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Odiseea Colegiului Tehnic “DECEBAL” la final!

amãnunte în pag. 7

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.

RAMONA CUPÃ:
„Liberalii suferã de
deficit de
democraþie ºi
folosesc abuziv
pârghiile puterii”

   SCANDAL uriaº, spionaj la nivel mondial.
   Controlul presei, anchete stopate.

Libertatea de opinie ºi libertatea presei sunt
elemente vitale pentru o þara democratica, însã
întreg mapamondul se confruntã cu o serie de

atacuri, de spionaj ºi de cenzurã.
   ªi situaþia nu a apãrut de ieri, de azi.
SURSA: Realitatea.net

   La nivel global, statul paralel, numit „the deep
state”, atacã valorile democratice prin programe

CONTROLUL presei: Anchete jurnalistice interceptate ºi oprite!
ilegale de spionare a jurnaliºtilor. Cine sunt
pãpuºarii care spioneazã ºi manipuleazã? De
la stat la stat, anchetele jurnalistice ale
publicaþiilor independente aratã cã aceºtia
fac parte chiar din guverne. Mulþi dintre ei
sunt bogaþi ºi foarte influenþi. Mulþi pãpuºari
se regãsesc sub sigla serviciilor secrete.
   În România, libertatea presei nu suferã
precum cea din Venezuela, acolo unde tirania

socialistã a ucis presa liberã, ori cea a Mexicului,
unde jurnaliºtii nu au curajul sã investigheze
legãturile dintre mafia drogurilor ºi regim. ªi nici
ca cea din Vest, acolo unde jurnaliºti precum
Peter de Vries sunt asasinaþi de mafie pe stradã.

Dar pânã când?
   Într-un editorial scris de jurnalistul Petre Iancu
pentru Deutsche Welle, acesta spune cã vremurile
presei libere sunt pe cale sã apunã, dacã analizãm
miºcãrile globale în acest segment al democraþiei.

   T: JURNALISTA UCISÃ PENTRU RELIGIA EI
   „E vorba ºi de cultura anulãrii, amuþind bunã
parte din vocile care deplâng capitularea
oficialitãþilor occidentale în faþa crimelor ºi a
delictelor inspirate de ura religioasã, de pildã
antisemitã, comise de migranþi de felul
asasinului pariziencei Sarah Halimi.
   Dupã omorârea ei, presa francezã a refuzat pur
ºi simplu, din corectitudine politicã, sã abordeze
sãptãmâni în ºir aceastã crimã antisemitã, a
scris Petre Iancu, jurnalistul care a lucrat pentru
Europa Liberã în cea mai fierbinte perioadã a
României - cãderea comunismului.
   Petre Iancu mai spune cã nici în Germania situaþia
nu e roz:  „E notorie opþiunea politicã ecologistã ºi
socialistã a peste 90 la sutã din tinerii jurnaliºti ai
televiziunii publice ºi, nu mai puþin, a progresiºtilor
care-i selecteazã ºi conduc.”, adaugã jurnalistul.
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Mare scandal pe tema noii cãrþi
de identitate. Spiritele naþionaliste ºi
tradiþionaliste au sãrit ca arse,
guvernanþii au bâlbâit-o fãrã stil
pãrând sã batã înapoi, deºi e clar cã
ºtiau despre ce e vorba. E o practicã
la nivel european, nu  doar la noi se
petrece aceastã schimbare.

Cu toate acestea, fiind o þarã
suspicioasã ºi tradiþionalistã,
reacþiile au izbucnit instantaneu.
Într-un mesaj publicat pe pagina
de Facebook a Alianþei pentru
Unirea Românilor, apar mai multe
întrebãri despre noua carte
electronicã de identitate: „Întrebãri
legitime cu privire la noile
buletine: De ce nu apare
tricolorul? De ce a fost înlocuit
SEX cu GEN? De ce nu a existat o
dezbatere publicã înainte de a
începe emiterea noilor buletine?”

Asta cu gen în loc de sex pur
ºi simplu mã depãºeºte, ºi sunt
convins cã în situaþia aceasta se
aflã foarte mulþi. Ce naiba e gen
care-l înlocuieºte pe sex nu aº
ºti sã vã spun acum, dar cred cã
ne putem edifica prin câteva
clicuri pe google. E o temã
sensibilã ºi actualã, ºi în aceiaºi
mãsurã una tabu. Cel puþin la noi
unde toatã viaþa am învãþat de
mama ºi tata, femeie ºi bãrbat e

Gen sau sex în mileniul 3
greu acum sã vii ºi sã convingi
pe cineva cã existã persoane
care considerã discriminatoriu
încadrarea în aceste genuri
clasice, considerate sexiste.

Aºa apare categoria aceasta
„gen” care vrea sã nu mai lezeze
sensibilitãþile sexiste. La noi mai va
trece apã pe Dunãre pânã ce tema
va avea un ecou.

În ceeace priveºte neapariþia
tricolorului, mã gândesc cã e vorba
de un experiement acum, nu de
un format definitiv. Dar dacã nu
apare ºi nu apare, nici acum, nici
peste un an, înseamnã cã aºa sunt
directivele europene. Sã avem cu
toþii o identitate europeanã, ºi nu
neapãrat una naþionalã.
Chestiunea are o oareºcare logicã,
dar la noi e un gest pripit,
nerumegat bine de o societate cu
puternice puseuri naþionaliste,
crescutã în spiritul cultivãrii
valorilor naþionale ºi al unor exaltãri
notorii în anii ‘80 ai secolului trecut.

Discursul acesta de tipul de ce
nu apare tricolorul va avea, ºi are,
succes în mediile autohtone,
indiscutabil, ºi e foarte riscant
pentru guvernanþi sã vinã acum cu
o ofertã de carte de identitate ce
ignorã semnele apartenenþei la o
naþionalitate.

De ce nu a existat o dezbatere
publicã? Pãi de aia.

Cine sã o fi iniþiat? Iohannis e
prea ocupat sã-l sprijine pe Cîþu
la ºefia PNL. Aºa cã acuzaþiile
naþional iste vor curge din
belºug. „Este acesta încã un pas
înainte spre ºtergerea identitãþii
naþionale ºi reeducarea
populaþiei?”, scriu reprezentanþii
AUR pe pagina lor de facebook.

ªi sã te mai miri cã se ridicã în
sondaje?!?

   Proiectul “primul
ghiozdan” pentru copiii din
clasele pregãtitoare de la
ºcolile din Severin
continuã ºi anul acesta,
fiind aprobat în ºedinþa de
Consiliu Local din 30 Iulie.
   Astfel, peste 700 de
copii din clasa
pregãtitoare vor beneficia
de primul ghiozdan dotat
cu toate rechizitele
necesare pentru primul
an ºcolar.
   Atât elevii din clasa
pregãtitoare cât ºi pãrinþii
meritã un ajutor din partea
comunitãþii, mai ales cã
primul contact cu ºcoala al
copiilor e decisiv pentru
cariera lor viitoare.

 Viceprimar Daniel Cîrjan

Proiectul “PRIMUL GHIOZDAN” continuã

Simpozionul Internaþional de
Artã Stefan Jäger se desfãºoarã în
Jimbolia de aproximativ 10 ani.
Misiunea acestei entitãþi culturale
poate fi cunoscutã pe deplin doar atunci
când este privitã prin filtrul memoriei 
   Pictorul Stefan Jäger este
emblematic pentru cultura ºvãbeascã
din Banat. Opera sa dovedeºte caracter
documentar, vital pentru înþelegerea
atmosferei ce domina comunitãþile de
germani din aceastã regiune în a doua
jumãtate a secolului XIX ºi începutul
secolului XX. De fapt, Stefan Jäger este
important mai ales pentru cã prin
lucrãrile sale consolideazã pãstrarea
memoriei. Viitorul unei comunitãþi, fie

Simpozionul Internaþional de Artã
Stefan Jäger de la Jimbolia

ea mai micã sau mai mare, stã în
strânsã legãturã cu recunoaºterea
identitãþii.
   Dacã odinioarã opera lui Stefan Jäger
era corespondentã necesitãþilor locale,
în prezent simpozionul organizat la
Jimbolia rãspunde unor întrebãri ce
frãmântã grupuri largi de oameni.
Pictorul ºvab era preocupat de aspecte
care caracterizau cotidianul. Picta scene
rurale, câmpii înflorite sau aflate în plin
rod, gospodãrii, îmbrãcãminte
tradiþionalã ºi alte caracteristici ale
locului. De altfel, misiunea însuºitã de
acesta reverbereazã ºi în cazul
simpozionului de la Jimbolia 

 continuare în pag. 11
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La sediul Detaºamentului
de pompieri Drobeta Turnu
Severin, noile grade le-au fost
înmânate pompierilor de cãtre
inspectorul ºef al ISU Mehedinþi,
colonelul Florentin Dragomir, care
a ºi condus activitatea, în timp ce
la celelalte subunitãþi, avansãrile în
grad au fost fãcute de cãtre ºefii de
servicii din cadrul inspectoratului.
   Astfel, 110 salvatori, dintre care
opt ofiþeri ºi 102 subofiþeri, au fost
avansaþi în gradul urmãtor. Dintre
cei opt ofiþeri, doi au primit gradul
de colonel, unul gradul de
locotenent-colonel ºi alþi cinci
gradul de locotenent.
   Cei 102 subofiþeri pompieri
avansaþi la termen au primit noile
grade dupã cum urmeazã: 11 gradul
de plutonier adjutant ºef, 72 gradul

Avansãri în grad la ISU Mehedinþi
În cadrul tuturor subunitãþilor de intervenþie ale Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã ”Drobeta” al judeþului Mehedinþi, vineri, 30 iulie,
au avut loc ceremonialuri militare, organizate cu prilejul înaintãrii în

grad la termen a 110 salvatori mehedinþeni.

de plutonier adjutant, opt gradul de
plutonier major ºi 11 gradul de
plutonier.
   Inspector ºef al Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta”
le-a mulþumit colegilor pentru
munca depusã în sprijinul
cetãþenilor ºi i-a felicitat pentru
profesionalismul dovedit în
îndeplinirea misiunilor încredinþate.
   Totodatã, le-a reamintit cã, odatã cu
avansarea, cresc ºi responsabilitãþile.
   De asemenea, le-a cerut sã le fie
aproape tinerilor pompieri ºi sã le
împãrtãºeascã tainele acestei
meserii, care este una vocaþionalã.
    Le urãm succes colegilor noºtri
în parcurgerea tuturor etapelor
specifice carierei militare.
              COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

   Astfel, începând luni, 2 august,
conþinutul certificatului de înregistrare,
document care atestã dreptul de
rezidenþã al cetãþenilor Uniunii
Europene/Spaþiului Economic
European ºi Confederaþiei Elveþiene pe

ASPECT NOU PENTRU CERTIFICATUL
DE ÎNREGISTRARE, DOCUMENT EMIS

CETÃÞENILOR EUROPENI
Inspectoratul General pentru Imigrãri informeazã cu privire la îmbunãtãþirea
elementelor de securitate pentru certificatul de înregistrare, document care

atestã dreptul de rezidenþã al  cetãþenilor Uniunii Europene pe teritoriul
României. Titularii documentelor emise trebuie sã cunoascã faptul cã nu
sunt necesare demersuri de actualizare a certificatelor, acestea continuã

sã fie valabile atâta timp cât dreptul la liberã circulaþie este unul valid. Noile
documente vor fi oferite atunci când intervin modificãri în situaþia personalã

a titularului sau la expirarea celor anterioare.

teritoriul României, are un nou format.
Modificãrile au în vedere

îmbunãtãþirea elementelor de
securitate a documentelor, conform
cerinþelor Regulamentului (UE) 2019/
1157 al Parlamentului European ºi al

Având în vedere creºterea
temperaturilor ºi odatã cu aceasta
tentaþia cetãþenilor de a se scãlda,
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
Craiova anunþã cã este interzisã
îmbãierea în apele curgãtoare,
acestea neîndeplinind condiþiile
pentru a fi folosite în acest scop.

Precizãm cã  Administraþia
Bazinalã de Apã Jiu a luat de mult
timp mãsuri  în privinþa atenþionãrii
înotului în râul al cãrui nume-l
poartã instituþia.

Pentru a conºtientiza populaþia
de riscul pe care ºi-l asumã dacã
se scladã în apele Jiului –
expunere la îmbolnãvire ºi înnec -
“A.B.A «Jiu» Craiova a amplasat
pe malul râului Jiu plãcuþe cu
«Scãldatul interzis». Din pacate ne
confrontãm în fiecare an cu furtul
acestor plãcuþe. Drept urmare
facem apel încã odata cãtre cetãþeni
sã þinã cont de avertismentele
înscrise pe plãcuþe ºi sã nu se
aventureze la scãldat în apele Jiului.

„Suntem conºtienþi  cã  panourile
de avertizare nu sunt de ajuns
pentru a-i opri pe cetãþeni sã facã

A.B.A Jiu avertizeazã:
“Scãldatul interzis în râuri”

o baie în Jiu. Subliniem faptul cã
râul Jiu nu-i loc amenajat pentru
scãldat, chiar dacã zeci de oameni
care nu respectã interdicþia vin
zilnic sã înoate aici. Este cunoscut
faptul cã scãldatul în locuri
neamenajate corespunzãtor
determinã ºi riscuri majore pentru
sãnãtate pe lângã pericolul de înec.
De aceea vã rugãm  Respectaþi
avertismentul!“.

La nivel naþional, autoritãþile de
sãnãtate publicã au identificat 50
de zone de îmbãiere. 49 sunt
localizate la Marea Neagrã (de la
Gura Portiþei la Vama Veche), iar
una este în oraºul Tulcea (lacul
Ciuperca).

Autoritãþile de sãnãtate publicã
sunt instituþiile publice ale statului
care monitorizeazã, exclusiv din
punct de vedere bacteriologic,
calitatea apelor de îmbãiere.
Ministerul Sãnãtãþii publicã anual
raportul acestor zone, afiºat pe site-
ul Agenþiei Europene de Mediu.

