine au servit bile
de cauciuc adepþilor Sodomei ºi
Gomorei, deveniþi agresivi.

Sfinxul de la Gaza punea celor ce
voiau sã treacã întrebãri, una dintre
ele fiind: „cine merge dimineaþa în
patru picioare, la amiazã în douã ºi
seara în trei?”. Senilul de la Casa
Albã, în ieºirile sale împiedicate -
nu de treptele spre uºa „zepelinului
prezidenþial 01" - însoþit de
flatulenþele toxice involuntar
aruncate în aerul înconjurãtor, ci de
deranjul de la mansardã caracteristic
celei mai cumplite maladii a vârstei
mai bogate în numãrul anilor a
pavoazat faþadele ambasadelor
americane din coloniile de peste
marea gârlã cu cearºafuri colorate.

Parlamentul European a adoptat
recent un raport prin care le cere celor
27 de state membre ale Uniunii
Europene sã garanteze accesul
femeilor la avort, supus unor legi
extrem de restrictive în unele state
membre, ºi sã asigure în acelaºi timp
accesul la „o contracepþie de calitate
ºi la preþuri accesibile” (AFP).

Recent, nemþii vroiau
hologramizarea culorilor simbolice
ale deviaþilor sexuali pe deasupra
stadionului din München. Ca protest,
Viktor Orban al Ungariei ºi-a anulat
vizita privatã în Germania, dar asupra
lui s-a nãpustit „toatã ceata cea vestitã
a întregului Apus” care a pus verdictul
prin rãgetul premierului olandez: „Cu
legea sa anti-L.G.B.T., Ungaria nu mai
are ce sã caute în U.E. […] Vrem sã
silim Ungaria sã îngenuncheze!”.

Ungaria ºi Polonia au demnitate.
Nu acceptã toate neroziile U.E. Viktor
Orban a replicat, explicând cã
„Legea nu priveºte homosexualii, ea
priveºte modul în care pãrinþii
doresc sã facã educaþia sexualã a
copiilor lor”. Palma datã de Ungaria
dictaturii bruxelleze a fost pe mãsura

aberaþiilor U.E.: „Ungaria nu doreºte
sã pãrãseascã U.E. Dimpotrivã, vrem
sã o salvãm de ipocriþi”.

Dupã haosul jafurilor oficiale ale
celor 31 de ani de „democraþie”,
dacã românii ar fi descãtuºaþi ºi
eliberaþi din Auschwitzul
concentraþionar al celor 12 stele ar
fi posibilã Renaºterea României!

E treaba lor ce fac L.G.B.T.-iºtii &
Co în intimitatea lor, dar Noua
Uniune Sovieticã (U.E.) sã nu mã
oblige sã asist ca spectator la
parãzile publice dezgustãtoare ale
multicoloraþilor. Mãrturisesc, totuºi
aº face o excepþie dacã aº putea privi
un car alegoric în care doamna
Ursula von der Leyen de la Bruxelles
ºi frau Merkel descãlecatã de pe
Poarta Brandemburg - ambele
„eliberate” de þoalele oficiale ºi
zugrãvite dupã tiparele pidosnice -,
vor fi duse pe braþe de zbanghiul
Boris Johnson, infatuatul Mark
Rutte, luxemburghezul L.G.B.T.-ist
Xavier Bettel ºi musai, Joe Biden &
B.L.M. Ãla da, spectacolul secolului!

Aceste hiene pribege pe care, naivi, le-am ales sã ne fericeascã

 urmare din pag. 3
În acest timp, hienele pribege care

ne conduc învârt zeci de miliarde de
euro, plasându-le cu largheþe în
conturile celorlalþi din haitã. Veºnic
nesãtuli, fãrã de ruºine, din când în
când, în vãzul tuturor, se încaierã între
ei pentru a înfuleca o halcã cât mai
suculentã din trupul þãrii aflate deja
în moarte clinicã. Salariile sunt
îngheþate, pensiile aºiderea, alocaþiile
pentru copii blocate prin amânãri
succesive, industria autohtonã nu mai
trãieºte de mult, investitorii români îi

numeri pe degetele de la o mânã,
þãrãnimea aproape a dispãrut din
satele depopulate de vlaga tinereþii…
Ne-am întors cu un secol ºi jumãtate
în urmã. Ca ºi cum ar trãi azi, ne-o
spunea, descriind starea þãrii la 1850,
genialul Eminescu: „Þãrani? Nu sunt.
Proprietari nu, învãþaþi nici cât negrul
sub unghie, fabricanþi numai de
palavre, meseriaºi nu, breaslã cinstitã
n-au, ce sunt dar?”

Pãrem îngheþaþi în mijloc de secol
nouãsprezece. Nimic nu pare a se fi
schimbat. Ca în 1850, se poartã
barba stufoasã. Ca în 1850,
voracitatea politicienilor de duzinã
nu cunoaºte limite. În ultimii treizeci
de ani, mai mult decât alte naþiuni,
ne-am întors în timp. Am regresat
cu viteza unui bolovan rostogolit la
vale, susþinând cã ne dezvoltãm, cã
ne aliniem lumii civilizate, cã suntem
mai responsabili.

Iatã cum ilustreazã viaþa
româneascã a ultimelor trei decenii
un fin observator, scriitorul Gellu
Dorian: „[…] ceea ce se petrece în

ultimii treizeci de ani în România, mai
mult parcã decât în oricare alt stat
care a trecut prin epurãrile comuniste,
este de un cinism asemãnãtor cu
exterminãrile de care aminteam mai
sus. Este adevãrat cã oamenii
competenþi iviþi dupã 1990 pe aceste
plaiuri nu au mai înfundat puºcãriile,
nu au mai fost duºi în lagãrele de
exterminare, ci au fost marginalizaþi
de la legislaturã la legislaturã – cu
excepþia lichelelor patentate, care au
fost trimise legal, dupã lungi
indulgenþe, la puºcãrie, unii mimând
acest spaþiu de reeducare,
transformându-l în turn de fildeº în
care ºi-au scris cãrþile, care i-au
eliberat înainte de terminarea
pedepsei, alþii mai ispãºesc, urmãriþi
de o groazã de fapte ilegale. Dar nici
despre ei nu voi încerca sã schiþez
un profil al „demnitarilor” de toate
rangurile de ultimã vreme, ci despre
scursura care a ajuns acum sã fie în
posturile de decizie pentru bunul
mers al vieþii, care se înceþoºeazã de
la o zi la alta. Spãlãtoria din care au
ieºit aceste scursuri n-a fost alta decât

acel instrument popular numit
„alegeri”, de care s-au folosit doar
aleºii nu ºi alegãtorii.

Chestiune cunoscutã […]. Ceea
ce e mai trist este cã poliþele pe care
aceastã scursurã socialã, numitã
„demnitari”, de orice rang, se plãtesc
prin punerea în funcþii, în structurile
administrative, pe toþi lingãii ºi
oportuniºtii, care le-au fãcut posibilã
promovarea în funcþii cheie, de
decizie, unor politicieni analfabeþi din
toate punctele de vedere, chiar dacã
funcþionali ºi chiar asimptomatici în
ceea ce priveºte inteligenþa. […].
Din pãcate e plinã þara de ei ºi
înclinarea acesteia spre râpã se
vede de la o zi la alta ºi din pãcate,
impostura este o epidemie
generalizatã la vârf, provocând
boli grave, cronice, pe care
niciun vaccin nu le va eradica
vreodatã ºi vorba deja bine
cunoscutã, parafrazând o zicere
celebrã, „mama impostorilor e
mereu gravidã”. Iar cârma le stã
la îndemânã!”[1].

