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CARAVANA CULTURII, ediþia 2021

Caravana culturii este un concept cultural-artistic, lansat în urmã cu cinci ani la Drãgãºani, Olt, iniþiator
fondator, Marian Bãrãscu, proiect care urmãreºte ca, de-a lungul unui itinerariu de mai multe zile, sã prilejuiascã
întâlniri între creatori, jurnaliºti, slujitori ai bisericii, oameni de ºtiinþã, din zona patrimoniului naþional cultural-
istoric, administratori de societãþi comerciale ºi colectivele lor etc, care sã dialogheze, sã-ºi împãrtãºeascã ideile,
creaþiile, sã beneficieze unul de altul pe coordonatele creaþiei ºi ale spiritualitãþii de orice naturã ar fi ea ºi ar veni
în sprijinul frumosului, al artei, al promovãrii valorilor naþionale ºi universale.

“Turul României în pas de alergare!”

   Suntem alãturi de colegul nostru,
politist în rezervã, Cernat Dãnuþ, în
acþiunea sa temerarã de a sprijini
copiii poliþistilor decedaþi în urma
infectãrii cu virusul SARS-CoV-2,
prin participarea la Campania
“Turul României în paºi de
alergare!”, campanie iniþiatã de

   Toate ideile care strãbat arta
plasticã a lui GHEORGHE
RÃDULEA pun în luminã firescul,
iar pictura sa nu este un scop, ci
un mijloc de comunicare cu ce este
dincolo de concret.
   Nerãbdarea de a ieºi din lumea
aparenþelor, pentru a intra în

Expoziþie de picturã: Gheorghe Rãdulea

Corpul Naþional al Poliþiºtilor.
   Activitatea colegului nostru
presuspune desfãºurarea unui tur al
României în alergare, aºa cum
sugestiv este denumitã ºi campania.
Având în vedere cã în aceste zile s-a
ajuns cu acest maraton pe teritoriul

profunzime, îl poartã spre o artã care,
fãrã a se îndepãrta de elementele
simbolice,  încearcã sã îmbine
adevãrul emoþional în tuºe de culori
pertinente, dincolo de aparenþele
realului, unde armoniile cromatice
au semnificaþii spirituale.
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Cred cã mai toatã lumea a
constatat creºterea preþurilor. Cel
puþin în jumãtatea aceasta de an
ce a trecut aºa repede am simþit
fenomenul inflaþiei pe pielea
noastrã, adicã pe buzunarul
nostru. Preþurile nu putem spune
cã au luat-o razna, brusc ºi
haotic, dar s-au gonflat treptat,
de la sãptãmânã la sãptãmânã,
ca un balon cu hidrogen pe care
îl umfli pe un câmp apoi
inevitabil îºi ia zborul.

Te uiþi stupefiat la facturi ºi nu-þi vine sã crezi.
Mergi în super-hiper marketuri ºi nu ºtii niciodatã ce calcule

prealabile sã-þi faci, totdeauna ceva e schimbat. Deºi peste tot se
vorbeºte de promoþii, ºtim deja cã e purã „vrãjealã” de marketing.

Dacã am calcula acum coºul zilnic am putea constata cã faþã
de anul trecut e mai scump cu 10-15%. Nu mai vorbim de preþul
materialelor de construcþii ºi amenajãri sau de combustibili.
Toatã lumea aºteaptã acum facturile regularizate la energie
electricã, aceasta dupã câteva luni în care nu am putut respira
fãrã aparatele de aer condiþionat pornite.

În acest context scãpat de sub orice control (suntem la mâna marilor
distribuitori trans-naþionali, pentru care nu suntem decât niºte numere,
niºte clienþi) vine ºi domnul de la Palatul Victoria, prim ministrul Cîþu
ºi spune, în limbajul lui complicat, de plastic, cum stã treaba cu inflaþia:

„Este un fenomen global, dar repet: faptul cã banca centralã a
menþinut rata dobânzii constantã la ultima decizie ºi aratã o
inflaþie care revine sub 3% în orizont de politicã monetarã ne
aratã foarte clar cã este doar o creºtere temporarã de preþuri”.

Ai nu, zãu? Acum dormim mult mai liniºtiþi, cãci e o chestie
globalã care vine aºa, valuri, peste noi, cum vine cãldura sau
ploaia. Dacã inflaþia e doar 3% înseamnã cã noi ne înºelãm, cã
totul e foarte suportabil ºi noi ne vãicãrim degeaba ca niºte babe,
cã nu au crescut preþurile cu nesimþire, ci aproape insesizabil.
Ce e 3%? O nimica toatã.

Îl rog pe premier sã meargã singur la orice hiper-super market
ºi sã compare ce putea lua cu un milion acum un an, ºi ce mai
nimic poate lua acum. Sã compare costurile la energie electricã
de acum un an cu cele de azi. Abia apoi, prin calcul simplu, uman,
nu printr-unul „în orizont de politicã monetarã”, sã ne spunã cam
cât crede cã e de fapt inflaþia.  Prizonier în cuibuºorul de cristal de
la Palatul Victoria, mi-e teamã cã premierul Cîþu nu prea mai ºtie
cum aratã viaþa realã, de zi cu zi, a românilor. Nu te poþi ascunde
dupã ideea cã e o chestiune globalã, un fenomen transnaþional,
fãrã sã gândeºti niºte mãsuri astfel încât acest tãvãlug mondial sã
nu ajungã sã facã prãpãd la tine în ogradã.

Cinismul macroeconomic

Peste 200.000 de familii riscã
sã rãmânã în frig ºi în beznã din cauza
indolenþei Guvernului #PNL!
! !  În loc sã gãsiþi  doar metode
temporare pentru debranºarea
oamenilor de la utilitãþi, urgentaþi
sprijinul pentru categoriile defavorizate!
!! Soluþia este simplã ºi este TOT la
Guvern: aprobarea rapidã a unei
Ordonanþe de Urgenþã pentru protejarea
consumatorilor vulnerabili din luna
#septembrie!
!! Senatorii PSD vor vota împotriva
Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.
84/2021, care permite furnizorilor de
utilitãþi sã debranºeze consumatorii
aflaþi în imposibilitatea de a-ºi achita
facturile restante.
- !! Situaþia acestor consumatori s-a
agravat exponenþial în contextul
liberalizãrii sãlbatice a pieþei de energie,
care a condus la creºteri explozive ale
tarifelor la energie electricã ºi gaze
naturale.
- !! Ordinea fireascã ar fi trebuit sã fie
întâi PROTECÞIE pentru cei vulnerabili
ºi apoi debranºare pentru cei care, cu
rea-voinþã, nu-ºi achitã facturile.
- !! Cei mai mulþi dintre consumatorii
care ar putea fi  debranºaþi sunt
pensionari, angajaþi cu salarii mici

sau familii cu mulþi copii, care
deja se aflã în zona sãrãciei
severe.
- !! Conform Institutului Naþional
de Statisticã, 41% dintre
gospodãriile din mediul urban ºi
36% din mediul rural au
întârzieri de mai multe luni la plata
facturilor pentru utilitãþi.
- !! PSD a insistat în numeroase

Liviu Mazilu senator PSD de Mehedinþi:
PSD va vota împotriva Ordonanþei Debranºãrii

românilor aflaþi în dificultate de la utilitãþi!!!
rânduri ca partidele din Coaliþia de
guvernare sã adopte urgent o soluþie de
protejare a consumatorilor vulnerabili,
înainte de a permite furnizorilor de utilitãþi
sã majoreze necontrolat tarifele ºi sã
recurgã la mãsura extremã a debranºãrii.
- !! Guvernul poate si TREBUIE sã
emitã imediat o ordonanþã de urgenþã
în acest sens.
- !! De asemenea, dacã n-ar fi atât de
absorbit de campania internã pentru ºefia
PNL, preºedintele Camerei Deputaþilor,
Ludovic Orban, ar putea convoca mâine
o sesiune extraordinarã pentru adoptarea
urgentã a Legii consumatorului
vulnerabil, astfel încât amendamentul
PSD respins la Senat sã fie adoptat în
camera decizionalã, iar mãsurile de
protecþie sã intre în vigoare din
septembrie în acest an ºi nu din
septembrie 2022.
!!“În#RomâniaRealã, cea pe care premierul
Cîþu nu o vede din cauza propriilor
fantasme, datele oficiale aratã cã:
!!31,2% români trãiesc la limita
sãrãciei
!!90% dintre angajaþi câºtigã sub
1.000 de euro/pe lunã
!!2 milioane pensionari trãiesc cu
pensii sub 1.000 de lei/pe lunã
!!940.000 de români trãiesc cu pensia
socialã minim garantatã de 800 de lei/
pe lunã
!!1,6 milioane de români au salariul
minim pe economie
!!3,6 milioane de copii au alocaþie
care nu a fost dublatã, conform Legii,
dintre care 1,38 milioane de copii trãiesc
în sãrãcie!
! !  Ce poþi cere celor care conduc
destinele milioanelor de români atâta
vreme cât aceºtia sunt rupþi de realitate?
!! Premierul nu ºtie cât costã o pâine
sau un litru de ulei!! El trãieºte într-o altã
realitate! Iar eficienþa Guvernului  se vede
în buzunarele românilor!
!! Cât de #eficient este un Guvern se vede
în bunãstarea oamenilor!
!! sos INS a anunþat o inflaþie de 5% ºi
o explozie a preþurilor la:
!! Energie electricã (+25%)
!! Gaze (+20,5%)
!! Combustibili (+13%)
!! Puterea de cumpãrare a românilor
scade.

 Biroul de presã
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   Dupã decesul venerabilului
Lazãr IOSEF în anul 2015,
Cimitirul Evreesc, unul dintre
reperele istorice ale Severinului
nostru încã din anul 1839, a
intrat într-o nemeritatã stare de
degradare. Obºtea Evreeascã
din Drobeta Turnu Severin s-a
diminuat, ajungînd sub
numãrul minim de membri. În
atare situaþie conducerea
Comunitãþii Evreeºti din
Craiova, a decis deschiderea
unui proces civil contra Primãriei
noastre cu privire la preluarea
dreptului de proprietate asupra
Cimitirului Evreesc.
   Numai cã, prin nechibzuinþa
avocatului ºi chiar o anumitã
agresivitate manifestatã în raport

Cimitirul Evreesc va deveni loc de pelerinaj

cu apãrãtorul Primãriei, a fãcut ca,
în apel, Tribunalul Mehedinþi sã
respingã acþiunea. Astfel s-a creat
un blocaj juridic în privinþa
preluãrii locului unde-ºi au odihna
de veci severinenii noºtri evrei.

O datã ajuns la conducerea

Primãriei, domnul Marius SCRECIU
a cerut ca sã fie rezolvate cauzele care
au condus la blocajul juridic.  Mai cu
seamã cã locatarii blocurilor din zona
limitrofã, prin asociaþiile de proprietari,
reclamau starea deplorabilã în care se
afla întreaga incintã deºi, prin
“contribuþia” unor concitadini, parte din
teren era folosit pentru depozitarea
resturilor menajere.
   Dupã ce au fost trecute toate
barierele impuse de legislaþie privind
deblocarea situaþiei juridice,  marþi,
10.08.2021, domnul primar Marius
SCRECIU s-a întîlnit cu

reprezentanþii Comunitãþii
Evreeºti de la Craiova
împreunã cu domnul doctor
Rãzvan ªtraifeld -
împuternicit ca reprezentant
al Obºtii Evreeºti din Drobeta
Turnu Severin, ºi au pus la
punct un program de activitãþi
privind salubrizarea ºi
igenizarea Cimitirului
Evreesc, fiind  identificate
formele juridice pentru ca
Primãria sã-l preia în

administrare, pe baza contractului
de comodat. În ºedinþa Consiliului
Local din luna august va fi prezentat
proiectul de hotãrîre, iar dupã
controlul de legalitate al Prefecturii,
vor începe lucrãririle de igienizare.

În calitatea sa de reprezentant al
Obºtii Evreeºti Severinene, domnul
Rãzvan ªTRAIFELD ºi-a propus ca
sã facã în Cimitir, unde-ºi au odihna
multe dintre personalitãþile de
seamã ale Cetãþii Drobetane, loc de
pelerinaj întru amintirea celor ce-au
fost ºi vor fi mereu în inimile noastre.

Gabriel NICULESCU

Comitetul Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã Mehedinþi a hotãrât
constituirea unor comisii mixte de
control, care începând de miercuri, 11
august a.c., se vor deplasa în toate
comunele din judeþ, la gospodãriile
cetãþeneºti ºi proprietarii de ferme
pentru informarea acestora cu privire
la interzicerea arderilor vegetaþiei
uscate.
   “Pe întreg teritoriul judeþului
Mehedinþi, se vor desfãºura
controale pentru prevenirea
arderilor de vegetaþie uscatã. În
ciuda campaniilor de prevenire
desfãºurate de ISU Mehedinþi, în
continuare mulþi cetãþeni încalcã
legea ºi îºi curãþã terenurile dupã
recoltare, prin incendiere. În urma
acestor verificãri, APIA va decide
dacã beneficiarii mai primesc
subvenþiile sau, dupã caz, cei
vinovaþi pot fi sancþionaþi de cãtre
Garda de Mediu, IPJ sau  ISU”,
spune prefectul judeþului Mehedinþi,
Cristinel PAVEL.
   Din aceste comisii fac parte
reprezentanþi de la Inspectoratul de
Poliþie Judeþean Mehedinþi,
Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Mehedinþi, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã ”Drobeta” al
judeþului Mehedinþi, Comisariatul
Judeþean al Gãrzii Naþionale de

Sute de hectare de miriºte, pãdure, dar
ºi gospodãriile mai multor localnici,
precum ºi cimitirul dintr-un sat din
comuna Devesel, din Mehedinþi, s-au
fãcut scrum dupã ce un incendiu
puternic a izbucnit în localitate. Focul
s-a manifestat iniþial luni dimineaþa,
iar primarul comunei a crezut cã îl
poate lichida doar cu oameni din
localitate. Dupã câteva ore, din cauza
vântului puternic, flãcãrile s-au extins
pe suprafeþe uriaºe, iar focul a mistuit
inclusiv casele unor sãteni. Pompierii
militari din judeþul vecin au cerut
sprijinul colegilor lor de la Dolj pentru
a putea face faþã numãrului mare de

Incendiu de proporþii într-un sat din Mehedinþi!

focare. Incendiul a fost lichidat dupã
aproape 20 de ore de la izbucnirea
lui, în zonã continuând însã sã se
producã alte incendii, de proporþii
mai mici. Totul este generat de
temperaturile extrem de ridicate ºi de
seceta prelungitã. La asta se adaugã
faptul cã oamenii îºi curãþã terenurile
agricole incendiind miriºtile, deºi ºtiu
cã riscã amenzi uriaºe dacã sunt
prinºi. Acum, din cauza inconºtienþei
unora sunt alþi oameni care au rãmas
fãrã agoniseala de-o viaþã ºi pe care
nicio amendã aplicatã nu îi mai poate
aduce la starea pe care o aveau pânã
acum câteva zile.  Gelu Ionescu

COMUNICAT DE PRESÃ
Mediu ºi Agenþia de Plãþ i ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
Mehedinþi. La nivelul fiecãrei unitãþi
administrativ-teritoriale, vor face
parte din comisie un reprezentant
din partea Comitetului Local pentru
Situaþii de Urgenþã.
   Toþi cei care vor fi gãsiþi vinovaþi
riscã amenzi usturãtoare. De
exemplu, proprietarii ºi deþinãtorii de
terenuri pot primi o amendã de la
3.000 la 6.000 de lei (pentru
persoanele fizice), respectiv de la
25.000 la 50.000 de lei (pentru
persoanele juridice), dacã nu
respectã obligaþia de a nu arde
miriºtile, stuful, tufãriºurile sau
vegetaþia ierboasã, fãrã acceptul
autoritãþii competente pentru
protecþia mediului ºi fãrã informarea
în prealabil a serviciilor publice
comunitare pentru situaþii de urgenþã.
De asemenea, producãtorii agricoli
ºi proprietarii de terenuri care
incendiazã vegetaþia uscatã pentru
a curãþa terenurile pot fi excluºi de
la plata subvenþiilor APIA.
   În luna iulie, pompierii  au
intervenit la peste 190 de incendii
de vegetaþie uscatã, iar numãrul
acestor incendii este foarte mare ºi
luna aceasta.