Compartimentul Relaþii Presã
biroupresa.abajiu@gmail.com
camelia.barbutu@daj.rowater.ro

Consiliului din 20 iunie 2019,  privind
consolidarea securitãþii cãrþilor de
identitate ale cetãþenilor Uniunii ºi a
documentelor de ºedere eliberate

cetãþenilor Uniunii ºi membrilor de
familie ai acestora care îºi exercitã
dreptul la liberã circulaþie.
Certificatul de înregistrare este tipãrit
pe hârtie securizatã de dimensiune
A5 ºi conþine date de identificare ºi
elemente de securitate care oferã
garanþii suplimentare cetãþenilor,
asigurându-se un grad de protecþie
ridicat împotriva furtului de
identitate, iar instituþiilor de drept

 Continuare în pag. 4
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Duminicã, 1 August 2021, când Sfânta noastrã
Bisericã prãznuieºte Scoaterea Sfintei Cruci,
Sfinþii 7 fraþi Mucenici Macabei ºi începutul
postului Adormirii Maicii Domnului, Catedrala
Episcopalã „Învierea Domnului ºi Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe” din Drobeta-Turnu Severin
a îmbrãcat straie de sãrbãtoare primind vizita
pastoralã a Preasfinþitului Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei. Ierarhul a
sãvârºit Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie alãturi
de soborul Sfintei Catedrale.

Rãspunsurile la stranã au fost date de cele
douã grupuri psaltice „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” ºi „Sfântul Nicodim cel Sfinþit de la
Tismana” ale Catedralei Episcopale din Drobeta-
Turnu Severin.

În cuvântul de învãþãturã Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a vorbit despre pericopa Evangheliei
de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul IX
versetele 1 - 8, în care se istoriseºte minunea
vindecãrii slãbãnogului din Capernaum.
Preasfinþia Sa le-a menþionat credincioºilor cã
nu este vorba despre un om paralizat care poate
miºca o parte a corpului, ci, este vorba de un
om care zãcea la pat: „Prin cuvintele
„îndrãzneºte, fiule! Iertate sunt pãcatele
tale!”(Matei 9, 2) Mântuitorul ne aratã nouã
tuturor cã necazurile ºi boala vin în urma
pãcatelor noastre”.

Dupã cuvântul de învãþãturã, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a dat cuvântul Prea
Cucernicului Pãrinte Ionuþ-Cosmin ªtefan,
Inspector Bisericesc al Episcopiei Severinului
ºi Strehaiei pentru a citi Actul de instalare în
postul de preot paroh al Parohiei „Naºterea
Domnului”- Catedrala Episcopalã, a Prea
Cucernicului Pãrinte Adrian Antonie Olarean.
Dupã citirea Actului de instalare, Ierarhul a
înmânat Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce ºi
cheia Bisericii noului paroh.

Prea Cucernicul Pãrinte Olarean Adrian, s-a
nãscut în data de 03 mai 1983 în Localitatea
Marginea Judeþul Suceava, din pãrinþi drept-
credincioºi Constantin ºi Oltea fiind al doilea
din cei 5 copii.

Un nou Paroh la Catedrala Episcopalã din Drobeta Turnu Severin

Între anii 1989 - 1997 - a urmat cursurile
ºcolii generale din localitatea Marginea Judeþul
Suceava; 1998 - 2004 a fost vieþuitor la
mãnãstirea Gura Motrului din jud. Mehedinþi;
1999 - 2004 a urmat cursurile Seminarului
Teologic Sfântul Grigore din Craiova; 2004 -
2008 a urmat cursurile Facultãþii de Teologie
Sfinþii Trei Ierarhi din Craiova secþia Teologie
Pastoralã; 2009 - Licenþiat în Teologie
Pastoralã, cu titlul Cunoaºterea Lui Dumnezeu
la Sfinþii Pãrinþi avându-l ca îndrumãtor pe Pr.
Prof. Conf. Dr. Gheorghe Zamfir; 2005 - 2006
cântãreþ la Catedrala Episcopalã cu hramul
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Dr. Tr.
Severin Jud. Mehedinþi; 20 august 2006 s-a
cãsãtorit cu domniºoara Nedelcu Petruþa Ileana
din com. Goieºti Jud. Dolj absolventã a Facultãþi
de Teologie Sfinþii Trei Ierarhi din Craiova secþia
Teologie Asistenþã Socialã; 26 decembrie 2006
a fost hirotonit diacon la Mãnãstirea Vodiþa din
jud. Mehedinþi, pe seama Catedralei Episcopale
din Dr. Tr. Severin cu Hramul Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe de cãtre P.S. Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei; 10 iunie 2007
se naºte primul  copil Olarean Antonie; 30
decembrie 2008 se naºte al doilea copil Olarean
Ioan;  2011 a fost hirotesit arhidiacon pe seama

paraclisului cu hramul Sfântul Cuvios Nicodim
de la Tismana de la Centrul Eparhial ºi pe seama
Catedralei Episcopale cu hramul Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe din Dr. Tr. Severin de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim Episcopul
Severinului ºi Strehaiei; 2011 - 2013 absolvent
de Master la Facultatea de Teologie Ortodoxã
„Ilarion V. Felea” din Arad; 2014 - A obþinut
diploma de master în teologie la Facultatea de
Teologie Ortodoxã ”Ilarion V. Felea” din Arad;
având ca titlul al lucrãrii, ”Probleme de
organizare Bisericeascã în Canoanele Sinodului
de la Laodiceea„ sub îndrumarea Pr. Prof. Univ.
Dr. Constantin Rus. 2011 - 2013 profesor de
religie la Liceul de muzicã I. ªt. Paulian din Dr.
Tr. Severin ºi ªcoala cu clasele I - VIII, Gura
Vãii; 2014 a obþinut definitivatul ºi gradul II în
Preoþie având media generalã 10,00 (zece); 2015
Absolvent de  Conservator la Universitatea de
muzicã din Craiova, specializarea Pedagogie
Muzicalã. 2015 - A susþinut Lucrarea cu titlul
„Metode de Românire în Cântãrile Bisericeºti la
Macarie Ieromonahul ºi Anton Pann, sub
Îndrumarea Domnului Prof. Univ. Dr. Pavel
ªopov. 12 octombrie 2015 se naºte al 3-lea
copil Olarean Serghie. În 2016 este numit
Consilier Eparhial ºi ªef de Protocol al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei; 2016 - 25
decembrie a fost hirotonit preot pe seama
Catedralei Episcopale cu hramurile Învierea
Domnului ºi Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
din Drobeta Turnu Severin jud. Mehedinþi de
cãtre Preasfinþitul Pãrinte Nicodim Episcopul
Severinului ºi Strehaiei. 25 decembrie 2016 a
fost hirotesit iconom stavrofor de cãtre
Preasfinþitul  Pãrinte Nicodim Episcopul
Severinului ºi Strehaiei. La 6 August 2019 a
primit distincþia „Crucea mehedinþeanã” pentru
Preoþi la Sfânta Mãnãstire Jiana.

Diacon, Sorin-Nicolae Marin

 Urmare din pag. 3
public sau privat, certitudinea cã persoana care
prezintã documentul este titularul datelor de
identificare, înscrise pe acesta.
   Ca element de noutate, codul þãrii format din
trei caractere (ROU) se modificã, în sensul cã
acesta va fi format din douã litere (RO) ºi va fi
tipãrit în negativ într-un dreptunghi albastru,
înconjurat de 12 stele galbene.
   Ca urmare a modificãrilor survenite, posesorii

ASPECT NOU PENTRU CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE,
DOCUMENT EMIS CETÃÞENILOR EUROPENI

documentelor eliberate anterior datei de
02.08.2021, trebuie sã cunoascã faptul cã nu
sunt necesare demersuri de actualizare a
certificatelor de înregistrare, acestea continuã
sã fie valabile atâta timp cât dreptul la liberã
circulaþie este unul valid. Noile documente vor
fi oferite atunci când intervin modificãri în
situaþia personalã a titularului sau la expirarea
celor anterioare.

BIROUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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S-au încheiat înscrierile pentru ediþia de
anul acesta a Festivalului SIMFEST. Vor intra în
competiþie 403 producþii audiovizuale din 56 de
þãri. Sunt reprezentate, pract ic, toate
continentele, cu excepþia calotelor polare.
   Ediþia a 18-a aduce foarte multe noutãþi. În
primul rând, SIMFEST rãmâne, în continuare,
singurul festival de televiziune din România (ºi
unul din puþinele de gen din Europa) dar, urmare
a numeroaselor solicitãri venite din þarã ºi din
strãinãtate, ºi-a extins zona de interes spre tot
ceea ce înseamnã creaþie audiovizualã. Drept
urmare, noua sa titulaturã este: ”Festivalul
Internaþional de Film ºi Televiziune SIMFEST”.
   S-au alãturat ediþiei din acest an organizaþii
prestigioase din domeniile jurnalisticii ºi
audiovizualului. Uniunea Profesioniºtilor de Film
ºi Audiovizual din România UPFAR-ARGOA oferã
Marele Premiu al festivalului în valoare de 3.500
de euro. Premiul pentru Jurnalism European, în
valoare de 2.500 lei este oferit de Asociaþia
Ziariºtilor Independenþi din România AZIR, filiala
naþionalã a Asociaþiei Europene a Jurnaliºtilor AEJ.
Oferã premii în obiecte (cãrþi ºi CD-uri muzicale)
editura Tritonic Books ºi LIBRIS.ro. Uniunea
Ziariºtilor Profesioniºti din România UZPR este
partener în organizarea unei dezbateri intitulatã:
”Mai este presa a patra putere?”. Societatea
Autorilor români din Audiovizual DACIN-SARA
susþine promovarea filmului românesc. În cadrul
SIMFEST va fi organizatã o „Sãptãmânã a filmului
românesc”, în cadrul cãreia publicul va avea ocazia
sã vadã 5 filme româneºti premiate la festivaluri.
Filmele sunt oferite de UPFAR-ARGOA.
   Cineaºtii de la OWH Studio Chiºinãu propun un
moment cu o încãrcãturã emoþionalã deosebitã:
vom comemora împreunã tragicul moment, petrecut
în urmã cu 80 de ani, al primelor deportãri staliniste
în Siberia ale românilor basarabeni, prin proiecþia
publicã a filmului documentar ”Siberia din oase”,
regia: Leontina Vatamanu.
   SIMFEST 2021 se va desfãºura la Tîrgu Mureº,
în perioada 13 - 19 septembrie. Organizatorul
festivalului este Asociaþia culturalã SIMFEST.
Producãtor: ASTRA DELL ARTE Bucureºti.
Proiectul este co-finanþat de Municipiul Tîrgu
Mureº. Sponsor oficial: Hotel Grand Tîrgu
Mureº. Vinul oficial al festivalului: Villa Vinea.

Preºedintele PMP Mehedinþi, Ramona
Cupã, face o scurtã radiografie a ultimelor
evenimente din PNL, partidul care susþine cã
este astãzi motorul guvernãrii din România.
Plecând de la circul pentru campania internã,
demonstrat recent la Timiºoara ºi terminând

RAMONA CUPÃ: „Liberalii suferã de deficit de
democraþie ºi folosesc abuziv pârghiile puterii”

cu numiririle forþate fãcute de premier, liberalii
scot la suprafaþã calea total greºitã pe care
îndreaptã þara.
   În opinia PMP, alegerile din PNL Timiºoara,
sunt un exemplu de abuz de putere, debandadã
ºi circ pentru campania internã a liberalilor.
   „PMP constatã, cu tristeþe, mijloacele
primitive utilizate de liderii PNL Timiºoara în
lupta pentru putere, în cel mai important partid
din cadrul coaliþiei guvernamentale. Constatãm
un mare deficit de democraþie în partidul care
se doreºte o formaþiune democraticã,
europeanã”, spune liderul PMP Mehedinþi,
Ramona Cupã.
   De asemenea, preºedintele Organizaþiei
Judeþene a PMP mai susþine cã „liberalii se
folosesc, în mod abuziv de pârghiile puterii din
România, pentru a-ºi regla conturile personale”.
„Doar aºa putem înþelege numirea forþatã a unui
secretar de stat la MAE, fãrã acordul Biroului
Politic al PNL, la dorinþa expresã a premierului
Cîþu, fãrã nicio evaluare profesionalã a acestuia”,
mai spune Ramona Cupã.

   Duminicã, 1 august, în intervalul orar 7.00 -
9.00, poliþiºtii mehedinþeni, în colaborare cu
efective din cadrul Inspectoratelor de Poliþie
Judeþene Dolj ºi Gorj, au desfãºurat o acþiune,
în sistem integrat, cu efective mãrite, pe
principalele artere din judeþ.
   Obiectivul activitãþii a vizat atât prevenirea ºi
combaterea nerespectãrii regimului legal de
vitezã, prevenirea ºi combaterea încãlcãrii altor
prevederi ale legislaþiei privind circulaþia pe
drumurile publice, cât ºi combaterea conducerii
pe drumurile publice a autovehiculelor, de
persoane aflate sub influenþa bãuturilor
alcoolice sau a substanþelor psihoactive.
   La acþiune au participat 38 de poliþiºti de la rutierã,
cu 19 autospeciale dotate cu echipamente

Acþiuni pentru un trafic în siguranþã
video de supraveghere a traficului
rutier ºi mãsurare a vitezei de
deplasare. Echipele de control au
fost prezente atât pe sectoarele de
drum cu risc rutier ridicat cât ºi pe
arterele rutiere cu un trafic
substanþial generat de tranzitul
autovehiculelor.
   Totodatã, poliþiºtii au fost
prezenþi pe drumurile naþionale
din nordul judeþului Mehedinþi,
care converg cãtre zonele de
agrement. Ca urmare a abaterilor
constatate, au fost aplicate 107
sancþiuni contravenþionale. Astfel,
53 de sancþiuni au fost aplicate

pentru depãºirea limitelor legale de vitezã, 3
conducãtori auto au fost sancþionaþi pentru
nerespectarea prevederilor privind manevrele de
depãºire ºi 8 abateri au fost constatate
în rândul bicicliºtilor. Au fost reþinute
în vederea suspendãrii 10 permise de
conducere ºi au fost retrase 3
certificate de înmatriculare.
   Pentru contracararea aspectelor
negative în trafic ºi reducerea riscului
producerii unor evenimente nedorite,
poliþiºtii mehedinþeni vã recomandã
sã respectaþi regulile de circulaþie ºi
sã adoptaþi un comportament
preventiv ºi responsabil în trafic.