[1] Gellu Dorian, Când impostorii sunt la cârmã, revista Expres Cultural - iunie 2021  continuare în pagina 10
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Problema nu este virusul în sine,
boala în sine, coronavirusul sau
oricum s-ar numi, ci efectele în
planul libertãþilor pe care le are
pandemia de COVID. Este foarte clar
pentru toatã lumea cã sunt boli mult
mai grave, cu un grad de
contagiozitate ºi mortalitate mult mai
mare. Cu toate acestea, niciuna nu
se manifestã simultan pe toatã
planeta. Sigur cã intrãm pe tãrâmul
conspiraþiilor ºi a celor care cred cã
totul este controlat ºi cineva este în
spatele oricãrei acþiuni semnificative
care afecteazã comunitãþile umane.

Nu ºtim dacã umanitatea a mai
trecut prin astfel de evenimente. A
fost gripa spaniolã despre care copiii
nu învaþã deloc la ora de istorie sau
la alte discipline. Motivul este unul
necunoscut, având în vedere cã
gripa spaniolã a fãcut mai multe
victime decât al Doilea Rãzboi
Mondial. Este destul de ciudat cã
un asemenea subiect nu a constituit
o paginã în cartea de istorie ºi nu
ne aducem aminte mai nimic de
acest capitol. Nici mãcar în alte state
nu se vorbeºte prea mult despre un
eveniment care a fãcut sute de
milioane de victime ºi este tratat ca
nerelevant pentru mintea copiilor
ºi pentru paginile de istorie. Istoria
este fãcutã de istorici pânã la urmã

  ªtefan Bãeºiu

Primiþi cu Valu 4?
ºi pare cã rãzboaiele sunt mult
mai importante decât alte tipuri
de evenimente.

Este ºi motivul pentru care
înþelegem destul de greu ce se
întâmplã în momentul de faþã, deºi
am fi putut sã învãþãm câte ceva din
istorie, chiar dacã nu este vorba de
istoria recentã.

Dincolo de teoriile conspiraþiei
legate de orice, este clar cã în orice
moment critic, legat de orice
eveniment, gãsim victimele, dar ºi
pe cei care vor încerca sã câºtige
sau chiar câºtigã la nivel material
sau de altã naturã.

Pandemia de coronavirus nu a
avut numai victime, ci câºtigãtori,
învingãtori. Sunt cei care au vãzut
în momentul de crizã oportunitatea
câºtigului. Alþii au identificat
oportunitatea evoluþiei, de a merge
mai departe, de a depãºi criza prin
soluþii la care nu s-a mai gândit
nimeni. Este vorba de tratamente
revoluþionare, chiar dacã pe unii
vaccinurile i-au îmbãgãþit peste
mãsurã. Sunt destui care nu au
niciun fel de remuºcãri ºi fac bani,
chiar ºi din evenimente nefericite
sau chiar din moartea semenilor ºi
nu îi taxeazã nimeni pentru lipsã de
moralitate sau de bun simþ.

Este de aºteptat ca marile grupuri

din domeniul farmaceutic sã facã
presiuni ca pandemia sã continue.
Sunt ºi state care au de câºtigat de
pe urma pandemiei, pentru cã
exercitã un control sporit asupra
cetãþeanului, din diferite raþiuni.
Orice putere a fost tentatã sã
exercite un control asupra societãþii
ºi de a restrânge libertãþile pentru
a putea controla ºi domina pe un
termen cât mai lung.

Marile grupuri din domeniul
Pharma au interesul sã vândã cât
mai multe medicamente. ªi pentru
a vinde vaccinuri ºi medicamente
este nevoie de pandemie, de oameni
bolnavi, de morþi care sã sperie
cetãþenii. Oamenii speriaþi vãd pastila
sau vaccinul ca pe o ultimã speranþã
ºi, din acest motiv, farmaciile nu vor
duce niciodatã lipsã de clienþi. Sunt
ajutate ºi de medici ºi de spitale.

Este aºadar de aºteptat ca al
patrulea val sã vinã peste noi ºi cu
ajutorul grupurilor de presiune, de
interese, cu ajutorul statelor ºi al
grupurilor de politicieni, de medici,
de formatori de opinie. În ritmul

acesta nu vom mai scãpa de
pandemie ºi de viruºi ºi de boli,
pentru cã mereu ar putea sã aparã
variante, tulpini de la orice virusuri
ºi ar fi periculos sã mai ieºim din
casã, cum vom afla de la televizor,
cel mai probabil sau de la
specialiºtii din medicinã sau
sãnãtate publicã.

Al patrulea val va fi benefic ºi
pentru politicienii care au alegeri ºi
care nu stau bine în sondaje. Ne
vor þine din nou în case ºi va trebui
sã renunþãm la libertãþi. Cum va
apãrea totuºi valul al patrulea, dacã,
cel puþin la noi în þarã, aproape cã a
dispãrut complet valul al treilea ºi
chiar ºi virusul?

În pandemie s-au dat ºi marile
tunuri. Unii au fãcut bani grei, de pe
urma statelor ºi a achiziþiilor de toate
tipurile, în special de materiale,
medicamente ºi echipamente. În
mod cert va apãrea ºi valul de
toamnã iarnã. Îl aºteptãm. Mai
avem mãlai ºi hârtie igienicã de la
primul val. Problema este cine va mai
crede în el?
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Solicitare sprijin pentru promovarea
chestionarului realizat de Euromontana

adresat tinerilor din zona montanã
Vã rugãm, în numele Euromontana, sã ne sprijiniþi în

diseminarea chestionarului conceput pentru tinerii din zona
de munte în vederea unui studiu mai complex ce se desfãºoarã
la nivel european. Dacã aveþi posibilitatea sã transmiteþi acest
chestionar pe toate canalele (Facebook, Newsletter º.a.) în
reþeaua dumneavoastrã de contacte, ar fi de mare ajutor.
   Chestionarul este ºi în limba românã, disponibil aici:
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e /
1FAIpQLSdbt0v2xHoiGBsPFZPrbxAxhk6OvD4b4V3MxXV
yE4WomxYdeQ/viewform

Tinerilor, vã puteþi îndeplini aspiraþiile rãmânând la munte?
Sau mai degrabã plecând, pentru a reveni mai bine, îmbogãþit
de abilitãþi ºi experienþã? Care sunt sectoarele care te atrag?
Care sunt obstacolele care îi încetinesc pe cei care vor sã se
stabileascã la munte sau pe cei care vor sã rãmânã?
   La 10 ani de la primul sãu studiu,Euromontana - Asociaþia
Europeanã a Zonelor Montane ºi membrii sãi, în colaborare
cu echipa proiectului UNITA, lanseazã un sondaj pentru a vã
înþelege mai bine aspiraþiile ºi a vedea ce s-a schimbat. Acest
sondaj este compus din maximum 25 de întrebãri, în funcþie
de rãspunsurile dvs. (cu 4 întrebãri deschise ºi 21 de întrebãri
bifate) la care se poate rãspunde cu uºurinþã ºi rapid.