INSTITUÞIA PREFECTULUI
JUDEÞUL MEHEDINÞI
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Anul 2021 a venit pentru noi,
românii, cu o seamã de evenimente
dedicate aducerii aminte de
înaintaºii noºtri. Dintre multele
comemorãri ale acestui an,
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
a acordat o atenþie deosebitã celor
care au avut în centru oameni ºi
fapte ce s-au intersectat într-o
mãsurã mai micã sau mai mare ºi
cu judeþul Mehedinþi.

Astfel, luni, 9 august, la
mãnãstirea Sfânta Treime din
municipiul Strehaia, a avut loc un
eveniment dedicat marelui Voievod
Mihai Viteazul la împlinirea a 420
de ani de la trecerea la cele
veºnice. Simpozionul special
intitulat : “Mihai Viteazul - 420 de
ani de la trecerea la cele veºnice”,
dedicat marelui Voievod Mihai
Viteazul a fost precedat de slujba
sfinþirii unui Cenotaf amplasat în
curtea Mãnãstirii Strehaia în
vecinãtatea ruinelor curþii
domneºti din incinta Mãnãstirii
Strehaia. Cenotaful a fost ridicat
aici de Episcopia Severinului ºi
Strehaiei cu binecuvântarea
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim
pentru a marca împlinirea a 420 de

Sfinþire de Cenotaf ºi Simpozion dedicate
Voievodului Mihai Viteazul la Mãnãstirea Strehaia

ani, în aceastã zi de 9 august,
de la uciderea miºeleascã a
marelui Voievod Mihai
Viteazul, precum ºi pentru a
cinsti cum se cuvine memoria
acestui mare voievod.

Evenimentul a debutat la orele
9.00, cu sfinþirea cenotafului
ridicat în curtea mãnãstirii de
cãtre Episcopia Severinului ºi
Strehaiei cu Binecuvântarea
Preasfinþitului Episcop Nicodim,
spre veºnica pomenire a
primului voievod al tuturor
românilor, Mihai Viteazul, ºi a
continuat cu un Simpozion ce a
evidenþiat numeroase aspecte
din viaþa voievodului.

Simpozionul a fost presãrat cu
momente artistice dar ºi poezii care se
referã la Mihai Viteazul. Grupul Psaltic
„Sfântul Nicodim” al Catedralei
Episcopale din Drobeta Turnu Severin
a interpretat douã cântece ºi anume:
„Cea din urmã noapte a lui Mihai
Viteazul” ºi „Mugur, Mugurel”.

Rapsodul oltean Ion Creþeanu,
Directorul Ansamblului Doina
Oltului, a interpretat de asemenea
„Balada lui Mihai Viteazul”
acompaniat de cobzã ºi „Nu-i

singur Iuda vinovat” vocal.
Amintim programul desfãºurãrii
evenimentului din aceastã zi:

Ora 09.00 - Slujba de sfinþire a
cenotafului ridicat de cãtre Episcopia
Severinului ºi Strehaiei, cu
binecuvântarea Preasfinþitului Episcop
Nicodim, spre veºnicã pomenire a
celui ce a fost primul voievod al tuturor
românilor, MIHAI VITEAZUL, la
împlinirea a 420 ani de trecerea sa la
cele veºnice (1601-2021);
Ora 09.15 - Slujba Parastasului;

Vineri, 6 august, când Biserica Ortodoxã
sãrbãtoreºte marele praznic al Schimbãrii la Faþã a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei a sãvârºit
Sfânta Liturghie, la mãnãstirea mehedinþeanã Jiana.
   Aºezãmântul monahal din Câmpia Blahniþei a devenit
la ceas de mare sãrbãtoare, o oazã de pelerinaj ºi
rugãciune pentru credincioºi iubitori de prãznuire.
   Sfânta ºi dumnezeiasca Liturghie a fost sãvârºitã pe
esplanada din faþa bisericii Manastirii Jiana. Dupã
rugãciunea amvonului pãrintele protosinghel Augustin
a binecuvântat prinoasele aduse de credincioºi ºi a
rostit rugãciunea specialã care se citeºte la praznicul
Schimbãrii la Faþã pentru binecuvântarea strugurilor.

Bucurie duhovniceascã la ceas de Praznic la Mãnãstirea Jiana
   Bucuria slujirii arhiereºti s-a datorat faptului cã în
aceastã zi de mare sãrbãtoare pãrintele stareþ al acestei
mãnãstiri, pãrintele protosinghel Augustin Dragomir a
împlinit frumoasa vârstã de 56 de ani. Cu aceastã ocazie
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a slujit aici Sfânta Liturghie
pentru a fi în comuniune duhovniceascã în aceastã zi
importantã pentru pãrintele stareþ Augustin Dragomir.
   În cuvântul de învãþãturã de la finalul Sfintei Liturghii
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a pus la inimile celor
prezenþi cuvânt de mângâiere ºi întãrire în credinþa ºi
nãdejdea creºtinã vorbind despre rugãciune, având ca
model pe Domnul nostru Iisus Hristos care „s-a dus
sã se roage într-o zi de rând, iar noi credincioºii
avându-l ca model sã mergem în bisericã în duminici
ºi sãrbãtori ºi sã ne rugãm”. De asemenea Preasfinþia
Sa a vorbit despre smerenia Mântuitorului, arãtatã în
pericopa evanghelicã cititã la Praznicul Schimbãrii la
Faþã. La final Preasfinþia Sa a mulþumit pãrintelui stareþ
Augustin pentru grija prin care aceastã mãnãstire a
înflorit în cei nouã ani de când este stareþ aici.
   La final pãrintele Augustin a mulþumit Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim pentru bucuria de a sluji împreunã în
aceastã zi ºi pentru grija pãrinteascã pe care o are faþã
de aceastã mãnãstire. Pr Marian Alin Giginã

Ora 09.30 - Preasfinþitul Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei:
Viaþa bisericeascã în timpul lui
Mihai Viteazul;
Ora 10.15 - Cercet. ºt. pr. I Tudor
Nedelcea: De ce un cenotaf pentru
Mihai Viteazul?;
Ora 10.30 - Evocare artisticã:
- Poetul Nicolae Dragoº;
- Grupul psaltic Sf. Cuv. Nicodim de
la Tismana al Catedralei episcopale
din Drobeta Turnu Severin.
Orele 11.30-14.00: COMUNICÃRI
ÎN PLEN
Prof. univ. dr. Radu ªtefan Vergatti:
Un domn român: Mihai Viteazul;
Prof. univ. dr. Dinicã Ciobotea:
Mihai Viteazul ºi Strehaia;
Pr. prof. univ. dr. Florin Dobrei:
Domnitorul Mihai Viteazul ºi
Ortodoxia Transilvãneanã;
Prof. dr. Tudor Rãþoi: Sate din
Mehedinþi în vremea lui Mihai Viteazul;
Cercet. ºt. III Gabriel Croitoru: Despre
tabloul Bãtãliei de la Cãlugãreni,
realizat de Carol Valestein;
Pr. prof. dr. Alexandru Stãnciulescu-
Bârda: Unirea Principatelor - dimensiune
a mentalitãþii medievale româneºti;
Prof. dr. Florian Copcea: Aderarea
lui Mihai Viteazul la Liga Creºtinã
- o controversã istoriograficã?;
Prof. dr. Ion-Nicolae I. Mutu-Strehaia:
Doamna Tudora - Maica TEOFANA -
Mama Voievodului Mihai Viteazul;
Laurian Stãnchescu: Mihai Viteazul
- cavaler al lui Hristos ºi apãrãtor
al creºtinãtãþii;

Pr. Marian-Alin Giginã
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   Anul acesta, Caravana a debutat
la Drobeta Turnu Severin, la Casa
Tineretului, unde, de-a lungul a
peste trei ore s-a cântat, s-au
lecturat poeme, fragmente de prozã,
s-au lansat cãrþi ºi reviste, s-au
împãrtãºit proiecte, s-au transmis
mesaje de adeziune la marile repere
ale culturii naþionale.
   A doua zi, a fost rândul Orºovei sã
primeascã membri Caravanei, loc
unde, dupã o croazierã pe Dunãrea,
facilitatã de vaporaºul Danubius,
seara, în atmosfera de reculegere ºi
meditaþie a bibliotecii mãnãstirii “Sf
Ana”, în prezenþa pãrintelui Pufan
Crãciun, a maicii stareþe Iustina
Popovici, s-a...  ctitorit o atmosferã
de largã respiraþie spiritualã: poezie,
pricesne, amintiri despre Nichita
Stãnescu, aduse în prim plan de
invitatul special, pãrintele Pufan, s-
au lecturat versuri din cãrþi, acum ºi
aci lansate, s-au împãrtãºit impresii
despre frumoase ºi delicate materiale
croºetate, bentiþe tricolor, purtate la
gât de fiecare membru, dãruite ºi
participanþilor, devenite, practic, port-
bohneur ale Caravanei.
   La Târgu Jiu, ziua urmãtoare, a
treia, în sala “Florin Isuf”, s-a vernisat
o expoziþie de tablouri avându-l ca
personaj central ºi exclusiv pe Tudor

CARAVANA CULTURII, ediþia 2021

Vladimirescu, dedicatã
bicentenarului Revoluþiei de la 1821.
Au fost prezenþi vicepreºedintele C.J.
Gorj, dl. Gheorghe Nichifor, dl. Ion
Cepoi, directorul Centrului creaþiei
populare, dl. Teodor Dãdãlãu,
curatorul expoziþiei ºi principalul
iniþiator al acestei întâlniri-popas a
Caravanei în capitala judeþului Gorj.
   În a doua jumãtate a zilei,
Caravana a poposit la Lupeni, unde,
în Piaþa publicã, alãturi de soliºti ºi
dansatori populari, cu folclor
specific zonei, s-a prezentat un
program antrenant, relaxant, care a
antrenat publicul la joc ºi la dans. Au
mai evoluat ºi soliºti cunoscuþi de
muzicã popularã ºi de petrecere, invitaþi
ai organizatorilor ºi gazdelor Caravanei,
numele Angellei Dumitraºcu trebuind
sã stea la loc de cinste.
   Urmãtoarele douã zile au
însemnat Deva, cu un show
incendiar, am zice, cu multã muzicã
ºi poezie, cu mesaje patriotice, cu
multe cãrþi ºi reviste dãruite ºi
primite, în incinta Cetãþii medievale
a Devei, pe acea celebrã colinã care
strãjuie municipiul din vechimea
vechimilor. A fost prezentã ºi s-a
bucurat sincer de programul oferit,
alãturi de turiºti ocazionali, dna
Maria Grapini, europarlamentar.

   A doua zi, Dorel Cuiava,
responsabilul zonal voluntar pentru
judeþul Hunedoara, ne-a condus la
Galeriile de artã ale municipiului
Deva, unde, în prezenþa oficialilor de
la nivelui instituþiilor judeþene
hunedorene, respectiv Consiliul
judeþean ºi cele care asigurã
valorificarea patrimoniului istoric ºi
cultural al judeþului - cetãþi dacice,
situri arheologice, clãdiri de
patrinomiu, de artã, instituþii ºi
ansambluri artistice -  Caravana a luat
la cunoºtinþã de realizãrile ºi de
proiectele acestor oameni-
administratori ale unuia dintre cele
mai înzestrate, istoric vorbind, judeþe
ale þãrii, cu relicve ale trecutului care
înseamnã Dacia ºi civilizaþia ei.
   În partea a doua a zilei, s-a
prezentat un program divers, cu
multã muzicã ºi momente vesele,
dar ºi cu accente poetice, la sediul
unei societãþii comerciale, CHINGI
EXPERT, care este interesatã - nota
bene - sã aducã artiºti în mijlocul
angajaþilor sãi, sã le faciliteze
contactul direct cu aceºtia, cu
creatori. A rezultat un eveniment
plin de culoare ºi antren, de emoþie
ºi prietenie ad hoc. Imediat dupã,
Caravana s-a deplasat la un centru
de plasament, îngrijit de un preot,
care centru se susþine din donaþii
ºi din accesarea de fonduri
europene, pe cât posibil, dar este
ºi în atenþia autoritãþilor judeþene.
S-a cântat, inclusiv de cãtre copii,
s-au fãcut multe fotografii, s-au
împãrtãºit din gândurile ºi
proiectele acestora, ale celor care
îi au în grijã ºi educare.
   Caravana a plecat, apoi, spre
Sighiºoara, unde s-a întâlnit cu foarte
mulþi prieteni din zona de nord a þãrii,

s-a lansat cartea de poezie a gazdei
principale, Andrada Tcacenco, s-a
cântat ºi s-au recitat versuri ale
autorilor din Caravanã, s-au legat noi
prietenii ºi s-au fixat alte coordonate
de proiecte.
   Se cuvin mulþumiri tuturor celor
care s-au alãturat acestui proiect, de
la instituþii de rang judeþean, la cele
muncipale sau orãºeneºti, religioase,
inclusiv euro-parlamentare, la
organizaþii non-guvernamentale,
societãþi comerciale, persoane fizice.
Iatã, în felul acesta un mesaj de
solidaritate coagulat în jurul artei ºi

culturii, a valorilor naþionale ºi
universale, a fost dus pe un parcurs
de aproape 1.000 de kilometri, de
aceºti creatori, într-un proiect care nu
a primit expres niciun fel de finanþare,
ci fiecare membru ºi-a achitat
cheltuielile de transport, iar acolo
unde a fost cazul ºi pe cele de alt
ordin. În acest context, se poate
menþiona la loc de cinste, asigurarea
de protocol ºi de cazare de unele
instituþii sau sponsori, care s-au
alãturat proiectului acestuia itinerant,
plin de inedit ºi de diversitate
culturalã. Dan ªalapa
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   Administraþia localã din municipiul Orºova
continuã sã ºocheze! De aceastã datã, prin luarea
unor decizii criminale, susþinute de lipsã de
competenþe la limita penalului, orgolii ºi o dozã
mare de rãutate. Mai exact, o doamnã cu funcþia
de inspector superior, gradul I, în cadrul
Compartimentului Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Cadastru ºi Patrimoniu din Primãria
Orºova, dispune amendarea Spitalului Municipal
Orºova cu suma de 100.000 de lei ºi demolarea
unor construcþii vitale pentru spital, în condiþiile
în care doamna în cauzã nu are voie sã emitã
astfel de dispoziþii, deoarece nu are competenþa
profesionalã necesarã sã emitã acte de urbanism.
ªi asta pentru cã, în calitatea sa de inspector la
Urbanism, doamna PETRE LOREDANA
DUMITRIÞA nu are studiile necesare, domnia-sa
fiind de profesie chimist ºi nu inginer constructor
sau arhitect. ªi mai grav, funcþia de arhitect-ºef
este þinutã vacantã de multã vreme, în aceste
condiþii doamna în cauzã efectuând ºi activitãþi
de competenþa arhitectului-ºef. Doamna chimistã,
ajunsã la Urbanism, este susþinutã, cel puþin în
acest demers uluitor ºi criminal, de însuºi
primarul penal al Orºovei, inculpatul Stoica
Marius Simion, primar care nici el nu are studii
din apanajul urbanismului, fiind absolvent al
Facultãþii de Geografie.