Premii mari, anul
acesta, la SIMFEST

 Echipa de organizare SIMFEST

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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Nu vaccinul în sine este periculos pânã
la a provoca moartea lentã a celui vaccinat, ci
oxidul de grafen conþinut de acesta, recte de
vaccinul Pfizer. Este concluzia la care se ajunge
lecturând un “studiu spaniol”, publicat în
sintezã pe “SACCSIV - blog ortodox.
Ortodoxie, analize, documentare, istorie,
politicã”. Cât este de veridic, nu comentãm,
dar oxidul de grafen existã, compoziþia
vaccinului Pfizer este declaratã ca fiind
nedãunãtoare, dar cât sã te încrezi în sumedenia
de contestãri ale acesteia, aºa cã, preluãm spre
informare fragmente din acel “studiu spaniol”.
   Aºadar, din el, aflãm cã vaccinul Pfizer conþine
nanoparticule de oxid de grafen, o substanþã foarte
toxicã, responsabilã de provocarea...
magnetismului. Pe larg, oxidul de grafen, spune
Departamentul de Inginerie al Universitãþii din
Almeria, se aflã în fiecare dozã de Pfizer în
proporþie de 747 nanoparticule, respectiv 99%
din toatã cantitatea ei, cea injectatã în corp!  De ce
este toxic? Pentru cã oxidul de grafen este un
material format din grafit, care grafit, ºtim cu toþii,
este toxic pentru orice organism viu, nu doar
pentru cel uman. ªtiþi de minerii din exploatãrile
de grafit, cã sunt expuºi unor astfel de intoxicaþii,
cã au echipamente speciale cu care se protejeazã
când intrã în exploatare, cã au sporuri de toxicitate,
norma de muncã redusã, ies la pensie mai
devreme etc. Ei, bine, revenind la studiul nostru,
orice produs pe bazã de grafen provoacã toxicitate
dependentã de dozã, iar efectele acestei nocivitãþi
se vor resimþi la nivelul ficatului, rinichilor,
plãmânilor. Aici, în plãmâni, dezvoltã granuloame,
la fel, reduce viabilitatea - „viaþa” - celulelor
declanºând apoptoza celularã - “o formã a morþii
celulare programate, proces prin care celulele
declanºeazã propria lor auto-distrugere ca rãspuns
la un anumit semnal” (Wikipedia). Prin urmare,
oxidul de grafen dã... “semnalul” celulelor spre a
se autodistruge, un “semnal” nenatural, însã, ca
acesta indus de vaccin, care, conform studiilor

medicale de specialitate
conduce la declanºarea unor
boli. “În afara importanþei
sale ca fenomen biologic, o
desfãºurare defectuoasã a
apoptozei are o semnificaþie
deosebitã în patogeneza
multor maladii. O activitate
apoptozicã excesivã poate
cauza pierderi celulare, ca în
unele boli neurodegenerative
(de ex. boala Parkinson), în
timp ce o apoptozã
insuficientã poate implica o
proliferare celularã
necontrolatã, mecanism ce

OXIDUL DE GRAFEN, asasinul din vaccin
Conform

dicþionarului explicativ
al limbii române

sensul cuvântului
ciocoi este:

termen de dispreþ
pentru un exploatator,

un parvenit, etc.
În romanul Ciocoii

vechi ºi noi, Nicolae
Filimon face o descriere
amãnunþitã a acestui
personaj. Ciocoiul este
totdeauna ºi în orice þarã un om ipocrit, laº, orgolios,
lacom ºi dotat cu o ambiþie nemãrginitã pentru a
parveni. La începutul carierei sale, ciocoiul este umil,
slugarnic, prevãzãtor, dar plin de ipocrizie ºi vicleºug.
Nimic nu este mai periculos pentru un stat, decât a da
cârma guvernului în mâinile parveniþilor, meniþi sã fie
slugi ºi educaþi într-un mod încât sã aibã, în
permanenþã, privilegii.

Ciocoiul sau puiul de ciocoi, ajuns om de stat, se
deosebeºte de omul onest prin multe fãrãdelegi, dar
ºi prin purtarea sa. Patriotismul, libertatea, egalitatea
ºi devotamentul depus pentru rezolvarea treburilor
statului ºi neajunsurile poporului sãrac sunt vorbele
sacramentale ale ciocoiului, pe care le rosteºte în faþa
electoratului. Însã aceste virtuþi cetãþeneºti, pe care le
aclameazã, nu sunt decât mijloace de a ajunge la putere.

Ajuns la gradul de mãrire (la putere) pentru care a
comis toate miºeliile, a ridiculizat ºi a jignit  adversarii,
„a suferit pentru cei sãraci” ºi a finanþat pe cei care l-
au spijinit, ciocoiul îºi ridicã masca ipocriziei ºi se
aratã lumii în mizerabila sa nulitate. Libertatea presei
ºi critica îl ofenseazã ºi îl iritã, cãci redã fãrãdelegile
pe care le sãvârºeºte. Împarte la alþi ciocoi funcþii ºi
privilegii, îºi recruteazã alþi ciocoi de (non)valoarea
sa ca sã se poatã mai bine folosi de putere.

De abia acum, ne dãm seama, câte sacrificii fac
ciocoii, toþi, pentru a ne fi nouã ºi copiilor noºtri
(norodului român) mult mai bine.

Romulus Modoran

Despre CIOCOI
stã la bazaneoplasmelor (cancere)” (Wikipedia).
   Acelaºi studiu mai spune cã ºi în mãºtile
faciale este introdus oxid de grafen, dar ºi în -
atenþie! - “tampoanele utilizate în reacþiile în lanþ
ale polimerazei ºi testele antigenului. Aceste
teste sunt utilizate presupus pentru a detecta
COVID-19”. Prin urmare, ºi când þi se face un
test spre a se depista Covidul, tot grafen se
utilizeazã, adicã tot un mod de a-þi grãbi

declanºarea vreunei „maladii”!
   Este, oare, necesarã, folosirea grafenului în
combaterea Covid-19, se întreabã, firesc,
comunitatea ºtiinþificã? Un “expert medical”
rãspunde la aceastã întrebare în cadrul studiului
citat: <Nu existã niciun motiv pentru care oxidul
de grafen sã fie în vaccinuri “cu excepþia omorârii
oamenilor”>. Dr. Jane Ruby, expertul medical
amintit, mai spune într-o emisiune televizatã pe
un canal american, în 8 iulie 2021, fãrã dubii,
rãspunzând la întrebarea moderatorului, dacã
oxidul de grafen este otrãvitor: “Este cu
siguranþã o otravã”! ªi continuã: “Distruge
literalmente totul din interiorul celulei (...) vine
furtuna inflamatorie ºi are o afinitate deosebitã
pentru crearea unei inflamaþii acute a plãmânilor,
creeazã o furtunã inflamatorie în þesutul cardiac
ºi în þesutul creierului (...)”
   Discuþia celor doi ia accente ºi mai
dramatice dupã ce moderatorul încearcã o
concluzie vizavi ºi de neimplicarea mass
media pentru deconspirarea otrãvirii prin
vaccin, afirmând: “Se ocupã de asta. Te vor
mort. Fac parte din complotul crimelor”. La
asta, dr. Ruby, fãrã echivoc, spune cu
referire directã la vaccinul Pfizer: “Un
experiment  global  neinformat,  fã rã
consimþãmântul global”.
   Da, iar autoritãþile româneºti accelereazã
vaccinarea, incluzând recent, tot mai apãsat,
copiii ºi adolescenþii în acest maraton plin de
oxid de grafen, cel puþin în Pfizer, în Moderna
ºi Johnson&Jonhson fiind incluse cine ºtie ce
alte substanþe posibil otrãvitoare, dacã socotim
vaccinarea globalã cu intenþia aceea, mai sus
afirmatã ºi demonstratã, anume cã “Te vor mort”!

C. OVIDIU
Foto - https://www.descopera.org/

apoptoza-moartea-programata/
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ODISEEA COLEGIULUI TEHNIC “DECEBAL” LA FINAL! (2)
Motto:

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

Constantin DINU - martie 2003

 urmare din numãrul trecut

… A doua zi,  pe 18 ianuarie 2005, dupã
ce am semnat dispoziþia ºi fiºa cu atribuþiile
postului de conducere (în completarea
atribuþiilor mele stabilite prin fiºa postului de
execuþie), am ajuns în faþa domnului primar
Dinu, a domnilor viceprimari Constantin
GHERGHE ºi Mihai DEMIAN ºi a domnului
secretar Ioþa ROGOBETE cu douã documente:
1. cu plan-programul de acþiune privind
finalizarea a 30 de dosare/lunã încheiate cu
emiterea Dispoziþiilor Primarului;
2. un proiect de dispoziþie prin care toþi cei
24 de colegi cu atribuþii  în aplicarea Legilor
de restiturie a proprietãþii urmau sã primeascã
lunar o majorare  a salariului cu 50%.
   Dupã ce am susþinut ºi argumentat cele douã
documente, Executivul a considerat cã sunt necesare
ºi oportune,  iar domnul Dinu a semnat proiectul
prin care am propus majorarea cu 50 % a salariului
fiecãrui  funcþionar public cuprins în programul de
aplicare a Legilor de restituire a proprietãþii.
   Am revenit în mijlocul colegilor ºi am arãtat
cã mi-am respectat fãgãduinþa: aceea ca, pentru
orele de muncã efectuate în afara programului,
inclusiv în zilele libere, sã avem finalizate la
sfîrºitul fiecãrei luni cel puþin 30 de dosare
aprobate de Direcþia Finanþelor Publice. Acest
efort fizic ºi intelectual va fi compensat cu încã
jumãtate de salariu pentru fiecare membru al
comisiei. Încã mai am colegi care-ºi amintesc
acele vremuri...
   ªi tot în aceeaºi zi, de 18 ianuarie, am ajuns
la venerabilul nostru jurist, domnul MANOLEA,
pentru a afla în ce stadiu se aflã  soluþionarea
celor 3 notificãri depuse la Primãrie pentru
revendicarea Liceului ”DECEBAL”. Am fãcut
primul plan de mobilizare a celor cinci colegi
de la biroul juridic-contencios, acest cord fãrã
a cãrui semnãturã nici un document nu
pãrãseºte Primãria iar ca primã  “þintã” din

exterior  a fost domnul profesor Emil MIRICÃ,
directorul Liceului DECEBAL, un conducãtor
desãvîrºit aflat la conducere înainte ºi  dupã
1989. Încã de la început am stabilit ca prin
documente pe care le vom depune la dosar sã
dovedim cã, dupã trecerea proprietãþii Institului
“Sfînta Maria” din anul 1948, în proprietatea
Statului Român, întregul patrimoniu Liceului
“DECEBAL” a fost construit ºi reconstituit de
cãtre autoritãþile locale.

ªi am început sã clarificãm ºi sã clasificãm
probele pentru dosar!
   În primul rînd am beneficiat din plin de  munca
de cãutare a documentelor istorice pe care
domnul profesor-director Emil MIRICÃ,
împreunã cu colegii domniei sale, au reuºit
sã le scoatã la lumina zilei, din arhiva liceului
ºi sã ni le punã la dispoziþie.
   În al doilea rînd am reconstituit întreaga
documentaþie cu privire la existenþa
construcþiilor situate în strada Antonini nr. 2,
dupã bombardamentele ”aliaþilor”din Noaptea
Paºtelui (16-17 aprilie 1944), care au provocat
distrugeri masive tuturor corpurilor de clãdiri.
Au fost fãcute una cu pãmântul toate clãdirile
aflate pe locul unde am construit internatul,
cantina, sala de sport ºi actuala bazã de
antrenamente. De asemenea, acoperiºul ºi, în
parte, etajul 3 al clãdirii principale au fost grav
avariate. Dupã încheierea bombardamentelor,
procesul de învãþãmînt a fost închis. Noua
Putere Popularã instalatã la Turnu Severin a
înlãturat distrugerile pricinuite de Aliaþii
Americani în Noaptea Sfintei Învieri a
Mântuitorului, iar procesul de învãþãmînt a fost
reluat în anul 1946-1947 cu doar 130 de eleve
aflate în clasele primare.
   În al treilea rînd, am început sã punem la
dispoziþia Comisiei Speciale de Retrocedare
toate actele probatorii ºi doveditoare prin care
a demonstrat efectuarea lucrãrilor de construire,
de consolidare ºi reabilitare pe care Statul
Român, prin autoritãþile locale de dinainte ºi de
dupã 1989, le-au fãcut pentru menþinerea
clãdirilor în condiþii optime de desfãºurare a
procesului de învãþãmînt.
   A urmat o perioadã în care am considerat
necesar sã ne aplecãm ºi asupra istoricului
Institutului “Sfînta Maria” de dinaintea actului
juridic de la 1948. Din compendii istorice ºtiam
cã în Turnu Severin, sub autoritatea Institutului
“Sfînta Maria”, a funcþionat o ªcoalã de Fete
încã din anul 1894 a cãrei directoare era Sora
Superioarã Candida STEIN, cea care a cumpãrat
ºi proprietãþile din strada Antonini nr. 2 ºi
Egalitãþii (Criºan) nr. 302, 304 ºi 306 în anul
1903, iar Antonini nr. 4 în anul 1915.
   Aflîndu-ne pe tãrîmul actelor istorice, a cãror

vechime a depãºit 100 de ani, am început o lungã
ºi beneficã colaborare cu domnul profesor Tudor
RÃÞOI, director al Direcþiei Judeþene a Arhivelor
Mehedinþi. Împreunã cu colaboratorii domniei
sale, au dat colbul timpului depus peste acte mai
bine de un veac ºi de sub vremi, au scos la luminã
adevãruri încã neºtiute. Unul dintre ele a fost cel
legat chiar de Institutul “Sfînta Maria”. ªcoala de
Fete a Institutului din anul 1894, denumitã în cetate
ºi ”La Cãlugãriþe”, a fost consideratã ca fiind
actuala clãdire a liceului DECEBAL. Dupã
descoperirea cererii formulate de proprietara
Candida STEIN din anul 1914,  prin care aceasta
înainta primarului documentaþia ºi proiectul
pentru construcþia ªcolii de Fete la adresa din
strada Antonini nr. 2, am stabilit cã anul de
începere a construcþiei a fost în 1914, iar în anul
1916 Instituþia ªcolarã figura deja cu clase de
eleve aflate în evidenþele Ministerului  Instrucþiunii
Publice ºi Cultelor. Toate aceste documente, pe
care le-am considerat a fi utile cauzei noastre,
le-am comunicat C.S.R. pentru a fi aduse la
cunoºtinþa notificatorului.

