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pag. 2Sãrbãtoarea “ZILELE COMUNEI GODEANU”

Deja devenite tradiþionale, sãrbãtorile
de tipul Sãrbãtoarea oraºului X sau a comunei
Y  s-au suspendat pe parcursul anului trecut
din cauza a ceea ce se numeºte pandemie, anul
acesta ele fiind oarecum estompate, asta funcþie
de rata incidenþei virusului Covid-19.
   În 15 august, graþie unei ºanse din acest
punct de vedere, comuna Godeanu a reuºit
sã organizeze aceastã manifestare, cea de a
X-a, în calendarul oficial, dar decalatã ºi ea
din luna mai, cum era programatã.
   Aºa cã, în mijlocul comunei, în faþa
Primãriei, scena amenajatã a primit
oasepeþii, invitaþi din mai multe comune,
artiºti locali ºi de talie mai înaltã.
   Primarul comunei, prof. dr. Sabina-Roxana
GHEORGHECI, aflatã la primul mandat, a
condus un staff organizatoric incluzând
personal al Primãriei ºi din membri Consiliului
local, care a manageriat exemplar, am zice,
sutele de persoane prezente, grupurile de artiºti,
invitaþii speciali, astfel încât, cu toþii, sã se
bucure pe deplin de sãrbãtoare, de surprize,
de programul artistic, de bucatele tradiþionale
oferite cu generozitate.
   Între grupurile prezente ºi care au urcat pe

15 august a fost, este ºi
va fi mereu despre Severin

scenã, s-au numãrat Corul “Kinonia” -
restrâns - grupul vocal folcloric “Izvoraºul”,
ambele ale Episcopiei Severinului ºi Strehaiei,
dirijor pr. Iulian Pruiu. Un moment deosebit a
fost interpretarea a capella a cântecului “Nu
uita cã eºti român” de cãtre pãrintele
arhidiacon Constantin GAMA de la Catedrala
episcopalã Drobeta Turnu Severin. Au mai
urcat pe scenã grupul folcloric “Moºtenitorii”
din Izverna, alcãtuit din niºte copii excepþionali,
îmbrãcaþi în costume populare specifice zonei,
cu dansuri ºi cântece din acelaºi areal
binecuvântat, soliste Izabela Buescu, Anastasia
Buzatu - doar 6 ani! - Gianina Þîrlui, grup pregãtit
de prof. Ana Buzatu, grupul “Liliac de la
Ponoarele”, o prezenþã strãlucitoare, cu
eleganþã ºi atitudine în prezenþa scenicã, copii
pregãtiþi de prof. Elena Martinescu, solistã,
Cosmina Hîrºovescu. Apoi, au fost gazdele,
prin grupul “Juniorii de la Godeanu”, plini de
energie, cu un program divers, dar bine pregãtit,
stãpâni pe text, pe coregrafie, pe partiturile
muzicale; instructor, prof. Mihaela Stãnculeasa,
directoarea ªcolii gimnaziale ªiroca, ºi
educatoarea Adina Turturea.
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Cei de la guvernare se luptã pentru
putere politicã fãrã sã le pese de oameni.
Bãtãlia în interiorul PNL între actualul
premier, dovedit “cu ochi umezi” ºi
purtãri nepotrivite, þepuitor de bãnci
americane ºi actualul preºedinte,
respectiv Trabadurul LuCovid este mai
importantã decât românii,  cetãþenii
care le-au încredinþat Puterea.

 Guvernanþii nu suflã o vorbã
despre dublarea preþului la gaze ºi
despre situaþia dramaticã a
consumatorului vulnerabil.

 În aceastã iarnã, facturile la gaz
vor fi duble faþã de iarna trecutã,
chiar ºi pentru consumatorii care au
fãcut contracte în regim concurenþial.

LIVIU MAZILU SENATOR PSD DE MEHEDINÞI:

Actualilor guvernanþi nu le pasã de oameni!
 România, sub conducerea

guvernelor liberale, a reuºit
contraperformanþa de a avea una dintre
cele mai scumpe energii  din Europa.

  Cei de la guvernare se luptã pentru
putere politicã, pentru tot felul de
interese de grup, sau personale, ºi nu
sunt interesaþi  despre dublarea preþului
la gaze ºi despre situaþia dramaticã a
consumatorului vulnerabil.

 Guvernanþii iau în calcul dezbaterea
rapidã ºi devansarea cu un an a
aplicãrii legii. Recunosc cã au greºit
când, la Senat, reprezentanþii Coaliþiei
PNL-USR au respins amendamentul
PSD care prevedea ca mãsurile pentru
consumatorii vulnerabili sã intre în
vigoare în septembrie 2021 ºi nu în
septembrie 2022 cum prevede forma
adoptatã de Senat.

Imediat dupã începerea sesiunii
parlamentare vom face demersuri
legislative prin depunerea de
amendamente pentru protecþia
consumatorilor vulnerabili.

#NuLePasãDeOameni
#Jungla #Haos

#IncompetenþãLaGuvernare”
                     Biroul de presã

Ce se întâmplã acum în Afganistan
ne ºocheazã sau emoþioneazã pe
toþi, prin dramatismul unei situaþii
pe care nu o bãnuiam.

Când eram tineri eram de partea
talibanilor datoritã filmelor cu

Silvester Stalone, ºi antipatiei pe
care o nutream faþã de invazia
sovieticã. Pãtimeam alãturi de
talibani, prin intermediul lui
Stalone, ºi ne „rãzbunam„ cumva
pe sovietici ºi pe tancurile lor.

Între timp lucrurile s-au schimbat
fundamental. A venit 11 septembrie
ºi invazia americanã ºi trãiam atunci,
prin intermediul televiziunilor, o altã
„rãzbunare”, de data aceasta
împotriva lui Bin Laden, cu gândul la
tragedia numitã 11 septembrie ºi la
suferinþa îngrozitoare a acelor zile.
Dupã aceea chestiunea afganã a intrat
pentru noi într-un con de umbrã, aº
spune în mod natural, þinând cont de
faptul cã suntem atât de îndepãrtaþi
unii de alþii. Doar din când în când
revenea pe tapet Afganistanul, atunci
când cãdea vreun oºtean de al nostru,

Lecþia afganã
moment greu pentru noi toþi, dar
parcã totuºi nu realizam realitatea
cruntã a frontului afgan.

O vedem acum, când ditamai
armata americanã se retrage ºi,
cum a fost în cazul Saigonului, lasã
în urmã crimã ºi pedeapsã. Putem
înþelege cã americanii ºi-au dat
seama cã Afganistanul nu poate fi
cucerit. Putem înþelege ºi cã se
retrag dintr-un rãzboi la care tot ei
au pus umãrul. Dar nu putem
înþelege graba ºi absurditatea unei
retrageri ale cãrei consecinþe
nefaste puteau fi diminuate, dacã
nu evitate cu totul.

E un eºec major pentru SUA. Ca
imagine sunt praf în ochii lumii, aºa
cum au fost dupã Vietnam. E un eºec

al întregului Occident care nu a reuºit
nici sã înþeleagã problema afganã, nici
sã gãseascã soluþii împotriva miºcãrii
talibane. Aºa cã am preferat sã dãm
bir cu fugiþii (ºi noi, ca membri NATO,
odatã cu americanii) ºi sã lãsãm o þarã
la cheremul unor... talibani. Sfâºiaþi de
rãzboaie, te mai miri cã atâþia afgani
au nãvãlit în aeroportul din Kabul în
disperarea de a fugi.

Nici sovieticii nu au reuºit, iatã cã
nici SUA cu întreaga coaliþie.
Afganistanul e o nucã prea tare. Din
pãcate vor suferi mii ºi mii de oameni
nevinovaþi, prinºi între orgoliul de
jandarm universal al americanilor ºi
sãlbãticia propriilor compatrioþi.

E o lecþie amarã de istorie pentru
toþi, o lecþie în care am aflat despre
iluzii, despre cruzime ºi absurditate,
ºi despre limitele umanitãþii noastre.
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În perioada 13 - 14 august a
avut loc cea de-a XXII-a ediþie a
Festivalului Naþional de Folclor
“Munte, munte, brad frumos”, la Baia
de Aramã, festival concurs,  de tradiþie
la care sunt prezenþi concurenþi din
toate zonele etno folclorice ale þãrii.
   Organizatorii Festivalului Naþional de
Folclor “Munte, Munte, brad frumos!”
sunt Consiliul Judeþean Mehedinþi,
preºedintele Aladin Georgescu,  prin
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
condus de managerul Emilia
Mihãilescu, în parteneriat cu Primãria
ºi Consiliul Local,  Baia de Aramã.
   Odatã cu festivalul au avut loc
ample manifestãri culturale, dedicate
comunitãþii de aici, respectiv Zilele
oraºului Baia de Aramã.
 Manifestarea competiþionalã
folcloricã a devenit de tradiþie prin
continuitatea sa de-a lungul anilor ºi
prin promovarea folclorului. Zonã
etnofolcloricã bogatã în tradiþii,
Festivalul Naþional de Folclor “Munte,
munte, brad frumos” ºi oraºul Baia de
Aramã reprezintã un reper pe harta
festivalurilor de profil naþionale.
   În cele douã zile ale manifestãrilor
dedicate festivalului de folclor, muzica
ºi voia bunã au fost asigurate de cãtre
Ansamblul Profesionist “Danubius”,
condus de maestrul dirijor Marian
Magheru, al Centrului Cultural
“Nichita Stãnescu”.
   Ansamblul “Danubius” a asigurat
acompaniamentul soliºtilor vocali ºi
intrumentiºti înscriºi în concurs, ºi a

Festivalul Naþional de Folclor
 “MUNTE, MUNTE, BRAD FRUMOS” Baia de Aramã, Ediþia 2021

oferit, de asemenea, locuitorilor
oraºului Baia de Aramã un adevãrat
spectacol extraordinar, un adevãrat
regal artistic, alãturi de soliºtii
consacraþi de la “Danubius” implicit
de la Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”, precum Anica Ganþu,
Angela ºi Ion Magheru, Ionela
Bãdãlan, Rodica Popescu, George
Vulcãnescu, dar ºi soliºti invitaþi sã
cânte la festival precum Olguþa Berbec.
   Laureaþii acestui festival, cu
siguranþã, vor avea un destin muzical
remarcabil, Festivalul Naþional de
Folclor “Munte, munte, brad frumos”
fiind un moment semnificativ în evoluþia
lor muzicalã ºi în recunoaºterea
calitãþilor vocale, interpretative, a
repertoriului specific zonei de origine
ºi a costumelor populare  care au
constituit valoarea prezenþei scenice
remarcatã de membriijuriului, specialiºti
în domeniul etnologiei, folclorului,
etnomuzicologiei:
- Preºedinte: Marin Valentin,
realizator emisiuni  Antena Satelor.
- Membrii:
- Jurnalist: Ianculescu Violeta;
- Prof. manager al CJPCT Dolj,
Etegan Amelia Violeta;
- Prof. canto: Dragotoiu Emilia;
- Prof. canto: Doina Durdan;
- Prof. dr. etnologie: Cornel Boteanu;
- Dr. Cristian Rãchitan.
   Trofeul Festivalului a fost câºtigat
de cãtre Gavriluþ Dorinel  Pîrvoni,
din judeþul Timiº, locul I a fost
câºtigat de cãtre Larisa Cîrlugea, În dimineaþa de 15 august a.c.,

poliþiºtii rutieri mehedinþeni au
desfãºurat pe drumul european 70 o
acþiune cu scop exclusiv preventiv.
Principalele obiective ale acestei
acþiuni au fost aducerea în atenþie a
principalelor cauze generatoare de
accidente rutiere ºi anume:
nerespectarea regimului legal de
vitezã ºi oboseala la volan, precum
ºi conºtientizarea necesitãþii
conducerii cu o vitezã adaptatã
condiþiilor meteo ºi de trafic.
   Modul de implementare al acestei
acþiuni a fost unul inedit. Poliþiºtii au
oferit fiecãrui participant la trafic oprit
în cadrul acþiunii, o cafea ºi o apã platã
rece, dar ºi o serie de recomandãri
privind conducerea autovehiculelor în
condiþii de siguranþã.