Rãzbunarea consilierilor locali
   Prin luna februarie a acestui an, Spitalul Municipal
din Orºova primea de la Prefectura judeþului Dolj,
cu aprobarea directã a secretarului de stat MAI Raed
Arafat, un numãr de patru containere modulare,
folosite în trecut la Rast, dupã inundaþiile
devastatoare de acolo, în urma unei solicitãri
înaintate de Primãria municipiului Orºova, prin
primarul Marius Stoica. Containerele au fost reparate
ºi asamblate într-o construcþie superbã, în interiorul
cãreia s-au amenajat cabinete medicale ºi locuinþe
dotate cu tot confortul pentru medicii tineri care
doresc sã vinã sã lucreze la Spitalul din Orºova.
Vizavi de acest complex modular, s-au amenajat alte

Culmea incompetenþei ºi a neruºinãrii! Administraþia localã din
Orºova trece la DEMOLÃRI ÎN SPITAL

Primarul penal al Orºovei, împreunã cu un inspector la Serviciul
Urbanism (înlocuitor de arhitect-ºef, aceastã funcþie fiind þinutã

vacantã), cu studii de Chimie, au dispus demolarea a douã construcþii
din curtea Spitalului Municipal Orºova, reprezentând cabinete

medicale, locuinþe pentru medicii tineri, o staþie de oxigen ºi un
compartiment de primiri urgenþe. Deºi Spitalul are o nevoie vitalã de

aceste construcþii, chimista ºi penalul se cramponeazã de douã
platforme betonate care se aflau sub construcþii ºi care trebuie sã fie

„readuse la starea iniþialã”. Pentru a se face de râs pânã la capãt,
administraþia localã din Orºova ia aceste decizii criminale, în urma unui

control al altor habarniºti în domeniul urbanismului: consilierii locali!

containere modulare, în
interiorul cãrora s-a
amenajat o secþie de primiri
urgenþe, pentru a

decongestiona un spital complet blocat de statutul
de Spital suport COVID-19. De asemenea, alãturi a
fost montatã ºi o staþie de oxigen.
   Ambele construcþii modulare s-au ridicat în
curtea spitalului, cea cu cabinete ºi locuinþe
pentru tineri fiind pusã pe o platformã betonatã,
turnatã peste o veche rampã auto, aflatã într-o
stare avansatã de degradare, insalubrã ºi
inesteticã. Doar cã, la câteva luni distanþã, atât
primarul penal, cât ºi consilierii locali s-au
supãrat brusc pe managerul Spitalului
Municipal, Adrian Cican ºi s-au gândit sã îi dea
în cap ºi sã îl hãrþuiascã absurd.
   Prima acþiune absurdã, întreprinsã de consilierii
locali, a fost desemnarea unei comisii de control
care sã verifice activitatea managerului, dar ºi
modul în care s-au ridicat construcþiile modulare
din curtea spitalului. Deºi demersurile comisiei
de pominã s-au încheiat cu un eºec lamentabil,
consilierii locali au constatat ºi pretins cã acele
construcþii s-ar fi ridicat fãrã autorizaþii, certificate
de urbanism ºi fãrã acordul Consiliului Local.
Consilierii au forþat emiterea unui proces verbal
de contravenþie, cu o amendã de 100.000 de lei,
dar ºi demolarea construcþiilor vitale pentru Spital.
   Dar de aici începe o poveste, pe cât de mizerabilã,
pe atât de penalã! Amenda este datã de o
funcþionarã a Primãriei care nu are competenþe în
acest sens, deoarece nu are studiile necesare pentru
a lucra la Serviciul de Urbanism al Primãriei, o
Primãrie care, culmea, a atins limita ridicolului,
neavând nici mãcar un arhitect-ºef angajat.

Amendã ºi ordin de demolare
   Concret, pe data de 15 iulie 2021, doamna PETRE
LOREDANA DUMITRIÞA, în calitate de INSPECTOR
SUPERIOR, în cadrul Compartimentului
URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI DIN
PRIMÃRIA ORªOVA, însoþitã de poliþistul local Bucºã
Ovidiu Nicolae, pretind cã s-ar fi prezentat, la ora
9:30, la sediul Spitalului Municipal din Orºova,
pentru a constata la faþa locului cã s-a demolat o
mizerie de rampã auto ºi pe locul ei s-a ridicat

construcþia modularã ce adãposteºte cabinete
medicale ºi locuinþe pentru tineri. Totodatã, doamna
în cauzã susþine, în procesul verbal de constatare ºi
sancþionare a contravenþiilor nr. 7813, cã ºi
compartimentul de primiri urgenþe s-ar fi ridicat pe
o platformã betonatã, fãrã autorizaþii de construire.
În procesul verbal amintit, doamna trânteºte o
amendã de 100.000 de lei (un miliard de lei vechi!)
Spitalului Municipal ºi îi pune în vedere managerului
Adrian Cican sã plãteascã amenda în termen de 15
zile. ªi mai grav, în procesul verbal cu nr. 7811/15
iulie 2021, doamna inspectoare superioarã de la
Urbanism, PETRE LOREDANA DUMITRIÞA dispune,
nici una - nici douã, desfiinþarea ºi demolarea
construcþiilor, inclusiv a staþiei de oxigen, pe motiv
cã ºi aceasta se aflã pe o platformã betonatã executatã
fãrã autorizaþie. Asta în condiþiile în care, repetãm,
vorbim de o staþie de oxigen vitalã unui spital COVID-
19 ºi de o unitate de primiri urgenþe, dotatã
ultramodern.

Sancþiuni criminale, date dupã ureche, de
incompetenþi ºi funcþionari care lucreazã ilegal
   ªi acum vine, de fapt, BOMBA! Doamna
inspectoare lucreazã în cadrul unui serviciu de
urbanism unde de foarte multã vreme nu existã
angajat un arhitect-ºef, aºa cum are orice primãrie
din România! Mai mult, doamna PETRE
LOREDANA DUMITRIÞA lucreazã ilegal la
Urbanism, deoarece nu are studiile de specialitate
cerute pentru un asemenea compartiment, domnia
sa fiind de profesie CHIMIST ºi nu INGINER
CONSTRUCTOR sau ARHITECT. În aceste
condiþii, departamentul de urbanism inutil de la
Orºova nu are voie sã emitã autorizaþii de
construire ºi nici mãcar sã dea sancþiuni pentru
nerespectarea regimului construcþiilor, darãmite
sã dispunã demolarea unor construcþii. Exact
pânã aici s-a ajuns la Primãria Orºova, unde
debandada, incompetenþa ºi uneori prostia au
devenit linii directoare în efectuarea activitãþilor
de administraþie publicã localã. Culmea este cã
decizia inspectoarei fãrã competenþe este avizatã
de primarul penal STOICA MARIUS SIMION.
   Iar afirmaþiile ºi dezvãluirile fãcute aici sunt
susþinute de documente beton.

 Continuare în pag. 11
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ODISEEA COLEGIULUI TEHNIC “DECEBAL” LA FINAL! (3)

... Adunînd un volum  de peste 600  sute
de pagini de istorie cu privire la tot ce însemna
proprietatea Institutului ”Sfînta Maria” din Turnu
Severin, la care am adãugat ºi documentele
privind lucrãrile de construcþie, reconstrucþie,
consolidare, reamenajare ºi întreþinere ale tuturor
clãdirilor edificate pe cei aproape 7.000 de metri
pãtraþi începînd cu anul 1945 ºi pînã la zi, le-am
trimis colegilor juriºti de la Comisia Specialã de
Retrocedare a Proprietãþilor Aparþinînd Cultelor
Religioase. Din punct de vedere al laturii
”teoretice”, am furnizat suficiente documente care
sã ateste efortul uman ºi mai cu seamã, cel
financiar, în pãstrarea patrimoniului în cele mai
bune condiþii pentru desfãºurarea procesului de
învãþãmînt la Liceul ”DECEBAL” din Drobeta
Turnu Severin. La data notificãrii de cãtre
Arhiepiscopia Romano-Catolicã din Bucureºti,
erau cuprinºi la cursurile profesionale ºi liceale
peste 1.600 de elevi cu 104 cadre didactice ºi 25
cadre nedidactice ºi personal auxiliar.
   O vreme am avut un moment de respiro, dar
fãceam pregãtirile pentru ceea ce urma sã fie:
întocmirea rapoartelor de expertizã tehnicã în
construcþii ºi expertiza topo-cadastralã pentru
cele trei proprietãþi revendicate de Arhiepiscopia
Romano-Catolicã din Bucureºti.

   Cum nici timpul nu a stat în loc, am ajuns în
anul 2008. Dupã 3 mandate ºi 12 ani de Primar,
domnul Constantin DINU, a renunþat la
candidaturã, fiind ales consilier local. Cu o
majoritate confortabilã, severinenii l-au votat pe
domnul Constantin GHERGHE, cel care a  dobîndit
ºtiinþa administraþiei de la înaintaºul sãu. Dupã
reorganizarea Aparatului de specialitate, am revenit
la fostele atribuþii în domeniul mass-mediei ºi
purtãtor de cuvînt, urmînd a primi anumite activitãþi
ºi dosare de instanþã pe care mi le repartiza noul
primar. I-am adus la cunoºtinþã ºi de implicarea
mea în Dosarul ”DECEBAL”. Mi-a urat succes în
continuare, mai cu seamã cã eram în deplinã
cunoºtinþã de cauzã ºi ... acþiune. Tot în acel an,
distinsul nostru jurist, domnul Nicolae MANOLEA,
a cerut ”pensionarea” la cei 74 de ani, fapt ce l-a
determinat pe domnul secretar Ioþa ROGOBETE,
sã repartizeze dosarul la Biroul Juridic-Contencios
sub coordonarea doamnei Ana NEAMÞU,
actualmente un reputat avocat, specializat în cauze
privind ... administraþia localã.
   Aºa cum am precizat în episodul anterior, dupã
plecarea domnului director Emil MIRICÃ la
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, nu am mai regãsit
un partener de nãdejde în noua conducere, deºi i-
am cerut sprijinul. În schimb, am primit un prim
ajutor de la un tînãr profesor de istorie, domnul
Vasile BUSUIOC, unul dintre cei care au contribuit
la constituirea fondului de documente istorice
necesare întocmirii Dosarului ”DECEBAL”.  Ba mai
mult, s-a dovedit a fi unul dintre puþinii fãptuitori
ai unor Programe de Dezvoltare cu Fonduri
Europene, ceea ce a contribuit la a fi apreciat ºi
îndrãgit de elevii liceului.
   Dupã ce juriºtii de la C.S.R., cît ºi specialiºtii
Arhiepiscopiei Romano-Catolice ºi-au însuºit
partea ”teoreticã” trimisã de juriºtii Primãriei
Drobeta Turnu Severin, în vederea completãrii
ºi finalizãrii dosarului aferent cererilor de
retrocedare numãrul 975/984/986 din
28.01.2003, notificatorii au propus întocmirea
a douã rapoarte de specialitate, nominalizînd în
acelaºi timp ºi realizatorii lor:
1. o expertizare tehnicã în construcþii care sã fie

efectuatã de domnul Ion Mai Antal -
expert tehnic judiciar în specialiatatea
construcþii civile ºi industrile;
2. o expertizare tehnicã topo-
cadastralã extrajudiciarã, întocmitã de
domnul Verigã Constantin cu expertizã
topograficã, cadastralã ºi geodezie.
   Domnul primar GHERGHE a
încuvinþat propunerea ºi a nominalizat
în cele douã comisii pe inginerul
Cãtãlin PREDU de la Biroul Cadastru
ºi pe domnul profesor Vasile
BUSUIOC de la Liceul ”DECEBAL”.