Vã mulþumim!
Preºedinte, Radu - Adrian Rey

La Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al
Judeþului Mehedinþi au început înscrierile pentru ocuparea

locurilor scoase la concurs de Academia de Poliþie
“Alexandru Ioan Cuza” Bucureºti, sesiunea de admitere

iunie – septembrie 2021.
   Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã i-au fost alocate
40 de locuri, dintre care 38 pentru ofiþeri în cadrul Facultãþii de
Pompieri a Academiei de Poliþie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureºti,
un loc fiind alocat candidaþilor de etnie romã - cu durata studiilor de
4 ani, la programul de studii “Instalaþii pentru construcþii - pompieri”
ºi douã locuri în cadrul Facultãþii de Drept, programul de studii
“Drept” - forma de învãþãmânt cu frecvenþã de 4 ani.
   Persoanele interesate de o carierã în domeniul situaþiilor de
urgenþã se pot înscrie la concurs prin completarea unei cereri-
tip ºi a declaraþiei de confirmare a îndeplinirii condiþiilor ºi
criteriilor de recrutare, care se pot descãrca de pe site-ul oficial
al Ministerului Afacerilor Interne (www.mai.gov.ro - secþiunea
Carierã).
   Documentele se completeazã de cãtre candidat în mod lizibil,
se semneazã ºi se transmit, exclusiv în format electronic, la
adresa de e-mail a Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
“Drobeta” al Judeþului Mehedinþi: resurseumane@isumehedinti,
pânã la data de 11 iulie 2021, inclusiv în zilele de sâmbãtã ºi
duminicã.
   Dosarul de recrutare va fi depus de fiecare candidat la
structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã „Drobeta” al judeþului Mehedinþi, pânã la data de 23
iulie 2021, în zilele lucrãtoare, intervalul orar 08.00-15.00.
   Proba eliminatorie de evaluare a performanþei fizice se
susþine în perioada 16-22 august 2021, iar proba de evaluare a
cunoºtinþelor se susþine în perioada 25-26 august 2021.
   Informaþiile complete privind admiterea sunt postate pe site-urile
oficiale: www.mai.gov.ro, www.academiadepolit ie.ro,
www.isumehedinti.ro - sectiunea Carierã.
   Cei interesaþi pot obþine detalii suplimentare ºi la Serviciul
Resurse Umane din cadrul I.S.U. “Drobeta, telefon 0252/311212.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Evoluþia leului de la începutul lui iulie a fost
influenþatã, în principal, de creºterea interesului
pentru plasamentele în dolar, ceea ce a înmulþit
ieºirile de pe activele considerate riscante, cum
sunt monedele de la marginea zonei euro.

Chiar dacã C.A. al BNR a decis miercuri sã
menþinã dobânda sa cheie la minimul istoric
de 1,25%, valoare care a fost stabilitã la
începutul anului cu scopul de a sprijini
revenirea economicã post-pandemie,
parcursul leului nu a avut de suferit.

Cursul euro a crescut de la 4,9262 lei, la
începutul perioadei, la 4,9270 lei, la finalul
ei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile se
realizau pânã la jumãtatea ei între 4,925 º
4,928 lei. dupã stabilirea cursului cotaþiile
au atins un vârf de 4,93 lei.

Vinerea trecutã, cotaþiile euro au atins un
maxim de 4,935 lei, iar BCE a stabilit o
cotaþie a euro de 4,9283 lei, aproape de
maximul de 4,9285 lei, atins în 30 aprilie,
valori care depãºesc recordul de 4,9279 lei
calculat de BNR în 20 aprilie.

O depreciere majorã a leului, în condiþiile
actuale este greu de anticipat. Este posibil ca
BNR sã permitã un nou salt de 2 - 3 bani, aºa
cum a fãcut la începutul anului.

O creºtere mai mare este improbabilã având
în vedere rezerva valutarã consistentã a bãncii
centrale, care se va majora odatã cu intrarea
sumelor de la Uniunii Europene prin PNRR dar
ºi prin noua emisiune de eurobonduri lansatã
de Ministerul Finanþelor, care au scadenþa la 9,
respectiv la 20 de ani. Reamintim cã la începutul
lui aprilie Finanþele au atras 3,5 miliarde euro
de pe pieþele internaþionale.

Perechea euro/dolar a coborât de la
1,1945 dolari, la începutul perioadei, pânã
la 1,1807 dolari.

În piaþa localã, cursul monedei americane a

Euro încã aºteaptã un nou maxim istoric
crescut pânã la 4,1660 lei, maxim al ultimelor
trei luni, pentru ca la finalul intervalului media
sã fie stabilitã la 4,1655 lei.

Înmulþirea plasamentelor în dolar se
datoreazã, în principal, anunþului fãcut de
Rezerva Federalã americanã cã va opera anul
viitor cel puþin douã majorãri ale dobânzii
sale de politicã monetarã.

Pe de altã parte, investitorii se tem de efectele
negative cu care se poate confrunta economia
Europei în cazul în care va apare un al patrulea
val al pandemiei, provocat de varianta indianã
(Delta) a Covid-19.O astfel de posibilitate va
obliga BCE sã continue menþinerea dobânzii
sale cheie în teritoriu negativ, ceea ce va
reduce cumpãrãrile de euro.

Moneda elveþianã a avut o evoluþie
apreciativã faþã de cea unicã, iar media ei a
urcat de la 4,4887 ºi 4,5138 lei, care a fost
stabilitã la finalul perioadei.

Cursul lirei sterline a scãzut pânã la
5,7244 lei, dar a închis perioada la 5,7498
lei, dupã ce guvernul britanic a anunþat cã
va ridica ultimele restricþii sanitare.

Aprecierea monedei americane a fãcut ca
preþul gramului de aur sã urce de la 234,1742
lei, în ºedinþa de miercuri, la 241,9480 lei, dupã
ce uncia de aur a revenit la 1.800 dolari.

Chiar dacã banca centralã a atras la începutul
sãptãmânii 5,5 miliarde lei, la o dobândã de
1,25%, nivelul lichiditãþii din piaþa monetarã
rãmâne destul de ridicat. Astfel, indicele ROBOR
la trei luni, în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scãzut
de la 1,50 la 1,49%. Indicele la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a stagnat la 1,64% iar cel la 12
luni a coborât de la 1,76 la 1,75%.

Analiza cuprinde perioada 29 iunie- 5 iulie.

ISU ”Drobeta” recruteazã

 Urmare din pag. 8
Despre virtuþile ºi despre tarele poporului român s-a tot vorbit ºi s-au tipãrit zeci de

tomuri, unele interesante, altele interesate. N-am s-o fac ºi eu. Personal, nu cred cã suntem
o naþiune mai dotatã sau mai puþin responsabilã decât alte popoare. Poate, aºa cum constata
marele Eminescu, suntem mai ciudaþi. „Ciudatã þarã, într-adevãr!”, spunea el înainte de a
ne îndemna sã deschidem ochii, sã ne trezim ºi sã dãm de pãmânt cu „turma de netrebnici”:
„Într-adevãr, cum li s-ar deschide oamenilor ochii când unul le-ar zice ia staþi, oameni
buni! Voi plãtiþi profesori care nici vã învatã copiii, nici carte ºtiu; plãtiþi judecãtori nedrepþi
ºi administratori care vã furã, cãci nici unuia dintr-înºii nu-i ajunge leafa. ªi aceºtia vã
ameþesc cu vorbe ºi vã îmbatã cu apã rece. Apoi ei toþi poruncesc ºi nimeni n-ascultã.
Nefiind stãpân care sã-i þie în frâu, ei îºi fac mendrele ºi vã sãrãcesc, creându-ºi locuri ºi
locuºoare, deputãþii, primãrii, comisii ºi multe altele pe care voi le plãtiþi peºin, pe când ei
nu vã dau nimic, absolut nimic în schimb, ci din contrã vã mai ºi dezbracã, dupã ce voi i-
aþi înþolit […]. De aceea, alungaþi turma acestor netrebnici!…”[2].

Mai bine de 150 de ani nu am ascultat astfel sfaturi. Am putea sã o facem acum?