            - fotografia cererii din 1914
   Anul 2006 a început cu avansarea domnului
profesor Emil MIRICÃ la Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, iar noua conducere nu s-a mai arãtat
interesatã de a continua cãutãrile de acte în
arhiva instituþiei. Aºa cã am fost nevoiþi sã
cãutãm sprijin ºi colaborare la alte instituþii
(Inspectoratul ªcolar Mehedinþi, Casa Corpului
Didactic), deºi toatã nãdejdea ne era acum  în
sprijinul dat de domnul profesor Tudor RÃÞOI.

 continuare în pag. 15
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Nu ne spune nimeni de unde
a apãrut ideea nãstruºnicã de a
elabora un document programatic
numit „România Educatã”. Adicã, un
proiect politic în baza cãruia sã se
dezvolte o strategie întinsã pe decenii
de viaþã prin care se urmãreºte
educarea întregii populaþii a unei þãri
apreciatã a fi înapoiatã. Este o
modalitate sigurã de a induce
tuturor, prieteni sau duºmani, o
pãrere deloc onorabilã în legãturã cu
þara, aflatã în inima Europei, care se
numeºte România.
   Poate, ºi e trist de-ar fi aºa, sã fie
vorba de ambiþia nemãsuratã a unui
profesoraº de provincie care ajuns
preºedinte de þarã, pe cãi susceptibile
a reprezenta rezultatul unui numãr de
prestidigitaþie politicã, ºi-a dorit ca de
la catedra instalatã în Dealul
Cotrocenilor sã þinã populaþiei pe care
o crede ignorantã o lecþie luminoasã
de educaþie occidentalã,
transformând astfel întreaga Românie
într-o imensã salã de clasã.
Un demers „politic”, sau unul

„de politicã”?
   Raportul România Educatã (Proiect
al preºedintelui României) a fost
publicat la 14 iulie 2021. Din
documentul care, cu anexe cu tot,
numãrã 136 de pagini în formatul cu
douã coloane largi pe paginã[1]
(adicã, pe bune, 272 de pagini!) aflãm
o mulþime de lucruri noi. Unele
ciudate. De exemplu, din cuvântul
introductiv al preºedintelui aflãm cã
proiectul sãu, numit România

România reeducatã „Îmi permit, în încheiere, o remarcã: n-aþi menþionat niciodatã în
discursul dv. învãþarea ºi educarea limbii române. Profesorul de
limba ºi literaturã din mine nu vã iartã pentru aceastã omisiune.

Limba românã este principalul bun naþional, începutul ºi sfârºitul
a toate. Cu mult respect, Nicolae Manolescu” (Scrisoarea

deschisã cãtre preºedintele României, iulie 2021)

Educatã, nu reprezintã un demers
politic, ci cu totul altceva: un demers
de politicã… publicã. „Acest proiect,
cea mai amplã consultare naþionalã
din zona educaþiei de pânã acum, nu
este un demers politic, ci este un
demers de politicã publicã”[2] ne
spune preºedintele. Care este, în
viziunea domniei sale, diferenþa dintre
un demers politic ºi un demers de
politicã, nu aflãm chiar de-ar fi sã ne
chinuim cu citirea tuturor celor
aproape 300 de pagini.
   Dacã lucrarea (era sã spun
lucrãtura) prezidenþialã este sau nu
un demers pur politic ne lãmureºte
conþinutul documentului promovat
pe site-ul preºedinþiei, dar ºi
aspectul general ºi modul lui de
organizare. Despre conþinut s-au
pronunþat specialiºtii.
O prostie repetatã de 10.000 de

oameni rãmâne tot o prostie
   Spre exemplu, domnul Mircea
Miclea, profesor de psihologie la
Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj-
Napoca ºi fost ministru al Educaþiei
constata cã demersul prezidenþial
„este unul politicianist, cu funcþia de
a promova o imagine, aproape la
modul propagandistic, de la
numãrul de poze din interiorul
documentului ºi pânã la numãrul de
persoane implicate în consultare.
(…) O prostie repetatã de 10.000
de oameni rãmâne însã o prostie. Sã
nu confundãm adevãrul cu numãrul
de voci care spun o propoziþie”[3].

„La vârsta mea, Domnule
Preºedinte, nu mai cred în

reforme minune”
   Ar fi pãcat sã nu amintim ºi pãrerea
octogenarului Nicolea Manolescu
(membru fondator al Alianþei Civice,
candidat la preºedinþie în 1992, pânã
în 2000 membru al Consiliului
Naþional al PNL (partid susþinãtor
înfocat al domnului Iohannis ºi
ghidonat din umbrã de acesta), pãrere
exprimatã în scrisoarea deschisã
adresatã domnului Iohannis dupã ce
l-a ascultat vorbind despre proiectul

prezidenþial de mare avengurã numit
România Educatã: „Domnule
Preºedinte, ca sã fie educatã, România
trebuie sã fie instruitã. Educaþia fãrã
instruire este rodul operei comuniste
de spãlare a creierului. Educarea
tinerilor în spiritul valorilor naþionale,
occidentale, democratice n-are nicio
ºansã în lipsa cunoaºterii profunde a
acestor valori. Nu poþi respecta ceea
ce nu cunoºti. Un om neînvãþat nu are
nicio aplecare spre respectul acestor
valori. Învãþarea este primordialã,
educarea vine la rând. […] La vârsta
mea, Domnule Preºedinte, nu mai
cred în reforme minune”[4].

Realitatea educaþionalã
este alarmantã

   Nici George Petrovai, într-un articol
prin care doreºte sã orienteze tânãrul
român în drumul sãu cãtre educaþie
(„O sutã de cãrþi esenþiale”), nu
rãmâne indiferent faþã de realitatea
educaþionalã actualã patronatã ani
îndelungaþi de actualul preºedinte.
Realitate care a nãscut ambiguitatea
aproape perfectã a proiectului
prezidenþial destinat „deºteptãrii”
României: „Da, cãci realitatea
educaþionalã a zilelor noastre
pandemice este nu numai descura-
jantã în plan moral-spiritual, ci de-a
binelea alarmantã: cursuri on line ºi
tot mai mulþi analfabeþi funcþionali
(absolvenþi de liceu ºi de facultãþi pe
bani, politruci ºi sinecuriºti), proiecte
naþionale (precum România educatã)
la þanc terminate în coadã de peºte,
cãruþa aºezatã înaintea boilor sau
educaþia (sexualã) mai înainte de
temeinica instruire în spiritul valorilor
naþionale (credinþa strãmoºeascã,
limba maternã, istorie, geografie,
cultura consacratã, tradiþii) etc.[5].

Un album pentru preºedinte
   ªi fiindcã dl Miclea a adus în
discuþie numãrul de poze din
document, o problemã de aspect
(veþi spune), dar ºi de propagandã
politicã, vã pot ajuta sã vã formaþi
singuri o pãrere. Documentul
conþine 29 de fotografii frumoase,
color. Cum îndrumã ele România în
drumul sãu spre educare? Simplu.

Din cele 29, nu mai puþin de 25
sunt poze ale preºedintelui
Iohannis!
   Iatã deci cum, un proiect deosebit
de ambiþios, prin care se vrea nici mai
mult ºi nici mai puþin decât educarea
unui întreg popor, este transformat într-
un adevãrat album politic în folosul
unui  singur om. Un om care, deºi nu
a avut bucuria de a fi pãrinte, doreºte
a fi prezentat în faþa contemporanilor,
dar ºi posteritãþii, ca un mare iubitor
de copiii, un adevãrat simbol al
României viitoare educatã de el. În
proiectul-program prezidenþial este
prezent, existã, trãieºte ºi gândeºte, un
singur personaj: Preºedintele.
Preºedintele pozat cu copiii de la
grãdiniþã. Preºedintele alãturi de elevii
de gimnaziu. Preºedintele prezent la
deschiderea anului ºcolar preuni-
versitar. Preºedintele participând, plin
de bucurie, la Ziua Copilului.
Preºedintele cu studenþii, discutând
prieteneºte problemele învãþãmântului
universitar. Preºedintele în vizitã la
Institutul de Cercetare-dezvoltare al
Universitãþii Transilvania. Preºedintele
prezidând Conferinþa România Educatã
în 2020 etc etc. Gãsim pânã ºi o
fotografie cu preºedintele zâmbind larg
lângã un grup de copii estonieni.
Probabil o încercare timidã de a
prezenta românilor larga deschidere
internaþionalã a viziunii prezidenþiale
despre educaþie!
   Dincolo de conþinutul stufos ºi
discutabil, prin elogiul evident adus
preºedintelui Iohannis Programul
România Educatã s-ar încadra cu
succes în “linia” documentelor
oficiale ale anilor 80 din secolul
trecut. Perioadã în care orice nou
document oficial reprezenta un prilej
de exercitare a cultului personalitãþii
genialului conducãtor.

Nu suntem un popor de
needucaþi, domnule Iohannis!

   Ar fi timpul ca dupã ºase ani de
vegetare în dealul Cotrocenilor,
dupã tot atâta timp de plimbãri
inutile prin þãrile largului
mapamond, dupã îndelungaþii ani

[1] https://www.presidency.ro/files/userfiles/Raport%20Romania%20Educata%20-%2014%20iulie%202021.
pdf?fbclid=IwAR01J5phQnr-10B05rs-pI6QF4nheD4GIKNzGknPdNXSbQQMCjBHs6NBM5w  
[2] idem
[3] https://www.g4media.ro/analiza-mircea-miclea-despre-romania-educata-prevalenta-examenului-
direct-la-liceu-si-transformarea-evaluarii-nationale-in-optionala-e-o-solutie-total-gresita-bac-ul-
unitar-cu-trunchi-comun-va-fi-o.html
[4] https://flux24.ro/profesorul-nicolae-manolescu-scrisoare-pentru-profesorul-iohannis-nu-va-iert/
[5] https://ziarulnatiunea.ro/2021/07/24/o-suta-de-carti-esentiale/  continuare în pagina 11
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România nu are politicieni de
vocaþie ºi nici oameni de stat.
Adicã oamenii care cred cu tãrie cã
misiunea lor este sã serveascã þara,
nu sã se serveascã pe sine din
bunurile þãrii. Sunt foarte puþini
politicieni în þara noastrã care
activeazã pe meserii liberale sau
care sunt întreprinzãtori ºi nu vor
sã prindã cu orice preþ un post
bine plãtit  în administraþ ia
centralã sau localã sau un
premiu cã a intrat în politicã ºi cã
a muncit ºi a lipit afiºe pentru
partid în campania electoralã.

Sigur cã sunt politicieni care
spun cã nu ar avea cum sã arate cã
sunt capabili sã transforme în bine
þara, dacã nu ar ocupa ºi posturi
de decizie. Este ok, dar sunt destui
primari în lume care nu încaseazã
salariu, ci îºi desfãºoarã meseria de
bazã în continuare. În Italia, de
exemplu, primarul este în
continuare medic sau inginer ºi îºi
desfãºoarã activitatea de bazã;
sigur cã sunt mai puþine ore. Dar
omul nu depinde de venitul de la
stat. În felul acesta sunt cãutaþi
oamenii cu vocaþie, cei care vor cu
adevãrat sã facã ceva pentru
comunitatea lor ºi nu doar pentru
ei ºi pentru grupul lor. Este poate
ºi motivul pentru care în
administraþiile publice locale din
Europa nu avem lefuri mai mari
decât în sectorul privat.

În þara noastrã este exact invers.
Cei mai bogaþi din clasa de mijloc
sau din þarã sunt ºi salariaþi în

  ªtefan Bãeºiu

Salariaþi la stat în loc de oameni de stat
sectorul public. Ei au veniturile
cele mai mari din þarã ºi prin
interpuºi poate mai desfãºoarã ºi
alte activitãþi incompatibile cu
funcþia publicã. ªi scot mai mulþi
bani lunar decât un om de afaceri
care trage pentru firma ºi pentru
salariaþii sãi. Ce viaþã au în þara
noastrã unii vameºi sau unii
poliþiºti care sunt pe mânã cu hoþii.
Averi colosale au fãcut ºi poliþiºtii
de la Permise Auto ºi Înmatriculãri
ºi nu i-a prins nimeni nici pânã în
zilele noastre.

Ce afaceri au fãcut unii prin
interpuºi cu companiile de stat:
Hidroelectrica, CFR ºi alte
companii din sectorul energetic
cãpuºate de unii ºi alþii ºi nu i-a
prins nimeni niciodatã. Au averi
fabuloase din care sã trãiascã
liniºtiþi ei ºi prietenii ºi copiii lor.
Au reuºit acest lucru lucrând la stat
ºi fãcând afaceri cu statul.

Sã ne gândim la un medic care
este angajat la un spital de stat care
are ºi cabinet privat sau care
lucreazã ºi la un spital privat.
Veniturile sunt comparabile cu cele
ale medicilor din afara þãrii. Mai
mult decât atât, sunt multe cadre
medicale care ºi-au pãstrat obiceiul
de a cere ºpagã ºi dupã ce le-au
fost majorate lefurile. Sunt unii cu
lefurile cele mai mari din þarã ºi tot
nu le ajunge unora dintre aceºtia.

Sã ne gândim ºi la unii
magistraþi, care din vârful pixului
sau din vârful buzelor decid soarta
unor oameni sau a unor afaceri. ªi

au beneficii uriaºe pentru ei ºi
pentru neamurile lor. E vorba de
jocuri la un nivel foarte mare ºi care
poate afecteazã þara ºi regiunile.
Nici nu e de mirare cã þara noastrã
e jefuitã în continuare ºi nu are
nimeni replica. Este vorba de marile
tunuri care s-au dat ºi cu ajutorul
justiþiei care s-a fãcut cã nu vede.
Nu degeaba vedem interlopi liberi
sau proxeneþi ºi traficanþi de
oameni lãsaþi la plimabare pentru
cã judecãtorul a pus mâna sau a
fost prins cu uºa.

Ce oameni de stat avem în
parlament, de exemplu? Pare atât
de simplu sã schimbi lucrurile ºi
în bine soarta þãrii dacã schimbi
legile. Dar sã le schimbi în
favoarea statului ºi a cetãþenilor
ºi pentru Binele Public ºi nu
pentru folosul unor grupuri oculte.
Cele mai mari mânãrii s-au fãcut

ºi cu ajutorul politicienilor din
Legislativ. Este inexplicabil de ce
nu se reglementeazã în domeniul
tãierii pãdurilor ºi sã se stopeze
acest jaf care a început în urmã cu
30 de ani? De ce nu se
reglementeazã cu legi bune în
domeniul resurselor statului sau al
importului de deºeuri? Ceva este
putred dacã nu se interzic
importurile de gunoaie ºi nu se
stopeazã prin lege tãierile de copaci.
Se taie chiar ºi din rezervaþile
naturale. De ce nu se stopeazã
vânzarea terenurilor agricole ºi de
ce statul nu face investiþii în
domeniul irigaþii lor? Pare o
veritabilã crimã. De ce este lãsat de
izbeliºte sistemul energetic ºi
producãtorii statului? Sã facã loc
altor state ºi sã depindem de
importuri? Cine trage pentru þarã?
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Am aflat întâmplãtor, recent, despre un proiect
al d-lui primar Nistor Costache din Vânjuleþ de
a construi o piscinã/bazin olimpic, a unei
fântâni arteziene ºi chiar a unui teatru în centrul
acestei comune.