 O cafea ºi-o vorbã bunã!

locul II - Sorina Bonboruþã, locul III
- Medana Pîrjan, s-au acordat douã
menþiuni respectiv, Alexandra Nicu
ºi Ionela Raspor.
   De remarcat faptul cã a fost o
manifestare extrem de reuºitã,
datoratã implicãrii Consiliului
Judeþean Mehedinþi, preºedintele
Aladin Georgescu, a Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu” ºi a
managerului Emilia Mihãilescu.

* Odihniþi-vã bine înainte de a pleca
la un drum lung!
* Dacã nu vã simþiþi bine sau
suficient de odihniþi, nu conduceþi!
* Circulaþi cu viteza adaptatã condiþiilor
din trafic ºi nu uitaþi de politeþea rutierã!
* Evitaþi depãºirile în condiþii de
vizibilitate redusã!
* Fiþi calmi ºi rãbdãtori ºi veþi
ajunge în siguranþã la destinaþie!
* Respectaþi regimul legal de vitezã!
   Conducãtorii auto au primit cu
braþele deschise recomandãrile
oferite, fiind în acelaºi timp plãcut
surprinºi de neobiºnuita metodã de
desfãºurare a acestei acþiuni.
   Dorim tuturor participanþilor la
trafic, conducãtori auto ori
pasageri, cãlãtorii în siguranþã!

Pentru cã în fiecare an pe
15 august, oraºul port la Dunãre
sãrbãtoreºte Ziua Marinei, zi în
care cei cu credinþã cinstesc
Adormirea Maicii Domnului,
protectoarea marinarilor de
pretutindeni. Poate nu pe mãsura
frumuseþii sale ºi a locuitorilor sãi.
Pentru cã ºi anul acesta a sãrbãtorit
în tristeþe ºi în liniºte.
   Sãrbãtoarea din 15 august este
dedicatã ºi marinarilor. A celor care
au îmbrãþiºat una dintre cele mai
dificile meserii. O meserie plinã de
riscuri, privaþiuni ºi sacrificii. O
meserie care-i poartã mereu

   De asemenea, trebuie aplaudat ºi
primarul Ionuþ Tudorescu, aflat prima
datã în postura de organizator de
evenimente cultural artistice, de
ineditul pe care l-a oferit manifestãrilor
(deschiderea manifestãrilor prin
interpretarea unui celebru cântec de la
munte) ºi pentru faptul cã a adus pe
scena de la Baia de Aramã, soliºtii “de
acasã”, din zona de munte a
Mehedinþiului.

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

  G. Pogaci

15 august a fost, este ºi va fi
mereu despre Severin

departe de þarã, familie ºi prieteni.
O meserie în care prietenii le sunt
doar fluviul, marea, oceanul, cerul
ºi Sfântã Fecioarã Maria. Cu toate
acestea, dincolo de primejdiile
acestei meserii, marinarii trãiesc
bucurii pe care mulþi dintre noi nu
le vom cunoaºte niciodatã.
Cãlãtoriile lor vor reprezenta
totdeauna o descoperire unicã a
vieþii, sub semnul unei relaþii
aproape sacre cu fluviul, marea ºi
oceanul.

 Bun cart înainte marinari!
 Vânt din pupã!!!

Valeriu Pera



evenimentOBIECTIV mehedinþean 19 - 25.08.2021pag. 4

În fiecare an de praznicul
Adormirii Maicii Domnului, biserica din
comuna Godeanu îºi serbeazã hramul.
Anul acesta, duminicã, 15 august, când
Biserica Ortodoxã de pretutindeni
cinsteºte Adormirea Maicii Domnului,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, fiu al
satului, a slujit Sfânta Liturghie în
biserica din localitate, înconjurat de un
sobor de preoþi ºi diaconi.

Praznicul „Adormirea Maicii Domnului” sãrbãtoarea satului Godeanu

Din sobor, alãturi de Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim ºi pãrintele consilier
Administrativ Adrian-Antonie
Olarean, au fãcut parte ºi pãrintele
arhimandrit Ioanichie Nicolãescu,
stareþul Mãnãstirii Vodiþa, fiu al
satului Godeanu, pãrintele
arhimandrit Gherasim Armulescu,
stareþul Mãnãstirii Topolniþa precum
ºi pãrintele paroh Nicolae Oproiu -

consilier social al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei.

Dupã slujba Sfintei Liturghii,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
împreunã cu clerul slujitor, au oficiat
Sfânta Tainã a Botezului pentru Matei
Oproiu - fiul pãrintelui consilier social
al Episcopiei Severinului ºi Strehaiei,
pãrintele Nicolae Oproiu, paroh al
bisericii din Godeanu.

Tot în aceastã zi, dupã oficierea
botezului, pe esplanada din centrul
satului Godeanu s-au desfãºurat zilele
Comunei Godeanu. Festivitatea a fost
deschisã de primarul localitãþii dr.
Sabina Gheorgheci care a dat cuvântul
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim pentru
a binecuvânta aceastã adunare. Au
urmat alocuþiunile Preºedintelui
Consiliului Judeþean, Aladin
Georgescu, a senatoarei Stela Firu, a
deputatului Alin Chirilã ºi a colorlalte
oficialitãþi prezente la aceste momente

de bucurie.
În deschiderea festivitãþii zilelor

Comunei Godeanu, momente artistice
au fost susþinute de Corul Kinonia al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
precum ºi de Grupul Folcloric
„Izvoraºul” al Eparhiei Severinene.

Situatã în partea de N-V a judeþului
Mehedinþi, la o distanþã de 30 km de
oraºul Drobeta Turnu Severin, parohia
Godeanu este una dintre comunitãþile
ortodoxe vechi din Episcopia
Severinului ºi Strehaiei, cu tradiþii ºi
obiceiuri pãstrate din strãbuni.

Biserica are hramul Adormirea
Maicii Domnului ºi a fost construitã
în anul 1862 pe cheltuiala enoriaºilor,
fiind sfinþitã în anul 1869 de cãtre Prea
Sfinþitul Calinic al Râmnicului. Sfântul
locaº are formã de navã cu un antreu
la intrare, pronaos, naos ºi altar, fiind
construit din piatrã ºi cãrãmidã.

Pr. Marian Alin Giginã

     Luni 16 august 2021 biserica
parohialã din Lunca Banului
Mehedinþi ºi-a sãrbãtorit ocrotitorii,
pe Sfinþii Martiri Brâncoveni. Cu acest
prilej a fost oficiatã aici Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului
Ioan Gurã de Aur de cãtre Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, având alãturi
un ales sobor de sfinþiþi slujitori.
    Din soborul slujitor au fãcut parte
pãrintele Adrian-Antonie Olarean -
consilier Administrativ al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei, pãrintele Irinel
Troacã - secretar al protoieriei Strehaia,
pãrintele Petre Birceanu - preot slujitor
la Mãnãstirea Strehaia - fost preot al
acestei parohii, pãrintele Voicu
Angelo-ªtefan - parohul acestei
Biserici care a fost instalat aici în data

Sfinþii Brâncoveni - Hramul
bisericii din Lunca Banului

de 8 august 2021, precum ºi preoþi
de la parohiile învecinate.
   Rãspunsurile liturgice au fost date
de o parte din grupul psaltic
“Sfântul Nicodim de la Tismana”
al Catedralei Episcopale din
Drobeta Turnu Severin.
   La momentul chinonicului, rapsodul
oltean Ion Creþeanu - declarat în anul
2020 “tezaur uman viu”, director al
ansamblului Doina Oltului - a interpretat
“Balada Sfinþilor Brâncoveni”.
   La finalul Sfintei Liturghii pãrintele
Consilier Administrativ Adrian-Antonie
Olarean a dat citire vieþii Sfinþilor
Martiri Brâncoveni, iar Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a binecuvântat
aceastã sãrbãtoare de hram cu un
cuvânt de folos duhovnicesc.
   În cuvântul de învãþãturã de la

finalul Sfintei Liturghii Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim le-a vorbit celor
prezenþi despre martiriul Sfinþilor
Brâncoveni ºi i-a îndemnat sã
sporeascã rugãciunea ºi sã vinã la
bisericã în numãr din ce în ce mai
mare pentru a-i cinsti cum se cuvine
pe Sfinþii Martiri Brâncoveni -
ocrotitorii acestui sfânt locaº ºi pe
ceilalþi Sfinþi care sunt pictaþi în
aceastã frumoasã bisericã.
   Piatra de temelie a lãcaºului de
cult din acest sat a fost pusã de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
în ziua de 31 iulie 2006.
Construirea sfintei biserici, pictura
interioarã, amenajarea cu mobilier
sculptat, executarea finisãrilor

exterioare, acoperirea cu tablã de
cupru, amenajarea curþii interioare,
împrejmuirea cu gard de piatrã ºi cu
racle metalice, s-au realizat între anii
2006-2010, cu ajutorul enoriaºilor
din satul Lunca Banului, al altor
donatori, precum ºi cu sprijinul
Primãriei Strehaia, al Secretariatului
de Stat pentru Culte ºi al Domnului
Frâncu Ion, prin stãruinþa ºi purtarea
de grijã a preotului paroh Petre
Birceanu. Încununarea acestor
lucrãri s-a fãcut în data de 24 iunie
2012 prin slujba de sfinþire a bisericii
de cãtre un sobor de trei arhierei în
frunte cu Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi
Mitropolitul Olteniei.