Aceste hiene pribege pe care...
 Radu Georgescu

Teodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale[2] Mihai Eminescu, Netrebnicii care ne conduc, 1877
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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;
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Ministerul Apãrãrii Naþionale organizeazã, începând cu data de
12 iulie, o nouã campanie de recrutare ºi selecþie pentru cetãþenii care
doresc sã îndeplineascã serviciul militar în rezervã în calitate de rezervist
voluntar în Armata României pentru cele 775 de locuri disponibile de
maiºtri militari, subofiþeri, gradaþi ºi soldaþi.
   La prezentarea la centrul militar zonal, judeþean sau de sector pe a cãrui
razã de responsabilitate îºi au domiciliul, cetãþenii interesaþi vor fi
informaþi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate
de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare ºi selecþie, structurile
desemnate sã execute selecþia, unitatea sanitarã militarã unde urmeazã
sã susþinã examinarea medicalã, precum ºi unitatea militarã sau centrul
de instruire în care urmeazã sã execute programul de instruire iniþialã,
în situaþia în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.
   De asemenea, candidaþii proveniþi din rândul cetãþenilor fãrã pregãtire
militarã vor fi consiliaþi în ceea ce priveºte exprimarea opþiunilor, în
sensul orientãrii cãtre funcþiile pentru care aceºtia îndeplinesc criteriile
specifice referitoare la nivelul studiilor ºi corespondenþa specializãrilor
dobândite în viaþa civilã cu armele/serviciile ºi specialitãþile militare.
   Detalii suplimentarepot fi obþinute de la sediul centrelormilitare zonale,
judeþene sau de sector. Adresele poºtale ºi datele de contact ale acestora
sunt disponibile pe pagina de internet la adresa http//recrutare.mapn.ro/
index.php?pagina=Contact sau https://www.mapn.ro/contact/centre_militare/
index.php.
* * *
   La prezentarea la centrul militar, cetãþenii care doresc sã îndeplineascã
serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de
înscriere ºi vor prezenta urmãtoarele documente:
- actul de identitate, în original ºi în copie;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim ºase luni înainte de data
depunerii;
- acte de studii ºi/sau alte documente care atestã alte competenþe
dobândite în viaþa civilã, în original ºi în copie;
- permisul de conducere valabil, eliberat de cãtre autoritãþile române, în
original ºi în copie, dacã este cazul, pentru candidaþii fãrã pregãtire
militarã, dacã îndeplinirea atribuþiilor postului pentru care candideazã
presupune conducerea tehnicii specifice;
- livretul militar, în original ºi în copie, dacã este cazul, numai pentru cei
care deþin calitatea de rezervist.
* * *
Odatã cu adoptarea Legii nr. 115/2021 pentru modificarea ºi completarea

Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviºtilor voluntari, publicatã în Monitorul
Oficial al României nr. 468, Partea I, din 05.05.2021, respectiv republicarea
Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviºtilor voluntari în Monitorul
Oficial al României nr. 603, Partea I, din 17.06.2021, au intrat în vigoare o
serie de mãsuri care au ca scop creºterea atractivitãþii serviciului rnilitar în
calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt:
- creºterea cuantumului remuneraþiei acordate în perioada în care
rezerviºtii voluntari nu participã la instruire sau la misiuni, de la 10% la
30 % din solda de funcþie, la care se adaugã solda gradului deþinut;
- creºterea cuantumului indemnizaþiei de instalare, prin adãugarea lasolda
de funcþie, a gradaþilor ºi a soldei de comandã, pe lângã  solda  de grad;
- eliminarea obligaþiei privind restituirea cheltuielilor de recrutare ºi
selecþie, în situaþia nesemnãrii/nefinalizãrii contractului;
- eliminarea limitãrilorprivind plecarea rezerviºtilor voluntari în strãinãtate;
- crearea posibilitãþii repartizãrii în funcþie, fãrã a mai susþine probele
de selecþie, a rezerviºtilor proveniþi din cadre militare în activitate ºi
soldaþi/gradaþi profesioniºti, în primul an de la trecerea în rezervã.

Informaþii de interes general din partea Biroului informare-
recrutare al Centrului Militar Judeþean Mehedinþi:
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În anumite zile din sãptãmânã, la
marginea oraºelor noastre se
organizeazã adevãrate târguri ale
disperãrii. În Severin, spre exemplu,
este un asemenea târg sâmbãta ºi
dumineca, în Craiova este lunea.
Puhoi de lume se duce acolo sã
vândã, puhoi de lume se duce sã vadã
sau sã cumpere. La astfel de târguri
gãseºti tot ce e pe lume: de la ace cu
gãmãlie, pânã la autoturisme,
camioane, tractoare ºi remorci. Vin
particulari din toate categoriile sociale
sã vândã orice gãsesc pe acasã. Vezi
acolo obiecte vechi ºi noi, unele chiar
antichitãþi; vezi acolo lucruri casnice
alãturi de cãrþi, de plãci de patefon,
de haine ºi încãlþãminte scâlciatã.

Se vede cât de colo cã sunt
lucruri uzate, îmbãtrânite de timp
ºi de folosinþã, frecate ºi lustruite
la repezealã. Vezi în târg truse cu
scule, piese fãcute la strung, la
frezã ori la alte maºini-unelte ºi
gândul te duce fãrã sã vrei la
vremea când se mai putea fura câte
ceva de prin întreprinderi, la
vremea când mai aveai ce sã furi ºi
de unde sã furi. Gãseºti în târg
seturi complete de cãrþi ale
clasicilor marxiºti (Marx, Engels,
Lenin), ale unor ideologi ai
Partidului Muncitoresc Român sau
Partidului Comunist Român de
altãdatã. Fãrã îndoialã, cã acele
cãrþi au aparþinut unor oameni care-

Târgurile disperãrii

Pr. Prof. dr. Alexandru
Stãnciulescu-Bârda

ºi fãcuserã niºte idealuri mãreþe,
învãþând lozinci din acele cãrþi.

Vezi culegeri de partituri muzicale
ºi alãturi instrumente muzicale uzate
de vreme ºi înþelegi cã au aparþinut
unor înaintaºi ai celor ce vând. Cel
mai trist este, când vezi asemenea
culegeri ºi instrumente muzicale
chiar în mâna celor ce le-au folosit
la tinereþe ºi acum sunt nevoiþi sã
se despartã de ele pentru a putea sã
supravieþuiascã. Am fost
impresionat pânã la lacrimi, când am
vãzut pe un domn îmbrãcat
sãrãcãcios, cam la 70 de ani,
cântând la vioara expusã la vânzare,
cu virtuozitate, piese din Ciprian
Porumbescu. Cânta atât de bine ºi
cu atâta suflet, încât lumea se
adunase în jur ºi asculta cu nesaþ,
chiar dacã nu aveau pregãtire
muzicalã propriu-zisã.

La un moment dat cineva s-a
desprins din mulþime, a schimbat
câteva vorbe cu proprietarul viorii,
i-a dat un preþ oarecare - probabil
derizoriu -, ºi i-a luat bijuteria
sufletului. Bãtrânul a rãmas privind
lung în urma noului proprietar.
ªedea înmãrmurit, fãrã sã zicã
nimic, doar lacrimile i se prelingeau
pe obraz. Parcã ºi-ar fi
înmormântat în momentul acela pe
unul drag din familie, parcã ºi-ar fi
înmormântat însãºi tinereþea ºi
speranþa în ceasul acela.

Vezi piese de mobilier
vechi, din lemn sculptat, ce
a aparþinut cândva unor case
înstãrite, lãmpi cu abajur,
lãmpi cu gaz, generatoare de
curent electric menit sã punã
în funcþie aparatele de radio
de altãdatã, adevãrate
rãcnete ale tehnicii anilor
‘60. Vezi tacâmuri argintate
ori aurite, veselã de porþelan
scump, pe care nu o gãseai
decât la mesele de la casele
boiereºti de altãdatã. Vezi
haine care au stat zeci de ani
nefolosite prin ºifoniere,
care mai degajã încã miros
de naftalinã sau de
levãnþicã. Vezi chiar rochii de
mirese de mai bine de o sutã de
ani. Vezi pantofi de modã veche,
cravate de altãdatã, cãmãºi de
naylon, pãturi ºi macaturi þesute
în casã, covoare lucrate la rãzboi
de þãrãnci harnice în nopþile
târzii de iarnã.

Majoritatea celor ce vând sunt
oameni sãraci. Îi vezi îmbrãcaþi
modest, uneori chiar cu haine
ponosite, zdrenþuite. Faþa lor e
pãmântie, adesea piele ºi os. Ochii
triºti te privesc rugãtor, poate-poate
vei voi sã cumperi ceva ºi de la ei.
Unii dintre cei ce vând sunt oameni
înstãriþi ºi aduc piese de maºini
strãine, aduc maºini strãine,

aparaturã electronicã, þigãri, cafea
ºi tutun de contrabandã ºi câºtigã
destul de bine. Se vede cât colo,
dupã înfãþiºarea lor, dupã straturile
de grãsime de la gârbinã.