D-l Costache a dovedit cã este un primar
destoinic, cu multe idei ingenioase, care a
schimbat în bine multe lucruri în Vânjuleþ.

Acest nou proiect pare sã prezinte, însã,
dincolo de utilitatea ºi spectaculozitatea lui, un
mare neajuns, rezultat din faptul cã piesele
edilitare menþionate ar trebui sã aparã în
perimetrul actualului parc din centrul comunei,
cu distrugerea unei pãrþi a acestuia, ceea ce s-a
ºi început, de altfel, sub motivul unor lucrãri de
înfrumuseþare a acelei zone a localitãþii.

Ori, când te apuci sã promovezi un proiect
edilitar într-o comunã ca Vânjuleþ, obligatoriu
trebuie sã ºtii  cã în acel loc ai un înaintaº de
anvergurã neîntâlnitã în Mehedinþi.

Acel înaintaº - o ºtie o lume întreagã - este
Teodor Costescu, profesor, întemeietor de
culturã ºi civilizaþie, membru de onoare al
Academiei Române (1934),  pedagog
reformator,  edil  ºi cti tor de insti tuþi i ,
personalitate cu o operã de gigant de energie
pusã în folosul obºtei”, care astãzi pare un
fenomen, faptele sale civilizatoare fiind

O OPERÃ EDILITARÃ ÎN PERICOL
paradigmatice chiar ºi în
acea vreme când nu
puþine erau spiri tele
inventive ºi înfãptuitoare”
(Dicþionarul Enciclopedic
al judeþului Mehedinþi).
Astãzi  încã este larg
cunoscut cã prezenþa lui
Costescu. a lãsat la
Vânjuleþ urme adânci.
Costescu a fost cel care
în epoca interbelicã a
avut ambiþia sã facã - ºi a
fãcut - din Vânjuleþ un „sat model”. Prin grija
lui, proprietar aici al unei mici moºioare
cumpãrate cu bani din zestrea soþiei, pe locul
fostelor bãlþi din perimetrul satului s-a nãscut
o aºezare cu case noi, strãzi, luminã electricã,
centru civic, baie comunalã, ºase ºcoli moderne
(din care una de meserii devenitã celebrã în
epocã prin atelierele sale în care se confecþiona
mobilã stil, astãzi - obiecte de patrimoniu
naþional). Satul a fost aºezat, cel puþin în parte,
pe o vatrã nouã, dupã un plan cvasiurbanistic,
cu uliþe drepte ºi parc pe care elevii l-au populat
cu brazi  plantaþ i sub supravegherea
învãþãtorilor. În octombrie 1934 Vânjuleþul a
fost vizitat de regele Carol al II-lea, care a venit
sã vadã instituþiile culturale înfiinþate aici de
cãtre Teodor Costescu. Parcul s-a pãstrat pânã
astãzi amintind peste ani de cel care l-a iniþiat,
mai cu seamã cã o perioadã de timp, dupã
1951 zona respectivã a primit numele de
Teodoreni, în memoria lui Teodor Costescu,
înlocuind-o pe cea de Principele Mihai, care-
i fusese datã în 1921, la naºterea viitorului rege
al României.

Privind retrospectiv, nu poþi sã nu constaþi cã
un edil de dimensiunea Costescului n-au mai
avut Severinul ºi Mehedinþiul timp de aproape
80 de ani. Într-o perioadã grea, situatã la
cumpãna veacurilor XIX ºi XX, urmatã de un
rãzboi ºi o ocupaþie strãinã devastatoare, iar apoi
de o crizã nu mai puþin apãsãtoare, acesta a
modernizat un liceu, l-a înzestrat cu un corp
profesional de elitã, l-a dotat cu laboratoare ºi
bibliotecã, a construit un internat, a amenajat
într-un timp record grãdina botanicã, a înfiinþat
o prestigioasã bancã ridicându-i ºi localul, dar
a ºi impus rigori de conduitã ºi schimbãri în
chiar conþinutul programei ºcolare. În 1905
ocupând funcþia de prefect, în numai doi ani a
fãcut pentru judeþ mai mult decât toþi
predecesorii la un loc: amenajarea reþelelor de
drumuri sãteºti, construirea spitalelor din
comunele Balta, Slivileºti, Cujmir, Burila Mare
ºi Bâcleº, a refãcut sedii de primãrii ºi biserici,
iar în 1905-1910, într-o campanie de rãsunet, a
construit câteva zeci de localuri de ºcoli. În 1910

a început ºi campania pentru construirea
Palatului Culturii din Turnu Severin, lucrare
întreruptã de rãzboi ºi finalizatã în trepte pânã
prin 1928. În sãlile Palatului el a instalat
instituþiile de culturã fanion ale Severinului:
Biblioteca „I. G. Bibicescu”, Muzeul „C. I.
Istrati”, Universitatea Liberã, cinematograful.

ªi totuºi, în seria acestor înfãptuiri de
neegalat, cea mai paradigmaticã lucrare legatã
de numele sãu a rãmas construirea acestui sat
modern care a fost Vânjuleþul. Alãturi de cele
menþionate mai sus, singurul proiect restant aici
a fost o clãdire impunãtoare (cca 30 de camere),
cãreia, bolnav fiind, Costescu nu a mai reuºit
sã-i dea destinaþia doritã, respectiv de spital
pentru maternitate. În anii comunismului
clãdirea s-a degradat, adãpostind un azil de
persoane cu dizabilitãþi, iar prin 2000 s-a
„postmodernizat” într-un penitenciar.

Pentru tot ce înfãptuise Costescu la Vânjuleþ,
în 1934 când a vizitat localitatea, Regele a
semnat ad-hoc un decret prin care conferea
ctitorului medalia Pentru Merit, a doua ce se
oferise pânã aci în þarã ºi a doua medalie regalã
primitã de Costescu, prima fiindu-i acordatã de
Carol I în 1900. Carol I, cel care fiind într-o vizitã
la Severin împreunã cu Regina Elisabeta ºi
invitat la o excursie cu vaporul pe Dunãre, a
spus cã nu merge în acel periplu, dacã pe vas
nu se aflau ºi Costescu cu soþia.

Aºa cã… a promova ceva în Vânjuleþul de
astãzi stricând ceea ce þine de personalitatea ºi
identitatea lui istoricã ºi edilitarã, înainte de a fi
o realizare, este o impietate.

O piscinã ºi o fântânã artezianã, chiar ºi un
teatru, care, desigur, pot îmbogãþi peisajul
cvasiurbanistic al comunei pot fi amplasate ºi în
altã parte; sau poate chiar în raza parcului, dar în
tot cazul într-un fel care sã completeze ceea ce
este bun ºi valoros construit deja. Câte comune
rurale din Mehedinþi ºi chiar din alte judeþe sudice
ale þãrii au parcuri în centrul lor civic?

Mai multã grijã pentru istoria ºi identitatea
locului, d-le primar Nistor Costache!!!!

Prof. dr. Tudor Rãþoi
fost director al Arhivelor Naþionale Mehedinþi

Proiect cultural naþional iniþiat de
Asociaþia RUSIDAVA CULTURALÃ Drãgãºani, cu
parteneriatul mai multor instituþii, asociaþii,
sponsori din judeþele ºi localitãþile incluse în
proiect.
   În Mehedinþi, are urmãtorul program:
- Joi, 5 august, ora 19.00, Casa tineretului
Drobeta Turnu Severin;
- Orºova, 6 August, ora 19.30, Mst. Sf. Ana.
   Ce este, mai exact, CARAVANA CULTURII?
Anul acesta, ediþia a V-a, ea înseamnã un grup
de scriitori, jurnaliºti, soliºti de muzicã folk,
romanþe, folclor, actori, meºteºugari din Vâlcea,
Dolj, Gorj, Olt, Hunedoara, Mureº, Mehedinþi,
care se întâlnesc într-un periplu de ºapte zile,
în ºapte localitãþi - Drobeta Turnu Severin,
Orºova, Târgu-Jiu, Lupeni, Straja, Deva ºi
Sighiºoara - cu oameni de culturã, presã, arte
vizuale, muzicã, religie, meºteºuguri tradiþionale
etc. din localitãþile incluse în traseu, pentru
lansãri ºi prezentãri reciproce de reviste, cãrþi
ºi proiecte, micro-recitaluri muzicale sau
actoriceºti, schimburi de idei, fundamentãri de
parteneriate etc.
  Peste tot, participarea este liberã. Cu
respectarea normelor sanitare în vigoare.
Deplasarea participanþilor la ºi dinspre locurile
evenimentelor anunþate este personalã. D.D.S.

CARAVANA CULTURII, 2021
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În data de 29.07.2021, în jurul
orei 00.10, la Punctul de Trecere a
Frontierei Porþ ile de Fier I , s-a
prezentat pentru efectuarea formalitãþilor
de frontierã, pe sensul de intrare în þarã,
un cetãþean sârb, în vârstã de 49 de ani,
conducând un ansamblu rutier format
din cap tractor ºi semiremorcã, ambele
înmatriculate în Serbia. ªoferul
transporta, conform documentelor de
însoþire a mãrfii, materiale de construcþii.
   În urma efectuãrii controlului
amãnunþit al mijlocului de transport, în
interiorul acestuia au fost descoperiþi,
ascunºi în compartimentul marfã, opt
cetãþeni strãini.

 urmare din pagina 8 în care s-a socotit buricul
României visând la guvernul meu, parlamentul meu, justiþia mea,
dl. Iohannis sã afle cã România nu este ultima între statele
civilizate ale lumii. Sã afle cã noi, românii, am adus din plin
civilizaþiei mondiale prinosul inteligenþei ºi culturii noastre.
   S-ar putea ca, profesor de fizicã fiind, Werner Klaus sã nu fi auzit
de Nicolaus Olahus, Grigore Ureche, Constantin Brâncoveanu,
Dosoftei, Dimitrie Cantemir, de petiþia Supplex Libellus Valachorum,
de Cantacuzino, Rosetti, Lipatti, Antipa, Kogãlniceanu, Bãlcescu,
Grigorescu, Luchian, Porumbescu ºi de sutele de români mai
târziu care prin educaþia lor au înnobilat poporul acesta, cultura
europeanã ºi mondialã. Enescu, Coandã, Brâncuºi, Palade, Iorga,
Tristan Tzara, Paul Constantinescu, Paulescu, Babeº, Noica, Þuþea,
Eminescu, Eliade, Celibidache, Cioran sunt numai câþiva dintre ei.
   Nu suntem un popor de needucaþi, domnule Iohannis! Voi,
politicienii de azi împreunã cu cei care roiesc în jurul preºedinþiei ºi
guvernului, de mânã cu cei care bântuie parlamentul, aþi adus þara
asta în pragul dezastrului educaþional. ªi continuaþi s-o faceþi cu
încãpãþânare. Noi n-am uitat miile de ºcoli desfiinþate de voi cu ani
în urmã, anularea practic a învãþãmântului gratuit, transformarea
facultãþilor în fabrici de bani pentru cei care le conduc ºi de diplome
fãrã valoare pentru nefericiþii studenþi, moda doctoratelor pe post
de floare la buzunarul sacoului cumpãrat la Paris, lipsa respectului
faþã de profesorii de toate gradele, salariile lor de mizerie, pensiile
lor de subzistenþã, statutul lor social fãcut praf.
   Nu putem uita legile emise de voi prin care, precum viiturile de
neoprit ale ploilor de varã, aþi surpat ºi aþi rostogolit la vale întregul
eºafodaj al învãþãmântului românesc. Aþi rãsturnat valori. Aþi zãpãcit
ºi dezorientat pãrinþi ºi copii. Aþi înlocuit românescul din educaþie
cu orice altceva în încercarea voastrã disperatã de a ne americaniza
ori englezi încã din fragedã copilãrie.
   N-am uitat negarea încãpãþânatã a istoriei ºi tradiþiilor naþionale
promovate de voi, lipsa respectului faþã de culturã ºi de instruire,
valul dãrâmãtor al cosmopolitismului prost înþeles, mutilarea limbii
române, înlocuirea tradiþiilor autohtone cu surogate importate pe
considerente comercial-bãneºti.
   Nu am uitat exodul de creiere româneºti, ca nicãieri în lumea
civilizatã, pe care politicienii ca dumneavoastrã l-au organizat ºi
încurajat fãrã sã se gândeascã la consecinþe.
   Nu am uitat, domnule preºedinte, asaltul vostru organizat împotriva
personalitãþilor remarcabile ale medicinei, ºtiinþei ºi culturii
româneºti, supunerea acestora oprobiului public, denigrarea lor,
acuzaþiile nedrepte ºi încãtuºarea demonstrativã a unora dintre ei.
ªi nu putem uita, fiindcã ne sufocã ºi azi, nulitãþile cu carnet de
partid care cu sprijinul direct al dumneavoastrã le-au luat locul în
fruntea educaþiei ºi culturii României.
   Vreþi sã ne educaþi, domnule Iohannis? Poate sã ne reeducaþi,
aºa cum se procedeazã cu locatarii penitenciarelor. Fiindcã prin
mãsurile luate, inspirate de nebunia unor lideri europeni sau
transoceanici interesaþi, ajutat de pandemia aceasta ciudatã, nu
mai prididiþi sã transformaþi þara deja sãrãcitã din toate punctele de
vedere într-un stabiliment de ispãºire pentru vinovaþi.
   Suntem vinovaþi. ªi, aºteptând înfriguraþi reeducarea promisã,
suntem deja pedepsiþi pentru prea multã rãbdare, pentru
credulitate, pentru cã suntem prea temãtori, prea uºor de
manipulat ºi mult prea lesne de pãcãlit.
   Da, suntem vinovaþi pentru cã vã suportãm.