Pr. Marian-Alin Giginã
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În prezent, Complexul
Energetic Oltenia (CEO) este un elefant
care se miºcã încet într-o lume extrem
de dinamicã. Deºi pare cã beneficiazã
de susþinerea politicienilor, în fapt,
aceºtia nu fac nimic pentru CE Oltenia.
Se mai aude ceva de planul de
restructurare? S-au creionat
investiþiile promise? Incapacitatea
noastrã de a gãsi soluþii pentru
restructurarea ºi decarbonatarea
sectorului energetic face victime.

Astfel, în dimineata zilei de 26
iulie a.c., Termocentrala Mintia a fost
închisã ºi se vede cu ochiul liber cã
nici CE Oltenia nu se simte prea
bine. Tot ce vedem sunt câteva
resturi aruncate cãtre „dulãii de
casã”, cã de, ºi „necrofagii” trebuie
sã trãiascã, nu-i aºa?

Riscurile pentru Sistemul Energetic
Naþional sunt, însã, majore. Odatã cu
închiderea centralei de la Mintia,
Complexul Energetic Oltenia a rãmas
pilon de bazã al Sistemului Energetic
Naþional, cu o capacitate de circa 1.500
de MW, ceea ce înseamnã nu mai puþin
de 20% din producþia naþionalã. Un
studiu din 2019 al TRANSELECTRICA
aratã negru pe alb cã, fãrã
termocentralele CEO, nu s-ar putea
asigura necesarul de energie al
României, nici dacã ar fi utilizatã
la maximum capaci tatea de
interconexiune pentru
importuri.

Pe 5 februarie, Comisia
Europeanã a anunþat
deschiderea unei investigaþii
aprofundate a ajutorului de
stat pentru restructurarea
companiei. CE Oltenia avea
nevoie de aprobarea
Comisiei Europene pânã la
finele lunii aprilie, pentru a primi
ajutorul de stat care îi permite
achitarea, fãrã penalitãþi, a
certificatelor de emisii de dioxid de
carbon aferente anului trecut.

Ce riscã România dacã Planul de
decarbonatare ºi restructurare nu va
fi implementat ºi, pe cale de
consecinþã, Complexul va fi
ameninþat cu insolvenþa?

Sã facem un exerciþiu de imaginaþie.
Suntem în plinã iarnã, e un ger de
crapã pietrele ºi totul a îngheþat.
Energia hidro ºi regenerabilele nu mai

Dispare, încetul cu încetul, CEO! R.A.A.N. s-a dus ºi nici CEO nu o duce prea bine. „Energofagii” ãºtia
care au mobilizat forþã de muncã trebuie sã disparã, încetul cu

încetul. Vrerea clasei politice e numai una, sã terminãm cu tot ce e al
statului, cã statul are prea multe ºi nu e bine. Curios, dacã privim

lucrurile din alt punct de vedere, este cã niciun politician local nu a
miºcat un deget pentru zona care l-a trimis în Parlament sau în

fotoliul de ministru. Aspect de care trebuie þinut cont în 2024, când ne
vor chema, iar ºi iar, cu arcanul, suta de lei, uleiul, laptele sau zahãrul

„din dotare”, sã îi ajutãm sã LE FIE BINE. Tot lor...

fac faþã, iar importurile de energie sunt
limitate de infrastructura existentã. Într-
o asemenea situaþie, grupurile
energetice pe cãrbune ale CEO lucreazã
la capacitate maximã ºi s-a reuºit ca,
de circa 45 de ani, România sã nu mai
treacã printr-o panã de curent generalã,
aºa cum a fost cea din mai 1977, care,
potrivit specialiºtilor, a produs daune
mai mari decât cutremurul din acelaºi
an, ce a devastat Capitala. Însã, dacã
CEO nu a reuºit sã se restructureze ºi
ºi-a închis facilitãþile pe lignit fãrã a
crea altele bazate pe resurse mai puþin
poluante, ce soluþie alternativã existã?
În acest moment, NICIUNA. Iar în lipsa
unor investiþii uriaºe, atât în
infrastructura de distribuþie a energiei,
cât ºi în noi capacitãþi energetice de
anvergurã, nu se întrevãd soluþii pe
termen mediu sau lung. Rezultatul: Un
blackout de proporþii, cum a fost cel
din Texas, din iarna lui 2020, care a
curmat zeci de vieþi, pare tot mai
plauzibil ºi în cazul României.

Într-o primã instanþã, 12.500 de
salariaþi ai CEO ºi familiile acestora
vor fi afectate direct din punct de
vedere financiar. Însã acesta este doar
vârful aisbergului. Conform
estimãrilor realizate la nivelul
Consiliului Judeþean Gorj, alte 122
de firme din judeþ depind parþial sau
total de activitatea CEO, riscând sã

trimitã acasã peste 7.000 de angajaþi.
Amintim punctual:
- ARTEGO SA - producãtorul local

de benzi transportoare, care realizeazã
cea mai mare parte din cifra de afaceri
din contractele încheiate cu CEO, ºi
care numãrã circa 870 de salariaþi;

- GRIMEX SA - producãtor de role
ºi subansambluri pentru transportul
cãrbunelui;

- TPSUT SA, TREFO SRL ºi
UZIMET INDUSTRY SRL - prestatoare
de lucrãri cu utilaje terasiere sau
GENERAL TURBO SA - furnizor de

echipamente termoenergetice.
În cazul tuturor acestor operatori,

dispariþia CEO, principalul lor client,
va genera scãderi dramatice ale
veniturilor, concedieri colective ºi,
implicit, reducerea taxelor ºi
impozitelor plãtite bugetelor locale ºi
de stat. Indirect, zeci de alte companii
din zonã vor resimþi reculul, odatã cu
scãderea puterii de cumpãrare a
populaþiei ºi migrarea în masã a
persoanelor active cãtre alte regiuni
mai ofertante din punct de vedere al
locurilor de muncã. Ca în orice
situaþie dramaticã profitorii sunt la
uºã, iar uneori sunt chiar în camerã.

***
Am primit pe adresa redacþiei un

link ºi un comentariu interesant. „O
vorbã din bãtrâni spune cã orice naº
îºi are naºul. Vorba se adevereºte ºi în
cazul “naºului” CEO (a se citi Daniel
Burlan) ºi al naºului sãu de cununie
(nimeni altul decât cel mai de ”succes”
afacerist gorjean, Nicolae Sarcinã).
Pentru mai multe detalii accesaþi...

De fapt e vorba de o fotografie în
care naºul Sarcinã se pupã cu finul

Burlan (sau invers ?!?).
Am apelat la sursele noastre din

CEO care ne-au confirmat situaþia: în
pozã este Daniel Burlan, actualul
preºedinte al Directoratului, cel care
s-a aflat ºi la conducerea fostei
Societãþi Naþionale a Lignitului
Oltenia - SNLO, acum parte din
Complex. Acesta a lucrat, înainte de
a ocupa actuala funcþie, la firmele
omului de afaceri Nicolae Sarcinã,
care este ºi naºul de cununie al
directorului Burlan. ªi, din nou
întâmplãtor, acelaºi Burlan, s-a

„cocoþat” în vârful piramidei CEO cu
sprijinul deputatului Vîlceanu.
Oricum, Daniel Burlan nu ºi-a uitat
vechii colaboratori ºi susþinãtori ºi
chiar le asigurã cele mai profitabile
contracte de lucrãri ºi prestãri servicii
la nivelul unor cariere miniere ale
CEO. Vorbim aici de vechile
obiceiuri: mai negociazã unele
contracte cu firmele lui Nicolae
Sarcinã ºi cu cele ale familiei
deputatului liberal Dan Vîlceanu, care
acum au exclusivitate; mai cumpãrã
sute de tone de calcar de la firmele
fratelui lui Dumitru Iacob - unul dintre
directorii Complexului; mai acordã
unele proiecte de investiþii la
capacitãþi care, conform Planului de
restructurare, vor fi închise începând
cu 2021; mai negociazã cu chinezii
realizarea marelui grup de 600 MW,
dar nimeni nu le spune cã cei din
Comisia Europeanã au impus mãsuri
pentru reducerea producþiei de
energie electricã pe bazã de lignit; mai
prelungesc anual, în schimbul a
câtorva miliarde de lei, contractele de
pazã cu firmele de casã, ai cãror
angajaþi au pãzit ºi pe cei din „mafia
cãrbunelui” atunci când sustrãgeau
sute de tone de lignit, cu
complicitatea unor poliþiºti, dar fãrã
ca responsabilii CEO sã sesizeze
lipsa vreunui kilogram de cãrbune.

SUCCES NIC COM  Voluntari,
TPSUT Motru, TREFO Rovinari,
UZITMET INDUSTRY Rovinari ºi
UZITMET TEHNOLOGY 2020
Rovinari, le regãseºti frecvent pe
listele de contracte ºi pe cele de
decontãri, iar ultimele trei, care sunt
administrate de rudele deputatului
Dan Vîlceanu, au încasat în
perioada 2019-2020 peste 38
milioane lei. Aºa se explicã ºi faptul
cã, în ultimul timp, Dan Vîlceanu a
devenit un ferm apãrãtor al
intereselor CEO ºi militeazã public
pentru menþinerea mineritului în
Bazinul Oltenia, lucru foarte bun
pentru Complex, dar ºi mai profitabil
pentru deputat.  St. JUST
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Probabil cazul este unic în lume! Nu existã precedent în care un
spital municipal sã fie amendat de niºte incompetenþi cu un miliard de
lei vechi ºi sã fie obligat sã demoleze douã clãdiri în care funcþioneazã
cu succes o unitate de primiri urgenþe ºi mai multe cabinete medicale.
Totuºi, la Orºova se poate!

Istoricul acþiunii tembele a administraþiei publice locale din Orºova
este unul care aproape cã sfideazã orice norme de logicã ºi bunsimþ.
Mai exact, Spitalul Municipal Orºova a fost amendat cu suma de
100.000 de lei ºi i s-a pus în vedere sã demoleze douã clãdiri.
Motivul este unul cel puþin bizar: Clãdirile, formate din unitãþi
modulare, s-ar fi ridicat peste o rampã auto împuþitã ºi inesteticã,
pe care autoritãþile locale o vor readusã la starea iniþialã. La toate
acestea se mai adaugã ºi atacul dat miºeleºte de un funcþionar fãrã
competenþe de la Compartimentul de Urbanism, susþinut de un
primar copt de dosare penale.

Managerul Spitalului Municipal a atacat în instanþã procesul
verbal IDIOT ºi a cerut suspendarea efectelor lui pânã la soluþionarea
cauzei. Cum era de aºteptat, judecãtorii de la Tribunalul Mehedinþi
au dat un verdict corect, în lipsa cãruia agresorii aleºi locali prin
votul cetãþenilor ar fi fost în stare sã intre cu buldozerul în spital.
Mai mult, artizanii celei mai idioate decizii din istoria mondialã a
administraþiei publice locale s-au ales ºi cu o notã de platã de
3.000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecatã.

