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Hramul Mãnãstirii “Sfânta Ana” de la Orºova

Duminicã, 25 iulie 2021, când Biserica Ortodoxã a prãznuit Adormirea Sfintei Ana, mãnãstirea mehedinþeanã
“Sfânta Ana” din localitatea Orºova ºi-a serbat hramul.

Vrurã covidiºtii sã ne bage în
casã, sã ne þinã claustraþi, dar nu
le mai merse cã dãdu Campionatul
european de fotbal peste ei, ºi le
tãie macaroana de la vânzãrile de

CANICULA bate COVIDUL

vaccinuri, ºi de la restricþii, între
care cea mai dragã, mai antãrþ, le
fu, v-amintiþi, aia, cu neieºitul din
casã, sau ieºitul dupã orar,

 Continuare în pag. 5

RAMONA CUPÃ:
„Este inacceptabilã

folosirea funcþiilor
publice în interes

personal”. PMP
reaminteºte

Guvernului Cîþu ºi
dezastrul din

sãnãtate!

2 august 1999 (nr. 1) - 2 august 2021 (nr. 1089)

De 22 de ani ziarul “Obiectiv mehedinþean” v-a adus
informaþii sãptãmânã de sãptãmânã, fãrã întrerupere, doar cu câte
o micã pauzã, din când în când, de sãrbãtori. Sã fie mult, sã fie
puþin, important este cã primim aprecieri de la renumiþi ziariºti
din lumea întreagã ºi asta ne-a dat ºi ne dã curaj sã mergem mai
departe.
Mulþumim, în primul rând, celor ce ne-au fost aproape de-a lungul
timpului ºi ºi-au pus semnãtura în paginile ziarului “Obiectiv
mehedinþean”, dar ºi celor care au contribuit la prezenþa noastrã
pe piaþa media.
Mulþumim instituþiilor publice ºi societãþilor comerciale care au
considerat de bun augur sã-ºi prezinte sau sã-ºi promoveze
activitatea în paginile ziarului.
Mulþumim, de asemenea, miilor de cititori care rãsfoiescc paginile
ziarului fie în ediþia tipãritã, fie on-line.
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Editorial  de Sorin Vidan

Prefectul Cristinel Pavel a convocat pentru marþi, 27 iulie a.c.,
ºedinþa Colegiului Prefectural al Judeþului Mehedinþi. La întâlnirea
desfãºuratã în sala mare a Palatului Administrativ au participat
conducerea Instituþiei Prefectului alãturi de reprezentanþii
instituþiilor publice deconcentrate convocate.

“Garda de Mediu Mehedinþi a prezentat în cadrul ºedinþei de
astãzi stadiul implementãrii Sistemului de Management Integrat al
Deºeurilor ºi partea pozitivã este cã lucrurile s-au deblocat, astfel
cã în prezent se desfãºoarã activitãþi premergãtoare începerii
serviciului de salubrizare în judeþ. Am urmãrit foarte atent acest
proiect finanþat cu fonduri europene  ºi m-am implicat pentru
soluþionarea problemelor pe care Consiliul Judeþean Mehedinþi nu
reuºea sã le depãºeascã”, a declarat prefectul Cristinel Pavel.

Pe fondul îngrijorãrii faþã de numãrul mare de incendii generate
de arderile de vegetaþie uscatã scãpate de sub control, prefectul
judeþului Mehedinþi a solicitat Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Mehedinþi o implicare mai mare în identificarea persoanelor vinovate
de producerea acestor incendii ºi tragerea lor la rãspundere.

De asemenea, în cadrul ºedinþei de marþi, Casa de Asigurãri
de Sãnãtate Mehedinþi a prezentat rezultatele acþiunilor de
control la furnizorii de servicii medicale pe semestrul I al anului
2021, iar Inspectoratul Teritorial de Muncã Mehedinþi a adus în
atenþia membrilor Colegiului Prefectural o informare privind
aspectele sesizate de salariaþi în raport cu angajatorii, tot pe
semestrul I al anului în curs.

INSTITUÞIA PREFECTULUI JUDEÞUL MEHEDINÞI

ªedinþa Colegiului Prefectural al
Judeþului Mehedinþi

Sub asediul necruþãtor al caniculei,
atunci când mai prindem un colþ
umbros sau un spaþiu dotat cu aer
condiþionat, stãm ºi ne gândim oare
încotro se îndreaptã lumea aceasta? E
din ce în ce mai cald, vedem ºi simþim
pe pielea noastrã.

Acum un deceniu sau douã când se
discuta despre efectele poluãrii, despre
stratul de ozon, când se agitau
politicienii europeni ecologiºti cu
stoparea emisiilor de carbon, când se
desfãºurau tot felul de conferinþe
aparent insipide pe tema încãlzirii
globale -, ei bine, toate acestea pãreau
ºtiri aride de presã, subiecte minore ºi
neinteresante strecurate printre ºtiri cu
Iliescu sau Gigi Becali, cu Monica
Columbeanu sau Zinedine Zidane.

Iatã cã lucrurile s-au agravat într-o
manierã acceleratã, la care nu cred
cã generaþia noastrã cel puþin se
aºtepta. Anotimpul care pânã mai ieri
era aºteptat cu sufletul la gurã, cu
planuri fãcute încã din iarnã, a
devenit deja unul obositor ºi riscant
pentru cei în vârstã sau cu sãnãtatea
mai ºubredã.

Asediul de varã
Am fost destul de uimit sã vãd cum

în Italia, de la o anumitã orã încolo,
toatã lumea dispare de la servicii, de
pe strãzi, ºi toþi sunt ferecaþi în case,
dupã obloane. Din cauza caniculei.
Celebra siesta e pentru ei un mod de
viaþã, încetãþenit la o scarã unde rare
sunt excepþiile.

Dacã la început mi s-a pãrut doar un
moft, o fiþã de latini, mi-am dat seama
cã de fapt e o formã de autoprotecþie,
de raþionalitate comunitarã perfect
justificatã de niºte condiþii atmosferice
chiar apãsãtoare. Nu mai e mult ºi la
noi se va impune, cumva de la sine,
acest stil de viaþã: siesta. Am ajuns sã
trãim dependenþi de aparatele de aer
condiþionat, ceea ce e cât se poate de
trist, dar pur ºi simplu nu avem ce face.
Dacã nu ar fi facturile la curent atât de
mari, poate cã nu ne-am face griji. Dar
sunt mari, din ce în ce mai mari.

Cred cã statul pur ºi simplu ar trebui
sã intervinã, cel puþin vara, ºi sã
subvenþioneze pentru populaþie aceste
facturi. Ar fi un gest binevenit ºi ne-ar
ajuta sã trecem mai uºor peste arºiþa
verilor. Luni întregi de disconfort termic
accentuat îºi lasã amprenta în activitãþile
noastre de zi cu zi. Suntem mult mai
înceþi ºi obosim mai repede. Cine e mai
tânãr fuge la mare sau la ºtrand, dar
pentru cei mai mulþi dintre noi casa e
ultimul refugiu în faþa valului de cãldurã.

Una peste alta, ca sã încheiem în
spiritul unei glume actuale, spunem ºi
noi „La mulþi ani, Willis Haviland
Carrier!”, geniul tehnic care a inventat
aerul condiþionat industrial, de care ne
bucurãm noi azi, cu costurile de rigoare.

Varã liniºtitã!
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Vineri 30 iulie, în ºedinþa de Consiliu
Local, se va decide interzicerea circulaþiei
trotinetelor electrice în zonele exclusiv pietonale
ºi de promenadã.
   Au existat, în ultima perioadã, foarte multe
sesizãri din partea severinenilor cã tinerii care
folosesc trotinetele electrice nu respectã deloc
regulile de deplasare, conduc cu vitezã ºi au fost
dese situaþiile în care au lovit trecãtorii.

Fãrã trotinete electrice în zonele pietonale din Drobeta Turnu Severin
   “Este o decizie grea, dar necesarã pentru
siguranþa noastrã a tuturor, dar mai ales a
bãtrânilor ºi copiilor care se feresc cu greu din
faþa tinerilor vitezomani. Este obligatoriu sã
reglementãm condiþiile de deplasare pentru a
evita accidentele. Vor exista avertismente,
amenzi, iar celor care nu vor înþelege le vom
confisca trotinetele”, a declarat Marius Screciu,
primarul municipiului Drobeta Turnu Severin.

GABRIEL LUNGU
   S-a nãscut la 19 octombrie 1986 în comuna
Icoana, judeþul Olt;
   Urmeazã cursurile primare la ªcoala Generalã
cu clasele I-VIII din satul Floru, (locul
copilãriei), comuna Icoana;
   În anul 2001 pleacã din sat pentru a urma
cursurile Seminarului Teologic ”Sfântul Nicolae”
din Râmnicu Vâlcea. Rãmâne aici pânã în 2006,
an în care susþine examenele de final de liceu;
   În vara anului 2006 susþine examenul de
admitere la fostul Conservator de muzicã “Ciprian
Porumbescu” din Bucureºti, actuala Universitate
Naþionalã de Muzicã, iar în 2009 susþine
examenul de licenþã, finalizând astfel cursurile
secþiei Pedagogie Muzicalã (Muzicã Religioasã);
   În vara anului 2011 absolvã studiile de
Masterat la secþia Artã Muzicalã.
   Totodatã urmeazã ºi cursurile ªcolii Populare
de Artã, secþia Canto Popular, finalizate în anul
2010 la clasa doamnei profesor Ana Piuaru.
   Studiile muzicale au fost împletite cu nenumãrate
participãri la concursuri de muzicã popularã unde
a obþinut valoroase premii. De pildã, la:
   Piteºti, în anul 2008, la concursul de muzicã
lãutãreascã veche ”Zavaidoc” obþine premiul II;
   Braºov  în anii 2008, 2009, la concursul “Flori
în Þara Bârsei” obþine premiul II;
   Runcu (Gorj), în anul 2009, la concursul
“Maria Apostol”, obþine premiul I;
   Drobeta Turnu-Severin, în anul 2009, la
concursul “Cântecele Românilor de pretutindeni”,
obþine premiul III;

   La concursul naþional ”Rapsodia Româneascã”,
susþinut ºi televizat pe postul de televiziune Favorit
Tv, obþine Trofeul la secþiunea Tineri Interpreþi;
   Piteºti, în anul 2011 la concursul de muzicã
lãutãreascã veche ”Zavaidoc” obþine premiul II dar
ºi premiul special al Televiziunii Etno, ºi multe altele;
   Tîrgoviºte, în anul 2014 la festivalul concurs
Ion Dolãnescu; obþine premiul Fundaþiei
Culturale Ion Dolãnescu.
   Un împãtimit al tradiþionalului, patriot convins,
Gabriel Lungu îºi iubeºte cu nesaþ glia strãbunã,
satul natal ºi oamenii care i-au însoþit copilãria;
   Iubeºte foarte mult oamenii dar ºi animalele, îi place
sã meargã mult pe jos, sã admire natura ºi sã
socializeze. Cea mai mare dorinþã a sa este sã poatã
duce cu onoare mai departe testamentul muzical lãsat
de strãbuni, reprezentat de muzica popularã tradiþionalã.
   În noiembrie 2011 a ieºit de sub tiparul casei
de discuri Electrecord primul sãu album intitulat
”Prin Pãdurea din Icoana”, un album care
conþine 16 cântece culese din zona din care
provine ºi trecute prin sita sufletului sãu.
   Discul este imprimat cu instrumentiºti din
orchestra Radio sub conducerea îndrãgitului
dirijor Adrian Grigoraº. Lucrul la acest disc a
durat în jur de un an ºi jumãtate, excluzând
perioada de pregãtire a materialului imprimat.
   La finalul anului 2016, în luna decembrie a fost
finalizat cel de-al doilea disc din cariera sa artisticã
„Mã gândesc maicã la tine„ editat cu casa de discuri
Eurostar. Discul conþine 18 cântece care poartã cu
ele frumuseþea locurilor din care ºi-a luat zborul spre
larga lume, pãstrând în ele parfumul graiului ºi izului

 Biroul de presã

Gabriel Lungu - Tânãrul ºi valorosul interpret din plai oltean
 Tânãrul ºi valorosul interpret din plai oltean, Gabriel Lungu, a bucurat inimile a mii de iubitori ai

cântecului popular prin recenta sa prezenþã în studiourile Televiziunii Române, la prestigioasa
emisiune de folclor Tezaur folcloric, creatã ºi moderatã ani de-a rândul de regretata Marioara
Murãrescu, iar în prezent de valoroasa interpretã din þinutul Romanaþilor, Gheorghiþa Nicolae.

oltean.
   Actualmente Gabriel Lungu locuieºte în
Drobeta Turnu Severin ºi activeazã în cadrul
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei, la Catedrala
Episcopalã din oraº, unde cântã la stranã dar
este ºi membru al corului Kinonia. Alãturi de
cor, desfãºoarã o activitate intensã atât pe
meleagurile Mehedinþiului cât ºi în þarã,
susþinând concerte cu tematicã religioasã dar
ºi concerte de muzicã popularã tradiþionalã.
   Tot în cadrul Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
din Drobeta Turnu Severin, Gabriel realizeazã
radioprograme în studioul de emisie precum ºi
emisiuni folclorice la Radio Lumina, radioul
Episcopiei. Autografe populare ºi Medalion de
interpret sunt douã dintre emisiunile în ºi prin care,
Gabriel Lungu susþine fenomenul muzical folcloric,
redând radioascultatorului cântece de mult uitate
ºi punând deopotrivã în  luminã interpreþi
contemporani valoroºi ºi tinere vlãstare din grãdina
cântecului popular. Alin Marian
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Duminicã, 25 iulie 2021, când
Biserica Ortodoxã a prãznuit
Adormirea Sfintei Ana, mãnãstirea
mehedinþeanã “Sfânta Ana” din
localitatea Orºova ºi-a serbat hramul.