România reeducatã

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

Opt cetãþeni strãini au încercat sã intre ilegal
în þarã, ascunºi într-un automarfar

Opt cetãþeni din Bangladesh, ascunºi într-un automarfar încãrcat cu material de
construcþii, au fost depistaþi de cãtre poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului
de Trecere a Frontierei Porþile de Fier I, când încercau sã treacã ilegal frontiera

din Serbia în România.
   Persoanele au fost preluate ºi
transportate la sediul sectorului pentru
cercetãri. În cadrul verificãrilor
preliminare, poliþiºtii de frontierã au
stabilit cã sunt cetãþeni din Bangladesh,
cu vârste cuprinse între 15 ºi 26 de ani.
   În continuare, poliþiºtii de frontierã
efectueazã cercetãri sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de tentativã de trecere ilegalã a
frontierei de stat faþã de cei opt cetãþeni
strãini ºi de trafic de migranþi pentru
ºoferul sârb. Faþã de acesta s-a dispus
mãsura interzicerii intrãrii pe teritoriul
României pe o perioadã de 5 ani.

PURTÃTOR DE CUVÂNT
Agent ºef  de poliþie CORINA MORARU

Simpozionul Internaþional de Artã...

Artiºtii prezenþi anul acesta au atins atât
teme de interes local, cât ºi universal.
Faptul este îmbucurãtor întrucât
diversitatea subiectelor evidenþiazã puncte
sensibile ale comunitãþii, dar ºi frãmântãri
identitare specifice celor de aici sau celor
de departe.
   Bunãoarã, în ediþia de anul acesta, unii
artiºti vorbesc despre multiculturalitatea
spaþiului local, în timp ce alþii
îmbrãþiºeazã minunea naºterii sau
trecerea inexorabilã a timpului. De fapt,
însãºi înºiruirea numelor celor prezenþi
lasã sã se vãdeascã un melanj de
imaginaþie creatoare, concretizat într-o
ediþie reuºitã a simpozionului. Lucia
Moise, Sarah Raluca Miulescu, Costin
Brãteanu, Duska, Suzana Fântânariu,
Susie Vier, Tar Béla, Valeriu Sepi,
Gheorghe Mosorescu, Cristian Benea,
Florian Mihãilescu, cu toþii par a fi parte
a unui angrenaj bine reglat, coordonat de
curatorii Costin Brãteanu ºi Tar Béla.
   Ediþia a fost organizatã de Asociaþia

 Urmare din pag. 2

Citeºti ºi Creºti, având-o pe Larisa
Vasile în calitate de coordonator ºi a fost
finanþatã de Primãria ºi Consiliul Local
Jimbolia. Evenimentul a avut sprijinul
The Story, Casa de Culturã a Oraºului
Jimbolia, Muzeul Stefan Jäger, Hotel
Santa Maria, Balcanic, Asociaþia
Fireºte, Faulhaber, Clubul Copiilor
Jimbolia ºi Axa Art.
   Simpozionul Internaþional de Artã
Stefan Jäger privit în ansamblu
reprezintã o sinergie de eforturi ale unor
persoane sau entitãþi diferite din multe
puncte de vedere, însã asemãnãtoare
în ceea ce priveºte dorinþa de a purta
comunitatea înainte. Evenimentul
reprezintã un bun prilej de a urca una
dintre treptele bucuriei, deoarece prin
actul creaþiei acesta îndrãzneºte sã
trateze despre eliberare, deplinãtate
ºi îmbunare.

Sergiu Dema
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ªarlatani ºi ºarlatanii au existat
dintotdeauna. Dupã revoluþie s-au
manifestat în voie ºi abia atunci ne-
am putut da seama cât de mare este
grãdina lui Dumnezeu. Dacã unii au
apelat la înºelãciuni, falsuri, evaziuni
fiscale, trafic de mãrfuri ilicite, arme,
droguri, compromisuri, ºantaje, chiar
crime pentru a-ºi rotunji veniturile, o
altã categorie a apelat la credulitatea,
naivitatea ºi prostia multora. ªi nici
aceastã din urmã categorie nu se poate
plânge cã a sãrãcit. Dimpotrivã!
Numeroasele jocuri de tip „Caritas” au
dovedit cu prisosinþã cã mai are nevoie

poporul acesta de multã educaþie, de
culturã în general, ºi, mai ales, de o
moralã nealteratã.

Zilele trecute am avut prilejul sã
ajung într-un sat din Banat. Unei
familii înstãrite îi murise nepotul într-
un accident de circulaþie. Era jale
mare acolo. Cu câteva zile înainte îl
înmormântaserã. Aflând cã sunt
preot, m-au întrebat ce trebuie sã facã
pentru sufletul celui rãposat, cãci
acesta nu se spovedise ºi nu se
împãrtãºise niciodatã ºi murise fãrã
lumânare. Le-am spus ce trebuia sã
le spun, conform învãþãturii ºi
practicii Bisericii Ortodoxe. M-au
ascultat cu atenþie, apoi mi-au spus:
„Tot aºa ne-a zis ºi preotul nostru”,
ne vom duce însã la satul cutare sã-
l dedublãm!

DedublareaPr. Prof. dr. Alexandru
Stãnciulescu-Bârda

La început, neînþelegând termenul,
am crezut cã este vorba de un obicei
local legat de cultul morþilor. Cum
etnologia ºi folclorul au fost printre
pasiunile mele, nu m-am putut abþine
ºi le-am cerut amãnunte despre
„Dedublare”. Oamenii mi-au spus,
stupefiaþi, cã eu eram singurul
nemernic în þarã, care n-auzise de
„dedublãrile” ce le fãcea coana Leni.
Se duceau la dânsa ca la Maglavit
pentru dedublare. Dupã ce-i plãteau
bine, coana Lenþi îºi dãdea ochii
peste cap, începea sã tremure ºi sã
bâþâie, se culca frumuºel ºi deodatã

îþi fãcea legãtura cu... Sf. Petru.
Ca sã vezi! Coana Lenþi nu
discuta cu un sfinþiºor oarecare,
ori cu un îngeraº. Nu! Direct cu
Sfântul Petru.

Avea „telefon direct” ºi „linie
scurtã”, ultrarapidã. Sfântul
Petru rãspundea imediat. Îºi
anula toate audienþele din
ceasul acela, punea imediat
„yala” sã nu cumva sã pãtrundã
vreunul pe poarta raiului fãrã
„acte legale” ºi-i spunea
„secretarului” sã nu fie deranjat
de nimeni. Chiar ºi Dumnezeu
mai putea sã aºtepte! El trebuia
sã vorbeascã urgent cu coana
Lenþi! Nu vã închipuiþi cã l-ar fi
întrebat care este leacul pentru
cancer, SIDA, sau alte boli

incurabile, cã l-ar fi întrebat cum sã
scoatem þara din (criza Covid,
actualizare 2021 - n.r.), cum sã
aducem pace în lume! Nu!

Coana Lenþi era practicã ºi realistã.
Îl întreba de exemplu dacã soþul unei
cliente are ibovnicã, cum aratã ºi cum
îl cheamã pe hoþul care a furat gãinile
lu’ cutare, cu cine se va cãsãtori
cutare, dacã va veni Garda Financiarã
sau D.N.A. în control la cutare. Îl mai
întreba pe Sfântul Petru cum se aflã
repartizat sufletul unuia sau altuia; ba
chiar, prin Sfântul Petru, putea
transmite mesaje celor decedaþi de la
cei în viaþã sau invers. Serviabil
Sfântul Petru! El le ºtia pe toate ºi-i
transmitea rapid coanei Lenþi.

Ce înseamnã, dom’le, sã ai legãturi
cordiale cu oameni mari în lumea
aceasta ºi mai ales în cea de
dincolo![1].

Aranjament grafic - I.M.

[1] Al. Stãnciulescu-Bârda, Scrisoare
pastoralã - Dedublarea, Editura Cuget
Românesc, 2006, vol. II, pp. 262- 263;

În perioada 12-16.07.2021,
I.T.M. Mehedinþi a desfãºurat, sub
coordonarea Inspecþiei Muncii,
Campania Naþionalã pentru
verificarea modului de aplicare a
prevederilor legale privind
munca la domiciliu, telemuncã,
decalarea programului de lucru,
securitatea ºi sãnãtatea la locul
de muncã, în vederea reducerii
riscului de contaminare cu
COVID-19.
   Potrivit Legii nr. 55/2020
privind unele mãsuri pentru
prevenirea ºi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-
19, modificatã ºi completatã:
- “pe durata stãrii de alertã, prin
derogare de la prevederile art. 118
alin. (1) din Legea nr. 53/2003 -
Codul muncii, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare, angajatorii din
sistemul privat, autoritãþile ºi
instituþiile publice centrale ºi
locale, indiferent de modul de
finanþare ºi subordonare, precum
ºi regiile autonome, societãþile
naþionale, companiile naþionale ºi
societãþile la care capitalul social
este deþinut integral sau majoritar
de stat ori de o unitate
administrativ-teritorialã, cu un
numãr mai mare de 50 de
salariaþi, pot stabili programe
individualizate de muncã, fãrã
acordul salariatului, astfel încât
între salariaþi sã se asigure
existenþa unui interval de o orã la
începerea ºi la terminarea
programului de muncã, într-o
perioadã de 3 ore” (art. 21);
- “pe durata stãrii de alertã,
angajatorul poate dispune, cu
consimþãmântul angajatului,
desfãºurarea activitãþii în regim de
telemuncã sau muncã la domiciliu,
modificarea locului de muncã ori
a atribuþiilor acestuia” (art. 17);
- obligaþia limitãrii sau
suspendãrii pe duratã
determinatã a activitãþii unor
operatori economici.
   Obiectivele campaniei au fost:
> Identificarea angajatorilor care

Campania Naþionalã pentru verificarea
modului de aplicare a prevederilor legale

privind munca la domiciliu

COMUNICAT DE PRESÃ

au mai mult de 50 de salariaþi ºi
conºtientizarea acestora cu privire
la necesitatea implementãrii
mãsurii de individualizare a
programului de lucru, a muncii la
domiciliu ºi a telemuncii, în
vederea reducerii riscului de
contaminare cu Coronavirus la
locul de muncã precum ºi pe
timpul deplasãrii la ºi de la locul
de muncã precum ºi cu privire la
asigurarea unui mediu de muncã
sigur pentru securitatea ºi
sãnãtatea lucrãtorilor;
> Verificarea angajatorilor care au
mai mult de 50 de salariaþi cu
privire la aplicarea prevederilor
legale privind muncã la domiciliu,
telemuncã, decalarea
programului de lucru ºi
securitatea ºi sãnãtatea în muncã;
> Identificarea ºi combaterea
muncii nedeclarate ºi luarea
mãsurilor care se impun pentru
determinarea respectãrii de cãtre
angajatorii controlaþi, a
prevederilor legale în domeniul
relaþiilor de muncã;
> Identificarea neconformitãþilor
în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii
în muncã ºi luarea mãsurilor care
se impun pentru determinarea
respectãrii de cãtre angajatorii
controlaþi a prevederilor legale în
vigoare;
> Diminuarea consecinþelor
sociale ºi economice negative
care derivã din nerespectarea de
cãtre angajatori, a prevederilor
legale aplicabile ºi a mãsurilor
dispuse;
> Eliminarea neconformitãþilor
constatate prin dispunerea de
mãsuri obligatorii de intrare în
legalitate ºi aplicarea de sancþiuni
contravenþionale corespunzãtoare.
   Astfel au fost controlaþi un nr.
de 9 agenþi economici cu un
numãr mai mare de 50 de salariaþi
din judeþul Mehedinþi.
   Cu ocazia controalelor nu s-au
constatat deficienþe.