Iatã ce spune managerul Spitalului Municipal, Adrian Cican:
„Consilierii demolatori ai SISTEMULUI MEDICAL din, la care se
adaugã... cercopitecii (de altfel, o maimuþicã simpaticã) din comisia
de anchetã desemnatã de Consiliul Local al Municipiului Orºova,
la care s-au adãugat ILEGALII... Stoica Marius Simion, Petre
Loredana Dumitriþa ºi Bucºã Ovidiu Nicolae.... AU PRIMIT DE LA
TRIBUNALUL MEHEDINÞI, O SCATOALCÃ, care (traducere plasticã
a sentinþei de astãzi) le spune celor citaþi de mai sus, cã BABUINII
POLITICI ORªOVENI, TREBUIE SÃ PLÃTEASCÃ 3.000 de lei
spitalului ºi cã SUSPENDÃ ACTUL SAMAVOLNIC DE AMENDARE
ªI DEMOLARE A CONSTRUCÞIILOR, emis de Primar, o chimistã
ºi un poliþist local (vã daþi seama ce cunoºtiinþe au cei trei)... ADICÃ
AU PIERDUT ÎN INSTANÞÃ!!!”.

Comentariile sunt de prisos faþã de gravitatea deciziei demolate,
din fericire, de instanþa de judecatã.

Demolatorii Spitalului din
Orºova, blocaþi în instanþã

Procesul verbal prin care o mânã de funcþionari incompetenþi,
susþinuþi de un primar copt de dosare penale ºi de o armatã de

consilieri locali orbiþi de urã, încercau sã amendeze Spitalul Municipal
Orºova cu 100.000 de lei ºi sã dispunã demolarea unor clãdiri

funcþionale din curtea spitalului, a fost blocat de instanþa de judecatã
de la Tribunalul Mehedinþi. Cel mai probabil, când au vãzut grozãvia

prin care niºte aleºi locali iau bani de la un spital ºi cer emolarea unor
secþii, ºi-au pus mâinile în cap. Anularea actului administrativ

DEMENT nu s-a judecat încã, dar efectele lui criminale au fost
suspendate, aºa cum era ºi normal. Dupã ce un funcþionar de la

cadastru i-a umilit, numindu-i generatori de corupþie, a fost rândul
judecãtorilor sã le dea peste bot.

Manifestãrile recente din Bucureºti,
cu “Parada LGBT”, cu cea pentru
menþinerea valorilor tradiþionale ºi cea
anti-vaccin au demonstrat, desigur,
sistemul democratic în care coexistãm,
noi, românii, de ceva timp. Dar a mai
demonstrat ºi câtã tensiune, apãrutã
deodatã cu aceastã ocazie, existã în
aceeaºi societate. Ce este, atunci,
normal? Sã trecem la ceea ce altãdatã
numeam “perversiuni sexuale”, ºi sã
umblãm pe stradã în chiloþei tanga, cu
sutiene aproximative, bãrbaþii epilaþi
ostentativ ºi machiaþi strident, cu fete
sãrutându-se pãtimaº ca sã arate
tuturor ce mult se iubesc ele? Aºa aratã
o societate... normalã? Aºa aratã
normalitatea? Aºa aratã morala ºi
educaþia moralã?
   Preºedintele Johannis, ne amintim,
avea un slogan prin campania
prezidenþialã, una cu “România
normalã”. Naivii de noi! Am crezut cã...
normalitatea la care se referea candidatul
de atunci, Johannis, era una în rezonanþã
cu valorile tradiþionale, acelea care au
întemeiat lumea ºi civilizaþia, dar ne-am
înºelat. “Normalul” la care se referea este
acesta, afiºat strident la Parada
respectivã. Desigur, dacã ai chef de
perversiuni, fã-le în camera ta, cu cine
vrei, în hogeac, la bordel, pe sub poduri,
mai ferit de ochii lumii, cã nu toþi vor sã
te vadã cum te masturbezi ori îþi face
cineva intromisiunea, alþii au copii pe
care ºi-i doresc feriþi de tentaþii ce sunt
legate subliminal de abuzuri, de
traumatisme...
   ªi mai are preºedintele Johannis un
proiect, “România educatã”. Care
educaþie, ºi care Românie? Educaþia
strãzii, educaþia fãcutã înaintea
instrucþiunii, înaintea deprinderii
valorilor perene de bine ºi de rãu, a celor
de adevãr, dreptate, libertate ºi egalitate?
O inversare a ciclului de adaptare socio-
profesionalã ºi economicã, juridicã,
moralã etc. a individului devine invariabil
distructivã, anormalã. Asta pentru cã
mai întãi se face instrucþia/învãþarea
privind valorile ºi þintele societãþii, apoi,
vine pachetul educaþional care reprezintã
cãile de atingere, de accesare a scopului
“e-ducere”, pe latineºte. Nu poþi, vrem
a spune, sã atingi un scop, dacã nu ºtii
ce înseamnã el, care sunt semnificaþiile
ºi efectele atingerii lui. Aºa, cu ordinea
rãsturnatã, desigur poþi atinge un scop,

ROMÂNIA NE-EDUCATÃ (I)
dar eºti manipulat, nu eºti conºtient
deplin ºi responsabil de urmãrile lui.
   Manipularea este o modalitate veche
ºi mult iubitã de guvernanþii ce luptã
împotriva propriului popor, a intereselor
celor pe care-i reprezintã, fie ei guvernanþi
locali, naþionali sau, mai nou, globali.
   În 1956, autorul Gunther Anders scria o
carte intitulatã “L’Obsolescence de
l’homme”, care se alãturã altor scrieri ce pun
accent pe metode ºi tehnici de manipulare,
între ele cea a NKVD-ului, spre exemplu,
giratã de celebrul de tristã amintire Beria,
care fãcea... recomandãri privind instaurarea
stalinismului în România ºi în alte spaþii
ocupate de Armata Roºie dupã al Doilea
Rãzboi Mondial. Cartea lui Anders se referã
la manipularea la care este supusã lumea
acum, în acest deceniu al neo-marxismului,
arsenal, aºadar, îndelung pregãtit, dupã o
acaparare treptatã, bine organizatã a
structurilor de putere mondiale - care, la
rândul lor, au fost create special în acest
sens - apropo, “Parada LGBT”, de unde o fi
avut atâþia bani, atâta infrastructurã, atâta
putere de mobilizare a câtorva mii de
oameni doar la Bucureºti, dacã nu existau
în prealabil, pregãtite, niºte  resurse? -
structuri care acum, le vedem acþionând de
la nivelul Parlamentului european, ca sã
dãm doar un exemplu, în sensul Noii Ordini
Mondiale, acea “normalitate” la care se
referea, cu siguranþã, preºedintele Johannis.
   Din cartea lui Gunther Anders, câteva
citate urmând a reveni asupra ei, cu alte
extrase, în alte ediþii ale ziarului nostru:
“Pentru a înãbuºi în faþã orice revoltã,
nu trebuie sã se acþioneze cu violenþã.
Metodele asemãnãtoare celor ale lui
Hitler sunt depãºite. Este suficient sã
creezi o condiþionare colectivã atât de...
puternicã încât ideea înseºi de revoltã
nu va mai apãrea în mintea oamenilor.
Idealul ar fi sã formatãm indivizii încã
de la naºtere limitând aptitudinile lor
biologic înnãscute.
   Dupã aceea, am continua
condiþionarea reducând drastic
educaþia, pentru a-i aduce la o formã
de inserþie profesionalã”.
   Vã sunã cunoscut? România
“educatã”, da, dar cum?

Sã continuãm cu încã un extras: “Un
individ incult nu are decât un orizont de
gândire limitat ºi, cu cât gândirea sa este
cantonatã în preocupãri mediocre, cu atât
mai puþin se poate revolta”.
(va urma) C. OVIDIU  Romeo Crîºmaru
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ODISEEA COLEGIULUI TEHNIC “DECEBAL” LA FINAL! (4)
Motto:

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

Constantin DINU - martie 2003

PERIOADA 2010-2014
   ... Precizam în episodul nr. 3 cã în 2010
finalizasem partea “teoreticã” a Dosarului
“DECEBAL”,  iar din 17 mai 2010,  Comisia de
expertizare tehnicã în construcþii, care urma sã fie
efectuatã de domnul Ion Mai Antal - expert tehnic
judiciar în specialitatea construcþii civile ºi
industriale, propus de Arhiepiscopia Romano-
Catolicã ºi aprobat de domnul primar Constantin
GHERGHE, împreunã cã inginerul Cãtãlin PREDUÞ
din partea Primãriei ºi domnul Vasile BUSUIOC,
coordonator de proiecte ºi programe din partea
Colegiului Tehnic “DECEBAL”, ºi-au început
activitatea “practicã”. Tot ce a însemnat suprafaþã
construitã desfãºuratã de 8.400 mp,  aflatã pe
suprafaþa de 6.000 mp, cuprinzînd clãdirea
principalã, internat, cantinã + sala de sport ºi
bucãtãrie, au fost luate la mãsurat, verificat ºi
calculat de expert ºi reprezentanþii noºtri.
   Tot în anul 2010 s-au stabilit coordonatele
principale pentru începerea celei de-a doua
expertize tehnicã topo-cadastralã extrajudiciarã
întocmitã de domnul Constantin VERIGÃ, secondat
de  domnul inginer PREDUÞ ºi domnul profesor
BUSUIOC. Este greu de cuantificat munca fizicã
ºi consumul psihic depuse de membrii celor
douã comisii, asta dacã luãm în calcul cã doar
sã stai cu cafeaua în faþã ºi sã numeri pînã la
8.400 ºi 6.000, te apucã... renunþarea numãrãrii!
   Este ºi unul dintre motivele pentru care tînãrul
Cãtãlin PREDUÞ a fost numit la conducerea
Serviciului Cadastru ºi Amenajarea Teritoriului,
iar domnul profesor Vasile BUSUIOC, întrunind
aprecierile colegilor, a fost desemnat în funcþia
de Director al Colegiului Tehnic “DECEBAL”.
   În anul 2014 cele douã expertize erau aproape
gata. Aveam deja toate datele preliminare, mai
cu seamã cã specialiºtii noºtri  informau mereu
Executivul Primãriei cu mersurile ºi demersurile
fãcute pe parcursul investigaþiilor. Din pãcate,

 urmare din numãrul trecut

la sfîrºitul anului 2014, colegii de la Comisia
Specialã de Retrocedare din Bucureºti ne-au
atenþionat sã grãbim finalizarea lucrãrilor de
expertizare, deoarece reprezentanþii
notificatorilor le-au deschis proces civil la
Curtea de Apel Craiova, considerînd cã aceste
lucrãri treneazã nepermis de mult (Dosar nr.
1737/54/2014).