Manifestãrile prilejuite de
aceastã mare sãrbãtoare au început
încã din seara zilei de sâmbãtã,
când a fost sãvârºitã slujba
privegherii, de cãtre o delegaþie
trimisã din partea Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei, prin
purtarea de grijã a Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim.

În dimineaþa zilei de Duminicã a
fost sãvârºitã slujba de sfinþire a
Agheasmei Mici, Sfânta Tainã a
Maslului, Acatistul Sfintei Ana, iar
mai apoi fiind sãvârºitã Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie de cãtre
Înaltpreasfinþitul Ioan Selejan,
Arhiepiscopul Timiºoarei ºi
Mitropolitul Banatului ºi
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei.

La ceremonia euharisticã a
participat ºi un sobor de preoþi ºi
diaconi din care au fãcut parte
pãrintele arhimandrit Calinic
Drãghici, exarhul mãnãstirilor din
Eparhia Severinului ºi Strehaiei,
pãrintele arhimandrit Gherasim
Armulescu, stareþul Mãnãstirii
Topolniþa, pãrintele Mihai Zorilã,
vicarul eparhial al Episcopiei
Severinului, pãrintele consilier
Adrian Olarean precum ºi preoþii
slujitori din oraºul Orºova ºi
împrejurimi, în timp ce la stranã
rãspunsurile au fost date de cãtre
psalþii Catedralei Episcopale din
Drobeta-Turnu Severin.

Hramul Mãnãstirii Sfânta Ana
La finalul Sfintei

Liturghii a fost sãvârºitã o
slujbã de pomenire pentru
ctitorii Sfintei Mãnãstiri.

Cuvântul de învãþãturã
de la finalul Sfintei
Liturghii a fost rostit de
Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Mitropolit Ioan, care le-a
vorbit celor prezenþi
tâlcuind pericopa
evanghelicã ce s-a citit în
aceastã duminicã la Sfânta
ºi Dumnezeiasca
Liturghie. Ierarhul a
explicat ce însemna
aceastã demonizare concluzionând
cã dupã ce au ieºit demonii din
oameni, oamenii au rãmas întregi la
minte vorbind cu Iisus, asemenea ºi
noi suntem întregi la minte pentru
cã stãm cu Hristos asemenea
oamenilor ce s-au vindecat. Ierarhul
a încheiat cuvântul de învãþãturã
vorbind despre începuturile
mãnãstirii de acum 30 de ani.

Mãnãstirea Sfânta Ana este
pãstoritã în prezent de stavrofora
Iustina Popovici.

Mãnãstirea „Sfânta Ana”,
ctitoria de pe Dealul Moºului.
Aºezatã pe coama Dealului

Moºului ce dominã Orºova ºi
împrejurimile sale, de unde
privitorul poate admira pitorescul
golfului Cerna cu potcoava noului
oraº ce se ridicã în jurul malurilor
sale, dar ºi o parte a imensului lac
de acumulare pânã la „Porþile de
Fier” ale bãtrânei Dunãri,
Mãnãstirea „Sfânta Ana” þine sã
aminteascã celor ce-i trec pragul cã

aceste locuri sunt încãrcate de
istorie ºi cã aici a reînviat viaþa
monahalã, cu îndemnul sacru al
vieþii moral-creºtine. Înãlþarea
cinstitului aºezãmânt constituie o
mulþumire adusã lui Dumnezeu de
cãtre ctitorul Pamfil ªeicaru pentru
cã l-a ocrotit pe toatã durata
rãzboiului, de la Orºova la
Mãrãºeºti, pentru cã i-a salvat viaþa
în timpul grelelor lupte duse pe
acest deal în vara ºi toamna anului
1916. Atunci a fost îngropat chiar
pe aceastã coamã de deal, într-un
tranºeu, de explozia unui obuz,
împreunã cu prietenul ºi camaradul
sãu de arme Petre Gãvãnescu.

Scãpând cu viaþã, Pamfil ªeicaru
s-a legat sã ridice în acest loc,
atunci când va avea posibilitãþi
materiale, o mãnãstire în spiritul
tradiþiilor noastre româneºti.
Construcþia mãnãstirii s-a
desfãºurat între anii 1936 ºi 1939,
dupã un proiect al arhitectului
bucureºtean ªtefan Peterneli,
execuþia lucrãrilor fiind condusã de
inginerul Gheorghe Betelevici.
Ridicarea vetrei monahale a fost
precedatã de tãierea prin pãdure a
unui drum de acces pietruit, numit
iniþial „Drumul Eroilor”, ce urca din
centrul vechii Orºove, ºerpuind
printre dealuri, ºi care pe parcursul
sãu de 1.500 metri era strãjuit de
ºapte troiþe cu bãnci de popas,
sculptate din lemn de stejar masiv.
Pe fiecare troiþã erau sãpate
dedicaþii pentru fiecare regiment ce
a participat la luptele de la Alion,
Cerna ºi eliberarea Orºovei în acele
zile fierbinþi din august-noiembrie

1916.
Odatã încheiate lucrãrile,

mãnãstirea trebuia târnositã, cu
hramul Sfintei Ana, dupã numele
mamei ctitorului, ºi introdusã în
circuitul monahal ca aºezãmânt de
maici. Din pãcate, Episcopul Vasile
Lãzãrescu, viitorul Mitropolit al
Banatului, a refuzat târnosirea,
motivându-ºi opoziþia prin aceea
cã lucrãrile de construcþie nu au
fost precedate de acordul
episcopiei. În acest fel, sfinþirea
mãnãstirii a fost mult întârziatã din
cauza izbucnirii celui de al Doilea
Rãzboi Mondial. Situaþia a rãmas
fãrã schimbare odatã cu instaurarea
regimului comunist. Slujba de
sfinþire a avut loc abia la data de 2
decembrie 1990, fiind oficiatã de
Preasfinþitul Damaschin
Severineanul, fost Episcop-vicar al
Mitropoliei Olteniei.

De numele lui Pamfil ªeicaru se
leagã ºi întemeierea ziarului
„Curentul”. Astfel, în anul 1928,
Pamfil a fondat prestigioasa
publicaþie pe care a condus-o,
semnând zilnic în paginile ei, pânã
în luna august 1944, la rubrica
„Editorial”. Ziarul a fost înzestrat cu
un edificiu propriu ºi cu o
tipografie, în vremea aceea printre
cele mai moderne din lume.
Publicaþia a reapãrut la Munchen,
în Germania, între 3 ianuarie 1978
ºi decembrie 1980, seria a doua –
caz unic în lume ca o publicaþie sã
reaparã dupã 50 de ani de
întrerupere cu acelaºi director-
fondator ºi editorialist.

 Pr. Marian Alin Giginã
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Recentul scandal legat de apariþia în
spaþiul public a unui document ce
conþinea elemente controversate privind
strategia premierului Cîþu, în campania
internã pentru preluarea preºedinþiei
PNL, s-a stins, aparent, prin demisia
consilierei premierului, Mioara Costin.
Liderul PMP Mehedinþi, Ramona

RAMONA CUPÃ: „Este inacceptabilã folosirea funcþiilor publice în interes
personal”. PMP reaminteºte Guvernului Cîþu ºi dezastrul din sãnãtate!

Cupã, consider, însã,
cã acestã demisie nu
poate rezolva o
chestiune de principiu:
folosirea funcþiilor
publice pentru interese
personale sau de grup.

C o n s i l i e r a
premierului ºi-a dat
demisia în urma
presiunilor venite din
societatea civilã. Totuºi
aceastã demisie nu
poate rezolva o

problemã cu mult mai gravã, adicã
folosirea funcþiilor publice în interesul
personal sau de grup al politicienilor.

„PMP considerã inacceptabilã
folosirea funcþiilor publice pentru
interese personale sau de grup.
Plângerea penalã depusã de Asociaþia
Declic atrage atenþia asupra abuzului

în funcþie a unor consilieri personali
ai premierului Cîþu. În opinia noastrã,
aceste abuzuri trebuie sancþionate
penal pentru a pune capãt acestor
practici, folosite de putere, de ani de
zile”, a declarat preºedintele PMP
Mehedinþi, Ramona Cupã.

Guvernul are ºi alte probleme
grave nerezolvate, cum ar fi lipsa
unor secþ ii  moderne pentru
tratarea marilor arºi.

Dacã vorbim despre sistemul de
sãnãtate din România, situaþia este
una cu mult mai dramaticã decât cea
a folosirii funcþiilor publice în interes
personal. PMP considerã cã
Guvernul nu a produs decât rapoarte
ºi hârtii în privinþa rezolvãrii
problemelor ridicate de bolnavii
rãniþi în urma incendiilor. Amintim
satisfacþia manifestatã de premierul

Cîþu pentru cã a trimis în strãinãtate
persoanele arse în urma incendiului
de la Petromidia.

„PMP constatã cã de ani de zile
Guvernul bate pasul pe loc ºi vine
doar cu promisiuni, iar România nu
are nici în acest moment o secþie
modernã, dotatã cu aparatura
necesarã pentru tratarea arºilor. PMP
considerã cã este o bãtaie de joc la
adresa românilor, la adresa
victimelor de la Colectiv, care au
murit ”cu zile”, în þarã,  pentru cã
spitalele nu erau în stare sã-i trateze.
De aceea, raportul prezentat de Cîþu
nu este decât ”apã de ploaie”, chiar
o sfidare în faþa morþilor, rudelor
acestora ºi a supravieþuitorilor de la
Colectiv”, declarã preºedintele PMP
Mehedinþi, Ramona Cupã.

 urmare din pag. 1

 Romeo Crîºmaru

cu declaraþie pe propria rãspundere
- vax, albina! - cu mersul la
cumpãrãturi între anumite ore, dupã
vârstã, vai, ce grijã mare - de douã
ori vax, albina! Toate aceste amintiri,
ºtim, vã provoacã repulsie, mai ales
cã, dupã vaccinare, auzi, mata, vorbã
ºi stare, cei vaccinaþi tot pot s-o
mai... fure cu infectatul, iar cei
nevaccinaþi nu se plâng cã i-ar fi
nãpãdit prãpãdul infectonoid!

Statul acela în casã ne-a mâncat
jumate din viaþã, dar nu pentru cã
statul ca stat în casã ne-a fãcut rãu,
ci cã ne-a fost impus, fãrã sã ni se
fi demonstrat cã era benefic, cã
oprea ceva din ceea ce ni se tot
vântura ca fiind nociv, degrabã
rãspânditoriu ºi vãtãmãtoriu la gât,
nas ºi plãmâni! Nu, doar ne
spuneam ei, ºi ne arãtau niºte
izolete plimbate de colo, colo, niºte
saloane cu pacienþi anonimi prin
ele, niºte cazuri de decedaþi
neautopsiaþi, cicã infestaþi, dar cu
comorbiditãþi multiple, cei mai
mulþi, foarte mulþi, trecuþi de 70-
80 de ani, Dumnezeu sã-i
odihneascã, iar noi trebuia musai
ºi obligatoriu sã ne conformãm, cã
altfel, ne bãtea poliþia! La uºã.

ªi tot aºa, zdranga, zdranga, tranca,

CANICULA bate COVIDUL
fleanca, se bãtea ºi se vorbãrea
tinicheaua molimei, dar care molimã
exista mai mult prin comunicatele lor
alarmiste, teroristo-sanitare!

Uite, acuma, veni canicula, ºi toatã
lumea stã în casã, la umbrã, nimeni
nu comenteazã, nu înjurã guvernul cã
ar face asta, cã aºa e omul, ºtie
instinctiv sã se fereascã, nu are nevoie
de sfaturile îngroºate, deºãnþate ale
unor guvernanþi care sã-l sufoce cu
mãsuri, cu restricþii, cu relaxãri, cu
ordonanþe, cu gheorghiþi ºi cu arafaþi,
cu campanii electorale amestecate cu
campanii de vaccinare!

E caniculã, stai pitit la umbrã, e la
mintea cocoºului, bei apã rece, ºi
aºtepþi sã vinã seara, ce atâta filosofie
dictatã de OMS despre cum sã ne
ferim, ºi sã mai ºi plãtim pentru asta
niºte “specialiºti”! Specialiºti, în ce?
În Caniculologie? În Medicina
transpiratului de stat în soare? În Apa
rece ºi în Adãpostitul la umbrã?