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

Aurora Mãdãlina Gîrlea
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

Întâlniri ºi discuþii cu persoanele din anturajul
apropiat, cãlãtorii pe distanþe scurte pentru a rezolva
diverse personale ºi profesionale! Se recomandã
prudenþã, deoarece în fundal existã tensiuni care îþi
pot da peste cap planurile propuse pentru fiecare zi a
sãptãmânii. Acasã în familie se animã atmosfera pe
5 ºi pe 6 august, fiind rost de discuþii aprinse ºi de
activitãþi comune cu membrii familiei. Pe de altã
parte, se pot avaria instalaþiile de apã din spaþiul
locativ, deci fii prudent ºi verificã, reparã tot ce trebuie.
Unii membrii ai familiei îþi pot solicita sprijinul în
chestiunile lor personale. Finalul sãptãmânii este
favorabil activitãþilor recreative alãturi de cei dragi.
Noutãþi sentimentale ºi în relaþiile cu copiii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Cheltuieli pe cele necesare traiului cotidian!
Cei dragi îþi pot oferi cadouri deosebite, care sã-þi fie
utile ºi mai ales care sã-þi bucure sufletul. Relaþiile
cu anturajul apropiat sunt importante, deoarece se
vor crea contexte care sã ducã la discuþii lãmuritoare.
Existã tensiuni majore între tine ºi persoanele care
alcãtuiesc acest anturaj, bine fiind sã pãstrezi constant
o distanþã clarã. Cãlãtorii pe distanþe scurte, fie de
agrement, fie pentru a rezolva diverse personale ºi
profesionale. Prudenþã în zilele de 6 ºi pe 7 august,
fiindcã energia acestor zile predispune la gânduri
haotice ºi comunicare deficitarã. Ultimele zile ale
sãptãmânii te îmbie sã stai acasã pentru a te ocupa
de casã ºi familie. Schimbãri în casã ºi în familie.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Începi sãptãmâna în forþã, implicându-te în tot soiul
de activitãþi mai mult sau mai puþin personale sau
utile þie. Selecteazã prioritãþile ºi dozeazã-þi eforturile,
pentru cã existã riscul sã oboseºti ºi sã se manifeste
afecþiunile vechi. Segmentul financiar este foarte
rãscolit, astfel cã este bine sã-þi dozezi cheltuielile, sã
verifici constant bugetul veniturilor ºi cheltuielilor, dar
ºi documentele financiare. Sunt posibile pierderi ºi
cheltuieli nefondate în zilele de 5 ºi pe 6 august, deci
fii foarte prudent. Relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile te
provoacã mult, astfel cã s-ar putea sã fii nevoit sã iei
decizii importante privitoare la statutul tãu socio-
profesional ºi la imaginea ta publicã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Eºti puþin observabil ºi implicat în peisajul
cotidian la începutul sãptãmânii. Ai nevoie de odihnã,
detaºare de cotidian ºi a sta de vorbã cu tine însuþi. Sunt
posibile niscai afecþiuni care sã-þi dea peste cap
programul propus, de aceea ia în calcul ºi îngrijirea
corpului tãu. Energia vitalã fluctueazã pe parcursul
întregului interval analizat, de aceea planificã-þi activitãþi
uºoare ºi, la nevoie, cere sprijinul celor apropiaþi ºi de
încredere. Evitã, pe cât posibil, semnarea documentelor
ºi luarea deciziilor majore, pentru cã mentalul este
rãscolit ºi astfel ceva mai dificil sã te concentrezi pe
subiecte importante. Este vremea sã te gândeºti serios
la tine ºi la planurile tale pe termen lung. Debutul unei
noi etape de câºtig din munca proprie.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Prietenii îþi deschid sãptãmâna prin discuþii ºi
propuneri de activitãþi comune cu impact pe termen
lung. Se pare cã subiectele aduse în prim-plan privesc
obþinerea unor venituri pe care le puteþi obþine
împreunã din colaborãri comune. Fii prudent, deoarece
existã detalii ascunse, total nepotrivite þie ºi
intereselor tale, pe care le vei descoperi peste ceva
vreme. Pe 5 ºi pe 6 august se recomandã odihnã,
retragere din forfota cotidianã ºi activitãþi uºoare.
Sãnãtatea este vulnerabilã, putând reveni afecþiuni
vechi destul de supãrãtoare. Îngrijeºte-te conºtient
ºi lasã grijile deoparte! În a doua parte a sãptãmânii
te vei simþi mai bine, dar nu forþa nota. Traseazã noi
planuri de viitor. Se deschide o nouã etapã de viaþã
personalã ºi profesionalã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Vei fi nevoit sã socializezi cu multã lume în prima
parte a sãptãmânii, atât la serviciu în plan profesional,
cât ºi acasã cu membrii familiei ºi neamurile. Sunt
posibile controverse ºi discuþii aprinse pe temen de
larg interes. Fii prudent, atent la ce þi se spune ºi
mai ales controleazã-þi vorbele ºi gesturile. Este o
perioadã în care gândirea ºi comunicarea sunt
deficitare, astfel cã transmiterea ºi înþelegerea
informaþiei se realizeazã ceva mai lent. Intervin
discuþii importante cu prietenii ºi cu susþinãtorii din
segmentul socio-profesional. Ar fi bine sã nu acorzi
prea multã încredere în sfaturile sau propunerile lor.
Rezervã momente de odihnã ºi pentru a sta de vorbã
cu tine însuþi. Transformãri interioare de mare
anvergurã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Cãlãtorii pe distanþe lungi, relaþii cu
strãinãtatea, planuri de studii ºi documentare, acestea
reprezintã teme importante pentru întreaga sãptãmânã.
Cumva existã o legãturã între cãlãtorii, studii ºi
segmentul profesional, în sensul cã este posibil sã
cãlãtoreºti sau sã studiezi ceva necesar la locul de
muncã. Totuºi dincolo de forfota cotidianã rezervã
momente ºi pentru odihnã. Ai nevoie sã-þi reorganizezi
programul ºi activitãþile, astfel încât sã te ºi relaxezi
alãturi de cei dragi. Plus cã sãnãtatea este deficitarã.
Multã animaþie se contureazã în segmentul socio-
profesional pe 5 ºi pe 6 august. Prudenþã ºi
discernãmânt, pentru cã relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile
sunt tensionate.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O sãptãmânã în care eºti preocupat de cheltuieli
comune cu alþii ºi de achitarea datoriilor. Cei dragi
ºi copiii îþi pot solicita sprijin material consistent,
de aceea fii prudent. Unii chiar ar fi tentaþi sã
exagereze privitor la distracþii ºi aventuri costisitoare.
Mare forfotã mentalã se contureazã în zilele de 5 ºi
pe 6 august, astfel cã va fi ceva mai dificil de discutat
orice temã importantã. De asemenea, cãlãtoriile pot
întâmpina neplãceri. Selecteazã prioritãþile, alege-þi
cu grijã vorbele ºi evitã suprasolicitarea nervoasã. În
a doua parte a sãptãmânii, vei fi înconjurat de multã
lume, fie la serviciu, fie în plan personal în familie.
Noutãþi profesionale importante.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

În primele zile ale sãptãmânii ai de-a face cu
partenerul de viaþã sau cu cei de afaceri. Este posibil
sã-þi redefineºti noþiunea de cooperare, pentru cã unii
te vor provoca mult ºi vei fi nevoit sã decizi în
consecinþã. Gândeºte-te în primul rând, ce condiþii
te avantajeazã pe tine, fie cã este vorba despre relaþia
matrimonialã, fie despre cea profesionalã. Financiar
se contureazã cheltuieli comune cu alþii, discuþii
referitoare la investiþii, moºteniri, partaje sau privitor
la veniturile colaterale. Se recomandã prudenþã,
discreþie ºi evitarea luãrii deciziilor majore, mai ales
pe 6 ºi pe 7 august. Sunt zile tensionate, astfel cã
mentalul este rãscolit. A doua parte a sãptãmânii te
predispune la activitãþi culturale deosebite. Relaþiile
cu strãinãtatea sunt foarte active.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Ai multe ºi mãrunte de fãcut la serviciu în primele
zile ale sãptãmânii. Este posibil sã resimþi obosealã sau
sã-þi dea bãtãi de cap niscai afecþiuni vechi. Sunt
momente pasagere, astfel cã te poþi îngriji cu puþinã
bunãvoinþã. Relaþiile colegiale sunt anoste, deoarece
comunicarea este deficitarã. Alege cu grijã vorbele,
gesturile ºi evitã discuþiile contradictorii. Zilele de 5 ºi
de 6 august aduc forfotã în plan partenerial, astfel cã o
relaþie matrimonialã poate lua turnuri nebãnuite sau pur
ºi simplu se finalizeazã fãrã explicaþii. Dar ºi o relaþie
profesionalã îºi va schimba modul de desfãºurare.
Gândeºte-te strict la nevoile tale personale ºi profesionale
pe termen lung. Cheltuieli comune cu alþii plus
deschiderea unei etape noi de câºtig de la ºi prin alþii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Te implici foarte mult emoþional în treburile celor
dragi, mai ales dacã este vorba de copii. Totuºi în
fundal este vorba ºi despre cheltuieli care se
întrezãresc vizavi de aceste persoane. Fii precaut ºi
chibzuieºte fiecare cheltuialã, deoarece existã o
tendinþã pãguboasã la a cheltui peste mãsurã. La
serviciu este mult de lucru, mai ales pe 5 ºi pe 6
august, iar relaþiile colegiale lasã de dorit. Evitã
discuþiile contradictorii ºi lucrul în salturi. Planificã-
þi atent îndatoririle profesionale! Sãnãtatea este
deficitarã, astfel încât ai nevoie de odihnã regulatã,
dietã potrivitã ºi plimbãri uºoare în aer liber. Finalul
sãptãmânii aduce rezolvãri parteneriale, atât cu
partenerul de viaþã, cât ºi cu partenerii de afaceri. Se
deschide o nouã ºi minunatã etapã partenerialã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte domestice, respectiv
curãþenii generale, reparaþii sau achiziþionarea unor bunuri.
Existã animozitãþi între tine ºi membrii familiei, pe care
numai tu le poþi gestiona cu bine. Eºti combativ ºi
nerãbdãtor, astfel cã în orice moment poþi declanºa
conflicte. Controleazã-þi stãrile sufleteºti ºi reacþiile,
pentru cã existã riscul sã oboseºti ºi sã reaparã afecþiunile
vechi. Relaþiile amoroase sunt animate pe 5 ºi pe 6
august, însã se vor lãmuri neplãcerile. Intrã în discuþie
ºi relaþiile cu copiii. În plan profesional este rost de
sarcini de lucru noi, dar ºi de modificarea condiþiilor de
muncã. Se deschide o nouã etapã profesionalã. ªi în
planul sãnãtãþii apar noutãþi deosebite ºi de bun augur.

(5 - 11 august 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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   Slãnic Moldova, 30-31 Iulie 2021.
   Organizatã în condiþii impecabile
de cãtre FR de Hand to Hand,
Federaþia Sindicatelor din
Administraþia Naþionalã a
Penitenciarelor, DJST Bacãu,
competiþia a reunit la start 100 de
sportivi din majoritatea artelor
marþiale, Hand to Hand (luptã corp
la corp), fiind un stil mixt ºi deschis
tuturor stilurilor de luptã. Strehaia a
participat cu un lot de ºapte sportivi
ºi un arbitru (Prof. Gîdea Ilie).
Competiþia s-a desfãºurat pe 3
probe: Light Contact, Full Contact
ºi Self-Defense (autoapãrare).
Prin rezultatele individuale
obþinute, Strehaia a reuºit sã urce
pe podium obþinând medalia de
bronz din totalul celor 15 cluburi
participante. Dar sã nominalizãm
ºi pe cei care prin munca lor au
reuºit aceastã performanþã.
  Categoria Copii ll-45kg - Duþã
Constantin - medalie de bronz
la light contact.
   Copii l-60kg - Ceaucã Maria

Judoka Strehãieni, pe podium la
Cupa României de Hand to Hand

Liliana - medalie de aur la light
contact open, medalie argint light
contact (60kg), medalie de bronz
la self-defense.
   Cadeþi -55kg - Bora Daniela-
medalie bronz la light contact.
   Cadeþi -80kg - Popeci Miruna
Cosmina - medalie de aur la light
contact, medalie argint la open.
   Copii l- +95kg - Bologa Lucas
Eduard - medalie de aur la light
contact.
   +18ani-90kg - Bologa Dorin-
medalie argint la light contact.
   +18ani-65kg - Dragomir (Gîdea)
Mihaela - medalie de aur la light
contact, medalie de aur la self-
defense. Sportiva a revenit spectacu-
los în artele marþiale de contact, în
trecut ea fiind Componentã a Lotului
Olimpic De Judo cu rezultate
remarcabile. De precizat ºi familia
Bologa, tata ºi fiu, care fac parte din
filiala Motru a CCE Strehaia, filiala care
a început sã producã deja primele
rezultate. Sã le Urãm succes în
continuare!

Chiar dacã în iulie cursul euro
a atins douã noi recorduri istorice,
ultimul în valoare de 4,9283 lei,
evoluþia generalã a fost una stabilã,
comparativ cu sfârºitul lui iunie
moneda unicã pierzând circa 0,7 bani.

Sãptãmâna trecutã cursul euro a
fluctuat între 4,9194 ºi 4,9209 lei.
Prima ºedinþã din august a adus o
scãdere a euro la 4,9171 lei, o
valoare mai micã, de 4,9160 lei,
fiind înregistratã în 27 mai.

Miercuri, media a fost stabilitã la
4,9184 lei, în timp ce tranzacþiile s-au
realizat în culoarul 4,915 - 4,92 lei.

August este, în general, o lunã
pozitivã pentru leu, consecinþã a
creºterii ofertei de valutã la nivelul
caselor de schimb, odatã cu revenirea
în þarã, pe perioada vacanþei, a
românilor care muncesc în strãinãtate.

La aprecierea leului contribuie ºi
creºterea rezervelor valutare ale BNR
în luna iulie la un nivel record de 39
miliarde euro, dupã ce în conturile
bãncii centrale au intrat 3,5 miliarde
euro atrase de Finanþe prin douã
emisiuni de euroobligaþiuni.

Perechea euro/dolar a avut o
evoluþie relativ stabilã, cu un culoar
de tranzacþionare redus la 1,1750
- 1,1910 dolari. Cursul monedei
americane s-a miºcat între 4,1348
ºi 4,1766, cel de la sfârºitul
perioadei fiind stabilit la 4,1486 lei.

Plasamentele în moneda elveþianã,
consideratã drept un plasament sigur,
au crescut semnificativ astfel cã media
a crescut în ultima ºedinþã din iulie la
4,5704 lei, mai sus cu 8 bani
comparativ cu sfârºitul lui iunie.
Tendinþa de apreciere s-a menþinut ºi
la sfârºitul perioadei, când euro a

Euro s-a oprit sub pragul de 4,92 lei
scãzut la 1,071 - 1,073 franci iar media
a urcat la 4,5849 lei, valoare care nu a
mai fost atinsã din aprilie 2020.

Joia trecutã, media lirei sterline a
crescut pânã la 5,7815 lei iar la finalul
perioadei ea a fost stabilitã la 5,7813
lei, investitorii aºteptând decizia de
politicã monetarã a Bãncii Angliei.

Aprecierea unciei pânã la 1.831
dolari, a fãcut ca preþul gramului
de aur sã creascã vinerea trecutã la
243,1200 lei, mai mult cu aproape
9 lei faþã de finalul lui iunie, pentru
la sfârºitul intervalului preþul sã fie
stabilit la 241,9139 lei.

Vineri, urmeazã sã se desfãºoare
ºedinþa de politicã a BNR, motiv
pentru schimbãri la nivelul
dobânzilor interbancare. Pe de altã
parte, banca centralã nu a mai
sterilizat excedentul de lei din piaþã,
începând cu data de 26 iulie.

Miercuri, indicele ROBOR la trei
luni, în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, a stagnat la 1,52%. La rândul sãu,
indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare,
s-a oprit la 1,64%. În schimb, indicele
la 12 luni a revenit de la 1,75 la 1,76%.

Monedele digitale au cunoscut
scãderi în ultimele zile, investitorii
fiind prudenþi înainte de acþiunea de
joi, 5 august, când reþeaua Ethereum
va fi actualizatã, prin schimbarea
modului în care funcþioneazã taxele
de tranzacþionare.

Bitcoin scãdea miercuri la
37.550 - 38.550 dolari. Ether avea
o evoluþie mai stabilã ºi fluctua în
culoarul 2.460 - 2.540 dolari.

Analiza cuprinde perioada 27 iulie
- 4 august.

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu -

TITULAR COMUNA DUMBRAVA

COMUNA DUMBRAVA anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii a acordului de mediu pentru proiectul Refacere
drumuri sãteºti calamitate în comuna Dumbrava, judeþul Mehedinþi,
propus a fi amplasat în intravilanul ºi extravilanul comunelor Dumbrava
ºi Tâmna, judeþul Mehedinþi, satele Vlãdica, Bragleasa, Rocºoreni,
Golineasa, Albuleºti, Higiu ºi Adunaþii Teiului;
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultante la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului AMP Mehedinþi ºi la sediul Primãriei
Comunei Dumbrava în zilele de luni pânã vineri, orele 08.00 - 16.00.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului AMP Mehedinþi.