PERIOADA 2015-2017
   Astfel, la sfîrºitul lunii martie 2015, C.S.R., cu
semnãtura directorului Ileana Alexandrina
BORDEIANU, ne-a trimis cele douã rapoarte. La
începutul lunii aprilie 2015, am primit  sentinþa
civilã nr. 53/04.02.2015 din dosarul de instanþã
menþionat, prin care Curtea de Apel Craiova
obliga membrii comisiei C.S.R. sã emitã
Deciziile de soluþionare a celor 3 notificãri
care fãceau obiectul dosarului 975/984/985/
28.01.2003. În mod normal ºi firesc, juriºtii
C.S.R. au fãcut apel la Î.C.C.J. pe motiv de
complexitate a Dosarului “DECEBAL”, dar ºi de
faptul cã noi ne aflam în perioada de posibile
contestaþii ale celor douã rapoarte.
   Într-adevãr, cele douã rapoarte au fost minuþios
cercetate ºi comparate cu situaþia juridicã ºi tehnicã
din teren.Aºa cum am precizat, profesionalismul,
devotamentul ºi responsabilitatea colegilor
juriºti ºi colegilor  desemnaþi în comisii, au
condus la semnarea celor douã rapoarte de cãtre
domnul primar Constantin GHERGHE, fãrã
obiecþiuni! Mai cu seamã cã cei doi experþi propuºi
de Arhiepiscopia Romano-Catolicã au decis cã
terenul bazei sportive aparþine grupului de
construcþii cu propunerea de a rãmâne în
proprietatea comunitãþii. Deºi am trimis încã din
vara anului 2015 rãspunsul prin care ne însuºam
cele douã rapoarte fãrã contestaþii, juriºtii C.S.R.
au aºteptat judecarea apelului. Acesta a fost pus
pe rol la data de 29.09.2016, iar prin  Decizia nr.
2350, pronunþatã în dosarul nr. 1737/54/2014,
Î.C.C.J. a menþinut obligaþia pîrîtului de a soluþiona
cele 3 notificãri depuse de Arhiepiscopia Romano-
Catolicã la data de 28.01.2003.

Cu trei zile înaintea Naºterii Mântuitorului
din Anul Domnului 2016, Comisia Specialã
de Retrocedare a Proprietãþilor Aparþinînd
Cultelor Religioase, a emis doar 2 (douã)
Decizii, prin care, în proprietatea Comunitãþii
Severino-Drobetane, rãmîneau douã treimi din
construcþii ºi teren, iar o treime din construcþii
ºi teren revenea Congregaþiei JESU. Unul dintre
colegii de la CSR a considerat de cuvinþã sã-mi
aducã o veste bunã de sãrbãtori ºi mi-a comunicat
cele stabilite. Mi-am zis în gînd cã se putea ºi
mai bine. Dar era loc ºi de mai rãu!

PERIOADA  24.01.2017- 20.10.2020
   Pe data de 24 ianuarie 2017, atît Decizia nr.

647/22.12.2016, cît ºi Decizia nr. 648/
22.12.2016, au fost înregistrate la Primãria
Drobeta Turnu Severin. Dupã 13 ANI ºi 11 LUNI,
cele douã acte administrative încheiau Dosarul
“DECEBAL” în termen de 30 de zile!
Sau ar fi trebuit sã-l încheie!
Ce s-a întîmplat?

Începînd cu anul 2015, tot prin dispoziþia
domnului primar Constantin GHERGHE, am
mai preluat o activi tate jur idicã cu o
componentã  penalã .  Cum în Dosarul
“DECEBAL” toate probele erau depuse ºi
aºteptam emiterea deciziilor, l-am considerat
încheiat din punctul meu de vedere. Aºa cã m-
am dedicat noii obligaþii de serviciu, mai cu
seamã cã îndrumam, verificam ºi semnam pentru
activitatea a 11 colegi pe acest sector.

Pe data de 25 ianuarie 2017, colega mea de
birou, doamna consilier juridic Mariana
MUFTUREL, a venit cu corespondenþa de la
Registraturã. Printre acte am gãsit ºi cele douã
Decizii înregistrate de secretarul primãriei ºi
trimise cãtre Biroului juridic-contencios pentru
repartizare. Am citit prima Decizie prin care
clãdirea principalã ºi terenul aferent au fost
retrocedate Congregaþiei JESU. Pe lîngã ce ºtiam,
am aflat cã începînd cu data de 24 februarie 2017
vom fi obligaþi sã plãtim chirie lunar, timp de 10
ani, pentru menþinerea afectaþiunii continuãrii
activitãþii ºcolare a elevilor Colegiului Tehnic
“DECEBAL”. Din calculele fãcute, nu era o chirie
deloc micã. A doua Decizie stipula cã restul
clãdirilor ºi terenul aferent, inclusiv cel destinat
activitãþilor sportive, rãmîn în proprietatea
Consiliului Local Drobeta Turnu Severin.

La punctul nr. 7 se menþiona ºi faptul cã:
“Prezenta Decizie poate fi atacatã în termen
de 30 de zile de la comunicare la instanþa de
contencios administrativ...”.
   Am restituit colegei cele douã documente
pentru a fi repartizate în cadrul biroului ºi le-
am urat succes la finalizarea Dosarului
“DECEBAL”!

... Fac un salt peste zile ºi ajung în dimineaþa
de 7 februarie 2017. Pe biroul doamnei
MUFTUREL se aflau cele douã Decizii, exact
în forma în care le primisem. Le-am luat ºi
am coborît la domnul primar, Screciu Marius-
Vasile. I-am spus cã preiau eu cele douã
Decizii, iar împreunã  cu colega mea vom gãsi
argumente sã sesizãm instanþa competentã
pentru a nu începe sã plãtim chiria lunarã chiar
cu data de 24 februarie 2017. Am primit
încuvinþarea domniei sale, iar doamna Mirela
PÃSAT, secretar general al C.L., mi-a repartizat
cele douã cauze.
(va urma)
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   „Atenþie!, se închid uºile”. Urmeazã
staþia PNL, cu peronul pe partea
Orban-Cîþu. Haideþi spre salonul
uriaº, în mijlocul „pacienþilor” politici!
E pãcat sã pierdem perioada
desperecherilor ºi împerecherilor din
„Guvernului meu”, care a intrat în
drepturi odatã cu rãzboiul Sicã-
Cîþulicã. În politica liberalã, nimic nu
se pierde. Totul se recicleazã, precum
guvernele Orban 1,2,3, Cîþu, Ministru
de finanþe, Cîþu premier. Jocul de-a
ºoarecele ºi pisica e monitorizat de
îngrijitorul Iohannis, în acelaºi þarc
convieþuind ºoarecii ºi pisicile de sub
stãpînirea lui. Pisicile dresate au
devenit docile, atacînd la comandã,
fãrã a fi nevoite sã alerge pe coclauri
dupã ºoareci, iar ºoarecii se lasã
prinºi pe principiul „serviciu contra
serviciu”. A fost nevoie de aceastã
reprezentaþie, iar „îngrijitorul” i-a
întãrîtat niþel ºi gata spectacolul de

A început perioada împerecherilor ºi desperecherilor

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

luptã politicã! Unde e morala?
Nicãieri! În preacurvia împerecherilor
ºi desperecherilor!

Ne vom explica acum, clinic
vorbind, de ce, politica româneascã
adãposteºte „pacienþi” penali sub
acoperiºurile funcþiilor de lux.
Complicitatea lor la ruinarea Þãrii
trebuie judecatã corect ºi aspru
pedepsitã! Au mers prea departe cu
impostura, corupþia, penalitatea,
egoismul ºi vînzarea cu ridicata ºi cu
toptanul a Þãrii!  Avem cod portocaliu
în planul politicii liberale ºi useriste!
ªtiu mai bine pãpuºarii - serviciile de
informaþii. Cîþu e una dintre pãpuºi.
Cum o fi ajuns un corigent, la propriu,
sã studieze în America ºtiu mai bine
tot pãpuºarii ºi, zice gura tîrgului,
matuisalemicul Isãrescu de la B.N.R.
Noi ºtim cã avem puºcãriaºi ºi
puºcãriabili în gaºca lui Iohannis, cel
care striga din toþi rãrunchii: „fãrã
penali în funcþii publice”.
  Începînd cu acesta, în conducerea
þãrii e o fojgãialã de penali ºi penale,
cu facultãþi la seral sau nefrecventate,
ºi diplome obþinute pe diplomatul cu
bani la „privaþi”. Iohannis a împãrþit
românii prin dezbinare ºi manipulare,
iar Guvernele liberale de paradã luptã
acum în douã tabere: Tabãra Iohannis
ºi Tabãra Bãsescu. ªi dã-i ºi luptã!
Lupta politica e cireaºa de pe tortul
democraþiei. A democraþiei noastre

originale, fondatã din start pe fapte
penale: asasinarea preºedintelui
Ceauºescu, a soþiei sale ºi lovitura de
stat, care a deturnat miºcãrile de
protest, prin preluarea puterii de cãtre
Securitate, susþinutã de factori de
putere externi ºi de elemente de putere
metamorfozate actual, cele mai
importante fiind în SRI ºi SIE.

În prezent, orice accedere în funcþii
de putere politicã sau economicã se
face exclusiv cu aviz extern, via SRI,
iar odatã ajunse pe funcþii, pãpuºile
cusute cu aþã albã executã totul din
pix ºi din burtã, cum le dicteazã cei
de la butoane. „România lucrului bine
fãcut”, „România educatã ºi re-
educatã”, niºte lozinci mincinoase ºi
condamnabile! Ghinion! Una peste
alta, lucrurile se vor agrava, iar odatã
cu lupta politicã inutilã ºi pacea
socialã. Românului îi va fi ºi mai greu
la iarnã, avînd în vedere scumpirea
energiei, a gazelor, a produselor
alimentare, a pîinii, care l-a lãsat pe
Cîþu repetent la preþ, precum ºi
îngheþarea veniturilor populaþiei.
Amãrîtele creºteri de pensii ºi salarii
demarate de guvernele PSD au fost
anulate de „Ciuma Galbenã” ºi de
explozia preþurilor, 2021 fiind declarat
oficial an al austeritãþii. De rîsul lumii,
în contextul în care, declarativ,
România are „cea mai mare creºtere
economicã din UE”. Guvernul liberal

a luat dintr-un buzunar ºi a pus în
altul de ochii lumii. Un buzunar spart
prin care banii se scurg „invizibil”,
dar a investit masiv în iarmaroace
militare. Un guvern campion al unor
miliarde de euro împrumutate cu
dobînzi astronomice, împrumuturi
îngropate în propria corupþie.
   Drobul de sare e atît de mare pentru
opoziþia infestatã cu exemplare
precum Rafila, Streinu-Cercel ºi alþii
ca ei, încît Marcel Ciolacu,
preºedintele de paie al celui mai mare
partid din România, care a reuºit
performanþa de a cîºtiga alegerile
parlamentare, fãrã a se alege nici
mãcar cu praful de pe tobã în Guvern,
ºi-a bãgat ºi mai mult coada între
picioare ºi schelãlãie tras de sforile
serviciilor, mimând opoziþia. Nu uitaþi
cã noi sîntem cei care achitãm opera
jafului naþional comis de „Guvernele
mele”! Noi suportãm mega-
împrumuturile Guvernului Cîþu, noi
suportãm modificarea legilor ºi
Constituþiei în favoarea unor
personaje politice ºi în detrimentul
þãrii  Deci nu excesul de sare, zahãr
ºi grãsimi dãuneazã grav sãnãtãþii
naþionale, ci excesul de corupþie,
trãdare ºi vaccinare, mituitã de
guvern cu micii din Obor, cu tichete
de masã ºi alte artificii toxice.