Hai, bã, covidienilor, bãgaþi-vã
capul la umbrã, cã aveþi insolaþie
ºi vorbiþi în dodii, râde natul de voi,
ce naiba! K. Nicula

Foto - reproducere
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/

92029-cluj-sub-cod-galben-de-canicula-
temperaturile-ajung-la-39-de-grade-celsius-
in-ultimele-zile-din-
iulie#sthash.uego5o1M.dpbs

Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi
a demarat campania de
informare ºi prevenire a
faptelor antisociale, intitulatã
„Vacanþã în siguranþã”.
   Aceasta se deruleazã pe timpul
sezonului estival, în toatã zona
de responsabilitate ºi are ca
scop conºtientizarea turiºtilor cu
privire la faptele antisociale care
le pot afecta siguranþa. O acþiune
de informare ºi prevenire în
cadrul campaniei s-a
desfãºurat  în zona golfului
Mraconia, din judeþul Mehedinþi.
   Pentru un plus de siguranþã ºi în special
pentru evitarea neplãcerilor pe timpul
vacanþei petrecute în zonele de agrement
din judeþul Mehedinþi, jandarmii
recomandã cetãþenilor urmãtoarele:
* sã acorde o atenþie deosebitã
copiilor, care se pot rãtãci cu
uºurinþã în locurile aglomerate;
* sã nu lase bunuri de valoare, în
camerele de hotel, pe plajã sau în
autoturisme;
* sã se asigure întotdeauna cã au
încuiat uºa ºi au închis ferestrele
camerei unde sunt cazaþi;
* sã închidã autoturismele ºi sã le
parcheze în locuri special amenajate
ºi iluminate corespunzãtor;
* sã acorde atenþie deosebitã

Vacanþã în siguranþã, alãturi de jandarmi

bunurilor ºi obiectelor personale
(genþi, poºete, bagaje etc.);
* sã respecte mãsurile de protecþie
impuse de situaþia actualã (regulile
distanþãrii fizice, portul mãºtii în
spaþiile închise)
* sã solicite sprijinul Jandarmeriei
sau Poliþiei prin apelarea Serviciului
Naþional Unic pentru Apeluri de
Urgenþã - 112 sau prin sesizarea
celei mai apropiate patrule, atunci
când sunt victimele unor fapte
antisociale sau sunt martori la
sãvârºirea unor astfel de fapte.
   Activitãþi similare vor continua pe
toatã perioada sezonului estival, în
zona de competenþã.

 INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul
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Nu se relaxarã bine mãsurile anti-covid, cã apãru iarãºi
Raed Arafat din negura istoriei ºi mai înnegurate a guvernãrii
actuale, peste care cãzu “pãcatul” greu al pandemiei declarate de
ei, dar nerecunoscute drept aºa ceva, ca fenomen medical, de
mulþi specialiºti cu scaun la cap ºi necãzuþi în patima corupþiei ori
a ºantajelor globaliste! Relaxarea de care vorbim fu, sã luãm aminte,
lansatã la nivel european, în primul rând, cu ocazia Campionatului
european de fotbal 2021, unde interesele financiare ale lumii
fotbalului, controlatã de alte interese, dat tot de sorginte financiarã,
de cãtre alte entitãþi mai mari ca preºedinþii de club oricât de celebru
ar fi el. Aceste interese trebuie sã fii stat la baza diluãrii prezenþei
Covid-ului printre spectatorii prezenþi pe stadioane, pe strãzi, prin
barurile, terasele ºi pub-urile prin care se sãrbãtoreau victorii ale
echipelor participante, râdea lumea de susþinãtorii pandemiei, iote,
mã, se topi, al dracu’ Covid-ul, dispãru la fluierul arbitrului!
   ªi cum mai trecu ceva timp, hop, veni “Delta”, varianta Raj Kapoor
a virusului, acest Avarahu nitam-nisam, de prin inima unei Indii
ºi aºa grevatã de suprapopulare ºi o “luptã de clasã” bogaþi/sãraci,
ceva de speriat! ªi cum veni “Delta” ºi pe la noi, cicã, începurã
trâmbiþaºii covidieni sã se vaite pe la televiziuni, pe la radio oficiale,
prin presa scrisã de parcã ne potopi urgia bubonicã! Fu, deci,
momentul ca guvernanþii sã-l scoatã de la cutie pe Raed Arafat, ºi
sã-l împingã în „prima linie a luptei”, ura, salt, înainte! ªi þin’te,
urgie, ºi þin’te cazuri de infectãri, aoleu ºi vai de mine! Umbra lui
Raed se înãlþã, aºadar, precum duhul din Lampa lui Aladin (Lampa
lui OMeSelin, în cazul nostru), ameninþãtoare peste Palatul
“Victoria” prezicând dezastre, însã, iar nu întrebându-ne dacã avem
vreo dorinþã, sã ne-o îndeplineascã pe loc!
   Refrenul acestei urgii gonflate nu putea fi mai bine fomflezat
decât în duetul Gheorghiþã-Arafat, un duo care rãspândeºte teroare
ºi trezeºte reacþii de furie în populaþia României, ºi aºa terozizatã
de caniculã, de inflaþie, de urãri de la mulþi ani adresate stafiilor,
de perspectiva crizei alimentare ce se întemeiazã tot mai mult spre
iarnã, cu vârf în primãvara anului viitor!
   Ce se întâmplã, însã, vizavi de altã gogoriþã a internaþionaliºtilor
sanitari, anume împãrþirea lumii în vaccinaþi ºi nevaccinaþi? Se
îmtâmplã cã lumea s-a sãturat, ºi a ieºit masiv în stradã - Grecia,
Franþa, sunt doar douã exemple edificatoare - mai mult, unele
structuri de la vârful guvernãrilor, precum în Franþa, respectiv garda
personalã a preºedintelui Macron, a demisionat în bloc atunci
când a fost obligatã sã se vaccineze împotriva voinþei personale a
componenþilor ei!
   ªi o statisticã, desigur neoficialã ºi ascunsã de propaganda
dâmboviþeanã, care, dacã ar fi neadevãratã, cel puþin ar contesta-
o, dar, nu, este liniºte totalã! Un bilanþ al vaccinãrilor din Europa,
iatã-l, oglindind perioada 01.01-03.07.2021, în care avem raportul
decese/efecte secundare la principalele vaccinuri administrate:
PFIZER - 8426 decese/212.053 efecte secundare; MODERNA -
4.605/40.712; ASTRA ZENECA - 3.871/264.549; JANSEN
(Johnson & Johnson, n.n.) - 691/8.593. Total GENERAL - 17.503
decese/ 527.907 efecte secundare. Datele sunt furnizate de
European  Medicines Agency, www.adrreports.eu./fr/
   Deci, cum comenteazã Raed Arafat ºi Valeriu Gheorghiþã aceste
date? Conspiraþie? Manipulare ruseascã? Terorism mediatic? Dle
premier Florin Cîþu, dvs ce ne spuneþi vizavi de astea? Cã tot vreþi
ºefia PNL în septembrie, ºi preºedinþia României, în 2024! Murim
de Covid ori nu mai trãim de scârbã ºi foamete, cum este?

Umbra lui Raed pe ruinele
Palatului Victoria

   Aventura unui control comandat de
Consiliul Local Orºova la Spitalul
Municipal din localitate s-a terminat nu
numai prost, dar ºi umilitor! Consilierii
locali, invidioºi pe notorietatea publicã
a managerului Adrian Cican (foto), au
desemnat o comisie de control care sã
verifice activitatea spitalului, precum ºi
legalitatea unor construcþii realizate în
curtea spitalului. Când au cerut un punct
de vedere de la Oficiul de Cadastru,
acesta i-a fl ituit pe consilieri,
considerându-i „factori generatori de
corupþie”. Rãspunsul Biroului de
Cadastru i-a enervat la culme pe
consilieri, care au promis cã îl vor pârî
pe semnatarul adresei la superiorii lui.
   Circul din jurul rãzboiului izbucnit între
Consiliul Local Orºova ºi managerul
Spitalului Municipal s-a finalizat cu o
umilinþã pentru consilieri. Consiliul
Local Orºova a desemnat o comisie
specialã care sã verifice legalitatea unor
construcþii  din curtea Spitalului
Municipal din localitate. Este vorba de
complexul modular format din
containere preluate de la Rast, unde
fuseserã duse în timpul inundaþiilor
devastatoare din anii trecuþi. Complexul
aratã acum ca o clãdire cochetã în care
s-au amenajat 3 cabinete medicale ºi 2
garsoniere dotate ultramodern, destinate
medicilor tineri, care vor sã vinã sã
lucreze la Spitalul din Orºova. De
asemenea, controlul comisiei numite de
Consiliul Local a mai vizat amenajarea
unui complex modular de primiri
urgenþe, folosindu-se de containere
modulare ºi de donaþii importante pentru
aparatura ultramodernã din dotare.
Având în vedere cã la Orºova avem de a
face cu un spital COVID-19, complexul

Oficiul de Cadastru îi pune la colþ pe consilierii locali din Orºova:

„Factorii politici sunt generatori de
CORUPÞIE!”

modular, amplasat lângã clãdirea
spitalului, permite accesul la servicii
medicale ºi pentru pacienþii non-Covid.
   Dupã ce au atacat în mod bizar Spitalul
Municipal, consilierii au aflat cã de fapt
nu aveau nicio competenþã de control
asupra Spitalului Municipal ºi cã, mai
mult, construcþiile ridicate de managerul
Adrian Cican erau perfect legale. De
asemenea, atunci când au cerut punctul
de vedere al Oficiului pentru Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã, cu privire la
autorizaþiile emise de acesta, consilierii
au aflat cã s-au fãcut de râsul lumii. Mai
exact, conducerea spitalului era abilitatã
sã cearã autorizaþii de la Cadastru ºi nu
Consiliul Local. Dar ca umilinþa sã fie dusã
pânã la capãt, în punctul de vedere emis de
Biroul de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã
Orºova, consilierii locali sunt efectiv umiliþi
ºi flituiþi. Mai exact, inspectorul Biroului de
Cadastru le explicã consilierilor cã, de fapt,
Consiliul Local este un organism politic
care nu are competenþe de autorizare ºi
control. Biroul de Cadastru merge chiar mai
departe ºi le explicã consilierilor locali cã
politicul este un factor generator de
corupþie: „Iar Consiliul Local Orºova, care
este o instituþie politicã, este necesar ca
demersurile pe care le face sã fie
efectuate cu aplicarea ºi respectarea
legii, deoarece factorii politici pot fi cauze
generatoare de corupþie”.
   În replicã, într-o ºedinþã de Consiliu
Local, consilierii au fãcut un scandal
monstru ºi au decis sã îl reclame pe
inspectorul care le spusese adevãrul în
faþã la ºefii sãi ierarhic superiori. Doar cã,
din fericire, în România, legea este una
singurã, iar consilierii locali, oricât de
orgolioºi ar fi, trebuie sã o respecte.

 Romeo Crîºmaru
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La sfîrºitul anului trecut, o ºtire mîhnea
tagma educaþionalã din Drobeta noastrã, ºi aºa
bulversatã de metodele total nedidactice,  de
predare a lecþiilor on line, într-un an cuprins de
pandemie. Informaþia vestea locuitorii cetãþii cã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, la data de 20
octombrie 2020, a respins recursul declarat de
juriºtii Primãriei împotriva unei Decizii de
Retrocedare în Naturã a clãdirii Liceului
”DECEBAL” din strada Antonini nr. 2, în favoarea
Fundaþiei CONGREGAÞIA JESU, cu sediul în
localitatea Popeºti Leordeni, instituþie
aparþinînd Arhiepiscopiei Romano Catolice din
România.
   A urmat o perioadã în care unii dintre
reprezentanþii instituþiilor locale au acuzat
“pierderea” acestui patrimoniu de interes public
ºi trecerea lui, prin Decizia  nr. 6468/22.12.2016
a Comisiei Speciale de Retrocedare a Bunurilor
Aparþinînd Cultelor Religioase din România,
validatã ulterior prin Decizia Î.C.C.J.,  din
domeniul public al Consiliului Local în
proprietatea CONGREGAÞIEI JESU.
   Din respect pentru munca ºi devotamentul
depus  de  funcþionarii publici din serviciile de
specialitate ale Primarului ºi de personalitãþi ale
cetãþii noastre pentru ca Liceul DECEBAL sã
rãmînã în proprietatea comunitãþii, am decis sã
fac publicã odiseea celor 18 ani de trudã ºi cãutãri
pentru a scoate la luminã adevãrul privind istoria
acestei entitãþi seculare de învãþãmînt.
   Este posibil ca unele aspecte sã-mi scape a fi
prezentate, dar rog pe toþi cei implicaþi sã
completeze, cu elementele ºi acþiuni relevante,
cu nume ºi prenume, istoria retrocedãrii
instituþiei de învãþãmînt numitã ”DECEBAL”.
   Începutul acþiunii îl aflãm la data de 28 ianuarie
2003, cînd Arhiepiscopia Romano Catolicã din
Bucureºti, prin semnãtura Monseniorului Ioan
ROBU, a depus la Comisia Specialã de
Retrocedare a Bunurilor Aparþinînd Cultelor
Religioase din România, 3 (trei) notificãri prin

ODISEEA COLEGIULUI TEHNIC “DECEBAL” LA FINAL!
Motto:

”Sã nu pierdem proprietatea Liceului
DECEBAL! Acolo vom muta Primãria”.

Constantin DINU - martie 2003

care cerea RETROCEDAREA A TREI
PROPRIETÃÞI din DROBETA TURNU SEVERIN
ºi anume:
1.  Clãdi rea  pr incipalã  a  Colegiului
”DECEBAL”, situatã în strada Antonini
numãrul 2 cu terenul aferent;
2. Clãdirile de pe strada Criºan (fostã
Egalitãþii nr. 312. 314 ºi 316) cu terenul
aferent;
3. Terenul de 1800 mp,  aflat în stînga clãdirii
principale  situat, la data cumpãrãrii  în anul
1915, pe strada Antonini nr. 4.