Voi detalia perioada  în care au fost fãcute
expertizele ºi întocmite cele douã rapoarte ca
urmare a faptului cã au fost începute în luna mai
2010 ºi finalizate tot în varã, dar în 2015. Cel mai
important aspect a fost dat însã lupta celor doi
reprezentanþi ai noºtri privind convingerea experþilor
de contrariul afirmaþiei cã: ”... la nordul clãdirii
retrocedate se aflã o suprafaþã de teren de 1.300
mp, care ar putea fi retrocedatã, întrucît este spaþiu
verde ºi nu este afectat de nici o construcþie”.
(Încheierea de ºedinþã publicã din data de 07
noiembrie 2017 în dosarul nr. 364/54/2017).
   Dupã ce am studiat punctele stabilite pentru
efectuarea celor 3 expertize reprezentînd tot atîtea
notificãri, respectiv: 1) clãdirea principalã a Liceului
”DECEBAL” din strada Antonini nr. 2 cu terenul
aferent, 2) clãdirile de pe fosta stradã a Egalitãþii
nr. 302, 304 ºi 306 cu terenul aferent (actualmente
Criºan); 3) terenul bazei sportive aflat la nordul
clãdirii principale, am fãcut propria strategie. ªi
aici rolul principal îl avea inginerul Cãtãlin Preduþ
(care trece printr-o perioadã mai dificilã, dar va
depãºi momentul), susþinut de domnul profesor
Vasile BUSUIOC. Dacã din punct de vedere juridic
aveam argumente pentru a demonstra cã  terenul
ne aparþine (argumente depuse ºi argumentate de
mine în faþa instanþei de judecatã), numai cã
acestea trebuiau obligatoriu susþinute ºi de
raportele de expertizã întocmite de specialiºtii
propuºi de Arhiepiscopie. A fost greu, dar pînã la
urmã experþii au fost convinºi. Cele douã rapoarte
întocmite au fost semnate fãrã obiecþiuni de ambele
pãrþi, deºi ele stabileau cã suprafaþa pe care se aflã
baza sportivã face parte integrantã din terenul situat
pe actuala stradã Criºan. Asta a fãcut ca din cele 3
(trei) notificãri sã rãmânã pe rolul Curþii de Apel
Craiova doar 2 (douã), chiar dacã notificatorii au
deschis un proces aparte  întru re...revendicarea
terenului bazei sportive.
   Recunosc cã fãrã implicarea celor doi colegi la
partea tehnicã, nu am fi avut sorþi ca astãzi sã
putem edifica BAZA SPORTIVÃ COLEGIUL
TEHNIC ”DECEBAL”, SALA DE SPORT ªI TEREN
SPORT cu o valoare de 1.600.805,01 lei.
Foto: Baza sportivã cu executare în termen de
16 luni
(va urma) Gabriel NICULESCU

Motto:
”Sã nu pierdem proprietatea Liceului

DECEBAL! Acolo vom muta Primãria”.
Constantin DINU - martie 2003

 urmare din numãrul trecut
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Am citit recent un articol din nr. 47
al publicaþiei israeliane în limba
românã „Curierul de pretutindeni”, cu
referiri ºi calificative privind recenta
manifestare din cadrul Academiei
Române, având ca subiect împlinirea
a 100 de ani de la descoperirea
insulinei (pancreinei cf. N. Paulescu).
Prof. dr. Jean Jaques Askenasy,
„membru de onoare al Academiei
Române”, nu precizeazã în textul
preopinent citat niciun fel de
argument sau demonstraþie care sã
anuleze meritele ºtiinþifice ale lui N.
Paulescu, de altfel, „greu de
contestat”.  

În articolul cu pricina, autorul
articolului susþine: „De condamnat
este atunci când îþi însuºeºti niºte
merite sau niºte prioritãþi care nu îþi
aparþin ºi, mai ales, este de condamnat
alegerea unor prioritãþi false ale unor
oameni care au abdicat de la minima
moralã”. Nici Profesorul Jean Jaques
Askenasy (membru corespondent nu
este - sine die - academician al vreunei
Academii Naþionale, aºa cum eronat a
fost etichetat profesorul Askenasy -
n.n.). ºi nici altcineva nu au venit pânã
astãzi cu argumente irefutabile contrare
privind descoperirea pancreinei-
insulinei de cãtre N. Paulescu.

Având în vedere cã „în anul 1971,
fiziologul scoþian Ian Murray a iniþiat
o campanie în urma cãreia lui Nicolae
Paulescu i-au fost recunoscute
meritele post-mortem de cãtre
vicepreºedintele « Fundaþiei Nobel de
la acea vreme în ceea ce priveºte
descoperirea insulinei »”[1], este
posibil ca aflat la o vârstã respectabilã
(n.1929) profesorul Askenasy sã fi dat
un rateu neurologic, negând meritele

Scrisoare cãtre români, evrei ºi alte
etnii cu „Reisepass für Hölle”

savantului român. Împortant este cã
pancreina a fost descoperitã de
cãtre un român ºi milioane de
oameni beneficiazã de pe urma
ei, dar, regretabil, în opinia
autorului art icolului,  acest
argument nu este relevant.

În text se aminteºte numele
medicului nazist Mengele. S-a
demonstrat cã dr. Mengele a fost un
medic care a sfidat ºi încãlcat legile
umanitãþii, dar Jean Jaques Askenasy
se înºealã asupra (ne)utilizãrii în
medicinã a rezultatelor „experienþelor”
lui, obþinute prin metode
condamnabile. Dacã tot au fost
efectuate, rezultatele trebuiau ignorate
doar pentru cã au fost efectuate
contrar legilor umanitãþii?
Despre semiþi ºi anti-semitism

De mulþi ani combat folosirea
deliberat-tendenþioasã ºi eronatã a
expresiilor SEMIT, SEMITISM,
ANTI-SEMITISM, pe care remarc cã
o foloseºte ºi autorul articolului în
discuþie. Ce înseamnã SEMIT
conform dicþionarului explicativ
al limbii române?

SEMÍT, -Ã, semiþi, -te, s. m. ºi f.,
adj. 1. S. m. ºi f. Persoanã care face
parte din grupul de popoare,
apropiate între ele prin limbã ºi prin
aspect fizic, din sud-vestul Asiei,
nordul ºi estul Africii, cãruia îi
aparþin astãzi ARABII, SIRIENII,
EVREII, 2. Adj. Care aparþine
semiþilor (1), privitor la semiþi;
semitic. - Din fr. Sémite.

Semite sunt toate triburile lui Sem,
iar triburile israelite - Fiii lui Israel sau
Seminþiile lui Israel sunt diviziunile
tradiþionale ale poporului iudeu vechi
(Geneza 29:32-35, 30:1-20 - n.n.)
Într-un text-pamflet scriam ironic cã
S.U.A. sunt state anti-semite pentru
cã luptã împotriva arabilor (semiþi).
Ironic, dar adevãrat. În concluzie,
urmând logica prostului, putem
afirma cã S.U.A. ºi Israel sunt state
antisemite pentru cã au luptat/luptã
împotriva sirienilor, a arabilor… Nu?

Personal, respect pe oricare
individ, de orice etnie, care se aflã pe
pãmânt românesc ºi nu numai, care
respectã tradiþiile ºi legile Neamului
Românesc - fie el român, evreu, þigan,
rus, german, indian, chinez… dar cer

judecatã dreaptã ºi pedepsirea
conform legilor Þãrii Mele a oricãrui
individ care comite fapte reprobabile
împotriva naþiei mele, fie el român,
evreu, þigan, rus, german, indian,
chinez…  Este ceva incorect? Este
ceva care deranjeazã? Pe cine?

Citez cuvintele unui mare român,
cuvinte care pot pecetlui începutul
fiecãrei „Constituþii” a oricãrui stat
suveran, cuvinte valabile pentru
oricare naþie: „Fii bun, fii drept ºi
nu uita cã deasupra intrigilor ºi
urilor este Patria, este veºnicia
Neamului ºi acolo trebuie sã ne
întâlnim întotdeauna, chiar dacã nu
ne înþelegem de fiecare datã!”.

Copiii tâmpiþi întãrâtã
câinii de dincolo de gard

Util ar fi, ca de la om de ºtiinþã,
academician, la om de rând, sã ne
unim pentru a opri catastrofa
aruncatã asupra întregii omeniri de
cãtre niºte bogãtaºi cu minþile
rãtãcite, tirani iresponsabili, care se
cred dumnezeii planetei.

Existã, însã, specimene precum
Alexandru Florian ºi Andrei Muraru,
care aduc mari deservicii atât
românilor, cât ºi evreilor de bunã
credinþã din ambele popoare. Cei doi
au apucãturile unor copii tâmpiþi care
întãrâtã câinii de dincolo de gard,
stârnind furia vieþuitoarelor, dar care,
când vine momentul de a sta faþã în
faþã cu „duºmanul”, îºi pun coada
pe spinare ºi dau bir cu fugiþii. V-aþi
întrebat Qui prodest? Vã spun eu:
nici românilor nici evreilor cinstiþi,
doar sectanþilor globaliºti, practicanþi
ai dictonului latin „Divide et impera!”.

Rogu-vã, Români ºi Evrei,
deopotrivã, nu mai daþi apã la moara
extremiºtilor ºovini de genul non-
valorilor Alexandru Florian, Andrei
Muraru ºi altora de teapa lor! Nu fac
cinste nici rasei umane, nici
popoarelor din care se trag. Nu sunt
altceva decât un fel de imitatori
iresponsabili ai lui Adolf sau clone
dotate cu demenþã senilã, precum
actualul „Mare ªef” de la Casa Abã.

Sã lãsãm pe fiecare popor în parte
sã-ºi judece cu dreptate fiii, sã
evalueze cu corectitudine ºi fãrã
influenþe strãine valoarea lor realã, sã-
i pedepseascã pe cei vinovaþi ºi sã-ºi

onoreze valorile. E uºor de arãtat cu
degetul ipoteticul ºi mereu prezentul
„vinovat” - capra vecinului, „dar nici
Istoria, nici Justiþia nu se fac cu „dacã”
ºi „poate”, ci cu fapte. Excese s-au
fãcut întotdeauna ºi de o parte ºi de
cealaltã:

- Ariel Sharón ºi ºeful Statului
Major israelian s-au spãlat pe mâini
precum Pilat din Pont în cazul
masacrului comis în taberele de
refugiaþi de la Sabra ºi Shatila, unde,
conform raportului „Crucii Roºii
Internaþionale”, între câteva sute ºi
2.400 de palestinieni au fost asasinaþi,
caz despre care se pãstreazã încã
„Omerta”, deci „bubele” din ograda
proprie nu se pun…

- Alexandru Florian ºi Andrei
Muraru n-au fost deranjaþi ºi au fãcut
„ciocul mic” când în cursul acestui
an, criminalul Albert Wass - asasin
de români ºi evrei - a fost reabilitat
de cãtre o instanþã subordonatã nu
dreptãþii, ci ordinelor politice. A sosit
timpul sã spunem: Ajunge!

Haideþi sã ascultãm împreunã
„Trei culori”, opera lui Ciprian
Porumbescu, sã ascultãm împreunã
„Hatikvah” cu versurile lui Naftali
Herz Imber: „Fraþilor, credinþa
noastrã s-o pãzim!/ De pe drumul
crucii, sã nu rãtãcim,/ De pe calea
sfântã, sã nu dãm înapoi./ Facã
Domnul ce-o vrea sã facã cu noi…”
ºi muzica lui Samuel Cohen, fãrã a
uita românescul „Cucuruz cu
frunza-n sus”. Sã nu stãm cu braþele
încruciºate în faþa celor care ne
asmut unii împotriva celorlalþi.

În România nu existã anti-
evreism, ci anti-românism tolerat,
iar românii au ajuns ai nimãnui! 

[1] https://www.revistagalenus.ro/
pe r s ona l i t a t i - mar ca n t e /n i co l a e-
paulescu-si-descoperirea-insulinei/    continuare în pagina 10
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Se alege praful de dezvoltarea þãrii
în contextul în care s-a lucrat de
mântuialã la Planul Naþional de
Reconstrucþie ºi Rezilienþã. Este
Planul de care se leagã toate
speranþele clasei politice de a pune
mâna pe fonduri. Acum, cineva o
spune cã se leagã speranþele
guvernanþilor sã punã mâna pe bani.
Adicã sã punã mâna pe fondurile
europene pentru a dezvolta þara, nu
pentru a se dezvolta pe sine ºi pe
prietenii lor politici sau din mediul
de afaceri. Nimeni nu a înþeles de ce
nu am reuºit sã luãm fonduri pentru
construirea de sisteme de irigaþii
pentru terenurile agricole ale þãrii
sau pentru dezvoltarea unei
agriculturi performante care sã se
bazeze pe un lanþ clar între
producãtor ºi consumator.

Am vãzut anul acesta producãtori
din partea de sud a þãrii care au
preferat sã arunce recolta de roºii, de
castraveþi, de pepeni pentru cã nu
aveau unde sã îºi vândã marfa. Vin
legume foarte ieftine din afara þãrii, iar
supermarketurile se aprovizioneazã
de acolo. Samsarii vin cu un adaos

  ªtefan Bãeºiu

Ce nu facem cu banii europeni?
la engross, dupã care comercianþii
din pieþe care nu sunt ºi producãtori
tot timpul, iau de la engross ºi
propun un preþ pe care nu îl poate
combate nimeni. Astfel, magazinele,
pieþele ºi aprozarele sunt pline, iar
din acest cerc nu fac parte ºi
producãtorii din þara noastrã. Mai
ales micii producãtori care nu sunt
constituiþi în asociaþii care sã
negocieze preþuri cu
supermarketurile ºi cu alte companii
pentru export sau chiar cu
procesatori de legume ºi fructe. Poate
cã ºi statul ar trebui sã facã anumite
legi prin care sã ajute producãtorii
agricoli reali ºi consumatorii
dornici de produse bio ºi ieftine.
Asociaþiile de producãtori pot sã
îºi înfiinþeze fabrici de procesare ºi
sã vândã produse procesate, sã nu
le mai arunce.

Agricultura a rãmas din pãcate în
afara circuitului PNNR pentru
dezvoltarea þãrii. Nu vom face sisteme
de irigaþii, iar acesta era unul dintre
obiectivele esenþiale pentru þara
noastrã. Este nevoie de depozite
frigorifice, de sprijinirea celor care

proceseazã fructe ºi legume sau
carne. Dacã nu va gãsi soluþii sau
dacã nu poate face legile bune,
atunci statul poate sã înfiinþeze o mare
companie care sã preia producþia de
legume ºi fructe de pe piaþã ºi sã o
transforme în conserve. Adicã în
produse care au un termen de
valabilitate mai lung. Acestea pot
intra, de exemplu, în rezerva de stat
sau pot fi oferite categoriilor
defavorizate la preþuri accesibile sau
gratuit. Sau pot ajunge în cãminele
de bãtrâni sau în orfelinate sau statul
poate cãuta contracte pe aceastã
planetã sau pe alte planete, sã încheie
acorduri cu diferite state pentru a
vinde supraproducþia, fie direct, fie
procesatã. Cu siguranþã cã soluþii
existã ºi trebuie puse în practicã. Dacã
nu ne conduc niºte sclavi ai altora.

Cert este cã agricultura va trebui
sã rãmânã un domeniul prioritar
pentru þara noastrã, chiar dacã va
trebui sã ne împrumutãm pentru
realizarea sistemelor de irigaþii. Este
vital sã ne salvãm un domeniu
strategic, mai ales cã urmeazã vremuri
pe care nu le-am mai întâlnit. Foc,
tornade, secetã. Nimic nu va mai fi
cum a fost. Asigurarea alimentaþiei
þãrii trebuie sã fie un plan în agenda
guvernelor þãrii. Trebuie investit ºi în
sursele de apã potabilã. Cine va avea

apã în viitor, va avea aur. Nu trebuie
doar sã plecãm þeasta la Comisia
Europeanã. Statele membre sunt
diferite ºi au nevoie diferte. Nu tragem
toþi pârþul în acelaºi fel, nu avem ierni
la fel sau nevoi alimentare sau de
educaþie la fel. Asta trebuie sã
priceapã ºefii UE care de la atâtea
discriminãri pozitive nu mai vãd
pãdurea ºi viitorul.