Cele câteva mese puse la mijlocul
târgului nu sunt suficiente pentru
toate mãrfurile existente. Majoritatea
îºi aºeazã exponatele pe jos, pe câte
un prosop, faþã de masã, cârpã, ori,
pur ºi simplu, pe câte o hainã sau
câte o cãmaºã. Se vinde puþin, foarte
puþin. Cei mai mulþi care se duc
acolo o fac pentru a se minuna de
diversitatea articolelor puse la
vânzare. Alþii vin dupã chilipiruri, în
speranþa cã îºi fac rost de vreun lucru
bun ºi ieftin, ori pot sã cumpere
ceva pe nimic, pentru ca sã-l scoatã
în sãptãmâna urmãtoare pe piaþã
cu alte preþuri, cu alt statut.

Când vizitezi un asemenea târg,
te cuprinde o tristeþe adâncã,
fiindcã vezi acolo însãºi imaginea
societãþii româneºti, auzi strigãtul
de disperare al unor oameni sãraci,
care-ºi agaþã nãdejdea de
supravieþuire de valorificarea unor
obiecte care au fãcut parte din viaþa
lor ºi a înaintaºilor lor. Sunt
târgurile disperãrii, iar imaginea lor
e complet dezolantã[1].

Aranjament grafic - I.M.
[1] Târgurile disperãrii, în

“Romanian Vip”, Dalas (SUA),
2010, 24 aug., ediþie on-line(http:/
/www.romanianvip. com);
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

Debutul sãptãmânii îþi aduce multe dialoguri
cu cei apropiaþi, fie pe teme de larg interes, fie pe
teme profesionale la serviciu. Într-un anume fel,
gândirea ta este focalizatã deocamdatã pe bani ºi
bunuri materiale pe care le poþi obþine ºi folosi de la
ºi prin alþii. De aici ºi felul în care vorbeºti are
legãturã cu aspectele materiale ale vieþii cotidiene.
De asemenea, se pot ivi pe neaºteptate cãlãtorii pe
distanþe scurte pentru a rezolva diverse chestiuni
profesionale, dar ºi pentru ale tale personale. Între 8
ºi 10 iulie îþi sunt favorizate activitãþile gospodãreºti
ºi dialogurile importante cu cei dragi. Fii prudent ºi
þine cont ºi de nevoile sau doleanþele membrilor
familiei. La finalul rãstimpului analizat se contureazã
petreceri, ieºiri în lume cu persoana iubita, dar ºi
momente de rãsfãþ cu un hobby.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Aspectele financiare care te preocupa la
începutul sãptãmânii au legãturã cu nevoile tale
personale imediate. În funcþie de felul în care îþi
gestionezi tu bugetul ºi în funcþie de cum îþi educi
poftele depinde foarte mult viitorul agonielii tale.
Joi se întrezãresc dialoguri ºi întâlniri importante cu
persoanele din anturajul apropiat. Gândirea ºi
comunicarea îþi sunt umbrite, de aceea fii prudent ºi
ascultã mai mult, dar vorbeºte direct ºi la obiect.
Evitã deciziile majore, declaraþiile de orice fel ºi
implicarea în activitãþi profesionale care presupun
mult efort intelectual. Spre finalul sãptãmânii este
bine sã te retragi în liniºtea ºi siguranþa casei. Sunt
momente excelente de a alcãtui planuri gospodãreºti
ºi de a sta de vorbã cu cei dragi.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

 Primele douã zile ale sãptãmânii îþi oferã energie
beneficã pentru a-þi reorganiza planurile de viitor,
pentru a-þi stabili prioritãþile ºi pentru a-þi face ordine
în relaþii. Chiar dacã, stãrile tale de spirit fluctueazã,
cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine.
Între 8 ºi 10 iulie se contureazã veºti importante legate
de veniturile tale obþinute din munca desfãºuratã la
un serviciu. Pot apãrea oferte noi de colaborare sau
la actualul loc de muncã se poate diversifica
activitatea ºi de aici tu sã ai posibilitatea de a câºtiga
bani mai mulþi. Este adevãrat cã ºi eforturile vor fi pe
mãsurã, dar te vei descurca excelent. Spre finalul
intervalului analizat se animã relaþiile cu anturajul
apropiat. Unii prieteni se vor autoinvita la tine sau îþi
vor propune o excursie.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Discreþia care te învãluie în primele zile ale
sãptãmânii te fereºte de provocãrile celorlalþi. Sunt
momente bune pentru a-þi regândi personalitatea,
modul de relaþionare cu cei din jur, dar ºi pentru a te
rãsfãþa cu plimbãri în aer liber, cu o dietã de sezon ºi
cu ceva mai mult somn. La mijlocul sãptãmânii,
energia vitalã se amplificã ºi vei reuºi sã-þi rezolvi
atât chestiunile profesionale rãmase restante, cât ºi
treburile personale de acasã. Important este sã te
ocupi doar de ale tale ºi sã eviþi implicarea de orice
fel în treburile altora. Se pot accentua unele afecþiuni
ale sistemului digestiv ºi ale picioarelor. La finalul
sãptãmânii primeºti bani din munca desfãºuratã la
serviciu. Cheltuielile vor fi ºi ele prezente.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