În mod normal nu aº scrie
despre dictaturã. E un subiect care
oferã atâta subiectivitate încât, de
cele mai multe ori, te întrebi pe ce
drum te afli. Pe poteca îngustã ºi
singuraticã a adevãrului sau pe
calea largã ºi atât de aglomeratã ce
duce spre ridicol.

Pericolul instaurãrii unei dictaturi în România,
realitate sau slogan politic?

În zilele acestea confuze, am
inventat o sumedenie de dictaturi
   De puþine ori dictatura este declaratã
deschis. În mod obiºnuit este adânc
îngropatã în compostul atât de variat
ºi de permisiv al “democraþiei”.
Aproape întotdeauna cei care au
dezbrãcat-o de zorzoanele specifice
celei mai autentice democraþii sub care
ea se ascunde ºi i-au expus public
goliciunea hidoasã au fost condamnaþi
pentru subminarea sacrosantului
statut democratic spre care pretindem
cã aspirãm sau au fost pedepsiþi
pentru atentat la statul de drept.
   Întrucât mãrul celor care au trãit în
condiþii de dictaturã realã a ajuns
ridicol de mic, pentru cei mai mulþi
dintre noi dictatura reprezintã o

noþiune abstractã, confuzã,
identificabilã dupã semnele incerte
clamate de politicieni aflaþi la
guvernare sau, mult mai des, de
aspiranþii la putere. Prin urmare, sunt
puþini cei care îi pot recunoaºte
adevãratele trãsãturi dar sunt mulþi cei
care, privind prin geamul aburit al
realitãþii, o aratã cu degetul.
   În zilele acestea, atât de confuze
ºi cu adevãrul atât de profund
mistificat, am inventat o sumedenie
de dictaturi, nici nu conteazã câte,
fãrã sã înþelegem cã dictatura este
una, atotcuprinzãtoare în oricâte
pãrticele am încerca s-o împãrþim.
Inventivi ºi poate împinºi de
interesul de a ascunde sub cât mai
multe cearceafuri goliciunea

adevãratei dictaturi, am descoperit
dictatura medicalã, dictatura
sanitarã, dictatura Pharma, dictatura
majoritãþii, dictatura minoritãþii,
dictatura strãinãtãþii, dictatura
bãncilor, dictatura strãzii, dictatura
parlamentului, dictatura maselor etc.
   De-ar fi sã discutãm numai despre
dictatura medicalã, una atât de actualã
ºi atât de devastatoare prin consecinþe,
iatã ce afirma cu puþin timp în urmã
Geza Molnar, fostul preºedinte al
Societãþii Române de Epidemiologie:
“Vã rog sã mã credeþi, nu este dictaturã
medicalã. Sub acest aspect, medicii ori
cã tac pentru cã au motive, ori cã sunt
«yes man» care aprobã niºte anomalii
ce încalcã, cu multã putere, atât
drepturile omului, cât ºi etica ºi morala,
atât medicalã, cât ºi administrativã”[1].

 continuare în pagina 10[1] https://www.demnitatea.info/2021/08/04/se-pune-problema-unei-dictaturi/
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Unii politicieni ºi oameni de afaceri
sau chiar unii funcþionari sau chiar
poliþiºti ºi magistraþi au ceva de ascuns
pentru cã le-au afecta viaþa personalã
ºi profesionalã. Sau chiar viaþa
publicã. Atunci când eºti plãtit din bani
publici este foarte greu sã îþi pãstrezi
funcþia dacã ai scheleþi în dulap ºi sunt
incompatibili cu funcþia, potrivit legii.
Este greu sã dai explicaþii când alþii au
plãtit pentru ce au fãcut. Sigur cã în
România toatã lumea este nemulþumitã
cã legea nu are nicio valoare ºi nu se
aplicã. Singurul principiu care pare sã
fie unanim acceptat legat de lege ºi
drept este cã orice român este de
acord sã se aplice legea, însã mai

  ªtefan Bãeºiu

Scheleþii, mai mari decât dulapul

puþin în ceea ce îl priveºte.
Sunt mulþi oameni în politicã

despre care nu ºtim mare lucru ºi care
au un trecut deloc transparent. Nu au
fost multã vreme persoane publice
sau nu au stat prea mult în România.
Este cazul premierului actual despre
care populaþia ºi chiar colegii din
politicã nu ºtiu mare lucru, decât cã
a studiat ºi lucrat în afara þãrii. Este ºi
asta o variantã de a prospera în viaþã,
sã intri în politicã. Dar ce interes avea
sã intre în politicã unul ca Florin Cîþu
care a lucrat în sistemul bancar, a pus
ceva bani la ºosetã, unii spun cã pe
afarã ºi, teoretic, nu mai ai nevoie de
expunere, dacã ai belele. Cãci Florin

Cîþu, intrând în politicã, nu a fãcut
altceva decât sã se expunã foarte mult.

Pare de la distanþã cã este un individ
mãcinat de ceva. Unii ar spune cã am
aflat ºi de ce anume, de beþia din SUA
ºi conducerea sub influenþa bãuturilor
alcoolice. Este un lucru pe care nu îl
ºtia multã lume. Se aude cã nici mãcar
pãrinþii premierului nu ºtiau despre
copilul lor cã a fãcut-o latã în SUA.
Florin chiar a fãcut tot posibilul sã nu
se afle ºi nici mãcar familia sa sã nu
afle. A venit acasã de Crãciun, în loc
sã meargã la proces. A dorit cu orice
preþ sã salveze aparenþele ºi a reuºit
timp de mai bine de 20 de ani. Este un
lucru foarte grav sã bei alcool ºi sã te
urci la volan. Nu existã scuzã. Sigur
cã sunt câteva situaþii de viaþã ºi de
moarte când se poate întâmpla sã urci
la volan ºi sã duci pe cineva la spital
sau o gravidã. ªi cam asta ar fi situaþiile
în care sã zicem cã ar fi o scuzã cã bei
ºi fãrã sã vrei eºti obligat sã faci un
anumit lucru de care depinde viaþa
cuiva. Ar putea exista iertare.

Premierul a þinut ascunsã aceastã
poveste. De ce a fãcut acest lucru ºi
nu a povestit cã are ceva scheleþi în
dulap? Sunt câteva explicaþii. Una la
mânã este cã, dacã avea la activ o
condamnare penalã, ar fi fost foarte
greu cu politica ºi mai ales cu o
candidaturã la un post de senator sau

la un post de ministru. Ar fi fost foarte
greu sã mai intre în cursa pentru un
post important în administraþia de
stat. Cum a reuºit sã lucreze totuºi în
sectorul bancar în câteva state ale
lumii ºi nimeni nu l-a întrebat dacã a
cãlcat vreodatã pe bec. Occidentalii
þin foarte mult la eticã ºi la structura
moralã a salariatului, mai ales dacã
acesta doreºte sã activeze în anumite
domenii de activitate.

Este o întrebare dacã Florin Cîþu ºtia
cã nu are nicio ºansã de succes în
politicã dacã se va afla de trecutul sãu
tumultuos în SUA ºi de alte chestii. Oare
or mai fi ºi alte chestii. La unii scheleþii
sunt mai mari decât dulapul. Este
scheletul actual destul de mare sã
pulverizeze cariera politicã ºi
administrativã a actualului premier?
Unii spun cã nu este exclus sã mai
aflãm ºi alte lucruri legat de Florin Cîþu,
mai ales dacã se va umbla dupã conturile
sale bancare din afara þãrii. Este vorba
de venituri care ar trebui sã se
regãseascã ºi în declaraþiile de avere din
România. Acestea sunt obligatorii la
ocuparea unei funcþii publice de mare
rãspundere. Apoi se mai calculeazã ºi
impozite ºi taxe pentru anumite venituri
ºi se cautã provenienþa acestora, în
sensul dobândirii legale.

Oare se va prãbuºi dulapul cu scheleþi
peste Cîþu?
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 Urmare din pag. 8Pericolul instaurãrii...
Profesorul Molnar este convins cã o adevãratã
dictaturã, pregãtitã de marea resetare, e pe cale
de a deveni efectivã, dar cei care o instaureazã,
etapã cu etapã (pandemia fiind una dintre etape),
sunt politicienii ce fac parte din elita foarte subþire
care conduce lumea: “Dacã nu vom judeca
aceastã pandemie sub aspectul deciziilor ºi sub
aspectul comportamentului ca ºi o problemã
naturalã, ca ºi boalã emergentã, vom ajunge la
toate nivelurile acelea de abuzuri ºi excese care
se produc în întreaga lume, respectiv în aºa-zisa
lume civilizatã europeanã ºi nord-americanã,
condusã de o elitã foarte subþire, de 1-2%. Aceste
abuzuri ºi excese pot fi explicate foarte bine din
punct de vedere politic, în cadrul unui concept
de mare resetare. COVID-19 este o boalã care
are o mortalitate aparentã în întreaga lume de 3,2.
ªi spun aparentã pentru cã nu se cunoaºte în mod
real câte infecþii au existat ºi se calculeazã la
numãrul de infecþii cunoscute. Pornind de la acest
lucru, vaccinarea a 70% din populaþia globului
nu va fi realizatã niciodatã. În schimb, cãlãrirea,
ca sã spun aºa, neacademic, pe populaþie ºi
impunerea cu diferite reglementãri absolut
neconstituþionale, neetice ºi imorale, fãrã nicio
discuþie pune problema unei dictaturi”[2].