Toate aceste bunuri mobile ºi imobile au
aparþinut Institutului “Sfînta Maria” (ªcoala de
Fete) încã din anul 1894. În anul 1948, Noua
Putere Popularã instauratã în România a confiscat
toate bunurile aparþinînd Cultelor Religioase, iar
dupã 22  Decembrie 1989, prin Legea 10/2001
ºi urmãtoarele, Noua Putere Capitalistã instauratã
la 22 Decembrie 1989 în România a decis
retrocedarea proprietãþilor cãtre foºtii proprietari.
   Mergînd pe firul evenimentelor, continuãm cu
luna februarie 2003 cînd, o delegaþie a
Arhiepiscopiei Romano Catolice din Bucureºti,
a solicitat o audienþã la Prefectura Mehedinþi.
Domnul profesor, Dan TRANCOTÃ, prefect în
mandatul 2001-2004, a rãspuns cu amabilitate
cererii. În acest cadru oficial a primit cele 3 (trei)
notificãri înregistrate la C.S.R. cu rugãmintea
venitã din partea oaspeþilor ca sã le fie
retrocedate bunurile  luate  abuziv de fosta
conducere comunistã a României. Domnul
Prefect a dat asigurãri cã documentaþia va fi
direcþionatã Primãriei municipiului Drobeta
Turnu Severin spre analizã ºi competentã
soluþionare. Mai mult, a asigurat pe distinºii
reprezentanþi ai Arhiepiscopiei Romano Catolice
cã de acest dosar se va ocupa consilierul
personal, jurist de profesie, detaºat de la
Primãrie la Prefecturã pe timpul mandatului sãu.
   Întors dintr-o delegaþie, consilierul  Prefectului
a primit dosarul cu cele 3 (trei) notificãri însoþit
de … mîhnirea omului - prefect - profesor,
conºtient cã o nouã instituþie de învãþãmînt va
intra în proprietate particularã.     Þin sã precizez
cã în perioada 2001-2004 am fost detaºat, de
la Primãrie la Cabinetul Prefectului,  în
funcþia  publicã de consilier personal al
Demnitarului.
   Dupã ce am studiat puþinele acte care însoþeau
cele 3 notificãri, am ajuns în biroul domnului
primar Constantin DINU. I-am prezentat
documentele ºi mi-am expus opinia privind
stabilirea unui program minimal de acþiune.
Þinînd cont de complexitatea lucrãrii, de
implicaþiile juridice ºi sociale, dar mai cu seamã,
de responsabilitatea ce trebuia asumatã de
colegii biroului juridic-contencios, am propus

ca dosarul sã fie coordonat de   domnul Nicolae
MANOLEA, recunoscut de noi toþi ca fiind cel
mai experimentat jurist. Domnul primar DINU a
încuvinþat ºi a repartizat lucrarea domnului
MANOLEA, aflat mai de mult la vîrsta
pensionãrii. La plecare din birou mi-a spus: ”Sã
nu pierdem proprietatea Liceului DECEBAL!
Acolo vom muta Primãria”.

Iniþierea constituirii  Dosarului “DECEBAL”
   Fac o parantezã pentru a stabili o legãturã în
continuarea acþiunii “DECEBAL”. Dupã
încheierea mandatului meu de consilier al
prefectului Dan TRANCOTÃ, în toamna anului
2004, am revenit la Primãrie. L-am rugat atunci
pe domnul primar DINU ca sã rãmîn doar cu
funcþia de execuþie, avînd nevoie de o perioadã
mai liniºtitã dupã 4 ani de intense activitãþi.
   Pe 17 ianuarie 2005 a avut loc ºedinþa
Executivului Primãriei, unde a fost prezentat  un
bilanþ al principalelor activitãþi pe anul anterior.
Dupã vreo patru ore de discuþii, factorii de
conducere s-au retras în birouri. La puþin timp
am fost chemat urgent la cabinetul domnului
Primar. În interior am simþit o atmosferã
apãsãtoare care nu prevedea nimic bun. Cu o
voce gravã, domnul DINU mi-a adus la
cunoºtinþã cã, prin dispoziþie, voi fi numit la
conducerea Serviciului Administraþiei Publice.
ªi-a motivat numirea mea prin faptul cã au fost
reclamate serioase rãmîneri în urmã la aplicarea
noilor legi privind retrocedãrile de proprietãþi
ºi terenuri agricole, atît de cetãþenii nemulþumiþi,
cît  ºi de conducãtorii principalelor instituþii
administrative. A þinut sã precizeze cã nimeni
nu l-a informat despre demersurile fãcute în
dosarul ”DECEBAL”, de cînd a fost înregistrat
la Primãrie. Drept pentru care mi-a cerut ca, în
termen de 24 de ore, sã prezint Executivului un
program de acþiune prin care sã recuperãm
întîrzierile din activitãþile birourilor ºi sã intrãm
în normalitate.
   Am intrat direct în acþiune. La biroul juridic-
contencios  am aflat cã din 1.747 de dosare
înregistrate în baza  Legii 10/2001, au fost
finalizate 300. Colegii juriºti au invocat
motivele pe care le ºtiam. Obligaþiile  juridice
venite în plus prin aplicarea noilor legi, nu au
condus ºi la creºterea numãrului de funcþionari
publici. Am continuat documentarea la colegii
de la Urbanism, Cadastru, Registru Agricol ºi
Direcþia Economicã, implicaþi în procesul de
elaborare,  redactare ºi semnare a dispoziþiilor
de retrocedare în naturã sau acordarea de mãsuri
compensatorii. ªi acolo aceeaºi situaþie:
încãrcãtura mare pe numãrul redus de salariaþi.
 (va urma)
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  În 1997, Ex-Preºedintele
Constantinescu a semnat-parafat-
promulgat actul de trãdare
naþionalã numit Tratatul cu Ucraina
prin care „a cedat « pe veci »”
Ucrainei pãmânturile româneºti din
sudul Basarabiei, nordul Bucovinei
ºi Þinutul Herþa. Tratat nereclamat
nici pânã astãzi, deºi, chiar în acest
an ar fi fost posibilã renegocierea.

În timp ce conducerea Ucrainei îºi
bate joc de fraþii noºtri rãmaºi sub
ocupaþie ucraineanã înterzicându-le
ºcolile în limba strãmoºeascã,
recent, prin promulgarea actualului
„Acord militar” România-Ucraina,
Terminatorul României - Iohannis -
a adãugat în Dosarul Marilor Trãdãri
Naþionale încã un act. Un act prin
care actualul ºef al statului român
sãrutã fundurile ucrainene cu
desuuri Stars and Stripes, un act
suicidal pentru cazul posibilei
declanºãri a unui conflict militar
între S.U.A. ºi Federaþia Rusã.

Afaceri, trãdare naþionalã ºi suicid
„Dacã vreþi sã construiþi o þarã în care se vor întoarce fii ºi fiicele voastre, dacã vreþi sã construiþi o þarã în care oamenii vor
pleca doar în timpul vacanþelor, dacã vreþi sã construiþi o þarã care nu va avea fricã pentru viitor, atunci faceþi doar doi paºi:

- Echivalaþi corupþia cu trãdarea de þarã, iar oficialii corupþi cu trãdãtorii pânã la a ºaptea generaþie…
- Faceþi trei profesii cele mai bine plãtite ºi cele mai respectate: profesia de militar, profesor ºi medic.

ªi cel mai important: munciþi, munciþi ºi munciþi pentru cã nimeni în afarã de voi nu vã va proteja, nimeni în afarã de voi nu
vã va hrãni ºi doar voi aveþi nevoie de þara voastrã, nimeni altcineva”

(Golda Meir - Prim-ministrul Israelului în perioada 1969-1974)[1].

Qui prodest acest nou act de trãdare
naþionalã atâta vreme cât Ucraina nu
face parte nici din U.E., nici din
N.A.T.O.? Românilor? Categoric -
NU! Vremurile au dovedit cã
ucrainenii ne sunt neprieteni mai mari
decât ruºii ºi, parafrazându-l pe
Winston Churchill, între þãri nu existã
prietenii, doar interese. Ale cui jocuri
face „terminatorul” ºi „Guvernul
meu”, nu-i greu de ghicit.
„Plandemia” a umplut nu buzunarele,
ci imensele seifuri ale corporaþiilor
farmaceutice, iar un rãzboi în
vecinãtatea României le-ar aduce
profituri uriaºe fabricanþilor de
armament ºi muniþii… unii, din
întâmplare, tot „alogeni” aciuaþi pe
meleaguri carpatine. Dar cu noi,
românii, cum rãmâne?

ªeful statului trebuie chemat în
faþa Justiþiei Poporului Român, sã
dea socotealã pentru faptele sale ºi
pedepsit împreunã cu „guvernele
lui” (de fapt, ale altora) pentru
multiplele ºi catastroficele
prejudicii aduse poporului român!
De fapt, TOÞI cei patru ºefi de stat
postdecembriºti ar trebui sã dea
seama pentru dezastrul þãrii.

Guvernul Cîþu-Zât a decis
cã transportatorii români de
mãrfuri care nu sunt
vaccinaþi ºi vin din zonele
Uniunii Europene trebuie
carantinaþi 14 zile la sosirea
în þarã. Comisia Europeanã
admite cã mãsurile
epidemiologice sunt
apanajul fiecãrui stat în parte,
dar sugereazã aplicarea
recomandãrilor privind
liberul transport al
mãrfurilor, - aºteptând
totodatã explicaþii de la
autoritãþile din România
unde firmele de transport dau
faliment din motivele arãtate
Executivul de la Bruxelles
aminteºte cã transportul de
mãrfuri este fundamental pentru
întreaga Uniune Europeanã[2].

Suntem conºtienþi cã în acest
moment România nu mai fabricã
decât reziduuri umane pentru
partide politice parazite. Suntem
conºtienþi cã gripa aviarã ºi pesta
porcinã au distrus deliberat
producþia internã, iar un actual
ministru anti-porcin dã amenzi
astronomice celor care cresc
animale în gospodãrii, întrebãm:
nici import nu se va mai putea face?

[1] https://www.facebook.com/profile.php?id=100007095912822
[2] https://flux24.ro/mirare-la-bruxelles-romania-baga-in-faliment-companiile-care-transporta-
marfuri-din-strainatate-si-poate-afecta-aprovizionarea/#google_vignette - 23 iulie 2021.

Înainte de a încheia, adresez
cuvintele Goldei Meir românilor:
„Echivalaþi corupþia cu trãdarea de
þarã, iar oficialii corupþi cu trãdãtorii
pânã la a ºaptea generaþie!”.
Judecaþi-i cu dreptate pe hoþi ºi
trãdãtori, confiscaþi-le bunurile
obþinute pe cãi necinstite ºi daþi-le
înapoi poporului român, pedepsiþi-
i pe fiecare în parte, fãrã cruþare
dupã faptele comise!

   Probabil cã nu este judeþ în þara
asta ca Mehedinþiul. Sã aibã parte
de fel ºi fel de investitori, cu sau
fãrã cravatã la gât ºi adidaºi de la
chineji în picioare, investitori care,
de-a lungul vremii, s-au dovedit a
fi niºte „ploconiºti” de profesie.
   ªi, cum spunea marele „guru” al
afacerilor locale, Georgicã Cornu:
„Prost e ãla care dã, nu ãla care
cere”, am ajuns la concluzia tristã
cã Severinul a oferit, ºi încã mai are
de oferit celor cu bani, de toate. La
capitolul investiþii nu se pune Insula
ªimian, cã încã nu e datã, deºi se
bate monedã ºi studii de fezabilitate
cu al cãror preþ se putea construi o

Severinul bogaþilor
altã insulã; vila lui Ceauºescu de
la Gura Vãii, despre care nu se mai
ºtie nimic, stadionul Angelescu,
pentru care Rãzvan Burleanu, ºeful
FRF, oferise niºte bani care s-au
pierdut, cã era în campanie de
alegeri respectivul, debacaderul,
care s-a dat ºi au început sã scoatã
capul bãlãriile iar, de zici c-a-nviat
fostul primar Dinu de ciudã cã nu
se mai face nimic, ºi câte ºi mai
câte alte asemenea „bazaconii”
investiþionale, la care adaugãm
celebra centralã ALFA GROUND,
Combinatul Chimic, termocentrala
sau PLAJA DROBETA.
   Gurile lumii slobodã din Severin

spun cã Târgul Veterani e dat,
urmeazã pieþele, SECOM nu stã nici
ea bine, mai are puþin ºi „bate apa-n
piua” unui confrate de-al lui Georgicã
Cornu, ce mai, important este cã
avem de DAT. Cui, nu mai conteazã.
Severinul riscând sã ajungã un fel de

municipiu în care dacã vrei sã
trãieºti, trebuie sã plãteºti. ªi preþul
e prea scump de vreo 30 de ani
încoace, pentru cã administratorii
lui îºi bat joc de moºtenirea
economicã, culturalã ºi moralã.