La începutul sãptãmânii eºti dornic sã te sfãtuieºti
cu prietenii ºi protectorii. Implicarea în proiecte de
anvergurã alãturi de oameni care au aceleaºi vise ºi
idealuri ca tine îþi oferã posibilitãþi deosebite de
dezvoltare personalã, dar ºi satisfacþia lucrului bine
fãcut ºi de folos ºi altora. Dozeazã-þi eforturile ºi
elanul deoarece riºti sã-þi neglijezi relaþiile cu cei
apropiaþi. Între 8 ºi 10 Iulie este nevoie sã te
odihneºti mai mult. Sunt posibile neplãceri legate
de afecþiunile vechi ºi ignorate. Regândeºte-þi
programul zilnic ºi relaþiile socio-profesionale. Pe
de altã parte, ar fi bine sã cauþi sensurile spirituale
ale evenimentelor din preajma ta. Stai de vorbã cu
persoane cu experienþã spiritualã ºi relaþionalã ºi
urmeazã-le sfaturile ºi soluþiile oferite. În weekend
îþi va reveni cheful de viaþã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sfera profesionalã este animatã din plin. Se
întrezãresc ºedinþe cu ºefii, dialoguri importante, chiar
decizii majore pe care vei fi nevoit sã le iei în ceea ce
priveºte activitatea ta din cadrul unui loc de muncã.
Zilele de 8 ºi de 9 iulie sunt definitorii în acest sens,
de aceea fii prudent. Traversãm o perioadã în care þi
se deschid noi culoare profesionale, existând
posibilitatea sã-þi schimbi total profesia ºi condiþiile
de muncã. Totuºi, analizeazã pe îndelete ce se petrece
în acest sector ºi nu da cioara din mânã pe vrabia de
pe gard. Pe de altã parte, imaginea în ochii lumii,
statutul social þi le poþi schimba în sens pozitiv, dar
pentru asta trebuie sã depui eforturi serioase ºi pe
termen lung.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Dacã la începutul sãptãmânii eºti preocupat de
aspectele materiale ale vieþii, rapid sufletul tãu va
cãuta oameni rafinaþi, cu o pregãtire specialã în
domeniile spirituale. Sunt momente bune pentru a-
þi schimba viziunea asupra vieþii ºi pentru a-þi crea
noi legãturi cu ierarhiile divine. Minunat este ca
suportul astral de care beneficiezi îþi oferã suficiente
resurse, atât pentru a-þi modela personalitatea,
gândirea, cât ºi pentru a te ocupa de treburile
cotidiene. Pe de altã parte, dacã eºti implicat într-un
program de instruire sunt posibile altercaþii cu
profesorii, mentorii sau colegii de studiu. Fii prudent
ºi deschis pentru ideile altora. Legãturile cu
strãinãtatea sunt o altã temã interesantã. Demersurile
pentru cãlãtorii, dar ºi pentru studii pe termen lung
au succes.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Pornind de la banii ºi bunurile administrate în
comun cu alþii, toate relaþiile tale vor fi supuse unei
revigorãri importante. Disputele din sfera muncii te
vor impulsiona sã-þi foloseºti mai eficient talentele,
dar ºi veniturile. Tentaþia de a face investiþii, credite
sau alte tipuri de planuri financiare este foarte mare
ºi riscantã. Bine ar fi sã stabileºti prioritãþile
financiare, în funcþie atât de nevoile tale personale,
cât ºi ale celor dragi. Pe de altã parte, se vor ivi
situaþii interesante legate de cãlãtorii sau studii pe
termen lung, departe de locurile natale. A doua
jumãtate a sãptãmânii este animatã de întâlniri ºi
dialoguri cu multã lume. Se contureazã noutãþi socio-
profesionale de anvergurã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna începe cu aspecte parteneriale total
neprevãzute. Sunt posibile dialoguri interesante,
alcãtuirea unor planuri mãreþe, dar ºi desfãºurarea
unor acþiuni de anvergurã împreunã cu partenerul de
viaþã sau cu cei de afaceri. Însã, este bine sã vorbeºti
puþin despre tine ºi deloc despre intenþiile tale
personale. Apar cheltuieli pe facturi, taxe, diferite
tipuri de datorii, dar este posibil sã fii nevoit sã iei
legãtura ºi cu diverse instituþii financiare. Prudenþã
la tot ce þine de acte, documente, înscrisuri sau
înþelegeri cu alþii! La finalul intervalului analizat se
recomandã studii ºi cercetãri legate de teme spirituale,
istorice sau profesionale. ªi cãlãtoriile sau dialogurile
cu persoanele aflate în strãinãtate reprezintã subiecte
de luat în seamã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Luni ºi marþi este multã agitaþie la serviciu. Apar
responsabilitãþi noi care îþi vor aduce beneficii ceva
mai târziu. Un prieten îþi poate da sfaturi bune vizavi
de locul tãu de muncã sau de domeniul profesional
în care lucrezi. Þine cont de informaþiile colaterale ºi
îndeplineºte-þi sarcinile de lucru cât mai bine ºi la
timp. Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
aparatului digestiv, dar ºi pe extremitãþile picioarelor.
Dozeazã-þi eforturile, adoptã o dietã potrivitã ºi
odihneºte-te regulat. Relaþiile parteneriale sunt
rãscolite la mijlocul sãptãmânii. Prudenþa ºi
discernãmântul te vor feri de neplãcerile existente în
fundal. Spre sfârºitul intervalului analizat revin în
atenþie achitarea facturilor sau a altor tipuri de datorii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Foarte provocatoare sunt relaþiile sentimentale în
primele zile ale sãptãmânii. Distracþii, dialoguri
interesante, surprinzãtoare, abordarea unor hobby-uri,
acþiuni comune cu cei dragi. La serviciu este de lucru
pe la mijlocul sãptãmânii ºi ar fi bine sã-þi canalizezi
eforturile cãtre îndatoririle profesionale. Relaþiile
colegiale sunt tensionate ºi foarte uºor se pot
deteriora iremediabil. Selecteazã-þi prioritãþile
profesionale ºi evitã provocãrile celorlalþi. Sãnãtatea
poate avea de suferit de pe urma tumultului din
sfera socio-profesionalã. Odihneºte-te ºi plimbã-te
mai mult în aer liber. Spre finele sãptãmânii,
partenerul de viaþã te solicitã mult ºi bine.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna îþi poate aduce evenimente interesante în
relaþiile familiale. Ar fi bine sã stabileºti anumite limite
vizavi de cerinþele pe care þi le adreseazã cei dragi, altfel
riºti sã rãmâi atât fãrã energie vitalã, cât ºi fãrã resurse
materiale. Pe de altã parte, nevoile tale sentimentale sunt
mari ºi în continuã schimbare. Ceea ce îþi oferã persoanele
existente acum în preajma ta este departe de ceea ce îþi
doreºti tu. Pe de altã parte sunt ºi zile bune pentru a te
ocupa de un hobby sau pentru a ieºi în lume cu prietenii.
Copiii sunt o altã temã importantã a acestor zile, datoritã
situaþiilor în care aceºtia te implicã vrei nu vrei. Zilele
weekend-ului anunþã treburi de rutinã fie acasã, fie la
serviciu. Ai grijã ºi de sãnãtatea ta.

(8 - 14 iulie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã informeazã
absolvenþii de învãþãmânt din promoþia 2021 cã sunt aºteptaþi sã se
înregistreze în evidenþele instituþiei pentru a beneficia de toate serviciile
puse la dispoziþie de agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã în scopul
integrãrii acestora pe piaþa forþei de muncã.
   Absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt care se înregistreazã în evidenþele
agenþiilor pentru ocuparea forþei de muncã în raza cãrora îºi au domiciliul, ca
persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã beneficiazã de servicii gratuite
de informare ºi consiliere profesionalã, medierea muncii, servicii de formare
profesionalã, precum ºi de mãsuri de stimulare a ocupãrii (prime).
 Actele necesare pentru înregistrarea absolvenþilor în evidenþele agenþiilor
teritoriale ca persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã, sunt:
- actul de identitate;
- diploma de absolvire sau adeverinþa din care sã rezulte data absolvirii;
- curriculum vitae;
– declaraþie pe proprie rãspundere privind starea de sãnãtate;
- acord de utilizare a datelor cu caracter personal.
   Prin absolvent al unei instituþii de învãþãmânt se înþelege persoana care
a obþinut o diplomã sau un certificat de studii, în condiþiile legii, în una
dintre instituþiile de învãþãmânt gimnazial, profesional, special, liceal,
postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în
condiþiile legii.
   Precizãm cã înregistrarea ca persoanã aflatã în cãutarea unui loc de muncã
în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapã prealabilã ºi obligatorie
în vederea obþinerii indemnizaþiei de ºomaj în cazul în care nu au reuºit sã
se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale în termenul menþionat.
   În cazul absolvenþilor de liceu, indiferent dacã au promovat sau nu examenul
de bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculeazã din ziua urmãtoare datei
absolvirii studiilor stabilitã prin reglementãrile normative în vigoare.
   În cazul elevilor care nu au situaþia ºcolarã încheiatã la toate materiile,
termenul de 60 de zile se calculeazã de la data promovãrii examenului de
corigenþã, data înscrisã în adeverinþa eliberatã de instituþia de învãþãmânt.
   Alte informaþii privind acordarea indemnizaþiei de ºomaj pentru
absolvenþii de învãþãmânt sunt afiºate pe site-ul instituþiei www.anofm.ro,
secþiunea Persoane fizice/ Indemnizaþii de ºomaj ºi venituri de completare.
   Informaþii suplimentare pot fi obþinute de la sediul AJOFM Mehedinþi
din Drobeta Turnu Severin, bulevardul Carol I nr. 3, telefon: 0252/319029,
e-mail: ajofm.mh@anofm.gov.ro.

În atenþia absolvenþilor de învãþãmânt promoþia 2021!
COMUNICAT DE PRESÃ

ANUNÞ,
   “SPRE ªÞIINÞA PUBLICULUI
   Denumirea unitãþii economice: Societatea SECOM S.A.
   Adresa: Drobeta Turnu-Severin, B-dul Carol I, nr. 53, judeþul
Mehedinþi.
   Profilul de activitate al unitãþii economice: Captare, tratare ºi distribuþie
apã potabilã.