 I.G.M.

 Radu Georgescu

Anunþ
COMUNA GÂRLA MARE, anunþã publicul interesat asupra

parcurgerii etapei de încadrare ºi a propunerii de adoptare a planului
urbanistic zonal fãrã aviz de mediu pentru “Actualizare P.U.G. ºi R.L.U.
comuna Gârla Mare”, propus a fi amplasat în teritoriul administrativ al
comunei Gârla Mare, judeþul Mehedinþi.
   Documentaþia care a stat la baza planului urbanistic zonal, poate fi
consultatã la sediul APM Mehedinþi, din municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, de luni - joi, între orele 8.00 - 16.00 ºi
vinerea între orele 8.00 - 14.00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mehedinþi,
în termen de 10 zile calendaristice de la apariþia anunþului.
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Armata Aurul Brad - CS Hunedoara  4-5
ACS Poli Timiºoara - CSM Deva  3-6 (d.p)
ACS Nera Bozovici - Progresul Ezeriº  0-2
CS Universitatea de Vest  Timiºoara - CSC
Ghiroda. 1-2
Gloria Lunca Teuz Cermei - Lotus Bãile Felix  1-3
Foresta Tileagd - Luceafãrul Oradea  2-1
Sportul Beclean - Someºul Dej  3-0
ACS Floreºti - Sãnãtatea Cluj  2-5 (d.p.)
ASCF Lãpuº  - Progresul ªomcuta Mare  0-2
ªtiinþa Beltiug - CSM Satu Mare  0-5
Rapid Jibou – Sportul ªimleu Silvaniei  0-5
Voinþa Stremþ - CS Ocna Mureº  2-0
Industria Galda -  Unirea Alba Iulia  2-0
ACS Steagu Roºu Braºov - Kids Tâmpa Braºov  0-2)
FC Avrig - Olimpic Cetate Râºnov  4-1
Kinder Sângeorgiu de Mureº - Unirea Ungheni  0-3
Golimpiakosz Odorheiu Secuiesc - AFC
Odorheiu Secuiesc  0-6
Inter Aninoasa - FC Pucioasa  2-7
Asalt Bucureºti - ACSM Olteniþa  8-0

Fãrã viitor în Cupa României

Viitorul Curiþa - CSM Bacãu  2-0
Moldova Cristeºti - Dante Botoºani  1-4
CSM Paºcani - Huºana Huºi  1-3
Juniorul Suceava - ªomuz Fãlticeni  2-3
CSM Vaslui - Sporting Juniorul Vaslui  0-3
Victoria Traian - Viitorul Ianca  2-4
Înfrãþirea Jilavele - Recolta Gheorghe Doja  0-3 
Pescãruºul Sarichioi Junior - Sportul Chiscani  1-2
CS Nãvodari - Gloria Albeºti  4-0
Zimbrul Slobozia Conachi - Sporting Lieºti  1-6
Phoenix Poºta Câlnãu - CSO Plopeni  1-3
Inizio Focºani - KSE Târgu Secuiesc  4-2
Dunãrea Ciocãneºti - Înainte Modelu  6-5 (d.p.)
CS Brãneºti - CS Tunari  0-2
ASCS Petrolul 95 - Flacãra Moreni  4-6 (d.p)
Maxima Hobaia - CSM Alexandria  0-3
 CS Cârcea - Petrolul Potcoava  1-0
Viitorul ªimian - Gilortul Târgu Cãrbuneºti  1-3
Sparta Râmnicu Vâlcea - Flacãra Horezu  3-0
Minerul Costeºti - CSM Jiul Petroºani  1-3
Fortuna Becicherecu Mic - Avântul Periam  0-3

Parcursul Viitorului ªimian
în Cupa României s-a încheiat
prematur. În primul tur al
competiþiei,  echipa mehedinþeanã
a fost învinsã cu 3-1 de Gilortul
Târgu Cãrbuneºti, pe Stadionul
Municipal din Drobeta-Turnu
Severin. Scorul a fost deschis, în
minutul 29, din penalty, de gorjeanul
Bogdan Dãnãricu, dupã ce portarul
Alexandru Ciutã l-a agãþat în careu
pe Dragoº Sãulescu. Gorjenii au
majorat avantajul în minutul 41,
când Gabriel Viespe a înscris cu ºut
din interiorul careului. Gazdele au
început sã spere în minutul 80,
dupã ce Relu Þurai a marcat, cu
siguranþã, de la punctul cu var, dar,
în prelungirile partidei, Cristian
Stegaru a înscris pe contraatac ºi
Gilortul s-a calificat astfel în turul II

al Cupei României, unde
va întâlni, pe 11 august,
Jiul Petroºani.
   Eliminatã din Cupa
României, Viitorul
ªimian se va concentra
doar pe campionat, iar,
pânã la startul sezonului
din Liga 3, programat pe
28 august,  antrenorii-
jucãtori Costinel Vasilicã
ºi Relu Þurai trebuie sã
gãseascã cea mai bunã formulã de
joc. Cu Gilortul, echipa
mehedinþeanã a mizat pe: Alexandru
Ciutã - Dragoº Þuculanu, Relu
Þurai, Samuel Luicã - Eugen Toader
(Alexandru Tãrãbîc 46’), Mihai
Schintee (cpt.) (Costinel Vasilicã
46’), Alexandru Moroºanu (Cristian
Orleanu 46’), Ionel Lãtea, Andrei

Sãrãcin - Daniel Miºea (Alex
Crãiaºu 67’), Passi Njopgang
(Marius Crãc 67’). “În Cupa
României, am întâlnit un adversar
cu experienþã la nivelul eºalonului
trei, iar fotbalul te taxeazã când faci
greºeli individuale. Sper ca pânã la
debutul campionatului sã atingem
maximum de formã. Mai sunt de

legitimat jucãtori, mai avem o serie
de amicale ºi trebuie sã gãsim o
formulã câºtigãtoare”, a spus
antrenorul-jucãtor Relu Þurai. Joi, de
la ora 11:00, pe Stadionul din
ªimian, Viitorul va disputa un nou
amical cu Voinþa Lupac, iar sâmbãtã,
tot pe propriul teren, va întâlni CSO
Filiaºi.

Rezultatele turului I al Cupei României:
 Mircea Oglindoiu

Partidele din turul II al Cupei României
Progresul Spartac - CSA Steaua Bucureºti
CS Cârcea - ACSO Filiaºi
FC Avrig - FC Braºov
Kids Tâmpa Braºov - Steagul Roºu Braºov
CSM Jiul Petroºani - Gilortul Târgu Cãrbuneºti
CS Hunedoara - CSM Deva
Progresul Ezeriº - CSC Ghiroda
CSC Dumbrãviþa - ªoimii Lipova
Avântul Periam - Progresul Pecica
Lotus Bãile Felix - Criºul Chiºineu Criº
Foresta Tileagd - CA Oradea
CSM Satu Mare - Minaur Baia Mare
Progresul ªomcuta Mare - Gloria Bistriþa Nãsãud
Sportul ªimleu Silvaniei - SCM Zalãu
Sportul Beclean - Unirea Dej
Sãnãtatea Cluj - Sticla Arieºul Turda
Voinþa Stremþ - Industria Galda
Metalurgistul Cugir - CS Comunal ªelimbãr
Unirea Ungheni - Avântul Reghin
Dante Botoºani - Foresta Suceava
ªomuz Fãlticeni - Bucovina Rãdãuþi
ªtiinþa Miroslava - CSM Ceahlãul Piatra Neamþ
Sporting Juniorul Vaslui - Huºana Huºi
Sporting Lieºti - SC Oþelul Galaþi
Viitorul Curiþa - AFC Odorheiu Secuiesc
Inizio Focºani - CSM Focºani
Sportul Chiscani - Dacia Unirea Brãila
Recolta Gheorghe Doja - Viitorul Ianca
Metalul Buzãu - CSM Râmnicu Sãrat
CS Nãvodari - Axiopolis Sport Cernavodã
Dunãrea Ciocãneºti - Agricola Borcea
SC Popeºti Leordeni - CS Afumaþi
Asalt Bucureºti - CS Tunari
CSM Alexandria - Sporting Roºiori
CSO Plopeni - CS Blejoi
Flacãra Moreni - FC Pucioasa
Sparta Râmnicu Vâlcea - Unirea Bascov
Viitorul Dãeºti - Vediþa Coloneºti
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În tot aceastã perioadã am purtat corespondenþã
cu arhiepiscopia romano-catolicã, prin
intermediul C.S.R., înaintînd documentele prin
care demonstram dreptul comunitãþii noastre
asupra întregului patrimoniu aflat în domeniul
public ca unitate de învãþãmînt, în vreme ce
notificatorii depuneau înscrisuri prin care-ºi
argumentau  revendicarea celor trei proprietãþi,
unul dintre aceste acte localiza ªcoala de fete a
institutului ”Sfînta Maria” din anul 1894 ca fiind
situatã în cartierul nemþesc, în apropierea
Liceului de Fete aflat, de la intersecþia strãzilor

ODISEEA COLEGIULUI TEHNIC “DECEBAL”...
Chiºinãu ºi Traian, spre clãdirea Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei.  Atît clãdirea liceului, cît
ºi a ºcolii au fost rase de pe faþa pãmântului de
cãtre ”aliaþi” în  bombardamentul din aprilie 1944.
   Ca urmare, prin proba cererii formulatã de
Candida STEIN la data de 17 februarie 1914,
am înlãtura ambiguitatea ºi confuzia existentã
între ªcoala de Fete din Cartierul Nemþesc ºi
ªcoala de Fete care a funcþionat în actuala
clãdire a Liceului ”DECEBAL” din strada
Antonini nr. 2, construitã în anul 1914 ºi
finalizatã în anul 1916.
 (va urma)
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Mã nepoate, e înghesuiala
mare la compania de cabluri, sã
înghesuie toþi sã sã angajeze, cã le
dã o maºinã japnezã, ca primã de
angajare. Aºa zisã Tanþa lu Pecingine,
de sã pãcãlirã oamenii, fãcurã coada
cât sensu’ giratoriu, plecarã pãnã al
Lidl sã mai ia neºte apã, cã ºtiþi cã
lângã sediul RAAN sã fãcu
supermraket, cã dacã apã grea nu mai
producem, mãcar sã consumãm apã
chioarã di la nemþi. Pã da, cã nemþii
ãºtia doar ne iau, de când sã ºtie, de
dat nu mai ºtiu. Pã di ce , dacã se
poate mai bine aºa?!
   Mã dusei ºi io cu al lu Zbanghiu,

cã ãsta sã pricepe la cabluri, le-a
tãiat pe toate când ierea mic, taman
când juca Partizan Belgrad cu

 nea Mãrin

Sucã, al lu Zbanghiu ºi japonezii de Severin,
nea Mariusicã ºi promenada ºi parfumul Severinului

Steaua Roºie. Când ne ierea ºi
nouã mai mare dragu, apãrurã
puricii pe ambele terenuri ºi
cherdurãm frumuºaþã de joc.
Aºa cã zisei sã-l angajez la
japonezi, cã ãºtia au alt stil de
muncã, s-o învãþa ºi al lu
Zbanghiu cu asta, s-o prinde
ceva de el. Bine, asta zisei io în
sinea mea, cã la faþa locului alta
fu socoteala. Nici vorbã de
coadã, ierea unu de pi la Burila
Micã, trimis de nea Cicic ºi mai
ierea unu de pi la Ghidici, din
Dolj, de-l trimisasã varã-mea Geta.
   Bine, cum ajunsãrãm aºa

plecarãm, cã nu ne bãgã nimenea
în samã, din cauzã de lipsã de
experimente. Pardon, de

experienþã, cã al lu Zbanghiu sã
pricepea doar la rupt cabluri, nu ºi

la legat.
Mã fraþilor, sã modernizã

cica faleza din Orºova, da
nerodu’ de Sucã fu la efiecare
da degeaba, cicã doar sã
asfaltã. Pã la noi asta sã înþelege
prin modernizare, o asfaltare.
Pe principiul atât s-a putut, nea
Mariusicã di la Orºova zisã cã
rupe gura târgului ºi pe nea
Aladin pe din douã. Bine,
lãudãroºii apãrurã imediat,
numai nea Aladin stã încã la o

geanã distanþã, sã vadã în ce parte
o ia nea Mriusicã Simion. Pã da,
sã ºtie cum împarte, cine meritã,

cine nu, în cine trebe
investit. Bine, treaba cu
faleza sã bate cap în cap
cu decizia privind
ambarcaþiunile, da ce e
drept cã nici aºa nu sã mai
putea, sã meargã fiecare
de capul lui. De fapt sã
accidenteze pe alþii, cã
unii încurcã teribilismul
cu promenada. Cã aºa au
vãzut ei la Monte Carlo,

parcheazã fiecare de capul lui,
numai maºinã de maºinã sã aibã.

Mã nepoate, miroasã Veta a
parfum, de zici cã s-au dat gãinile
cu odicolon. Pã altfel nu sã
explicã, doar ce trecu ºi ea pe la
mall ºi vãzu înghesuialã. ªi dacã
vãzu, se aºezã. ªi dacã se aºezã,
primi ºi o mostrã cu parfum
arãbesc, de ãla de zici cã e tãmâia
di la capu patului lu Sucã. Cã ãsta
de când îºi face cu descântece, a
luat-o razna. Bine, ce vroiam sã vã
spun de fapt, e cã sã deschisã
My Geysha  în Severin, magazin
de parfumuri, da nu din alea
preparate la Orºova în port. ªi Veta
vru de ãla cu tãmâie, zisã sã sã
obiºnuiascã, mai dã ºi pe la
politicieni, cã ea e mai popularã,
de felul ei. ªi de aia ziceam, dacã
vã întâlniþi cu ea pin oraº, sã nu
credeþi cã s-a dat cu detergent
parfumat pe strãzi. Nu, s-a parfumat
Veta, când trecu pin bãltoacele
Severinului, iar asta e de ajuns.

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

- De ce nu apare tricolorul?
- De ce a fost înlocuit SEX cu GEN?
- De ce nu a existat o dezbatere
publicã înainte de a începe emiterea
noilor buletine?
- Este acesta încã un pas înainte spre
ºtergerea identitãþii naþionale ºi
reeducarea populaþiei?

Biroul de Presã AUR Mehedinþi

Întrebãri legitime cu privire la noile buletine