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

 continuare în pagina 9
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Direcþia Naþional Anticorupþie
pare sã îºi fi regãsit busola. A
început sã aparã din nou la televizor.
Jurnaliºtii primesc din nou ponturi
ºi merg la locul evenimentelor cu
mai multe ore înainte, sã îºi instaleze
camerele. Un exemplu concludent în
sensul acesta este reþinerea omului
de afaceri Nelu Iordache, la aeroport.
Omul se urcase în aeronavã ºi se
pregãtea sã decoleze alãturi de
ceilalþi pasageri. Echipa de la Pro Tv
era ca din întâmplare în zonã ºi a
reuºit sã filmeze ridicarea
afaceristului ºi introducerea acestuia
în maºinã. În mod clar jurnaliºtii nu
au primit de la vreo bobistã sau de
la Divinitate un semn legat de ce
urma sã se întâmple, ci de la o sursã,
cel mai probabil judiciarã.

În ultimii ani ºi în special dupã
plecarea Codruþei Kovesi la Parchetul
European, Direcþia Naþionalã
Anticorupþie a cam dispãrut din peisaj
ºi nu s-au mai auzit de afaceri ºi
inculpaþi de rãsunet de care sã se

  ªtefan Bãeºiu

DNA are din nou stãpân
ocupe magistraþii respectivi. Pe
vremuri, PNA ºi mai ales DNA
speriase vestul, cum se spune. Nu era
sãptãmânã în care sã nu vedem vreun
politician de soi bãgat la zdup. Cã vor
sau nu unii sã îºi reaminteascã, de
regulã, politicienii din Opoziþie erau
cel mai mult vizaþi de oamenii legii
sau cei care nu mai erau chiar în vârful
Puterii. Nici oamenii mari de afaceri
nu scãpau de celebrul meniu de 24
de ore, cum era cunoscut pe vremuri.
Atunci, jurnaliºtii ºtiau de meniul de
24 de ore cu mult timp înainte.

Mai ales când a fost cazul unor
condamnãri celebre jurnaliºtii fãceau
deliciul DNA ºi transmiteau totul de
la locul faptei ºi poporul vedea cum
magistraþii anticorupþie ºi-au fãcut
datoria ºi cum toatã lumea este egalã
în faþa legii. Vezi cazul A. Nãstase. Erau
mulþumiþi ºi stãpânii de la UE ºi de la
Departamentul de stat al SUA sau de
la Ambasada SUA. Doar foarte adesea
ºefii din DNA ºi politicienii de la
guvernare fãceau cu rândul la

ambasadorii pe care Marele Licurici îi
avea în þara noastrã. Mai aveam ºi
problema cu MCV ºi era musai sã se
vadã ceva luptã împotriva marii
corupþii ºi nu doar pachete de þigãri
confiscate în vamã. Acum cu þigãrile e
problema mai mare decât cu marea
corupþie. Aproape toþi politicienii
de soi au avut probleme cu legea,
chiar ºi fratele preºedintelui de la
vremea respectivã.

Bãsescu a rãmas pe retina atunci
când ºi-a trimis fãrã regret fratele la
puºcãrie în urma unei afaceri cu
personaje dubioase, promisiuni de
trafic de influenþã, rromi ºi în special
filmãri ajunse la presã. A fost vremea
în care DNA ºi-a atins apogeul ºi
toatã lumea din spectrul politic era
hipnotizatã de ºefa DNA. Îºi aduce
cu siguranþã lumea aminte cum
premierul de pe atunci Victor Ponta
a reconfirmat-o pe Codruþa Kovesi
la DNA ºi toþi au rãmas surprinºi,
cum se poate aºa ceva. Era
consensul primit la plic din partea
Marelui Juriu, ca la Oscar.

Nu comenta prezentatorul pe
cine au decis sã premieze membrii
juriului, ci doar citea de pe foaia
din plic. Unii au mai încurcat
plicurile ºi au citit altceva, dar
sistemul a reglat lucrurile. Kodruþa
ºi ºefii din SRI nu numai cã ºi-au

intensificat colaborarea, dar au pus
ochii pe marfã nouã de la o zi la
alta. Uite aºa, România a trecut
prin meniul de 24 de ore cam toatã
lumea care era la guvernare ºi apoi
revenea în opoziþie. Adicã, pare o
regulã care se poate desprinde din
aceastã poveste: legau politicienii
doar în momentul în care nu mai
erau relevanþi, nu mai deþineau
pârghii care puteau sã îi afecteze
pe ºefii din DNA sau din servicii.

A venit ºi vremea lui Liviu
Dragnea în fruntea þãrii ºi
politicianul respectiv, de frica
puºcãriei, a fãcut tot ce a putut, sã
scape de probleme. Adicã, a folosit
toate pârghiile pe care le avea la
dispoziþie pentru a scãpa atât de cei
care i-au fãcut zile prãjite, dar a
încercat sã schimbe ºi legea, astfel
încât sã fie mai permisivã legat de
faptele de care erau acuzat. Timpul
a trecut ºi lucrurile au început încet
sã revinã la ce era cândva. Acum
trebuie sã vedem cine este stãpânul
celor care pun brãþãri la ceas de
noapte, în prime time? Se repetã
istoria: nu ne atingem de cine e la
putere, decât dupã ce nu mai este la
butoane? Va fi folosit din nou DNA
în rãfuieli politice? Aceasta este
întrebarea.

 urmare din pagina 8

Ce nu se vinde, se dã moka. Ce nu
se dã moka, se concesioneazã. Ce
nu se concesioneazã: lasã, dragã,
gãsim noi o soluþie sã fentãm legea,
cã aºa e-n România de azi. Vinzi,
cumperi, negustor te numeºti. Ce,
sã lãsãm statului tot? ªi, la urma
urmelor, cine e statul ãsta? Are de
toate, chiar nu se mai saturã? Avem
ºi noi guri de hrãnit...
   Am pomenit de plaja DROBETA.
Din facsimilele alãturate vedeþi cã e
DATÃ pentru o perioadã de 49 de ani,
de la 18 martie 2009 la 18 martie
2058. Consiliul Local al municipiului
a dat terenul pentru aceastã investiþie.
Investitorul s-a angajat, prin
CONTRACT, cã va vira UN PROCENT
DE 2% din PROFITUL NET AL
ACTIVITÃÞII, DAR NU MAI PUÞIN de
5280 euro pe an. Suntem curioºi dacã
s-o fi încasat ceva bani, mai cu seamã
cã PLAJA DROBETA nici nu mai poate

Severinul bogaþilor
fi numitã INVESTIÞIE, la cum aratã
acum. Seamãnã a CIMITIRUL
BALENEI, cã tot ºi-a schimbat
BALENA de pe Criºan domiciliul
acolo, ca sã voteze incompetenþa,
indolenþa ºi indiferenþa autoritãþilor
locale depãºite de situaþiile create.
   PLAJA DROBETA e doar un caz.
Vom reveni ºi cu celelalte, dar parcã
mai conteazã ceva în Severinul
unde banul dicteazã?
   Doamne fereºte-ne de mai rãu!
Cã, de bine, de rãu, noi, simpliºtii,
ne descurcãm. Mai c-o þigare, mai
c-o cafea...

          KAUSTIC
P.S. ªi dacã tot am pomenit de
gura lumii slobodã din Severin,
printre mai marii zilei de pe tot
eºichierul politic local circulã o
definiþie vulgarã: „Dacã avem
halealã, p...dã ºi bani nimic nu mai
conteazã. Toatã lumea sã trãiascã,
numai noi sã nu murim!”



actualitateOBIECTIV mehedinþean 29.07 - 04.08.2021pag. 10

Inspectoratul ªcolar
Judeþean Mehedinþi desfãºoarã
o campanie de promovare a
beneficiilor stagiilor de practicã
ºi a importanþei învãþãmântului
profesional ºi tehnic, ce oferã
oportunitãþi reale de instruire
practicã elevilor care vor sã
înveþe o meserie.
   Tema principalã a dezbaterii
celui de-al doilea eveniment
din cadrul campaniei a fost
“Antreprenoriatul – între
teorie ºi practicã’’. Pornind de la motto-ul ,,Nu-
þi fie fricã sã creºti încet, teme-te sã rãmâi pe
loc’’, participanþii, în marea lor majoritate elevi
dar ºi pãrinþi, cadre didactice, reprezentanþi ai
agenþilor economici, au fost antrenaþi în discuþii
despre cheia succesului în antreprenoriat,
calitãþile unui antreprenor de succes, idei de
afaceri ºi drumul de la vis la realitate. Aplicaþiile
practice din cadrul atelierelor interactive au vizat
dezvoltarea competenþelor de evaluare a
potenþialului individual din perspectiva
proiectãrii carierei, a competenþelor de luare a
deciziilor privind traseul educaþional ºi
profesional în baza unui sistem clar de atitudini
ºi valori, dar ºi de realizare a marketingului
personal ºi vocaþional, fiecare participant fiind
provocat sã-ºi identifice propriile competenþe
antreprenoriale.
   Într-o atmosferã nonformalã, elevii ºi adulþii au
avut oportunitatea sã înveþe împreunã, sã
colaboreze în identificarea unor soluþii la
probleme comune, sã împãrtãºeascã valori

Campania “PRACTIC O MESERIE’’ promoveazã
antreprenoriatul în rândul tinerilor

personale ºi experienþe profesionale. Totodatã,
evenimentul a fost un prilej pentru toþi de a-ºi
dezvolta abilitãþile interpersonale ºi de
comunicare. Faptul cã au avut posibilitatea sã se
exprime liber, sã fie ascultaþi ºi sã interrelaþioneze
a fost apreciat de participanþi. Iar elevii, în mod
special, s-au declarat încântaþi de eveniment
pentru cã i-a fãcut sã înþeleagã paºii pe care ar
trebui sã îi urmeze în viaþã ºi le-a oferit spre
reflecþie teme de actualitate care, considerã ei,
vor juca un rol important în viitorul lor profesional.
   Evenimentul a fost organizat în cadrul
proiectului “PRACTIC - Practica la locul de
muncã, poartã deschisã spre angajare’’ ºi a
fost gãzduit de ªcoala Postlicealã Sanitarã din
Drobeta Turnu-Severin, partener în proiect. La
eveniment au participat ºi 4 ambasadori
PRACTIC, elevi din proiect desemnaþi ca
mesageri ai bunelor practici.

Elaborat: Lumei Georgeta,
Coordonator campanii informare

Directorul executiv al Agenþiei de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA),
doamna Gherasimescu Mihaela Loredana,
informeazã asupra faptului ca cã au fost
efectuate plãþi cuvenite sub formã de rentã
viagerã agricolã aferentã anului 2020, astfel:
   Pânã la aceastã datã, APIA a efectuat plata
în valoare de 22.455.132,88 lei alocatã unui
numãr total de 17.742 rentieri/beneficiari,
care au solicitat plata prin mandat poºtal
obþinând viza carnetelor de rentier în perioada
01 martie - 31 mai 2021.
   Totodatã reamintim cã, APIA a efectuat plãþi
pentru rentierii care au solicitat plata prin cont
bancar dupã cum urmeazã:
   - în data de 28 mai 2021 a efectuat plãþi în
valoare de 11.347.514,88 lei alocatã unui
numãr total de 7.756 rentieri/beneficiari care
au obþinut viza carnetelor de rentier în perioada
01.03–30.04.2021;
   - în data de 25 iunie 2021, a efectuat plãþi în
valoare de 1.598.637,94 lei alocatã unui numãr
total de 1.212 rentieri/beneficiari, care au
obþinut viza carnetelor de rentier în perioada
01.05–31.05.2021.
   Menþionãm cã viza anualã a carnetelor de
rentier pentru anul 2020 poate fi obþinutã pe
baza informaþiilor transmise de cãtre rentieri,
prin mijloace electronice, poºtã/curier, telefonic,
urmarea restricþiilor impuse/condiþiilor specifice
din acest an, cauzate de pandemia Covid 19.
   În perioada urmãtoare vor fi autorizaþi la platã
ºi ceilalþi rentieri care vor solicita vizarea
carnetului pânã la 31 august 2021, conform

legislaþiei specifice.
   Moºtenitorii care solicitã plata rentei
viagere agricole cuvenitã rentierului
pentru anul 2020, vor fi autorizaþi doar
dacã depun documente justificative pânã
la data de 15 octombrie 2021, în
condiþiile legislaþiei specifice.
   Termenul final de platã pentru anul
2020 este de 30 noiembrie 2021.
În cazul în care sumele virate de APIA
cãtre rentieri, sunt returnate în contul
agenþiei din diverse motive, APIA
poate relua plata acestora în termen
de 3 ani de la data-limitã anualã de
platã (30 noiembrie al f iecãruia
an), inclusiv în caz de deces al
rentierului, cãtre moºtenitorii legali ai
acestora având la bazã documentele
justificative aferente.
Carnetele vizate pânã la aceastã datã
la APIA CJ Mehedinþi sunt în numãr
de 150.

Plãþi rentã viagerã
agricolã - Campania 2020

 Biroul de comunicare
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În perioada analizatã, leul a avut o evoluþie apreciativã
faþã de euro, fãrã a se observa intervenþii ale bãncii centrale.

BNR atrage însã atenþia, în Raportul privind Stabilitatea
Financiarã, publicat la începutul sãptãmânii trecute, asupra
faptului cã pieþele financiare locale ar putea traversa o perioadã
tensionatã în intervalul urmãtor, dat fiind presiunile în creºtere
asupra deficitului public determinate de efortul bugetar necesar
susþinerii economiei, precum ºi a temerilor investitorilor privind
capacitatea de gestionare a datoriei publice ºi de redresare a
economiei dupã încheierea crizei medicale.