Cod CAEN: 3600 – 3700.
   Adresa amplasamentului:Drobeta Turnu-Severin, Str. Aeroportului, nr. 2.
   Având în vedere capacitatea totalã de stocare a depozitului de clor
existent, amplasamentul este încadrat sub Directiva SEVESO.
   În baza Legii nr. 59/2016 din 1 aprilie 2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanþe periculoase
– anexa 1 – obiectivul se supune riscului minor de accident, fapt pentru
care a fost actualizatã “Politica de prevenire a accidentelor majore în
care sunt implicate substanþe periculoase” .
   În data de 22.06.2021 a avut loc inspecþia comunã a celor trei instituþii
cu responsabilitãþi în aplicarea Legii nr. 59/2016 – I.S.U. “Drobeta”,
G.N.M. ºi A.P.M. Mehedinþi.
   Cu ocazia executãrii inspecþiei au fost verificate ºi evaluate documentele
elaborate în domeniul managementului securitãþii, sistemele de
avertizare/alarmare ºi de comunicaþii, precum ºi echipamentele ºi
mijloacele de protecþie ºi intervenþie.
   Pe timpul inspecþiei nu au fost constatate deficienþe pe linia gestionãrii
substanþelor periculoase ºi a prevenirii unui accident major, precum ºi
modul de organizare ºi executare al activitãþilor planificate ºi desfãºurate
în cadrul obiectivului”.

Anexa 1b)
la PROCEDURA din 27 octombrie 2005, reglementatã prin Ordinul
1044/2005, emis de Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor privind
consultarea utilizatorilor de apã, riveranilor ºi publicului la luarea deciziilor
în domeniul gospodãririi apelor.

INFORMARE

Aceastã informare este efectuatã de: INSTITUTUL NAÞIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU METALE RARE ªI RESURSE
RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREªTI, cu sediul în Bucureºti, Bd. Carol
I nr. 70, sector 2, ce intenþioneazã sã solicite Aviz de Gospodãrire a Apelor
de la APELE ROMÂNE - ADMINISTRAÞIA BAZINALÃ DE APÃ BANAT,
cu sediul în Timiºoara pentru desfãºurarea activitãþii la obiectivul de
investiþii “Lucrãri de închidere ºi ecologizare a minei Iliºova, jud.
Mehedinþi”. Lucrãrile sunt localizate în comuna Sviniþa, jud. Mehedinþi.
   Aceastã investiþie este nouã ºi constã în lucrãri de reabilitare ºi
ecologizare a perimetrului minier Iliºova.
   Ca rezultat al acestor activitãþi nu vor rezulta ape uzate.
Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului de aviz la adresa INCDMRR – ICPMRR
Bucureºti, Bd. Carol I nr. 70, sector 2 – persoane de contact Radu Aura
Daniela – director general (tel.021 315 23 41) ºi Becheanu Constantin –
ºef proiect (tel. 0743146126), în termen de 30 zile dupã data publicãrii
prezentei informãri.

În vederea asigurãrii reconversiei profesionale prin organizarea de cursuri de formare
profesionalã în diverse profesii ºi meserii, astfel încât ºomerii înregistraþi în evidenþele AJOFM
Mehedinþi sã dobândeascã noi aptitudini ºi competenþe profesionale care sã-i ajute sã-ºi gãseascã
un loc de muncã, în aceastã perioadã se fac înscrieri pentru cursuri de calificare/recalificare în
meseriile de agricultor culturi vegetale ºi creºterea animalelor, îngrijitor spaþii verzi,
lucrãtor în comerþ, femeie de serviciu, bucãtar, ospãtar, baby-sitter ºi tâmplar universal,
iar în momentul în care grupele de participanþi vor fi formate, vor fi demarate activitãþile de
instruire teoreticã ºi practicã.
Informaþii suplimentare pot fi obþinute de la sediul AJOFM Mehedinþi din Drobeta
Turnu Severin, bulevardul Carol I nr 3, telefon: 0252 / 319029, e-mail:
ajofm.mh@anofm.gov.ro .
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Nou-promovatã în Liga 3,
Viitorul ªimian ºi-a stabilit
programul amicalelor premegãtoare
sezonului 2021-2022. În primul test
al verii, echipa antrenatã de Costinel
Dorian Vasilicã va juca, duminicã,
de la ora 12:00, în Valea Domanului,
cu CSM Reºiþa, iar miercuri, 14 iulie,
cu începere de la ora 10:00, pe
Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, va întâlni Pandurii
Târgu Jiu. Pe data de 21 iulie,
Viitorul ºi Pandurii vor disputa o
nouã partidã de verificare, la Târgu
Jiu. Voinþa Lupac (24 iulie - acasã
ºi 5 august - deplasare), CSO Filiaºi
(31 iulie - în deplasare ºi 7 august -
acasã), Progrezul Ezeriº (14 august
- acasã ºi 18 august - deplasare)
sunt alte adversare pe care echipa
mehedinþeanã le va întâlni în
amicalele din aceastã varã.
   Pe 28 iulie, Viitorul ªimian va
juca ºi primul meci oficial al noului
sezon, în primul tur al Cupei

Fost junior de la AS Sport
Kids ºi CSS Drobeta Turnu Severin,
mijlocaºul Rãzvan Mogoº (19 ani)
a susþinut, vara aceasta, probe de joc
la UTA Arad. Deºi a lãsat o impresie
bunã în partidele amicale,
severineanul nu l-a convins pe
antrenorul Laszlo Balint, încât UTA
sã ºi plãteascã o sumã de transfer
echipei italiene Virtus Entella, la care
Mogoº este legitimat din 2018.
Balint l-ar fi oprit în lot pe Mogoº
doar dacã era liber de contract.

Dupã 5 sezoane petrecute la
Astra Giurgiu, severineanul Silviu
Balaure va juca în noul campionat
la AFC Hermannstadt, unde va fi
antrenat de Marius Mãldãrãºanu.
Sibienii au retrogradat din Liga 1,
dar au ca obiectiv promovarea la
finele sezonului 2021-2022. Liga 2
debuteazã pe 31 iulie.
   Sezonul trecut, Silviu Balaure a
jucat 648 minute în 25 de partide,
pentru Astra în Liga 1, la care
ajunsese în 2016, de la FCM Baia
Mare (Liga 2). Anterior, severineanul
evoluase la CS Nuova Mamma Mia
Becicherecu Mic (Liga 3), ACS Poli
Timiºoara (Liga 1) ºi CSS Drobeta
Turnu Severin (juniori). “Dupã 5
sezoane, era timpul sã mã despart
de Astra. Au fost ani frumoºi, am
jucat în cupele europene, dar acum
echipa a retrogradat ºi se confruntã
cu probleme financiare. Eu aveam
nevoie de o schimbare ºi am semnat
cu Hermannstadt, alãturi de care
vreau sã revin sezonul viitor în prima
ligã. Locul Sibiului e în Liga 1”, a

Viitorul ªimian începe
seria amicalelor

României. Liga 3
debuteazã pe 28 august,
iar echipa comunei ªimian
îºi va disputa meciurile de
pe teren propriu pe
Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin.
Programul turului I al
Cupei României, cât ºi cel
al Ligii a 3-a, va fi stabilit de FRF
în perioada urmãtoare.
   La capitolul achiziþii, Viitorul
ªimian a perfectat ºi primele

transferuri: fundaºul craiovean
Samuel Luicã (24 ani), fost jucãtor

în Liga 3, la FCU Craiova, ºi
portarul mehedinþean Alexandru
Ciutã (20 ani) foto, fost sezonul
trecut de la Luceafãrul Oradea, în