Þara noastrã trebuie sã îºi
stabileascã o prioritate ºi în privinþa
securitãþii energetice. Nu trebuie sã
renunþãm la siguanþa energeticã a
þãrii. Nu vom mai putea produce în
þarã energia de care avem nevoie ºi
vom depinde de alþii. Acest lucru va
avea efecte devastatoare în privinþa
preþurilor. Nu numai cã nu vom mai
avea destulã energie electricã, dar ºi
cea care va fi disponibilã va avea
preþuri colosale. Apoi, dacã
reducerea emisiilor de CO2 e o þintã
pentru UE, nu e suficient. Toatã
planeta ar trebui sã facã acelaºi lucru,
pentru cã efortul e zadarnic ºi UE se
va ruina. Ce nu trebuie sã facem cu
banii europeni este sã nu îi furãm, sã
îi ducem acasã sub formã de
pensiuni sau reconversie
profesionalã sau stadioane în pantã.
Cu bani puþini chiar pot fi fãcute
lucruri strategice care sã genereze
dezvoltare.
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CONTROLUL presei: Anchete
jurnalistice interceptate ºi oprite! (2)

T: FÃRÃ DEZBATERI LA
TELEVIZIUNILE PUBLICE
   De pe sticla televiziunilor publice
germane au dispãrut complet ºi
comentariile ºi emisiunile de investigaþie
realizate de pe poziþii de centru-dreapta.
Nu se poate ca într-o democraþie care se
respectã sã se omoare orice dezbatere,
doar pentru cã articularea oricãrei opinii
“incomode” e imediat calificatã drept
extremistã. Or, iatã cã, mai nou, se poate,
mai spune Petre Iancu.
   Puterea cenzurii este tot mai mare ºi rupe
barierele televiziunilor. Se întinde pânã la
cele mai accesate canale de informare, cele
din online. Un exemplu concret în acest
sens este cenzurarea de cãtre platformele
Twitter ºi Facebook a fostului preºedinte
american Donald Trump.
   Reþelele s-au apãrat, subliniind ca ar avea
acest drept, întrucât ar fi companii private.
Totodatã, la nivel global, Big Tech a devenit
sursa numãrul 1 de informare a populaþiei.
   Legea permite imperiului din online sã
cenzureze dupã bunul plac, însã, în acelaºi
timp, Big Tech beneficiazã ºi de o lege
care scuteºte aceste platforme de obligaþia
de a da socotealã pentru conþinuturile sale.
O oazã a manipulãrii, spun unii.
   Alegerile prezidenþiale din Statele Unite,
din 2020, au arãtat reala putere pe care
Google, Apple, Facebook, Amazon sau
Microsoft o au asupra maselor.
   Un studiu prezentat într-o conferinþã a
mamutului Google, în 2019, aratã cã în
România oamenii se pun la curent cu ºtirile
în primul rând pe Facebook, apoi prin
Whatsapp ºi de pe site-uri de ºtiri.
   Deºi platformele menþionate susþin cã
asigurã protecþia datelor personale ºi a
mesajelor, exemplele contrare curg.
   Jurnalistul american Tucker Carlson
plãnuia, cu mare discreþie, un interviu
cu preºedintele Rusiei, Vladimir Putin.
Despre intenþia sa ºi-a informat doar
producãtorul din televiziune. Totuºi,
comunicaþiile sale electronice private,
interceptate probabil de serviciul secret
extern, NSA, au ajuns în posesia presei,
care l-a demascat instantaneu pe gazetar
ca presupus “putinist”.
   Serviciile au luptat ºi pentru stoparea
anchetei jurnalistice care dovedea fapte
de corupþie care îl vizau pe fiul
preºedintelui SUA, Hunter Biden,
conform presei americane.

 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

   SCANDAL uriaº, spionaj la
nivel mondial. Controlul presei,
anchete stopate.  Libertatea de
opinie ºi libertatea presei sunt
elemente vitale pentru o þarã
democraticã, 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 începutul acestei luni, un scandal
de spionaj a explodat la nivel mondial.
   Un consorþiu format din 17 organizaþii
media internaþionale a publicat o anchetã
despre un  software dezvoltat de compania
israeliana NSO Group, denumit Pegasus,
care a permis guvernelor sau altor clienþi
ai companiei sã spioneze la nivel global
cel puþin 180 de jurnaliºti, 600 de
politicieni, 85 de activiºti pentru
drepturile omului ºi 65 de oameni de
afaceri din diferite þãri. Spionajul ar fi
început în anul 2016.
   Pegasus a sustras informaþii
personale din telefoanele liderilor de stat,
inclusiv datele GPS.
   Printre cele 50.000 de mobile
interceptate se numãrã ºi cel al
preºedintelui Franþei, Emmanuel Macron,
al preºedintelui Consiliului European,
Charles Michel, iar liderul guvernului
ungar, Viktor Orban, a fost acuzat cã ar fi
folosit softul israelian pentru a spiona
jurnaliºti independenþi.
   Ministrul Apãrãrii din Israel, Benny Gantz,
s-a deplasat în Franþa pentru a se întâlni cu
ºefa armatelor, Florence Parly, pentru a o
informa cu privire la situaþia Pegasus, au
anunþat oficialii într-un comunicat.
   Benny Gantz i-a dat asigurãri
omoloagei sale franceze ca þara sã ia “în
serios” acuzaþiile de spionaj cu privire la
software-ul israelian Pegasus.
   Potrivit reþetei consacrate,
interceptãrile obþinute prin astfel de
software-uri de spionaj ajung adesea în
presã, ca subiecte servite.
   Jurnalistul american Glenn Greenwald
spune cã statul paralel „l-a monitorizat ºi
interceptat ºi pe fostul consilier de
securitate al SUA Michael Flynn, vorbind
cu ambasadorul rus. Apoi au livrat
informaþia spre exploatare politicã a
ziarului de stânga, Washington Post. Glenn
Greenwald a devenit celebru dupã
publicarea în The Guardian a dezvãluirilor
fostului agent NSA, Edward Snowden,
despre programele de spionaj din SUA ºi
Marea Britanie.
   Greenwald confirmã faptul cã entitãþile
media „au venerat prea mult timp
serviciile”, înainte de a înþelege cã spionii
au început sã facã o politicã proprie în rãspãr
cu interesele democraþiei.
   „Subminarea ºi torpilarea presei au atins
un nivel record”, mai susþine jurnalistul
american.

Scrisoare cãtre români, evrei ºi
alte etnii cu „Reisepass für Hölle”

Exceptând - ca oriunde - minþile bolnave, în România nu existã anti-
evreism, existã doar indivizi alienaþi precum cei amintiþi mai sus, care sub
lozinca holocaustului creeazã ºi întreþin artificial stãri de urã inter-etnicã ºi
scandal perpetuu. De neadmis este cã în România, sub acoperiºul
Parlamentului României, a Preºedinþiei României ºi a Guvernului României
existã ºi se practicã însã ANTI-ROMÂNISM-ul deºanþat ºi periculos, cel mai
strigãtor eveniment nefericit fiind discriminarea românului Paulescu în faþa
evreului Gaster.

Dispariþia Tricolorului românesc
- Nepedepsit, a dispãrut „Tricolorul” de pe maºinile Poliþiei Române;
- Nepedepsit a dispãrut „Tricolorul” de pe clãdirea Guvernului României;
- Nepedepsit a dispãrut „Tricolorul” de pe Arcul de Triumf din Bucureºti.
- În urma reacþiilor cetãþenilor români, se discutã prezenþa „Tricolorului”
- odatã cu sexul aparþinãtorului metamorfozat în „gen” - ºi de pe noul tip
de Carte de identitate a cetãþenilor României.
- La 100 de ani de la descoperirea leacului, descoperitorul român al insulinei
este judecat precum Galileo Galilei ºi, dupã recentele reacþii ale conducerii
Academiei Române, nu va dura mult pânã la „arderea pe rug” ºi ºtergerea
numelui sãu de pe lista prestigioasei instituþii. Românii au ajuns ai nimãnui!

„Reisepass für Hölle” nazist ediþia 2021
La sfatul-dorinþa-sloganul-porunca primului biciclist al statului ºi al capo

de tuti capi al „guvernului meu-Zât”, se vrea vaccinarea obligatorie cu un
ser vehement contestat de specialiºtii virusologi, un ser insuficient
experimentat care transformã oamenii în cobai ºi care - conform prospectului
oficial - nu oferã nicio garanþie ºi nici posibilitatea tragerii la rãspundere a
fabricanþilor în caz de reacþii adverse grave sau decesul vaccinatului.
Paºaportul Covid este, oficial, un Paºaport pentru Infern, un „Reisepass
für Hölle” nazist ºi „Sã nu uitãm cã istoria nu va uita pe vinovaþi; ºi vinovaþi
suntem cu toþii: unii, pentru cã am tãcut; alþii, pentru cã am greºit; cu toþii,
pentru cã am suportat”. A venit vremea ca românii sã dea curs actualului
imn de stat: „Deºteptaþi-vã, Români” pânã nu-i prea târziu! Pânã nu vom
ajunge animale în drum spre abator.

P.S. 1 - Se spune cã în anul 480 î.d.H., înainte de bãtãlia de la Termopile
dintre spartani ºi persani, regele spartan Leonidas a þinut un discurs
motivant rãmas în istorie: „O mie, douã mii, trei mii de ani de acum încolo,
bãrbaþi nenãscuþi de peste sute de generaþii, pentru propriile lor motive, îºi
vor gãsi calea spre þara noastrã (Sparta - n.r.). Vor veni, probabil, ºi învãþaþi,
dar ºi cãlãtori de peste mãri, mânaþi de curiozitatea pentru trecut ºi de
cunoºtinþele anticilor. Vor privi peste câmpiile noastre ºi vor cunoaºte
pietrele ºi cãrãrile naþiunii noastre. Ce vor învãþa despre noi? Lopeþile lor
nu vor descoperi palate mãreþe sau temple. Descoperirile lor nu vor scoate
la luminã artã sau arhitecturã, ce au rezistat peste ani. Ce va rãmâne din
spartani? Niciun monument de marmurã sau bronz, ci faptele noastre, de
aici, de astãzi. Acum mâncaþi bine, cãci urmãtoarea masã o vom împãrþi în
iad”. Paºaportul pentru infern este deja conceput.

P.S.2 - Sâmbãtã, 31 iulie 2021, 6,5 milioane de francezi au ieºit în stradã
(10% din populaþie) împotriva vaccinãrii obligatorii ºi a restricþiilor anti-
Covod. Deci, se poate. Actuala conducere a Coloniei Corporatiste sub
Ocupaþie Militarã Strãinã, numitã România - fãrã Tricolor -, este o conducere
antiromâneascã. Iohannis nu e „preºedintele meu”!. „Guvernul Cîþu-Zât!”
este un guvern anti-românesc. Sã-l trimitem în faþa justiþiei pe „biciclistul
în alb” ºi „guvernul lui”. Avem nevoie de un guvern al tuturor cetãþenilor
României, asemenea Guvernului Ungariei ºi al Poloniei care luptã pentru
popoarele lor, nu sunt slugi corporatiste prea-plecate ale U.E., S.U.A.,
N.A.T.O.!.

Aranjament grafic - I.M.

 Urmare din pag. 8

Ion Mãldãrescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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PRIMUL DOCUMENT: În octombrie 2020, un
cetãþean al Orºovei, cãruia nu îi vom dezvãlui
numele, face o petiþie cãtre Inspectoratul Regional
în Construcþii Sud-Vest Oltenia, aflat în
subordinea INSPECTORATULUI DE STAT ÎN
CONSTRUCÞII (ISC), în care cerea revocarea unui
certificat de urbanism considerat ilegal emis ºi
se plângea de faptul cã existã neconformitãþi în
structura instituþionalã a Departamentului de
Urbanism din Primãria Orºova, mai exact sugera
faptul cã doamna despre care facem vorbire aici,
cã dispune demolãri la Spitalul din Orºova, nu ar
fi avut competenþe pentru eliberarea de certificate
de urbanism. „Cele sesizate s-au confirmat, în
mare parte. Prin procesul verbal de control
înregistrat la Primãria municipiului Orºova cu nr.
13308/19.11.2020 s-a dispus primarului ca,
începând cu data de 19.11.2020, sã suspende
emiterea certificatelor de urbanism ºi a
autorizaþiilor de construire/desfiinþare, pânã la
rezolvarea neconformitãþilor constatate”, se aratã
în rãspunsul dat de ISC cetãþenului orºovean.
AL DOILEA DOCUMENT: SÃ VEDEM CE
SPUNE PROCESUL VERBAL INVOCAT! Pe
pagina 2 a procesului verbal nr. 13308/
19.11.2020 (procesul verbal este redat integral
ataºat acestui articol) existã o secþiune intitulatã
„referitor la neconformitãþi în structura
inst i tu þ ionalã” .  Aici, inspectorii de la
Inspectoratul de Stat în Construcþii spun negru

Culmea incompetenþei ºi...
pe alb cã DOAMNA PETRE LOREDANA
DUMITRIÞA este singura persoanã din cadrul
Departamentului de Urbanism, funcþia de arhitect
ºef fiind vacantã ºi cã doamna în cauzã este
inginer chimist ºi nu ar avea voie sã emitã acte
de urbanism ºi nici autorizaþii de construire,
desfiinþare sau demolare.
AL TREILEA DOCUMENT: Inspectoratul de Stat
în Construcþii constatã ilegalitãþile crase de la
Primãria Orºova ºi sesiseazã ºi Agenþia Naþionalã
a Funcþionarilor Publici. Pe data de 13 aprilie
2021, Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici
transmite primarului Marius Stoica o adresã în
care practic îi dã serios peste bot ºi îi reaminteºte
cã urbanismul nu se face cu ingineri chimiºti.
Mai exact, i se aminteºte primarului penal, dar ºi
doamnei chimiste, cã serviciul de urbanism se
organizeazã sub conducerea unui arhitect-ºef ºi
cã în acest compartiment e musai sã lucreze
persoane care au studii de specialitate, „pregãtire
adecvatã în domenii le urbanismului ,
arhitecturii ºi construcþiilor”. „Sunt necesare
studii de specialitate, respectiv studii
superioare de licenþã, absolvite cu diplomã de
l icenþã sau echivalentã în domenii le
urbanismului, arhitecturii sau construcþiilor.
Faþã de informaþiile comunicate, potrivit cãrora
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doamna Petre Loredana Dumitriþa este inginer
chimist, rezultã cã funcþionarul public în cauzã
nu poate exercita atribuþii privind emiterea
certificatelor de urbanism ºi autorizaþiilor de
construire, din cauza faptului cã nu deþine
studii superioare în domeniu”, se aratã în adresa
Agenþiei Naþionale a funcþionarilor Publici.