Dupã atingerea în 14 iulie a recordului de 4,9283 lei/
euro, urmãtoarele nouã ºedinþe au fost pozitive pentru leu.
Marþi, media a scãzut pânã la minimul ultimei luni ºi
jumãtate de 4,9194 lei, pentru ca la finalul perioadei aceasta
sã urce uºor la 4,9197 lei, tranzacþiile fiind efectuate în
culoarul 4,917 - 4,922 lei.

Creºterea inflaþiei anualizate din Statele Unite, în perioada
iulie 2020/iulie 2021, la 5,4% a apreciat dolarul pânã la un
minim al ultimelor patru luni de 1,1751 unitãþi/euro.

Miercuri, tranzacþiile se realizau pe pieþele internaþionale
între 1,18 ºi 1,1830 dolari, investitorii fiind prudenþi înainte
de declaraþiile de la finalul ºedinþei de politicã monetarã a
Rezervei Federale americane.

În piaþa localã, cursul monedei americane a scãzut la
finalul intervalului la 4,1624 lei, maximul de 4,1843 lei
fiind atins la începutul acestuia.

Moneda elveþianã s-a stabilizat în apropierea pragului
de 1,08 franci/euro, iar media ei a crescut de la 4,5374
lei, la debutul perioadei, la 4,5538 lei, la sfârºitul ei.

Media lirei sterline a scãzut la începutul perioadei la 5,7006
lei, chiar în „Ziua deschiderii”, cum a fost numit de premierul
britanic momentul ridicãrii ultimelor restricþii sanitare. Reducerea
numãrului de noi cazuri de infectare cu Covid 19 din Marea Britanie
au fãcut ca media sã urce la finalul perioadei la 5,7767 lei.

Preþul gramului de aur a fluctuat între 241,2278 ºi
243,8542 lei, cel de lunea aceasta fiind calculat de BNR la
242,5619 lei, urmare a stabilizãrii unciei pe pieþele
specializate la 1.805 - 1.811 dolari.

Debutul unei noi perioade de formare a rezervelor minime
obligatorii a ridicat uºor nivelul dobânzilor interbancare

Miercuri, dupã douã ºedinþe de creºtere, indicele
ROBOR la trei luni, în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 1,52%.
Indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, s-a oprit la 1,65% iar cel la 12 luni la 1,76%.

Monedele digitale au avut evoluþii agitate. Afirmaþiile lui Elon
Musk care a susþinut cã SpaceX, compania sa spaþialã, deþine
bitcoin, iar Tesla ar putea accepta din nou criptomonedele drept
mijloc de platã, au susþinut o creºtere a preþurilor.

A urmat, respingerea de cãtre Amazon a unei informaþii de presã
conform cãreia platforma va accepta plãþi cu criptomonede pânã la
sfârºitul anului,a provocat deprecierea monedelor digitale.

Bitcoin a început perioada în jurul valorii de 30.000 dolari. A
urmat o creºtere la 40.400 dolari, o depreciere la 36.400 dolari
pentru ca miercurea aceasta sã urce la aproape 41.000 dolari.

Analiza cuprinde perioada 20 - 28 iulie.

Euro a revenit sub
pragul de 4,92 lei

 Radu Georgescu

Anul 2021, în totalitate, este dedicat
bicentenarului Revoluþiei din 1821 de sub
conducerea lui Tudor Vladimirescu, amplã
miºcare popularã ºi naþionalã declanºatã
„pentru binele ºi folosul a toatã þara” „ca
unii ce suntem de un neam ºi de o lege”,
când s-a proclamat cu tãrie cã „Patria se
cheamã norodul, iar nu tagma jefuitorilor”.

Vineri, 23 iulie 2021, la Glogova, loc
încãrcat de istorie, a fost dezvelitã o placã
comemorativã în memoria celui care a trãit o
parte din viaþã pe aceste meleaguri: Tudor
Vladimirescu. Simpozionul-bicentenarului
revoluþiei - a fost, totodatã, ºi o lecþie de istorie.

Oamenii locurilor l-au pãstrat pe Tudor
„al lor” imaculat cu aurã de martir.

Întotdeauna, gorjenii „l-au simþit ºi îl
simt, parcã, viu, galopând pe plai sau
coborând spre Motru pentru a face judecãþi
drepte ºi a face bine-n þarã. Dar ca sã simþi
aceasta trebuie sã fii, cel puþin odatã,
prezent la Padeº, la omagierea Marelui
Pandur, sã asculþi Cântecul Domnului
Tudor înãlþat în Câmpia Soarelui de fiii
acestui þinut de baladã, sã simþi slujba de
pomenire de la Tismana ºi emoþia copiilor

Tudor Vladimirescu  -  BICENTENAR

veniþi la Vladimir sã-ºi cinsteascã eroul”.
Trãdat, umilit ºi ucis miºeleºte, în noaptea

de 26/27 mai 1821, Tudor rãmâne în istorie
ºi în conºtiinþa neamului românesc drept
omul care, într-o clipã grea a existenþei
noastre, s-a ridicat ºi a glãsuit: Destul.

“A fost omorât noaptea la marginea
oraºului Târgoviºte sub geana dealului de
pe care privegheazã mânãstirea Dealului
cu rãmãºiþele pãmânteºti ale lui Mihai
Viteazu” (N. Iorga)

Romulus Modoran

În perioada 29 - 31 iulie a.c.,
indicele temperaturã-umezealã (ITU) va
depãºi pragul critic de 80 de unitãþi, iar
temperaturile maxime se vor situa frecvent
între 38 ºi 40 de grade.
   Totodatã, miercuri, 28 iulie, judeþul nostru
s-a aflat sub atenþionare Cod Galben ce
vizeazã val de cãldurã, disconfort termic
ridicat ºi caniculã. Indicele temperaturã-
umezealã (ITU) a depãºit pragul critic de 80
de unitãþi, iar temperaturile maxime se vor
situa, în general, între 34 ºi 39 de grade.
   În perioadele caniculare, facem apel la
cetãþeni sã evite aglomeraþia, efortul fizic
intens ºi expunerea prelungitã la soare, în

Judeþul Mehedinþi sub
COD PORTOCALIU de caniculã
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Începând de azi, 29 iulie, timp de trei zile, judeþul Mehedinþi se va afla sub avertizare
meteorologicã Cod PORTOCALIU, ce vizeazã val de cãldurã persistent ºi disconfort

termic deosebit de accentuat, conform informãrii transmise de cãtre
Administraþia Naþionalã de Meteorologie.

intervalul orar 11:00 - 18.00.
   Pentru siguranþa lor, cetãþenii sunt sfãtuiþi
sã poarte haine lejere, subþiri, din bumbac,
deschise la culoare, pãlãrii ºi ochelari de soare.
   Totodatã, aceºtia trebuie sã se hidrateze
corespunzãtor, consumând circa 1,5-2 litri
de lichide pe zi, nu prea reci, evitând
bãuturile alcoolice ºi pe cele care conþin
cofeinã, dar ºi alimentele cu conþinut sporit
de grãsimi.
   De asemenea, se recomandã consumul
fructelor ºi legumelor proaspete.
   O atenþie deosebitã trebuie acordatã ºi
copiilor, care nu trebuie lãsaþi singuri în
autoturisme expuse la soare.

   Le reamintim cetãþenilor cã, în perioadele
de caniculã ºi secetã prelungitã, arderea
miriºtii, vegetaþiei uscate ºi a resturilor
vegetale este interzisã.
   Mai multe informaþii despre modul
de comportare în caz de caniculã pot
fi obþinute prin accesarea platformei
https://fiipregatit.ro/ghid/canicula

COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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Moº Gheorghiþã era trecut prin multe. Fost
perceptor, casier ºi contabil, avusese mereu de-
a face cu oameni de tot soiul. Ajunsese adevãrat
negustor de oameni. Îi plãcea gluma, dar ºi
treaba. Era om de cuvânt, gata sã ajute, sufletist,
dar îi plãcea sã ºi glumeascã, sã facã ºotii. Cei
din Bârda îl ºtiau ºi întotdeauna, unde ajungea
el, se fãcea voie bunã.

La Broºteni era mare târg în fiecare duminicã.
Veneau oameni din zeci de sate sã vândã ºi sã
cumpere. Târgul începea foarte devreme. Cei
de departe trebuiau sã meargã toatã noaptea pe
drum ca sã ajungã la timp. În Floreºti, sat vecin
cu Broºteniul, era un bãtrân, moº Toader, care
rãmãsese singur. Spirit întreprinzãtor, gãsise o
întrebuinþare celor vreo patru-cinci camere ale
casei sale. Casa era la marginea drumului ce
venea de la Severin ºi trecea spre Motru ºi
sâmbãtã noaptea pe drum era tot un dute-vino
de care, cãruþe ºi cãlãtori. Treceau la târg. Moº
Toader primea în casa lui pe oricine ºi-l gãzduia
peste noapte. Îi dãdea ºi lui dimineaþa fiecare
cât voia. Iarna le fãcea ºi focul. Chiar dacã era
doar câte un pat în fiecare camerã ºi câteva
scaune, oamenii se mulþumeau sã stea ºi pe
jos, ba chiar ºi în picioare, numai sã nu stea în
drum, mai cu seamã când era vreme rea.

Într-o searã, la moº Toader a ajuns ºi moº
Gheorghiþã din Bârda. Era împreunã cu un bun
prieten al sãu, moº Dumitru. Crescuserã
împreunã, fuseserã împreunã la ºcoalã, în
armatã, în rãzboi, se aveau ca fraþii. În casa lui
moº Toader era aglomeraþie de n-aveai unde
arunca un ac. Afarã era zãpadã ºi viscol. Moº
Toader abia se strecura printre “chiriaºi”
pânã la sobe sã mai facã focul. Pe paturi

Oftica

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 .

COMUNICAT DE PRESÃ
În atenþia absolvenþilor de

învãþãmânt promoþia 2021!
erau câte cinci-ºase. De scaune nici nu mai
putea fi vorba. Grea problemã sã stai, om
bãtrân, în picioare, o noapte de iarnã, dupã
ce strãbãtusei câteva zeci de kilometri pe jos.
Pentru cei doi bãtrâni nu se întrevedea nici
o ºansã de a sta altfel decât în picioare.
Nimeni nu-i cunoºtea dintre cei prezenþi.
Nimeni nu s-a oferit sã le dea locul. Moº
Gheorghiþã s-a strecurat cu greu într-o
camerã, pânã aproape de sobã. Acolo a început
sã tuºeascã. Se prefãcea. Tuºea sec, cu
spasme. De la uºã, moº Dumitru i-a strigat,
când tusea i s-a mai potolit: “- Eºti bolnav, mã,
Gheorghe!” “- Sunt bolnav, mã nea Dumitre!
Nu mai mã fac bine!” “- Dar ce boalã þi-au gãsit?”
“- Oftica! Mi-au dat drumul acasã, cã nu mai au
ce-mi face. Mã duc la târg sã iau vreo vitã, sã
aibã muierea ce tãia la pomanã!” “- Mã, sãracul
de tine!” a mai zis moº Dumitru. Din camera
respectivã, lumea a început sã iasã buluc,
cãlcându-se pe picioare. Oftica era o adevãratã
ciumã la începutul veacului trecut. Unde apãrea,
toatã casa dispãrea. Nu erau antibiotice, alte
medicamente nu erau ºi cel atins era sortit
pierzãrii. În douã minute, camera în care era
moº Gheorghiþã a rãmas goalã, patul eliberat.
Moº Gheorghiþã s-a aºezat pe pat ºi a început
iar sã tuºeascã. Moº Dumitru, de la uºã, în
auzul celorlalþi, a mai zis: “- Mã, Gheorghe, vin
eu lângã tine, cã ºi aºa sunt bãtrân. Dacã s-o
lua, s-o lua! Sã închid ºi uºa, ca sã nu se întindã
ºi la oamenii ãºtia!”