Dictatura în România?
Noi, românii, o naþiune aproape ºtearsã de pe harta

statelor cât de cât importante ale lumii, cu identitatea
proprie pierdutã, fãrã interese majore în afarã de
mulþumiri cu plecãciune ºi a sãruta cu evlavie mâna
stãpânului, nu facem decât sã ne abandonãm cu
inconºtienþã acestei tendinþe autocratice.
   Poate fi vorba despre încercarea de a instaura o
dictaturã în România, fie ea ºi de catifea? Desigur,
pãrerile sunt împãrþite. Ele pleacã de la negarea
categoricã susþinutã, spre exemplu, de profesoara
de istorie Roxana Rusin, în viziunea cãreia acum
în România numai semidocþii, conspiraþioniºtii ºi
cei stãpâniþi de angoase ºi-ar putea închipui cã
trãim altceva decât o democraþie adevãratã: “Ameþiþi
de vaporii unei libertãþi prost înþelese, românii se
simt în permanenþã ameninþaþi: de Bruxelles, de
Occident în general, de mãsuri sanitare care vin ºi
contrazic tradiþii seculare. ªi aceastã confuzie
generalizatã a devenit un teren fertil pentru teorii
ale conspiraþiei, iar adepþii ei nu sunt deloc puþini
[…] Ne gãsim în faþa unui munte de pseudoºtiinþã,
prejudecãþi ºi angoase, toate acestea hrãnite de un
discurs înþesat de termeni care scapã înþelegerii
oratorilor”[3] ºi pânã la afirmaþia contrarã ºi

rãspicatã: “Din pãcate, astãzi, este o dictaturã feroce,
este afectatã serios libertatea de exprimare, este
amanetat viitorul României cu asemenea datorii”[4]
descrisã de politicianul Liviu Dragnea cu numai
câteva zile în urmã.
   Cel mai bine ar fi sã judecãm cu mintea
noastrã, demers în care ne ajutã politologul
Christoph Stefes, profesor la Universitatea
Colorado, din Denver, SUA. Profesorul Stefes
enumerã trãsãturile esenþiale ale unei dictaturi:
“Cercetãtorii au identificat trei factori pe care se
bazeazã puterea regimurilor autocratice. Acestea
sunt legitimare, represiune ºi cooptare. Aceºti
trei piloni se aflã în relaþie de interdependenþã
ºi formeazã, atâta timp cât se aflã în echilibru,
soclul pe care se ridicã liderul”[5].
   Tot politologul Stefes explicã pe înþelesul
nostru cum se manifestã în viaþa societãþii
fiecare dintre aceºti „piloni” ai dictaturii:
   Legitimarea. „Cel mai mare efect asupra
menþinerii la putere a unui lider autoritar sau a
unui regim nedemocratic îl are legitimarea. În
vreme ce orice guvern democratic este legitimat
prin alegeri, într-o dictaturã potentaþii trebuie sã
se legitimeze ei înºiºi”. Legitimarea este cheia
succesului, mai spune Stefes.
   Represiunea. „Interzicerea ºi reprimarea oricãrei
opinii divergente constituie un instrument mult
mai puternic […] Din timp în timp, se acþioneazã
dur împotriva demonstranþilor iar politicieni de
opoziþie sunt aruncaþi în închisori. Oprimarea are
însã loc cel mai adesea mascat. De exemplu,
ziariºti incomozi sunt târâþi în nenumãrate
procese pentru calomnie. O altã
metodã este trimiterea organelor
fiscale în control la organizaþiile care
criticã regimul”. Teama reprezintã
instrumentul de forþã al reprimãrii.
O societate bazatã pe teamã, iatã
esenþa dictaturii!
   Cooptarea. “Prin cooptare se
înþelege înregimentare în schimbul
unor privilegii. Oamenilor li se
propune sã se alãture regimului ºi
sã profite astfel de pe urma lui. Pe
solidaritatea astfel creatã se
sprijinã puterea dictatorului care a
distribuit privilegiile.
   Vi se pare cã seamãnã cu ceea ce
se întâmplã de o bunã bucatã de
timp în România? Sunt liderii noºtri
legitimaþi prin alegeri netrucate?
Sunt reprimate, uneori pedepsite cu
închisoarea, opiniile în contradicþie
cu linia oficialã? Sunt politicienii
opoziþiei aruncaþi în puºcãrii? Li se
fabricã procese de calomnie
ziariºtilor? Sunt trimise organele de

control la organizaþiile care criticã regimul? Au
privilegii cei care se alãturã regimului politic la
putere? Împarte preºedintele privilegii? Se
sprijinã prin aceste metode puterea liderului?
Este teama, impusã de regim, prezentã în viaþa
fiecãruia dintre noi?
   Dacã da, atunci ne îndreptãm spre dictaturã. Dacã
nu, nu. Rãspunzând la întrebãrile de mai sus pe
baza experienþei proprii, fiecare dintre noi poate
decide dacã pericolul instaurãrii unei dictaturi în
România este real sau dacã el este folosit doar ca
slogan politic de cãtre opoziþie.
   Tot politologul american Stefes afirma deschis,
surprinzãtor poate pentru cei mai mulþi, cã „în
aproape fiecare a doua þarã a lumii, la putere se
aflã un regim autoritar”. Deci, în jumãtate din statele
lumii ar fi prezentã, într-o formã sau alta, dictatura.
Spre care jumãtate se îndreaptã România?
   Nimeni nu poate nega cã politicianului român
îi convine acest climat. El se simte bine cu puteri
aproape discreþionale, cu reacþia popularã limitatã
pânã spre desfiinþare, cu oponenþii politici hãituiþi
de o justiþie aservitã, cu populaþia înspãimântatã
de organe ale puterii nesãtule de amenzi.
   ªi exemplele sunt nenumãrate. Alegem numai
unul: Dacã la un festival muzical la care participã ca
spectator prim-ministrul este permis sã fie laolaltã,
fãrã nicio restricþie suplimentarã, pânã la 75.000 de
persoane iar la o manifestaþie publicã de protest
împotriva guvernului condus de acelaºi premier
numai 500, unde e democraþia? Sau, cât de departe
ne aflãm de dictaturã?

[2] Idem
[3] https://www.contributors.ro/despre-dictatura-si-alte-
cuvinte-pe-care-nu-le-intelegem/
[4] https://www.agerpres.ro/justitie/2021/07/15/
dragnea-a-iesit-din-penitenciar-doi-ani-de-chin-si-
suferinta-in-romania-astazi-este-o-dictatura-feroce–
748468
[5] https://www.dw.com/ro/condi%C5%A3iile-
stabilit%C4%83%C5%A3ii-unei-dictaturi/a-17062255

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



actualitateOBIECTIV mehedinþean 19 - 25.08.2021 pag. 11

Construcþie la firul ierbii, asta face
partidul AUR. Strategia lui George Simion
de a comunica direct cu susþinãtorii ºi
membrii de partid continuã. Nu cu mult
timp în urmã la Sâmbãtã de Sus a avut
loc ªcoala de Varã ”Andrei ªaguna”, a
tinerilor din AUR, cu tema: COMUNICARE.
   Astfel, tineri de mare perspectivã, din
toate filialele judeþene, au fost instruiþi,
timp de câteva zile, despre modul ºi
felul cum “comunicarea” este unul dintre
cei mai importanþi factori în ceea ce
priveºte succesul AUR.
   Mehedinþiul, intrã ºi el pe harta
judeþelor unde AUR prinde contur, iar
tânãrul ce ne-a reprezentat cu succes la
acest eveniment este proaspãtul medic
veterinar, Cosmin Petriºor Mosoarcã,
liderul AUR din comuna Greci. (foto)
   Toate aceste manifestãri organizate de
Alianþa pentru Unirea Românilor au loc în
timp ce coaliþia de la guvernare pierde din

În timp ce PNL ºi USR se bat pe ciolan,
TINERII SE ADUNÃ ÎN ALIANÞA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

Creºterea rapidã a numãrului celor infectaþi cu varianta Delta
a Covid 19 dar ºi situaþia geopoliticã creatã de pãrãsirea de
cãtre SUA a Afganistanului, care a fost ocupat rapid de
talibani, au ca efect imediat creºterea cererii de monedã
elveþianã, care este consideratã drept un refugiu, la fel ca ºi
yenul japonez sau aurul.

Aceastã evoluþie va afecta puternic buzunarele celor care
încã mai au credite în franci elveþieni. Miercuri, moneda
helvetã s-a apreciat la 1,07 - 1,073 franci/euro dupã ce în
urmã cu doar trei ºedinþe se depreciase la 1,084 franci/euro.

Analiºtii internaþionali se aºteaptã ca tendinþa de întãrire
a francului va continua ºi cã pânã la sfârºitul anului cotaþiile
ar putea sã stabilizeze în jurul pragului de 1,055.

Aceastã evoluþie a fãcut ca BNR sã stabileascã o medie de
4,6017 lei faþã de 4,5898 lei, în ºedinþa de marþi. Maximul istoric
este de 4,6058 lei ºi a fost atins spre finalul lui aprilie 2020.

Cursul euro a scãzut la începutul acestei sãptãmâni la 4,9120
lei, minim al ultimelor patru luni. Urmãtoarele douã ºedinþe au
împins euro în sus, media fiind stabilitã miercuri la 4,9259 lei,
când tranzacþiile se realizau în culoarul 4,923 - 4,928 lei.

Prognoza de varã a Comisiei Naþionale de Prognozã
anticipeazã pentru acest an un curs mediu al euro de 4,92
lei, care ar urma sã urce în 2022 la 4,98 lei. Începând cu
2023 se prognozeazã depãºirea pragului de 5 lei, cu un
curs mediu de 5,03 lei, iar în 2024 acesta ar urma sã fie
de 5,08 lei iar în 2025 de 5,13 lei.

Prognoza CNSP anticipeazã o creºtere a PIB cu 7% în
acest an, valoarea inferioarã declaraþiilor premierului care
a afirmat cã aºteaptã un avans de 10%.

Euro a coborât la sfârºitul perioadei pânã la 1,1702
dolari, minim care nu a mai fost atins din noiembrie trecut.
Moneda americanã beneficiazã de statutul de „valoare
refugiu”, iar media a crescut la 4,2021 lei.

Investitorii aºteaptã întâlnirea marilor bãnci centrale
care se va desfãºura la sfârºitul lunii la Jackson Hole,
Wyoming, unde preºedintele Rezervei Federale, Jerome
Powell, ar putea anunþa momentul în care vor fi reduse
mãsurile de stimulare a economiei SUA.

Lira sterlinã a început perioada cu o medie de 5,8096
lei ºi a încheiat-o la 5,7806 lei.

Preþul gramului de aur a crescut miercuri de la 241,2066
la 241,6200 lei, în timp ce uncia a urcat pe pieþele
specializate la 1.784 - 1.793 dolari.

BNR a început sã pregãteascã terenul pentru momentul în
care va majora dobânda sa de politicã monetarã. Pentru
aceasta, ea a atras din nou de la bãncile comerciale, la începutul
sãptãmânii, depozite cu scadenþa la o sãptãmânã în valoare
de aproape 3,1 miliarde lei, la o dobândã de 1,25%.

Miercuri, indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a
stagnat la 1,53%. Indicele la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a urcat de la 1,65 la 1,66%
iar cel la 12 luni s-a oprit la 1,77%.

La sfârºitul perioadei, cotaþiile bitcoin scãdeau la 44.250 -
45.550 dolari iar ether aluneca la 2.950 - 3.90 dolari.

Analiza cuprinde perioada 11 - 18 august.

Francul elveþian se apropie
de maximul istoric

 Radu Georgescu

ce în ce mai mult din încrederea românilor.
   Mai trebuie menþionat faptul cã suntem
singurul partid din România care
organizeazã ºcoli politice autofinanþate. Pe
timpul nostru ºi pe banii noºtri!