Quod erat demonstrandum
   Concluzia este una singurã ºi foarte amarã: dacã
la Orºova nu existã arhitect-ºef, iar departamentul
de urbanism este guvernat de o doamnã de profesie
inginer chimist, deci fãrã competenþã în domeniul
arhitecturii ºi construcþiilor, atunci cum îºi permit
primarul penal geograf Stoica Marius Simion ºi
chimista Petre Loredana Dumitriþa sã dea amenzi
pentru o presupusã nerespectare a regimului
construcþiilor ºi cum pot sã dispunã demolarea
unor secþii din Spitalul Municipal. Doar cã la
Orºova, abuzurile au atins culmea impertinenþei,
Consiliul Local se crede stãpânul urbei, orgoliile
sunt reglate prin acþiuni criminale ºi iresponsabile
de demonizare ºi demolare a unei instituþii de
prestigiu, manageriatã performant, poate singura
piesã de excelenþã din mizeria numitã generic
municipiul Orºova.

ADRIAN CICAN:
„Eu construiesc ºi voi dãrâmaþi!”

   Ca replicã la toatã aceastã mizerie de atac
grobian la adresa unui spital de excelenþã,
managerul Adrian Cican a avut o replicã acidã,
postatã pe contul sãu de socializare: „ªOC ªI
GROAZÃ... Primarul Stoica Marius Simion, 2
angajaþi mitomani ai Primãriei ºi comisia
miraculoasã a Consiliului Local al municipiului
Orºova, doresc distrugerea complexului
modular de urgenþe ºi dãrâmarea celor 3
cabinete medicale ºi a celor 2 garsoniere pentru
medicii tineri specialiºti pentru cã... le-a
construit Cican... Noi construim ºi cei trei
distrug!!! Nu o sã reuºiþi, staþi liniºtiþi! Eu
construiesc ºi voi dãrâmaþi, dar reconstruiesc
ºi voi nu mai apucaþi sã distrugeþi!!!”

“Turul României în pas
de alergare!”

Expoziþie de picturã:
Gheorghe Rãdulea

 Urmare din pag. 1
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 Romeo Crâºmaru Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

   În lucrãrile sale natura ºi fantezia, adevãrul
ºi imaginaþia, sunt mereu în cãutarea unei
sinteze de forme ºi armonii, ritm ºi muzicalitate
a culorilor!
   Vã invitãm sã admiraþi lucrãrile expuse în sala
Clubul Artelor a Palatului Culturii, începînd
cu 11 august pânã în septembrie 2021, între
orele 9.00 - 14.00 (luni-vineri).

 judeþului nostru, Inspectoratul Judeþean de
Poliþie Mehedinþi susþine aceastã acþiune
umanitarã ºi, în acest sens, poliþiºti din cadrul
mai multor structuri au alergat alãturi de
protagonistul acestui eveniment pe tronsonul
cuprins între municipiile Orºova ºi Drobeta
Turnu Severin.
   Inspectoratul de Poliþie Judeþean Mehedinþi
salutã aceastã iniþiativã ºi îi ureazã succes
domnului Cernat Dãnuþ în acest demers.
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Pãrintele Nicolae Popescu, protopopul
de Severin, fusese detaºat la Craiova, în
funcþia de vicar mitropolitan. În locul sãu
fusese numit suplinitor Pãrintele Victor
Rãdulescu. Om foarte conºtiincios, dorea
cu tot dinadinsul sã-ºi facã datoria, pentru
cã, spera el, avea ºanse de a rãmâne titular
pe post ºi asta îi convenea de minune.
Aºadar, trebuia sã aibã cât mai multã
activitate. Zi de zi cutreiera judeþul  în lung
ºi în lat sã facã inspecþii de îndrumare ºi
control la parohii.

Într-o zi de noiembrie, pãrintele Victor
a ajuns la Balta. Venise cu autobuzul de
Severin. A întrebat în dreapta ºi-n stânga,
pânã a aflat unde ºade pãrintele Stelicã
Zoican. A bãtut la poartã. Pãrintele lucra
la casã. Meºterii tocmai puneau grinzile.
Mai mulþi salahori roiau prin curte.
Pãrintele muncea alãturi de ei, dar avea ºi
grija materialelor, a mesei, a plãþii ºi multe
altele. Protopopul picase tocmai când nu
trebuia! Pãrintele Stelicã s-a scuzat
cuviincios, explicându-i cã nu poate lãsa
oamenii singuri, cã se grãbeºte ca sã facã
iarna cu familia în casã nouã. Mai mult,
actele privind gestiunea parohiei le avea
tocmai în satul Dealul Cornetului, la casa
pãrinteascã, unde locuia de fapt. Au
stabilit sã meargã cu actele pânã la sfârºitul
lunii la protoierie, la Severin, ºi acolo sã-
i facã verificarea.

Protopopul a vrut sã meargã la
urmãtorul preot din Balta, la pãrintele
Grasu, ca sã-i facã inspecþia. Din pãcate,
acesta era plecat la cursuri misionare, la
Curtea de Argeº. “- Atunci eu venii
degeaba?” a întrebat protopopul supãrat.
“- Puteþi sã mergeþi la Cernavârf, la
pãrintele Izverceanu, apoi la Prejna, la
pãrintele Doman!” l-a lãmurit pãrintele
Stelicã. “- Cu ce sã mã duc la ei?” “- Îi
dãm un telefon doamnei Verginica,
preoteasa pãrintelui Grasu, ºi o rugãm
sã vinã cu ºareta ºi sã vã ducã!” i-a mai
precizat gazda. Zis ºi fãcut.

Doamna Verginica era acasã, aºa cã
repede s-a pregãtit, a înhãmat calul, l-a
pus la ºaretã ºi a venit. Era o femeie
tânãrã, plinã de viaþã, mereu veselã, pusã
pe ºotii. Îþi era mai mare dragul sã
cãlãtoreºti în autobuz, când era ºi dânsa.
Cât ai fi fost de necãjit, nu puteai rezista
fãrã sã râzi de glumele pe care dânsa le
fãcea. Protopopul era om de vreo
cincizeci de ani, bine legat, înalt, cu faþa
încruntatã. A urcat în ºaretã ºi a mormãit
un salut spre pãrintele Stelicã. ªedea în
ºaretã þeapãn, ca un geamantan, fãrã sã

Ghinionul

   Începând de miercuri, 11.08.2021, echipe mixte, formate din
reprezentanþi ISU, IJJ, IPJ, Garda de Mediu ºi APIA, se aflã pe
teren, în tot judeþul Mehedinþi, pentru a desfãºura acþiuni de
prevenire ºi control, cu scopul de a reduce izbucnirea incendiilor
de vegetaþie uscatã.
   Acþiunile se desfãºoarã în urma hotãrârii adoptate în ºedinþa de ieri a
Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã ºi presupun atât
informarea cetãþenilor cu privire la regulile ce trebuie respectate în aceste
perioade caniculare pentru a preveni izbucnirea incendiilor de vegetaþie
uscatã, cât ºi sancþionarea celor care nu respectã aceste reguli.
   Cadrele ISU, IJJ ºi IPJ împreunã cu reprezentanþii Gãrzii de
Mediu ºi APIA se vor afla pe teren, zilnic, distribuind materiale
de informare ºi monitorizând acþiunile cetãþenilor cu scopul de a
reduce manifestarea incendiilor de vegetaþie uscatã.
   Atragem atenþia cetãþenilor cã, potrivit Ordonanþei de Urgenþã nr.
195 din 2005 privind protecþia mediului, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, este interzisã arderea miriºtilor, stufului,
tufãriºurilor sau vegetaþiei ierboase, fãrã acceptul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului ºi fãrã informarea, în prealabil,
a serviciilor publice comunitare pentru situaþii de urgenþã.
Nerespectarea acestei prevederi legale se sancþioneazã cu amendã
contravenþionalã de la 3000 la 6000 lei pentru persoane fizice ºi de
la 25.000 la 50.000 lei pentru persoanele juridice.
   Totodatã, conform Hotãrârii Guvernului României nr. 537/2007
privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor la normele de
prevenire ºi stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrãri de ardere
a resturilor vegetale fãrã întrunirea condiþiilor legale ºi fãrã luarea
mãsurilor de evitare a propagãrii la construcþii, depozite, culturi
agricole, pãduri, plantaþii ºi alte vecinãtãþi constituie contravenþii
ºi se sancþioneazã cu amendã de la 1.000 la 2.500 lei.
   Cu amendã de la 500 la 1000 de lei, conform Legii nr. 307/2006
privind apãrarea împotriva incendiilor, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare se sancþioneazã “neanunþarea, prin orice mijloc, a serviciilor
de urgenþã, a primarului sau a poliþiei de cãtre persoana care observã
un incendiu ºi, dupã caz, neluarea mãsurilor, dupã posibilitãþile sale,
pentru limitarea ºi stingerea acestuia”,  iar cu  amendã de la 1000 lei
la 2500 lei se sancþioneazã „inacþiunea persoanelor fizice ºi juridice
aflate în apropierea incendiilor produse la pãduri, plantaþii, culturi
agricole, miriºti, pãºuni ºi fâneþe ºi care nu intervin imediat cu
mijloacele de care dispun pentru limitarea ºi stingerea acestora”.
   În ultimele douã luni, pompierii mehedinþeni s-au confruntat cu
aprox. 400 de incendii care au izbucnit la vegetaþie uscatã, miriºte,
litierã, unele dintre acestea  extinzându-se ºi la gospodãriile cetãþenilor.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Acþiuni de prevenire ºi control desfãºurate
în tot judeþul Mehedinþi pentru reducerea

incendiilor de vegetaþie uscatã
scoatã un cuvânt. Doamna Verginica
încerca sã dreagã busuiocul, sã-i spunã
câte toate, despre sat, despre oameni,
mai câte o glumã, degeaba. Protopopul
nu vedea, nu auzea. Îºi þinea geanta pe
genunchi ºi privea þintã înainte, abia
aºteptând sã se termine cât mai repede
drumul, ca sã-ºi facã treaba ºi sã nu
piardã ziua degeaba.

Când urcau o costiºã, ghinionul i-a
lovit în moalele capului. Din cauza
greutãþii celor doi din ºaretã, s-a rupt
chinga de sub pieptul calului, care þinea
ulubele. Acestea s-au ridicat fulgerãtor ºi
ºareta s-a rãsturnat pe spate. Calul s-a
oprit brusc. Cãzãtura a fost durã. Doamna
Verginica s-a rostogolit în praful drumului
cu poalele-n cap, lovindu-se zdravãn la
un picior; pãrintele a cãzut pe spate, cu
picioarele bãlãngãnind în aer. Reverenda
i se prinsese într-un cui la ºaretã ºi, din
izbitura cãzãturii, se croise de la brâu pânã
la poale. Cu greu s-au ridicat. Preoteasa
ºedea ghemuitã, þinându-se cu mâinile
de glezna unui picior din care curgea
sânge. Protopopul s-a dus la cal sã vadã
care-i situaþia. A îndreptat ulubele ºi a
vãzut chinga ruptã. “- Nu cumva aveþi,
doamnã, o sulã, sã cârpesc aici?” În
ciuda durerii, doamna Verginica nu a
putut sã lase un asemenea prilej sã
treacã. I-a dat replica pãrintelui, aºa cum
numai dânsa ºtia s-o facã. Cu lacrimile
curgând pe obraji, l-a fulgerat pe
protopop cu o privire ºi i-a strigat: “-
Lasã-mã, pãrinte, în pace! În loc sã mã
întrebi dacã-mi frânsei piciorul,
dumneata mã întrebi dacã am sulã? Pãi,
eu sã am sulã? Dumneata cu ce plecaºi
azi-dimineaþã de acasã?”

Protopopul nu se aºtepta la o asemenea
întorsãturã a lucrurilor. Nu mai avea
replicã. În momentul acela a uitat de tot
necazul. A privit la doamna Verginica ºi a
izbucnit în râs. Acelaºi lucru l-a fãcut ºi
femeia. Era haz de necaz. Un haz care
elibera, care dezamorsa o stare de
tensiune, de supãrare, de durere. În
momentul acela, protopopul, din ºef a
redevenit om. Tot într-o veselie au înnodat
cum au putut hamul ºi peste un ceas
bãteau la poarta pãrintelui Ilie Izverceanu.
Acesta i-a primit bucuros. I-au povestit
pãþania ºi el s-a amuzat pe cinste. Mulþi
ani a povestit el însuºi  despre pãþania
protopopului Victor Rãdulescu, înflorind
lucrurile pe ici pe colo, aºa încât pe mulþi
i-a veselit. De, haz de necaz!