Moº Dumitru a intrat în camerã, a închis bine
uºa, a stins lumina ºi s-au culcat amândoi în
pat pânã dimineaþa.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

În primele zile ale perioadei analizate ai
nevoie de odihnã, retragere din forfota cotidianã
ºi meditaþie interioarã. Rezervã momente numai
pentru tine ºi sufletul tãu, lãsând deoparte grijile.
Este o perioadã tensionatã, cu multe suiºuri ºi
coborâºuri, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã poþi
depãºi totul cu bine. Sãnãtatea este vulnerabilã
pe întregul organism, fiind vizatã mai ales capul
ºi picioarele. Calm, rãbdare, toleranþã ºi evitã
sã te implici în problemele altora! Energia zilelor
de 29 ºi 30 iulie te revigoreazã, dar nu forþa
nota. Traseazã planuri personale ºi profesionale
noi. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã ºi
aspecte financiare. Cheltuieli majore.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile cu prietenii se evidenþiazã prin
discuþii importante ºi proiecte profesionale de
anvergurã. Sfaturile ºi ideile primite de la aceste
persoane sunt de bun augur ºi bine ar fi sã le
urmezi. Totuºi, unele persoane care se implicã
nepermis de mult în viaþa ta ar trebui evitate ºi
întrerupte relaþiile sau colaborãrile. Joi ar fi bine
sã-þi rezervi momente de liniºte, odihnã, detaºare
de forfota cotidianã, întrucât sunt momente
delicate.  Se pot accentua afecþiuni vechi,
sãnãtatea fiind vulnerabilã. Informaþiile obþinute
pe cãi neobiºnuite sunt de mare folos. În ultimele
zile ale sãptãmânii te vei simþi mult mai bine.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Este multã forfotã în plan profesional la
începutul sãptãmânii. Întâlniri oficiale, discuþii
importante cu ºefi, autoritãþi, persoane importane
din cadrul familiei din care provii. Eºti în prim-
planul vieþii cotidiene ºi multã lume îþi va urmãri
apariþiile ºi discursurile publice. Prudenþã ºi
rãbdare! Prietenii îþi sunt alãturi, dar pe 29 iulie
dialogurile sunt disonante. Fereºte-te de a povesti
prea multe despre tine ºi despre planurile tale de
viitor. Unii îþi pot pune beþe în roate. În a doua
parte a sãptãmânii ai nevoie de odihnã. Informaþii
preþioase obþinute pe cãi neobiºnuite, discutând
în tainã cu cineva drag ºi de încredere.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

O sãptãmânã în care ai o mare deschidere
spre rafinare sufleteascã, spre cãlãtorii iniþiatice
ºi pentru abordarea unor noi filozofii de viaþã.
Sunt posible cãlãtorii pe distanþe lungi, cãlãtorii
în strãinãtate, dialoguri cu persoane erudite ºi
planuri de dezvoltare personalã. Eºti vehement
în comunicare, existând riscul sã provoci
conflicte gratuite. Controleazã-þi reacþiile ºi
gesturile! Foarte bine susþinute sunt relaþiile cu
prietenii ºi cu persoanele care te susþin în
segmentul profesional. Sunt ºanse sã obþii
colaborãri noi ºi idei bune pentru ascensiunea
ta socio-profesionalã. Rezervã momente de
liniºte ºi pentru plimbãri în aer liber.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Segmentul financiar este evidenþiat prin
cheltuielile comune cu alþii. Este rost de achitat
datorii vechi pe facturi, taxe ºi servicii. Pe de altã
parte, intrã în discuþie moºtenirile ºi partajele. Sunt
ºanse de a primi oferte de colaborare din care sã
obþii venituri suplimentare. În zilele de 29 ºi 30
iulie se întrezãresc cãlãtorii pe distanþe lungi,
dialoguri cu persoanele aflate în strãinãtate, planuri
de participare la cursuri ºi întâlniri pe teme spirituale.
Selecteazã prioritãþile ºi nu te pierde în activitãþi
care nu te privesc. Pe 29 iulie, însã, gândirea ºi
comunicarea sunt deficitare, deci fii prudent în vorbe
ºi fapte. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce în
preajmã multã lume ºi reuniuni oficiale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile parteneriale sunt foarte dinamice în
prima parte a sãptãmânii. Este rost de a obþine
colaborãri noi, dar fii prudent. Discuþiile au loc
pe tonuri  înalte, ast fel cã sunt posibile
distorsiuni în gândire ºi comunicare. Pe de altã
parte, o colaborare veche îºi poate modifica
termenii ºi condiþiile de desfãºurare sau se poate
finaliza definit iv. Financiar apar cheltuieli
comune cu alþii, dar ºi discuþii privitoare la
investiþii, partaje, moºteniri. Evitã cheltuielile
majore pe 29 iulie, întrucât sunt posibile erori
în documente ºi pierderi substanþiale. În a doua
partea sãptãmânii se întrezãresc dialoguri cu
persoane aflate în strãinãtate ºi cãlãtorii
îndelungate.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Foarte multã forfotã este la serviciu. Sarcini
de lucru urgente, discuþii colegiale, dar ºi
posibilitãþi de extindere a activitãþii profesionale.
Se recomandã prudenþã, întrucât sunt posibile
tensiuni serioase care pot declanºa conflicte de
muncã pe termen lung. Pe de al tã parte,
sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
întregului organism. Îngrijeºte-te corespunzãtor
ºi apeleazã la sfaturile unor specialiºti. Relaþiile
parteneriale se remarcã joi ºi vineri prin discuþii
ample, însã prudenþã pe 29 iulie, deoarece una se
gândeºte, una se spune ºi cu totul altceva se
înþelege. Cheltuieli majore pe taxe ºi facturi, dar ºi
ºanse de câºtig de la ºi prin alþii.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna începe în forþã în planul amoros.
Discuþii importante cu persoana iubitã, cu copiii,
dar ºi desfãºurarea unor activitãþi recreative
alãturi de cei dragi. De evitat contradicþiile ºi
excesele, pentru cã riºti sã strici situaþii bune.
La serviciu se contureazã multe activitãþi, dar
vei fi sprijinit de cãtre colegi. Ziua de 29 iulie
este tensionatã, astfel cã foarte uºor se poate
ajunge la discuþii aprinse ºi insuccese
profesionale. Sãnãtatea este vulnerabilã, bine fiind
sã fii prudent ºi sã te îngrijeºti corespunzãtor. Pe
cât posibil evitã consultaþii le, analizele ºi
intervenþiile chirurgicale în perioada 29 – 30
iulie. Foarte interesante ºi provocatoare sunt
relaþiile parteneriale.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

   Este nevoie sã te ocupi ceva mai mult de
familie ºi de casã. Discuþii importante cu membrii
familiei, întâlniri deosebite cu neamurile,
activitãþi domestice de anvergurã. Legãtura cu
locurile natale ºi cu familia ta de provenienþã
este foarte puternicã acum. Vizitele la rude,
rãsfoitul albumelor de fotografii îþi creeazã stãri
plãcute, contactându-te totodatã la energia
beneficã a strãmoºilor din care provii. De evitat
conflictele! Relaþia cu persoana iubitã ºi copiii
se animã mult pe 29 ºi pe 30 iulie, tensiuni
apãrând pe 29. Prudenþã, rãbdare, toleranþã! A
doua parte a sãptãmânii predispune ºi la multã
muncã în plan profesional.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

   Foarte animate sunt relaþiile cu anturajul
apropiat în prima parte a sãptãmânii. Dialoguri
interesante, întâlniri inedite, informaþii de uz
general. Pe de altã parte sunt posibile ºi multe
drumuri pe distanþe scurte, pentru a rezolva
chestiuni personale sau profesionale.
Controleazã-þi vorbele ºi gesturile, pentru cã
existã riscul sã spui multe, mãrunte ºi inutile.
Unii se pot supãra ºi de aici un carusel de
evenimente greu de controlat ºi înþeles. Pe 29
ºi pe 30 iulie se contureazã multã forfotã în plan
domestic, existând predispoziþii spre discuþii
aprinse cu membrii familiei ºi spre desfãºurarea
unor activitãþi domestice de anvergurã. Rãbdare,
toleranþã, încredere!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

 Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare,
în mod special la secþiunea venituri obþinute din
munca proprie.  Sunt ºanse sã-þ i creascã
remuneraþia, sã se modifice condiþiile de muncã
sau activitatea profesionalã ºi de aici mai departe
sã aparã câºtiguri suplimentare. În paralel apar
cheltuieli pe cele necesare traiului cotidian.
Relaþiile cu anturajul apropiat se animã pe 29 ºi
pe 30 iulie prin discuþii aprinse, schimb de idei,
aflarea unor informaþii preþioase. Ziua de 29
poate aduce tensiuni în gândire ºi comunicare,
de aceea fii prudent ºi fereºte-te de discuþii
contradictorii. Fii înþelegãtor cu ceilalþi! Planuri
domestice ºi întâlniri familiale!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti plin de energie la începutul acestei
sãptãmâni, însã poate fi dificil de controlat. De
aceea fii foarte prudent, selecteazã-þi prioritãþile
ºi evitã eforturile solicitante. Sunt ºanse de a
începe o nouã etapã de viaþã, pe cu totul alte
baze morale, spirituale ºi materiale. Rezervã
momente de liniºte ºi gândeºte-te la cum ai dori
sã se desfãºoare viaþa ta de acum încolo.
Financiar apar noutãþi fie cã primeºti bani în
urma depunerii unor eforturi suplimentare la
serviciu, fie cã cineva din anturajul profesional
îþi oferã favoruri deosebite. Relaþii cu anturajul
apropiat ºi cãlãtorii pe distanþe scurte!

(29 iulie - 4 august 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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NR. 64/27.04.2021
Anunþ privind prelungirea apelului de selecþie nr. 1/2020 aferent

mãsurii M1 - “Dezvoltarea satelor” Componenta B - “ Dezvoltarea
satelor - Infrastructura socialã” - Versiunea simplificatã -

Numãrul de referinþã al sesiunii cererii de proiecte: M1-comp. B – 1/08.12.2020 –
06.08.2021

Asociaþia GAL ÞINUTUL CLOªANI anunþã prelungirea pânã în data de 6 august
2021, a apelului de selecþie aferent Mãsurii M1 – “Dezvoltarea satelor”, Componenta
B - “Dezvoltarea satelor – Infrastructura socialã” deschis între 08.12.2020 –
06.08.2021.

Data lansãrii apelului de selecþie:  08 DECEMBRIE 2020

Data limitã de depunere a proiectelor:  6 AUGUST 2021

Locul ºi intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele se depun la Biroul GAL ÞINUTUL CLOªANI din satul Halânga, comuna Izvoru
Bîrzii, judeþul Mehedinþi. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada 08.12.2020 -
06.08.2021, joi ºi vineri în intervalul orar 12:00 – 14:00.
  Data limitã de primire a proiectelor este: 6 AUGUST 2021, ora 14:00.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin mãsura M1/6B
– componenta B sunt:

 Autoritãþi publice locale definite conform legislaþiei în vigoare, care pot aplica singure
sau în parteneriat cu furnizori de servicii sociale în condiþiile legii;
 Entitãþi private/publice (ONG-uri, ºcoli, operatori privaþi care nu obþin venituri din aceste
activitãþi), constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanþare, care pot aplica
singure sau în parteneriat cu furnizori de servicii sociale în condiþiile legii;
 GAL-ul (acesta trebuie sã depunã proiecte începând cu prima sesiune pe care o va
deschide în anul 2019, dacã niciun alt solicitant nu ºi-a manifestat interesul în cadrul
niciunui apel lansat în anul 2018)”.
ATENÞIE!
Oricare din entitãþile de mai sus, dacã nu vor fi acreditate ca furnizor de servicii
sociale, au obligaþia de a încheia un parteneriat cu un furnizor de servicii sociale.

ATENÞIE! Nu sunt eligibile cererile de finanþare depuse de Consiliile Locale în
numele comunelor.

IMPORTANT! PROIECTUL ESTE SEMNAT DE PRIMAR/ÎMPUTERNICIT (PRIN HCL) ªI
ªTAMPILAT CU ªTAMPILA SOLICITANTULUI.

ATENÞIE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept
al acestuia, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Punctul/punctele de lucru, dupã caz, ale solicitantului trebuie sã fie situate în teritoriul
GAL, activitatea desfãºurându-se în teritoriul GAL.

Fondul disponibil – alocat în aceastã sesiune:
Contribuþia publicã totalã a mãsurii este de 30.719 euro.
Ponderea maximã a intensitãþii sprijinului este de 100%.
Valoarea maxima 30.719 euro/proiect.

Modelul de cerere de finanþare pe care trebuie sã-l foloseascã solicitanþii

Pentru proiectele ce se încadreazã ca obiective ºi tip de investiþie într-una din mãsurile
din SDL, se vor utiliza Cererea de Finanþare ºi formularele standard ale Cererii de
Finanþare adaptate de GAL ÞINUTUL CLOªANI care pot fi accesate pe pagina de
internet tinutulclosani.wordpress.com secþiunea Mãsuri.
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanþare (eliminarea, modificarea
secþiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea
Cererii de Finanþare pe motiv de neconformitate administrativã.

Documentele justificative pe care trebuie sã le depunã solicitantul odatã cu
depunerea proiectului se regãsesc pe site-ul  GAL Þinutul  Cloºani
tinutulclosani.wordpress.com, cât ºi la sediul GAL din satul Halânga, comuna
Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi, pe support tipãrit.

Informaþii detaliate referitoare la desfãºurarea sesiunii, accesarea ºi derularea mãsurii sunt
cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL pentru mãsura 1/6B – ”Dezvoltarea satelor”
– component B, publicat împreunã cu toate anexele, cererea de finanþare ºi formularele de
verificare pe pagina web a GAL tinutulclosani.wordpress.com, mailto:gal.burcel@yahoo.ro dar
ºi la sediul Grupului de Acþiune Localã ÞINUTUL CLOªANI, unde, de luni pânã vineri între orele
12:00 - 14:00, unde puteþi solicita în mod gratuit informaþii despre mãsurã ºi ghidul mãsurii.