Liga 3. În schimb, echipa
mehedinþeanã s-a despãrþit
de câþiva dintre jucãtorii
alãturi de care a promovat.
Dacã Ochea Daniel a ajuns
la Danubius Bechet,
Marian Coca, Ionuþ
Sãlceanu, Ionuþ Ilie sau
Cãtãlin Poenaru au revenit
la Dunãrea Cetate, echipe

care activeavã în Liga 4 Dolj.
“Luicã e un fundaº cu experienþã,
care cu siguranþã ne va ajuta.
Suntem în discuþii ºi cu alþi
fotbaliºti de Liga 3, dar vom aduce

ºi câþiva jucãtori tineri de la
cluburile de juniori republicani din
Severin. Vom avea mai multe
amicale, chiar ºi cu echipe de
tradiþie, precum CSM Reºiþa sau
Pandurii Târgu Jiu. Ambele au jucat
sezonul trecut în Liga 2. Trebuie sã
ne pregãtim bine, fiindcã ne
aºteaptã un campionat foarte dificil
ºi vrem sã avem rezultate cât mai
bune”, a declarat antrenorul-jucãtor
Costinel Dorian Vasilicã.
   Viitorul ªimian a promovat, în
luna mai, în premierã în Liga 3,
dupã ce a eliminat Minerul
Costeºti. Mehedinþenii s-au impus
cu scorul de 2-1 pe Stadionul
Severnav ºi au pierdut cu 4-3
returul de la Râmnicu Vâlcea.

 Mircea Oglindoiu

Silviu Balaure a pãrãsit Astra

declarat severineanul de 25 de ani,
Silviu Balaure.
   În Liga 2, Silviu Balaure se va
duela cu alþi 2 jucãtori severineni.
Dacã mijlocaºul la închidere
Mãdãlin Mihãescu joacã la CSA
Steaua Bucureºti, fundaºul Ionuþ
Coadã a ajuns la Unirea Slobozia,
dupã ce a jucat în ultimii 5 ani la
ASU Politehnica Timiºoara.

Mogoº a ratat transferul la UTA

„Mogoº e un copil cu potenþial,
care mi-a plãcut, dar situaþia lui
juridicã nu ne permite sã ne
gândim sã îl luãm. Se cer bani
pentru el, sunt pretenþii de la Virtus
Entella ºi am considerat cã trebuie
sã ne orientãm în altã parte”, a
explicat antrenorul Laszlo Balint.
Dupã decizia arãdenilor, Mogoº a
revenit în Italia ºi sperã sã joace
sezonul viitor în Serie C, alãturi de
Entela, club la care a evoluat pânã
în prezent doar la juniori U19.



publicitateOBIECTIV mehedinþean 08 - 14.07.2021pag. 16
pa
m
fle
t

Mã fraþilor, sã trezi al lu Zbanghiu
cu poliþiºtii la poarta unde stetea ºi el
la umbrã, cu o bericicã în mânã, sã
sã bucure de ziua frumoasã. Bine, el
nu stetea la poartã, stetea în piscinã,
cã sã dusasã pe Clisurã, sã sã
bronzeze. Da îl deranjarã organele,
venite sã verifice ce sã întâmplã pi la
unele din pensiunile de pe clisurã,
cã pe la altele trecurã mai departe.
Probabel sã nu consume benzina ºi
hârtiile degeaba. Zisã al lu Zbanghiu
cã el nu sã mai duce vara asta decât
poate pi la Herculane, dacã nu sã
opreºte la ligheanu’ lu nea Vâlcu ºi
zâce cã ºi-a fãcut concediul. Sau s-o
duce pi la Bala, cã-i staþiune ºi
înghesuialã cât cuprinde, ce mai!

Mã nepoate, da între timp începu
sã sã prãbuºeascã Palatul Culturii.
Mândreaþa de reabilitare fãcutã pe
vremea lu nea Gherghe, nu durã mult.
Aºa cã severinenii iubiþi trebuie sã
ocoleascã niþel clãdirea, asta dacã nu
vor sã sã trezeascã cu vreun grifon în
cap, ceva. ªi când te gândeºti câþi bani
a înghiþit modernizarea, mai cã îþi vine

 nea Mãrin

Sucã ºi piscina lu al lu Zbanghiu,
destrãmarea Palatului Culturii ºi gunoaiele di la Baia de Aramã

sã te întrebi când o începe sã
cadã ºi faþada institituþiei. Da,
poate, la vreo ºedinþã de
consiliu local, vreun conseler
local adreseazã vreo interpelare
lu nea fostu’ primare. Aºa de
sanchi, mã nepoate!

ªi dacã la Severin sã mai
stabili cum stã treaba cu
gunoiul, la Baia de Aramã
ajunsã alt operator ºi alte taxe
de salubritate, de s-ar putea sã
ajungã în situaþia Capitalei. Nu
la dezvoltare, doar la deºeuri menajere.
Sã vezi atuncea cum ocoleºti
localitatea, de o sã devinã una exoticã.
Iar pârtia de schi va rãmâne doar o
amintire, nu cã n-ar fi deja!

Mã fraþilor, dupã mediatizarea
castraveþilor di la Braniºtea,
aruncaþi direct la gunoi, iote cã
apãrurã ºi pe rafturilor
marcheturilor din Severin. Chiar,
la ce preþ or fi reuºit producãtorii
sã-i vândã magazinelor, ori cam
tot pe degeaba? S-o fi trezit vreun
bãiat deºtept sã intermedieze

cererea ºi oferta. Ptiu, drace!
Mã nepoate,  ajunsãrãm iar de

bãcãnie pe media naþionalã,  adicã

tocmai pe TVR1, cu lipsa de apã  di
la Bîrda ºi Bobaiþa, comuna Malovãþ
da ºi a curentului electric.  Locuitorii
de acolo continuã sã care apa cu
sacaua din fântâni pline cu broaºte
ºi  serpi,  di la un kilometru ºi sã
uitã cu jind la consãtenii din
celelalte localitãþi ale comunei
Malovãþ care au apã ºi corent, adicã
civilizaþia a ajuns ºi la ei. Nea
Michescu, primaru’ comunei, zâce
cã nu are bani,  cã a gãsit o gaurã de
peste un milion de euro în visteria
primãriei,  cã încã plãteºte din acea
datorie, ºi cã proiectele depuse au
fost respinse pentru cã ‘mnealui are
altã coloare politicã.  Adicã ieste
roºu,  nu galben. Mãcar în memoria
bunicilor ‘mnealui ar trebui sã mai

încerce sã facã ceva ca sã ajungã
civilizaþia ºi în cele douã sate!

Mã fraþilor, revenind, sã vezi
handicapaþii închipuiþi ai judeþului... Da
în Mehedinþi ezixtã neºte miii de
persoane care au certificat de handicap
ºi au avantajele aferente. De ceva timp,
conducerea DGASPC a demarat o
verificare ºi deja vreo mie de beneficiari,
angajaþi ai Spitalului Judeþean, ai
Prefecturii, Consiliului Judeþean   dar
ºi ºefi ai ºi din deconcentrate, au rãmas
fãrã avantaje. ªi, cum era de aºteptat,
au dat în judecatã Direcþia... Este doar
începutu’ de anulare a unor privilegii
pentru indivizi care trebuie sã aleagã între
funcþia de decizie ºi indemnizaþia de
handicapat ÎNCHIPUIT. Pãi nu aºa sã
cade? Numa sã nu sã lase infuenþat nea
ºefu’ judeþului ºi sã facã schimbãri la
nivelu’ de sus al conducerii DGAPSC
Mehedinþi. Aºa ca sã sã rezolve toate!

ªi cum afarã e zãpuºealã ºi intrã
atenþia în neatenþie, atenþie la trotinete,
cã vã treziþi cu vreun viteaz cum vã
aruncã cât colo, pe motiv cã e banda lui
ºi tu nu ai fost atent. Cã cicã el face
miºcare, da nici din mâini nu dã, cã totul
e electric. Sanchi, mai face ºi miºto!

Da pãnã data viitoare, sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