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

Pentru segmentul profesional, sãptãmâna este
definitorie în sensul cã se contureazã schimbãri majore
pe termen lung. Cumva se închide o etapã ºi se
deschide o alta, dar pe cu totul alte baze. Munca ºi
implicaþiile ei le vei privi ºi trata diferit de acum
încolo. Sãnãtatea este un alt capitol evidenþiat prin
informaþiile primite sau prin dialogurile avute cu
specialiºti. De evitat, pe cât posibil analizele medicale
ºi intervenþiile chirugicale! Pe de altã parte, ceva din
rutina zilnicã se va schimba, fie alimentaþia, stilul
de viaþã, fie îþi reorganizezi programul cotidian alãturi
de cineva drag. Discuþii ºi activitãþi comune cu
partenerul de viaþã sau colaboratorii din segmentul
profesional. Rezolvãri, ameliorãri, finaluri benefice
pentru toatã lumea.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte privitoare
la relaþiile sentimentale. Este vremea schimbãrilor
definitive legate de felul în care priveºti ºi tratezi
iubirea ºi implicaþiile ei. O relaþie sentimentalã se va
reconfigura sau finaliza definitiv. Este bine sã te
detaºezi de trecut, sã priveºti obiectiv la situaþiile în
care eºti implicat ºi sã decizi în consecinþã. Este clar
însã cã lucrurile nu vor mai continua în plan amoros
ca pânã acum. Intrã în discuþie ºi copiii: amplificarea
conflictelor dintre generaþii, schimbarea opiniilor
despre copiii din preajma ta, schimbãri majore în
programul cotidian al copiilor. Prudenþã în privinþa
sãnãtãþii, deoarece se pot evidenþia afecþiuni
ciudate.Tumult în relaþiile parteneriale.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna evidenþiazã planul domestic ºi relaþiile
cu membrii familiei. Se contureazã schimbãri majore
în casã ºi privitor la bunuri patrimoniale, deþinute în
comun cu membrii familiei ºi neamurile. Se închide
o etapã, se deschide o alta. Este bine sã te implici
serios în treburile casei ºi în dialogurile cu ceilalþi,
pentru cã sunt posibile rezolvãri, ameliorãri ale
situaþiei familiale ºi patrimoniale. Planuri domestice
de anvergurã cu efecte pe termen lung. Discuþii ºi
acþiuni comune cu persoana iubitã ºi copiii. La
serviciu se întrezãreºte multã forfotã în a doua parte a
sãptãmânii. Prudenþã, pentru cã oboseala ºi unele
afecþiuni vechi îºi vor spune cuvântul. Cheltuieli
majore pentru cele necesare traiului cotidian.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Multe discuþii ºi întâlniri cu persoanele din
anturajul apropiat se contureazã în aceastã sãptãmânã.
Informaþiile vehiculate în preajma ta vor duce la
schimbarea mentalitãþii ºi a sistemului de valori
morale dupã care te ghidezi în viaþã. Discuþii
memorabile, întâlniri cu oameni remarcabili care vor
lãsa o amprentã emoþionalã puternicã asupra ta. Pe
12 ºi pe 13 august va trebui sã te ocupi de treburi
gospodãreºti ºi de relaþiile cu membrii familiei.
Planuri domestice, lãmuriri patrimoniale, vizite în
locurile natale ºi la rude. Vorbeºte strictul necesar ºi
evitã escaladarea conflictelor. Segmentul amoros se
evidenþiazã în a doua parte a sãptãmânii.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Accentul sãptãmânii este pe segmentul financiar,
secþiunea venituri obþinute dintr-un loc de muncã.
Se închide o etapã, fie prin rezolvarea unor datorii
vechi pe care unii le aveau la tine, fie se modificã
ceva din ambientul muncii ºi astfel ºi salarizarea ta
va fi cu totul alta de acum încolo. Evitã planurile de
investiþii ºi a acumula datorii! În umbrã existã încã
conflicte mocnite, ce duc la modificãri serioase în
plan profesional. Este bine sã renunþi la relaþiile ºi
situaþiile care stagneazã sau care te consumã prea
mult. Persoanele din anturajul apropiat te provoacã
la discuþii ºi întâlniri deosebite. Selecteazã
informaþiile ºi persoanele cãrora le mãrturiseºti
diverse despre tine. Treburi domestice ºi dialoguri
familiale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã foarte importantã pentru tine,
deoarece contextul astral te predispune la schimbãri
interioare majore ºi definitive. Personalitatea ta se
va face remarcatã prin reacþiile personale ºi prin ceea
ce vei spune. Este bine sã-þi rezervi momente numai
pentru a discuta cu tine însuþi ºi pentru a creiona
planuri de viitor. Recapituleazã cele petrecute în
ultimele ºase luni ºi vezi ce anume produce o rezonanþã
deosebitã în sufletul tãu. Acelea sunt aspectele care
te vor ajuta sã gãseºti soluþii optime pentru situaþiile
ºi relaþiile în care te afli acum. Energia vitalã
fluctueazã, de aceea dozeazã-þi conºtient eforturile.
Cheltuieli, primirea salariului ºi a unor bonusuri. A
doua parte a sãptãmânii îþi aduce în preajmã persoane
dragi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Prima parte a sãptãmânii te predispune la
izolare ºi meditaþii interioare. Este o perioadã
favorabilã pentru a analiza profund relaþiile ºi situaþiile
în care te afli. Foarte uºor poþi depista punctele tari
ºi pe cele mai puþin. Totul pare bizar la prima vedere,
însã dacã ai sã te liniºteºti ºi dacã ai sã-þi dezvolþi
încrederea în tine însuþi vei înþelege totul corect.
Sãnãtatea este vulnerabilã, bine fiind sã te ocupi
numai de treburi uºoare. Îþi vei schimba felul de a fi
ºi de a te raporta la evenimentele înconjurãtoare, acum
fiind momente favorabile unui salt evolutiv important.
Discuþii privitoare la veniturile pe care le obþii de la
un job, cheltuieli ºi planuri de investiþii.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O sãptãmânã foarte importantã la capitolul
prieteni ºi protectori din segmentul socio-
profesional. Vei avea ocazia sã înþelegi adevãratele
intenþii ale unora ºi de aici vei lua o serie de decizii
privitor la unele relaþii. Renunþã fãrã echivoc la cei
care îþi obstrucþioneazã progresul. Mãrul discordiei îl
reprezintã banii, bunurile ºi activitãþile comune cu
persoanele din anturajul menþionat. A doua parte a
sãptãmânii evidenþiazã niscai probleme legate de
sãnãtate, dar ºi în segmentul profesional apar noutãþi
nu prea plãcute. Fii prudent ºi reconfigureazã-þi
planurile personale ºi profesionale. Ai nevoie de
odihnã, detaºare de cotidian ºi mult somn.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Importantã perioadã în plan profesional, deoarece
se finalizeazã o etapã în aceastã sãptãmânã. Este
posibil ca de la plata sau avantajele pe care le-ai
obþinut pânã acum în urma eforturilor depuse în
câmpul muncii sã decizi retragerea ta dintr-o funcþie
de conducere sau renunþarea la unele sarcini care te
obosesc prea mult. Existã ºi varianta ca prin
schimbarea unor ºefi sau a condiþiilor de muncã sã
primeºti îndatoriri noi, care mai departe sã te
propulseze pe o scarã ierarhicã superioarã. Totuºi fii
prudent ºi nu îþi supra estima forþele. Unii vor depune
eforturi serioase sã te convingã în a le urma sfaturile.
Odihneºte-te mai mult!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

   Procesele mentale sunt foarte active în aceastã
sãptãmânã. Este vremea reconfigurãrii sistemului de
valori morale ºi spirituale ºi, vrei nu vrei, îþi vei
schimba filozofia de viaþã. Gândurile vin în avalanºã,
alþii te provoacã la dialoguri deosebite, iar þie îþi poate
fi dificil sã þii pasul cu toate acestea. Este bine sã nu
forþezi nota ºi sã selectezi atent informaþiile care vin
spre tine. Relaþiile cu strãinãtatea vor lua turnuri
neaºteptate, astfel cã o cãlãtorie se poate amâna sau
o înþelegere cu o persoanã strãinã îºi poate modifica
termenii ºi condiþiile de desfãºurare. Propuneri
deosebite vin din partea ºefilor de la serviciu. Sarcini
de lucru noi ºi schimbare de statut socio-profesional.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

       Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare
comune cu partenerul de viaþã, rudele sau
colaboratorii. Se finalizeazã o etapã de folosire ºi
administrare în comun a unor bunuri, moºteniri sau
se rezolvã datorii vechi. Pot intra în discuþie ºi
partajele în cazul unei separãri sau a unui divorþ.
Prudenþã, rãbdare, discernãmânt! Este vremea sã
adopþi un alt sistem al valorilor morale ºi spirituale,
mai ales în ceea ce priveºte munca, activitatea
profesionalã ºi stilul de viaþã. A doua parte a
sãptãmânii îþi aduce în preajmã multã lume, oameni
importanþi, invitaþii la evenimente sociale de
anvergurã. O nouã imagine publicã ºi un nou statut
socio-profesional.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Este o sãptãmânã importantã, deoarece
marcheazã debutul unei noi etape profesionale. Pe de
altã parte, ºi rutina zilnicã se va modifica, fie datoritã
sãnãtãþii, fie datoritã aglomerãrii unor sarcini de lucru
de la serviciu. Evenimentele petrecute au rolul de a te
transforma, de a te ajuta sã-þi pui viaþa pe un alt fãgaº,
de a-þi remodela mentalitatea ºi sistemul valorilor
morale ºi spirituale. Este bine sã te gândeºti serios la
tine ºi la planurile tale, sã renunþi la oamenii ºi situaþiile
care nu þi se mai potrivesc sau care te-au necãjit prea
mult. Acordã atenþie relaþiilor cu ceilalþi. Relaþia
matrimonialã se reconfigureazã. La finalul sãptãmânii
se contureazã cheltuieli comune cu alþii.

(12   18 august 2021)

Autor: AstroCafe.ro



OBIECTIV mehedinþean 12 - 18.08.2021informaþiipag. 14

Urmare avertizãrilor meteo
emise de Administraþia Naþionalã
de Meteorologie privind
temperaturile extreme din aceastã
perioadã, Inspecþia Muncii a
demarat o campanie la nivel
naþional care constã în verificarea
de cãtre inspectorii de muncã din
cadrul ITM Mehedinþi,  prin
controale tematice, a condiþiilor de
muncã ºi a modului în care sunt
respectate prevederile legale de
securitate ºi sãnãtate în muncã
aplicabile pe perioadele cu
temperaturi extreme - temperaturi
exterioare ale aerului care
depãºesc +37o C sau când indicele
temperatura-umiditate depãºeºte
pragul valoric de 80.
   Obiectivele acestor acþiuni
constau în verificarea respectãrii de
cãtre angajatori a prevederilor
Ordonanþei de Urgenþã nr. 99/2000
privind mãsurile ce pot fi aplicate în
perioadele cu temperaturi extreme:
- alternarea perioadelor de lucru cu
perioadele de repaus în locuri
umbrite, cu curenþi de aer;
- reducerea intensitãþii ºi ritmului
activitãþilor fizice;
- asigurarea ventilaþiei la locurile
de muncã;
- asigurarea apei minerale adecvate,
câte 2-4 l /persoanã/schimb;
- alternarea efortului dinamic cu
cel static;
- asigurarea de duºuri;
   În cazul când nu se pot asigura
cele de mai sus, de comun acord cu
reprezentanþii sindicatelor sau cu
reprezentanþii aleºi ai salariaþilor, se
vor lua mãsurile dispuse de OUG nr.
99/2000 (reducerea programului de
lucru, eºalonarea pe douã perioade
a zilei de lucru etc).

Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã
Judeþul Mehedinþi

ANUNÞ

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,

Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã , judeþul Mehedinþi
organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii

contractuale -POSTURI VACANTE:
- 2 (douã) posturi asistent medical generalist debutant studii postliceale:
condiþii specifice: certificat de membru OAMGMAMR - vizat 2021;
asigurare malpraxis; diplomã curs operator calculator; fãrã vechime.
   Depunere dosare:16.08.2021 - 27.08.202; selecþie dosare:
31.08.2021, ora 10,00; proba scrisã ºi/sau proba practicã - 07.09.2021,
ora 10,00; interviul -13.09.2021, ora 10,00.
   Concursul se organizeazã la sediul Spitalului Orãºenesc Baia de
Aramã, str. Iulian Predescu nr. 12.
   Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Spitalului Orãºenesc Baia
de Aramã, Biroul RUNOS, telefon 0785236052.

Manager, Dr. Pucã Bogdan Marian
ªef Birou RUNOS, Ec. Dragomir Rozina

 Radu Georgescu

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

a 
n 

u 
n 

þ

Verificarea de cãtre inspectorii de muncã a condiþiilor de muncã ºi a
modului în care sunt respectate prevederile legale de securitate ºi

sãnãtate în muncã aplicabile pe perioadele cu temperaturi extreme

COMUNICAT DE PRESÃ

   Pentru prevenirea unor îmbolnãviri
profesionale determinate de lucrul în
condiþii de temperaturi extreme
angajatorul trebuie sã ia urmãtoarele
mãsuri:
- asigurarea de cãtre angajator a
examenului medical la angajare ºi
a controlului medical periodic,
urmãrind depistarea precoce a
contraindicaþiilor pentru muncã la
temperaturi crescute;
- asigurarea primului ajutor ºi a
transportului la cea mai apropiatã
unitate sanitarã a persoanelor
afectate;
- trecerea dupã posibilitãþi în alte locuri
de muncã sau reducerea programului
de muncã pentru persoanele cu
afecþiuni, care au contraindicaþii privind
munca la temperaturi extreme.
   În contextul actualei pandemii ºi a
stãrii de alertã reamintim cã nu trebuie
neglijate mãsurile pe care angajatorii
cât ºi lucrãtorii au obligaþia sã le ia
pentru prevenirea infectãrii cu virusul
SARS-COV-2:
- spãlarea mâinilor cât mai des posibil
cu apã ºi sãpun sau dezinfectarea cu
un dezinfectant  pentru mâini pe bazã
de alcool;
- triajul epidemiologic la intrarea în
societate:
- utilizarea mãºtilor de protecþie;
- evitarea contactului cu persoane care
sunt suspecte de infecþii respiratorii acute:
- evitarea atingerii nasului, ochilor
sau gurii cu mâinile nedezinfectate;
- acoperirea gurii, nasului în caz de
tuse sau strãnut;
- dezinfectarea periodicã a
suprafeþelor de contact cu soluþii pe
bazã de clor sau alcool.

Inspector ºef Nicea Mergeani
Compartiment CRP

Mãdãlina Aurora Gîrlea

Principalul eveniment al perioadei a
fost ºedinþa de politicã monetarã a
BNR, desfãºuratã vinerea trecutã, unde
s-a decis menþinerea dobânzii cheie la
minimul istoric de 1,25%/an.

În comunicatul de presã care a fost
publicat dupã încheierea ºedinþei se
aratã cã „cursul de schimb leu/euro a
rãmas, totuºi, cvasistabil în prima parte
a lunii iulie, iar ulterior a cunoscut o
ajustare descendentã gradualã, în
principal pe fondul unor evoluþii interne
de naturã sezonierã”.

BNR ar putea majora dobânda sa de
politicã monetarã în ultima parte a
anului, dupã ce în Raportul prezentat
la începutul acestei sãptãmâni, banca
centralã anticipeazã o creºtere a
preþurilor cu 5,6%, aproape dublu faþã
de þinta de inflaþie a instituþiei care este
de 2,5%/an, plus/minus un punct
procentual.

Evoluþia a fost confirmatã miercuri de
INS, care a anunþat cã rata anualã a
inflaþiei a crescut cu 5% în perioada iulie
2020 - iulie 2021, iar de la începutul
anului majorarea este de 4,4%. 

În martie trecut, pentru a atenua
efectele pandemiei ºi a stimula
economia, BNR a redus dobânda sa
cheie de la 2,50 la 2%/an. Ultima tãiere
a fost realizatã la începutul acestui an
când rata a fost coborâtã pânã la
minimul istoric de 1,25%.

Noul ciclu de înãsprire al politicii
monetare a început deja, odatã cu
renunþarea la achiziþiile de titluri de stat
din piaþa secundarã ºi înmulþirea
operaþiunilor de atragere de depozite de
la bãncile comerciale, ceea ce permite
un control mai strict al lichiditãþilor din
piaþã. De altfel, guvernatorul BNR a
semnalizat de mai multe ori necesitatea
normalizãrii politicii monetare, fiind

Iarna ar putea aduce rate mai mari la credite
însã nevoie de identificarea momentului
oportun.

Bãncile centrale din Cehia ºi Ungaria
au decis în luna iunie majorarea ratei
de dobândã de politicã monetarã, de la
0,25% la 0,50%, respectiv de la 0,60%
la 0,90%.