   Desfãºuratã în staþiunea Venus, Cupa României la
Chanbara pe plaja, ediþia a ll-a, a fost organizatã de
FR de Chanbara în timpul stagiului de pregãtire a
antrenorilor, arbitrilor ºi lotului reunit de chanbara
ºi bineînþeles sportivi ai cluburilor afil iate.
Mehedinþiul a fost reprezentat de sportivii Palatului
Copiilor-filiala Strehaia ºi de astfel ca de fiecare datã
aceºtia au reuºit ºi de aceastã datã urcarea pe podium
cu urmãtorii sportivi:
   Categoria 6-8 ani: Marghescu Maria-medalie de
bronz la Kodachi (sabie scurtã), medalie de bronz la
Nito (sabie lungã ºi sabie scurtã);
   Categoria 12-14 ani: Ceaucã Maria Liliana-medalie
de bronz la Kodachi;
  Categoria +18 ani: Marghescu Laura-medalie bronz
la Kodachi, medalie de bronz la Nito. O evoluþie bunã
au avut ºi ceilalþi participanþi, dar din pãcate nu au
reuºit urcarea pe podium.
   Meciurile de Chanbara se desfãºoarã în maniera
full contact cu sãbii soft, iar sportivii sunt protejaþi
cu cãºti ºi mãnuºi. E un sport nou, doar pe categorii
de vârstã, un sportiv putând practica în sistemul de
performanþã pânã la 45 de ani, dupã aceastã vârstã
putând participa la campionatele de Old Boys.

 I.G.M.

Samuraii strehãieni, medaliaþi cu bronz la

“Cupa României de
Chanbara pe Plajã”

Vând casã cãrãmidã, la 6 km de oraºul Strehaia,
compusã din 4 camere + 1 camerã, hol, 3 terase
(una închisã), baie (fosã septicã), dotatã cu maºinã
de spãlat automatã, apã caldã (boiler electric),
bucãtãrie, dotatã cu combinã frigorificã, aragaz,
cuptor cu plitã electricã, instant Delimano, sobã
cu plitã, cãmarã, beci (butoaie, damigene 50 ºi 25
litri), gresie, faianþã (bucãtãrie, baie, hol ºi terase),
magazie, hambar, curte + grãdinã, mari, 2 surse
de apã. Telefon contact 0722216893

anunþ
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Din totalul de 100 de echipe
care ºi-au câºtigat, pe teren, dreptul
de a evolua în sezonul 2021-2022
al Ligii a 3-a, doar 94 au depus
dosarele de înscriere în competiþie.
Avântul Valea Mãrului (locul 8, Seria
2), Mostiºtea Ulmu (locul 2, Seria
3), Concordia Chiajna II (locul 9,
Seria 4), AFC Astra Giurgiu II (locul
5, Seria 5), Mãgura Cisnãdie (locul
2, Seria 7) ºi Gaz Metan Mediaº II
(locul 4, Seria 7), au anunþat cã nu
mai continuã la nivelul eºalonului
terþ, astfel cã FRF s-a vãzut nevoitã
sã completeze locurile vacante.
   Primul criteriu a fost cel de invitare
în competiþie a cluburilor
retrogradate, însã doar patru  dintre
cele opt echipe care au pierdut barajul
au dorit sã revinã în Liga 3 CS Fãurei,
Universitatea Craiova II, FC
Hermannstadt Sibiu II ºi Minerul
Costeºti, ultima fiind învinsã la baraj
chiar de Viitorul ªimian, au rãspuns
pozitiv invitaþiei FRF. În schimb, Bradu
Borca, CS Baloteºti, Industria Galda
ºi Fortuna Becicherecu Mic n-au mai
dorit sã continue la acest nivel
fotbalistic. Deoarece au mai rãmas

Stabilitã, de aproape 2 ani, în
Canada, strehãianca Diana Belbiþã a
devenit prima sportivã originarã din
România care câºtigã un meci în UFC
(Ultimate Fighting Championship).
Sâmbãtã seara, în Las Vegas,
olteanca a învins-o pe americanca

Învinsa ªimianului, reprimitã în Liga 3
încã douã locuri vacante, s-a
trecut la urmãtorul criteriu din
regulament. Astfel, s-a luat în
calcul cererile echipelor din
Liga 1 de a-ºi forma echipa
secundã, iar singurele care au
dorit acest lucru au fost CFR Cluj
ºi FC Argeº, care vor avea astfel
“satelit” în noul sezon de Liga
3. Din Liga 2, cerere pentru
echipa a II-a a depus doar ASU
Politehnica Timiºoara, însã
pentru bãnãþeni n-a mai existat
loc vacant. Componenþa seriilor
va fi anunþatã cu 10 zile înainte
de startul campionatului, programat pe
28 august.
   Cele 100 de cluburi înscrise în
sezonul 2021/2022 din Liga 3:
- retrogradate din Liga 2 (5 echipe):
Fotbal Comuna Recea, CSM Reºiþa,
CSM Slatina, Pandurii Târgu Jiu ºi
Aerostar Bacãu;
- s-au menþinut în Liga 3 sau au fost
reprimite pentru a se completa
locurile vacante (85 echipe, 81+4):
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, Sportul
Chiscani, CS Fãurei (Seria 2), CS
Afumaþi, 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 Bucureºti II,
Rapid Bucureºti II (Seria 4), Steagul
Roºu Braºov, CS Blejoi, Olimpic
Cetate Râºnov, CSO Plopeni, KSE
Târgu Secuiesc, Sepsi Sfântu
Gheorghe II, AFC Odorheiu Secuiesc,
Kids Tâmpa Braºov (Seria 5), Vediþa
Coloneºti, ACSO Filiaºi, Sporting
Roºiori, Unirea Bascov, CSM
Alexandria, FC Pucioasa, Flacãra
Moreni, Petrolul Potcoava,
Universitatea Craiova II, Academica
Clinceni II (Seria 6), Viitorul Dãeºti,
CSM Deva, Gilortul Târgu Cãrbuneºti,

Flacãra Horezu, CSM Jiul Petroºani,
FC Hermannstadt Sibiu II, Minerul
Costeºti (Seria 7), ªoimii Lipova,
Criºul Chiºineu Criº, CSC
Dumbrãviþa, Progresul Pecica, CSC
Ghiroda 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, AFC Unirea Alba
Iulia, Sãnãtatea Cluj, CS Ocna Mureº
(Seria 9), Minaur Baia Mare, SCM
Zalãu, FC Gloria Bistriþa, CA Oradea,
CSC Sânmartin Bãile Felix, Sportul
ªimleu Silvaniei, Someºul Dej, CSM
Satu Mare, Progresul ªomcuta Mare
ºi Luceafãrul Oradea (Seria 10);
- au promovat din Liga 4 (8 echipe):
Dinamo Bacãu, CSM Feteºti, Real
Bradu, Voinþa Lupac, Viitorul
ªimian, Pobeda Star Bisnov,
Frontiera Curtici ºi Aurul Brad;
- au fost primite pentru a se
completa locurile vacante (2 echipe):
CFR Cluj II ºi FC Argeº Piteºti II.

Belbiþã, prima româncã
victorioasã în UFC

Hannah Goldy, prin decizia unanimã
a arbitrilor, 30-27.
   “Am pierdut douã meciuri la rând
ºi voiam neapãrat sã îl câºtig pe
acesta. Am muncit foarte mult pentru
aceastã victorie ºi sunt fericitã.
Bãrbaþii cred cã fetele slãbuþe nu sunt
puternice, dar sã ºtiþi cã suntem.
ªtiam despre Hannah cã este
puternicã ºi cã îmi va fi greu sã o fac
KO. Am muncit un an pentru acest
meci. Înainte de fiecare
antrenament m-am gândit cã este
ultima mea ºansã de a face carierã
în UFC, cã orice ar fi trebuie sã
câºtig”, a declarat Belbiþã, dupã
victoria din Las Vegas.
Nãscutã în 1996, Diana Belbiþã a

fost descoperitã de antrenorul Ilie
Gîdea, care a legitimat-o, în urmã
cu mai bine de un deceniu, la CCE
Strehaia, unde a practicat judo.
Ulterior, a trecut la sporturile de
contact ºi s-a antrenat sub
coordonarea lui Sensei Constantin
Mitroi, la Drobeta - Turnu Severin.

 Mircea Oglindoiu
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei
cetitori de obiectiv, mã trecurã toate
nãduºelile pãnã sã ajung sã scriu
materialul ãsta. Scriam, ºtergeam,
mã gândeam dacã sã scriu, pãnã
la urmã zisei cã vã spui altãdatã.
Mai ales cã mã dete ºi al lu
Zbanghiu peste cap, cã îºi rupsã fro
douã coaste cu bicicleta. Pã da, cã
dacã pistele nu sunt terminate,
prostãnacu’ se dete de-a dura, cã
vru el sã facã pe grozavu, sã sarã
peste bordurã. Acuma, cicã pistele
de bicicletã din Severin aºteaptã...
o semnãturã liberalã, ca sã poatã fi
vopsite, adicã bune la utilizare.

Cum s-ar spune, birocraþia ne
omoarã fraþilor! Poate la
anu’, pe vremea asta, cã sã
apropie alegerile, sã plimbã
ºi nerodu de Sucã cu
trotineta, da nu aia electricã
ºi sã vezi atuncea întrecere.

Da, apropo, consilierii
locali vor sã interzicã
circulaþia trotinetelor în
zonele pietonale. Da treaba
asta s-ar putea organiza
uºor cu pistele dedicate ºi
exclusive, da ºi cu amenzi
pentru cei care nu respectã
reglementãrile. Cã altfel n-
ar fi de dorit sã sã întâmple
cine ºtie ce tragedii pe
strãzi, de la ãºtia mici ºi
teribiliºti pe deasupra. Pã
zãu aºa, sã-i vezi printre maºini pe
trotinetele alea, nu-i de glumã, mai
ales cã nici ºoferii nu sã prea
obiºnuiesc cu noii colegi de stradã.

Mã nepoate, zisã Tanþa lu
Pecingine, responsabilã cu traficul,
cã bãltoacele de pe majoritatea
strãzilor realizate în Severin, în

 nea Mãrin

Sucã ºi bicitricitrotinetele Severinului, copacii de pe blocuri ºi
blocaju lu nea Stoica di la Orºova

ultimul timp, ar trebui sã-i
ACTIVEZE pe cei ce rãspund de
calitatea lucrãrilor exectutate pentru
primãrie... . Mai ales pe nea
Romicã,  cã tot îi place publicitatea.

Da hai cã ajunsãrãm sã o vedem
ºi pe asta: au apãrut copaci ºi pomi
pe acoperiºurile blocurilor din
Drobeta-Turnu Severin. Sub
acoperiºurile alea n-or trãi oameni,
n-or locui severineni, ca sã nu mai
întrebãm de gospodari,
administratori ºi preºedinþi de
asociaþii de locatari?! Prea multe
întrebãri pentru un singur rãspuns
- INDOLENÞÃ, cu siguranþã.

Numai nea ministru’ Energiei,

nea Virgil Popescu, sã luã de piept
cu tanti Gabi Firea, cã îºi permisã
‘mneaei sã propunã o sesiune
extraordinarã pentru a plafona
preþul la energie. Pã ºi cum sã-ºi
permitã dânsa una ca asta? Sã sã
exprime în domeniul lu’ nea
ministrul?! Bine, cã ºi nea ministru’

Popescu vru sã sã bage în seamã,
din prea mult timp liber probabel,
cã altfel nu avea cum sã schimbe
tanti Firea prea mult încurcãtura.

Mã fraþilor, da sã vezi ce sã
întâmplã la Orºova, mai nou. Dete
nea Stoica, nea primarele, dete
hotãrâre. Vru sã confirme zicala
DOMNU’ A DAT, DOMNU A LUAT.
Cei ce au amenajat ieºirile la
Dunãre pentru ambarcaþiuni, vor
trebui sã le desfiinþeze, conform
unei hotãrâri a primarului. Da, nea
Stoica uitã cã tot el a dat aprobãrile
contra unor sume mari date de
doritori pentru autorizaþii! Cã
oamenii au plãtit pentru autorizaþii,
nu le-au luat gratis ºi acuma sunt
cam blocaþi, unii sã gândesc deja
cã bate falimentu’ la uºã. Mai ales
cã sezonu’ ieste scurt. În schimb,
tot la Orºova continuã tulburarea
liniºtii publice, la toate orele din
zi ºi noapte,  campioni fiind
californienii, adicã locatarii
blocurilor California... se ºtie!

Mã nepoate, despre bolnavii
închipuiþi,  cu certificate, cu multe
facilitãþi la Spitalul Judeþean, la

nivelul Primãriei Drobeta-Turnu
Severin, descoperiþi de ancheta
declanºatã de conducerea DGASPC
Mehedinþi, ce sã mai aude, ce sã
mai întâmplã?!  Zece mii de dosare,
cam zece la sutã din populaþia
Severinului  sunt verificate. Da,
chiar aºa,  cei care au eliberat
certificatele de handicap, ce au de
zis, da cei care ar trebui sã verifice
cum stau lucrurile?! Ori s-o verifica
ceva, mai ºtii?!

Mã fraþilor, apar pieþe ºi
magazine noi pin localitãþile
Mehedinþiului, de zici cã a crescut
nivelul de trai. Ete, spre exemplu
piaþa agroalimentarã di la Balta
Verde, realizarea cu care sã fãleºte
primaru Jean Rogoveanu. Ete, dacã
la primaria Gogoºu sã face ºi piaþã
nouã în satele arondate, la Severin
sã scapã de pieþe ºi târguri... prin
concesionarea lor. Acuma sã vedem
dacã le preiau bãieþii deºtepþi, care
ºtiu sã facã bani.

Da pãnã data viitoare, grijã mare
la caniculã ºi sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!