În raportul zilnic al analiºtilor BCR
se anticipeazã cã o primã majorare a
dobânzii cheie de un sfert de punct
procentual ar urma sã fie decisã la
ºedinþa de politicã monetarã din 9
noiembrie, pentru ca anul viitor sã
urmeze alte creºteri, care ar urma sã fie
de 0,25 - 0,50 puncte procentuale.

Miercuri, indicele ROBOR la trei
luni, în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în lei,
a crescut de la 1,52 la 1,53%. Indicele
la ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, s-a oprit la
1,65% iar cel la 12 luni la 1,76%.

Creºterea preþurilor impune BNR sã
intervinã, în perioadele în care
presiunea pe curs devine ridicatã, în
condiþiile în care o apreciere a euro cu
1 punct procentual se propagã în
majorarea inflaþiei cu circa 0,2 puncte
procentuale.

Cursul euro a avut o tendinþã
descendentã, cel de luni fiind stabilit
la 4,9131 lei, minim al ultimelor patru
luni. La sfârºitul perioadei, media a fost
stabilitã la 4,9158 lei, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat în culoarul
4,913 - 4,917 lei.

Crearea în iulie de cãtre economia
americanã a 943.000 locuri de muncã,
exceptând pe cele agricole, faþã de o
prognozã a analiºtilor de 870.000, a
consolidat dolarul, care s-a apreciat
miercuri pânã la 1,1706 unitãþi/euro.

Analiza cuprinde perioada 3 – 11
august.
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1 SUA   39 41 33 113
2 China   38 32 18 88
3 Japonia   27 14 17 58
4 Marea Britanie  22 21 22 65
5 Rusia   20 28 23 71
6 Australia   17  7  22 46
7 Olanda   10 12 14 36
8 Franþa   10 12 11 33
9 Germania   10 11 16 37
10 Italia   10 10 20 40
11 Canada   7 6 11 24
12 Brazilia   7 6  8 21
13 Noua Zeelandã 7 6 7 20
14 Cuba   7 3 5 15
15 Ungaria   6 7 7 20
16 Coreea de Sud 6 4 10 20
17 Polonia   4 5 5 14
18 Cehia   4 4 3 11
19 Kenya   4 4 2 10
20 Norvegia   4 2 2 8
21 Jamaica   4 1 4 9
22 Spania   3 8 6 17
23 Suedia   3 6 0 9
24 Elveþia   3 4 6 13
25 Danemarca   3 4 4 11
26 Croaþia   3 3 2 8
27 Iran   3 2 2 7
28 Serbia   3 1 5 9
29 Belgia   3 1 3 7
30 Bulgaria   3 1 2 6
31 Slovenia   3 1 1 5
32 Uzbekistan   3 0 2 5
33 Georgia   2 5 1 8
34 Taiwan   2 4 6 12
35 Turcia   2 2 9 13
36 Grecia   2 1 1 4
36 Uganda   2 1 1 4
38 Ecuador   2 1 0 3
39 Irlanda   2 0 2 4
39 Israel   2 0 2 4
41 Qatar   2 0 1 3
42 Bahamas   2 0 0 2
42 Kosovo   2 0 0 2
44 Ucraina   1 6 12 19
45 Belarus   1 3 3 7
46 ROMÂNIA   1 3 0 4
46 Venezuela   1 3 0 4

Foºtii juniori de la Orºova au þinut România pe linia de plutire
Gãzduitã de Tokyo, cea de-a

32-a ediþie a Jocurilor Olimpice de
Varã a adus României doar 4 medalii,
dintre care una de aur ºi trei de argint.
Delegaþia þãrii noastre s-a clasat de-
abia pe locul 46 în ierarhia generalã,
dupã ce echipajul de dublu vâsle
feminin, format din Ancuþa Bodnar ºi
Simona Radiº, a urcat pe prima
treaptã a podiumului de premiere, ºi,
tot la canotaj, barca masculinã de
patru rame fãrã cârmaci, alcãtuitã din
Mihãiþã Þigãnescu, Mugurel
Semciuc, ªtefan Berariu ºi Cosmin
Pascari, ºi cea de dublu rame
masculin - Marius Cozmiuc ºi
Ciprian Tudosã au încheiat concursul
pe locul secund. Tot pe treapta a doua
a podiumului a urcat ºi Ana-Maria
Popescu-Brânzã, la spadã. De
precizat cã Bodnar, Þigãnescu,
Berariu ºi Cozmiuc, toþi patru
originari din zona Moldovei, sunt foºti
juniori lansaþi de CSS Orºova.

Singurul sportiv originar din
Mehedinþi calificat la Jocurile
Olimpice de la Tokyo a fost însã
cârmaciul nãscut în Orºova, Adrian
Munteanu, dar ambarcaþiunea de 8+1
masculin, din care a fãcut parte, n-a
trecut de serii ºi a ratat astfel
calificarea în finala probei respective.
De asemenea, fost junior la CSS
Orºova, Munteanu reprezintã de 3 ani
CS Dinamo Bucureºti.
   Un alt mehedinþean prezent la
Tokyo, dar ca antrenor, a fost
selecþionerul echipei naþionale de
fotbal U23, Mirel Matei Rãdoi, dar
tricolorii au avut un parcurs sub
aºteptãri. Dupã ce a învins, cu ºansã,
Honduras, scor 1-0, România a fost
surclasatã, cu 4-0, de Coreea de Sud,
iar în ultimul meci a remizat cu Noua
Zeelandã, scor 0-0, rezultate prin care
a încheiat grupa B pe locul 3 ºi a ratat
astfel calificarea în sferturile de finalã.
   Dupã JO de la Beijing (2008 -

locul 18, cu patru medalii de aur, una
de argint, patru de bronz), România
a avut rezultate din ce în ce mai
modeste la Jocurile Olimpice: locul
31 la Londra, în 2012, cu douã
medalii de aur, patru de argint ºi una
de bronz ºi locul 47 la Rio de
Janeiro, în 2016, cu o medalie de

aur, una de argint, douã de bronz.
   Cu un total de 113 medalii, dintre
care 39 de aur, 41 de argint ºi 33 de
bronz, SUA s-a clasat la Tokyo pe
primul loc în clasamentul general pe
naþiuni. Nu mai puþin de 93 de þãri au
câºtigat medalii, dintre care 65 au
cucerit cel puþin una de aur.

Clasamentul general pe medalii
48 India   1 2 4 7
49 Hong Kong   1 2 3 6
50 Filipine   1 2 1 4
50 Slovacia   1 2 1 4
52 Africa de Sud 1 2 0 3
53 Austria   1 1 5 7
54 Egipt   1 1 4 6
55 Indonezia   1 1 3 5
56 Etiopia   1 1 2 4
56 Portugalia   1 1 2 4
58 Tunisia   1 1 0 2
59 Estonia   1 0 1 2
59 Fiji   1 0 1 2
59 Letonia   1 0 1 2
59 Thailanda   1 0 1 2
63 Insulele Bermude 1 0 0 1
63 Maroc   1 0 0 1
63 Porto Rico   1 0 0 1
66 Columbia   0 4 1 5
67 Azerbaidjan   0 3 4 7
68 Republica Dominicanã 0 3 2 5
69 Armenia   0 2 2 4
70 Kîrgîzstan   0 2 1 3
71 Mongolia   0 1 3 4
72 Argentina   0 1 2 3
72 San Marino   0 1 2 3
74 Iordania   0 1 1 2
74 Malaezia   0 1 1 2
74 Nigeria   0 1 1 2
77 Bahrain   0 1 0 1
77 Arabia Sauditã 0 1 0 1
77 Lituania   0 1 0 1
77 Macedonia de Nord 0 1 0 1
77 Namibia   0 1 0 1
77 Turkmenistan 0 1 0 1
83 Kazahstan   0 0 8 8
84 Mexic   0 0 4 4
85 Finlanda   0 0 2 2
86 Botswana   0 0 1 1
86 Burkina Faso  0 0 1 1
86 Coasta de Fildeº 0 0 1 1
86 Ghana   0 0 1 1
86 Grenada   0 0 1 1
86 Kuweit   0 0 1 1
86 Rep.Moldova 0 0 1 1
86 Siria   0 0 1 1

 Mircea Oglindoiu
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Mã fraþilor, cãldurã mare, sã uscã ºi paharu
lu’ nerodu de Sucã, de-l pusasã la umbrã, cã de la
atâta soare pãnã ºi asfaltu’ turnat de nea Aladin,
preºedintele di judeþ, se ºtie, începe sã sã scurgã
de pe ºosele. O ia la vale, sã prelungeºte ca guma
de mestecat din Piaþa Sârbilor.

ªi cum e cãldura asta mare, zisã ºi al lu’
Zbanghiu cã el sã pregãteºte sã sã ducã. Cum unde
sã sã ducã? La marele eveniment di la rivirea, di la
nea Koler, fostu’ aspirant la fotoliu’ de primar al
Severinului, cã se lasã cicã cu zbenguialã mare,
cu Tarafu lu’ Cleante, cu de alde astea. Pã da, nea
Koler sã pregãteºte intens, dã cu mãtura în fiecare
zi, mai spalã cu furtunu’, mai stã pe oameni sã-ºi
facã treaba, sã mai uitã la TV-uri, da ºi la concurenþã
ce mai face. Cicã vrea sã depãºeascã La Vella de pe
Clisurã, aºa sã aude. Bine, aºa auzi Marghioala lu’
Fleaºcã ºi asta e cam surdã, una aude ºi alta spune.
Una peste alta, zisã al lu’ Zbanghiu cã îºi ia hainele
bune, luate de pin ‘89 de la Kladovo ºi sã duce. Sã
duce cu o zi înainte, cã vrea sã ocupe loc la piscinã,
aleasã ºi bolovanu’ de o sã-l punã ca sã ocupe loc.

Mã nepoate, coadã ca la boletine la mall, crezui
cã sã dã ceva gratis ºi mã bãgai mai în faþã. Sã
vezi ºi sã nu crezi, ierea coadã la odicolon. Pã
mã dusei ºi-i zisei lu’ Veta, care îºi luã cocoanele
ºi fãcurã coada mai mare. Da nu se dete nimica
gratis, cã ditai parfumeria zisã cã are numai
exclusivitãþi, cã vine parfumu’ direct di la arabi,

 nea Mãrin

Sucã ºi petrecerile lu’ al lu’ Zbanghiu, coada dupã odicolonu’ di la
mallu’ severinean ºi emoþiile lu’ nea junioru’ Tutilescu

de pe la cãmile probabel.
Pã altfel nu sã explicã ce
ierea cu ale preþuri, da sã
înghesuirã severinenii de
ziceai cã sunt plãtiþi de
ºeici. Ori mai ºtii?!

Nici nu ieºii bine di la
mall, cã nu mã vedeam de
fum, abia gãsii maºina în
parcare, aºa ierea de gros
fumu. Pã da, cã luã
groapa de gunoi foc,
probabel era prea plinã ºi
zisãrã sã reducã din
cantitate. Unde mai pui cã
nu-i costã decât o cutie de chibrituri. Bine, ieºi
nea Tutilescu la televizor, ºefu’ Gãrzii de Mediu,
sã bâlbâi de fro cinci ori în trei fraze, de nu ºtiai
dacã are emoþii sau e din cauzã de cuvinte
încruciºate. Ori poate amestecate.

 Arsãrã ºi casele pin judeþ, pi la Scãpãu, nume
predestinat, de ziceai cã sunt de paie, aºa cã e
mai mult decât o varã fierbinte pe meleagurile
noastre. Poate ºi nea junioru’ mai lasã petrecerile
ºi sã mai duce ºi la treabã, nu de alta da la câte
nereguli sunt în materie pin judeþ, nu e de mirare
cã sã întâmplã ºi de astea. Pã la aºa poluare,
parcã era aia cu plouatoru plãteºte, nu?!

Între timp, pi la Strehaia sã ascut sãbiile, da nu alea
de la turnuleþe, ci alea din
politichie. Începurã sã-l
atace pe nea Giura, primaru’
bre, mai cu perdea, mai pe
faþã, sã pare cã sã pregãtesc
ºi de ceva mai mult, da zisã
Sucã cã o sã afle ºi vã
spune. Cã lu’ ãsta micu
nu-i scapã nimica, zici cã
e vocea poporului.

ªi când ziceam cã
scãparãm de fumu’ di la
groapa de gunoi, hop,
explodã ºi o butelie. Mã
nepoate, aproape cã
uitasãm cã avem butelii la

Severin, þinu butelia sã ne aducã aminte de
vremurile lu’ Popescu. Cam aºa cum þinurã
liberalii sã ne aminteascã de programu’ cu primu
ghiozdãnel, dupã aia prima zi de ºcoalã, a doua
ºi tot aºa, pãnã la vacanþa urmãtoare. Copilãrii,
chestii-socoteli, de astea.

Mã fraþilor, da uitai sã  vã zîc de Sãrbãtoarea,
Festivalul, Petrecerea, adicã un fel de CHERMEZÃ ce
s-a desfãºurat timp de patru
zile de sfârºit ale sãptãmânii
trecute la Drobeta-Turnu
Severin, în Zona pietonalã de
pe strada Criºan. Ceva cu
bere, mici, sugiucuri º.a. A
fost Pandemia ºi de aia,
probabel, au venit severinenii
ºi nu numai sã sã distreze, în
numãr mare. Fãrã sã realizeze,
organizatorii, tanti Marinelaºi
nea Nelu, alþ i i  decât
autoritãþile locale, au
comemorat memoria defunctei ºi renumitei Fabrici
de bere ºi cogniac DROBETA. Cã tot am pomenit de
organizatori, chiar nu mai suntem în stare sa organizãm
un eveniment ºi trebuie sã chemãm pe alþii sã ia, sã
încaseze chirie pe spaþiu’ public?! Sau cine ºtie ce o fi
fost în spatele... tarabelor!?

Aºa cã toropeala continuã, vara la fel, aºa cã
fiþi iubiþi ºi optimiºti, pãnã data viitoare!

orele 13.00 - Adunarea sãtenilor ºi pregãtirea lor pentru prezentarea
celui mai frumos costum popular din lada de zestre a bunicilor;

orele 13.30 - Parada portului popular pe traseul Fântâna de la Staþie
                        Godeanu - Sediul Primãriei Godeanu;
orele 14.00 - Deschiderea programului cultural artistic perezentatã de
                        Dl. Dan ªalapa;
orele 14.15 - “Corul Kinonia” al Episcopiei Severinului ºi Strehaiei;
orele 14.40 - “Juniorii de la Godeanu”;
orele 15.10 - “Grupul Folcloric Moºtenitorii” Isverna;
orele 15.40 - Ansamblul “Liliac de la Ponoare”;
orele 16.10 - Ansamblul “Bordeiaºul” ªiºeºti;
orele 16.40 - Fanfara de la Godeanu;
orele 17.10 - Taraful “Dan Stoichinã”;
orele 18.00 - Diverºi interpreþi ai muzicii populare mehedinþene;
orele 22.30 - Focuri de artificii.