Ioan N. TÃTUCU
Coordonator AUR Mehedinþi

 Urmare din pag. 1

Sãrbãtoarea “ZILELE COMUNEI GODEANU”

Cu inimitabila ºi dinamica prezenþã, fanfara
Godeanu, a avut un repertoriu specific, care a
încântat auditoriul, a susþinut partiturile de
hore ºi sârbe, pe care cei prezenþi s-au întrecut
sã le joace. Aceeaºi fanfarã a acompaniat-o ºi
pe Irina ZOICAN, primarul comunei Balta,
prezentã la manifestare, ºi care a susþinut un
recital de mai bine de o orã, în mijlocul piaþetei
comunale. A fost de-a dreptul încântator sã
vezi un primar cântând, Irina Zoican, ºi un
altul cu hora înainte, Sabina Gheorgheci!
   Tot din rândul administraþiei locale, a mai
fost prezent ºi Georgicã Pãtraºcu, primarul
comunei Ponoarele, atent la evoluþia pe scenã
a copiilor din grupul ponorean, dar ºi al
celorlalte, probabil sã constate diferenþe ºi
asemãnãnãri, deh, concurenþa! Dincolo de
glumã, felicitãri se cuvin acestor edili care
susþin ºi finanþeazã astfel de grupuri de copii
ºi elevi care sã menþinã interesul pentru tradþii
ºi datini, cântece ºi jocuri specifice.
   În acest context, sã semnalãm ºi distinsa
prezenþã a preºedintelui Consiliului judeþean
Mehedinþi, Aladin GEORGESCU, a
vicepreºedintelui Ionicã NEGRU, a senatoarei
Stela FIRU, a deputatului Alin CHIRILÃ. De
asemenea, au fost prezenþi Prea-Sfinþitul pãrinte
NICODIM, episcop al Severinului ºi Strehaiei,
stareþii mãnãstirilor Vodiþa ºi Schitu Topolniþei,
alþi reprezentanþi ai clerului creºtin ortodox.
   Atentã ºi permanent în mijlocul oaspeþilor
ºi al invitaþilor, îmbrãcatã într-un superb
costum popular, cu nuanþe de albastru,
primãriþa Sabina Gheorgheci a menþinut un
tonus ridicat al manifestãrii, s-a prins în horã,

a oferit informaþii, s-a întreþinut cu oaspeþii
din administraþia judeþeanã, a mers mereu
în mijlocul artiºtilor, a supravegheat
“bucãtãria de varã”, instalatã curat ºi cu un
meniu strict autentic, preparat la faþa locului,
sub privirile celor care au fost interesaþi. Un
argint viu, cum se spune, care nu a scãpat
din vedere niciun detaliu, fapt care a generat
o stare de siguranþã ºi de empatie reciprocã
între toþi participanþii.
   Partea a doua a însemnat concertul formaþiei
“Taraful Dan Stoichinã”, format din
profesioniºti ai folclorului ºi ai muzicii de
petrecere, care a stat la dispoziþia participanþilor
cântând instantaneu cam tot ce li se cerea, cu
soliºtii Cosmin Gruescu, Nelu Sbârcea, Camelia
Eana. Mai întâi, s-a desfãºurat pe mai multe
zeci de minute, un program de “hore de
pomanã”, un obicei al locului, dar care se
regãseºte în multe localitãþi oltene ºi nu numai.
Nu stãruim asupra acestuia, ne vom ocupa de
el într-un material separat, spunem doar cã el
omagiazã prin joc de horã pe cei trecuþi la cele
veºnice, în timpul jocului, familia sau cel care
plãteºte muzica împãrþind mâncare ºi bãuturã,
prosoape, batiste, lumânãri, buchete de
busuioc celor care se prind în horã, chiar ºi
celor de pe margine, inclusiv muzicanþilor.
   A urmat acestui moment comemorativ, dar
perfect integrat manifestãrii, programul mult
aºteptat de cântece, jocuri ºi dedicaþii, care a
durat mult spre înserare. Focurile de artificii au
bucurat o datã în plus participanþii, care, dupã
cãderea serii, au venit în numãr tot mai mare,
rãcoarea permiþându-le o mai lejerã prezenþã.

La mulþi ani, comunei Godeanu!
 Dan ªalapa
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În faþa lui Dumnezeu, popoarele nu sunt adunãturi
de lume, ci grupuri mari de oameni legaþi între ei prin
legãturi de sânge, de limbã, de tradiþii, de religie.
Nucleul unui popor este familia. Ea se dezvoltã sub
formã de triburi din ce în ce mai mari, ajungând apoi
sã formeze un popor. În faþa lui Dumnezeu, fiecare
popor are o menire în lume, o misiune, un obiectiv
de realizat. El apare ºi dispare în timp, în istorie. Ne
amintim cu câtã grijã a fost ajutat poporul evreu sã
evolueze printre alte popoare, sã se menþinã în viaþã,
sã-ºi realizeze menirea lui. A pornit de la un om ales
de Dumnezeu, de la Avraam. În planul divin, din acest
popor avea sã se nascã Mesia, adicã Mântuitorul, Cel
ce avea sã împace pe Dumnezeu cu oamenii.
Naþiunile, uniunile, federaþiile, imperiile sunt invenþii
târzii ºi ele înseamnã o sumã de popoare unite între
ele de interese comune, de forþã. La judecata universalã
de la sfârºitul lumii, vor fi judecaþi oamenii din toate
timpurile ºi din toate locurile, dar ºi popoarele.

Din istoria ºi experienþa altora, putem învãþa noi înºine
ca popor. Evreii au fost ocrotiþi de Dumnezeu atâta vreme
cât L-au ascultat, cât I-au împlinit poruncile. A adus
nenorociri asupra egiptenilor, pânã când aceºtia i-au
slobozit pe evrei; a despicat apele Mãrii Roºii, ca sã-i
scape de armata egipteanã; le-a dat mâncare ºi apã în
pustie patruzeci de ani, fiindcã L-au recunoscut ca
singur Dumnezeu, creator al cerului ºi pãmântului; le-
a supus popoarele din þinutul Canaanului, þara “laptelui
ºi a mierii” ºi le-a dat un teritoriu, în care sã se dezvolte
ca popor între popoare; le-a dat conducãtori înþelepþi,
care sã-i cârmuiascã printre alte popoare mult mai
puternice; i-a scos în repetate rânduri din robii grele,
atunci când nimeni nu mai credea cã neamul evreiesc
va mai putea sã supravieþuiascã în istorie; a ajutat ºi a
înãlþat pe fiecare individ în parte ºi neamul în totalitatea
lui, atunci când I-au respectat poruncile, sãrbãtorile,
când I-au dat ascultare.

S-a mâniat pe evrei, când aceºtia nu L-au ascultat: i-a
aruncat în robii, i-a lãsat sã fie bãtuþi în lupte cu alte neamuri,
le-a adus boli ºi nenorociri, a ras de pe faþa pãmântului
cetãþi ºi pãrþi ale poporului, când destrãbãlarea a atins
culmile ºi Dumnezeu n-a mai putut s-o rabde. A fãcut
aceasta cu popoare, dar ºi cu întregul neam omenesc în
momente de rãscruce. Sã ne amintim de alungarea din rai,
de turnul Babel, de potopul lui Noe etc.

Un popor se înalþã atâta vreme cât este unit, cât are
o credinþã puternicã în Dumnezeu ºi în viitorul lui,
cât are un ideal bine conturat. Se înalþã când îºi
chiverniseºte cu grijã bogãþiile naturale, pe care i le-
a dat Dumnezeu, bogãþiile moºtenite de la pãrinþi,
moºi, strãmoºi. Se înalþã, când are un cult puternic al
familiei, când respectã viaþa ºi valorile ei, când îºi
creºte copiii în ºcoala muncii ºi a înþelepciunii, a
temerii de Dumnezeu ºi a iubirii aproapelui. Se înalþã,
când are conducãtori înþelepþi ºi iubitori de neam ºi
de þarã, care pun mai presus de interesele lor interesele
þãrii, care sunt gata de a se jertfi pentru binele,
integritatea, unitatea ºi libertatea þãrii lor. Se înalþã,
când oamenii care-l formeazã sunt animaþi de idealuri

Înãlþarea ºi prãbuºirea unui neam
comune, care sunt mândri cã fac parte din acel popor
ºi cred cu tãrie în viitorul lui. Se înalþã, când fiecare
conºtientizeazã cã este o cãrãmidã din  marele edificiu
al neamului sãu. Se înalþã, când îºi cultivã cu grijã
limba, portul, muzica, dansul, arta, cultura în general,
religia ºi tradiþiile, care-l definesc ca popor în
concertul popoarelor. Se înalþã, atâta vreme cât nu-ºi
uitã istoria ºi strãmoºii, când se reazimã pe vremurile
de glorie ale neamului ºi priveºte cu încredere spre
viitor. Se înalþã, când îºi cultivã ºi-ºi promoveazã cu
grijã valorile ºi oamenii de valoare. Se înalþã, când
bisturiul legii curãþã fãrã milã de pe trupul þãrii crima,
hoþia, corupþia, nepotismul, favoritismul,
infracþionalitatea de tot felul. Se  înalþã, când fiecare
fiu al neamului se simte stãpân ºi în siguranþã la el
acasã, când munca este principala sursã de existenþã,
când competenþa este singurul criteriu de promovare
a cadrelor în toate domeniile de activitate. Se înalþã,
când fii lui tânjesc de dorul de a se întoarce acasã,
când sunt plecaþi, când sunt mândri cã fac parte din
acel popor ºi o spun cu tãrie.

Poporul se prãbuºeºte când îºi uitã credinþa, istoria
ºi strãmoºii. Se prãbuºeºte, când nu mai are încredere
în valorile proprii ºi fii lui socotesc cã numai alte
popoare sunt capabile de a realiza ceva. Se prãbuºeºte,
când îºi marginalizeazã oamenii ºi valorile, înlocuindu-
le cu altele de împrumut, strãine spiritului încetãþenit
prin veacuri. Se prãbuºeºte, când îºi ucide pruncii
nenãscuþi ºi nãscuþi, când mortalitatea depãºeºte cu
mult natalitatea, când moartea pustieºte satele ºi cetãþile
zi cu zi. Se prãbuºeºte, când sãnãtatea devine o marfã
din ce în ce mai scumpã, când învãþãmântul se
perverteºte ºi nu mai intereseazã pe copii ºi pe tineri.
Se prãbuºeºte, când pricopseala nu se mai câºtigã prin
muncã, ci pe cãi ocolite, ilegale ºi imorale. Se
prãbuºeºte, când nonvalorile ajung în vârful piramidei
sociale, când conducãtorii se ocupã de orice altceva,
numai de treburile þãrii nu. Se prãbuºeºte, când dispare
încrederea ºi unitatea dintre membrii lui, când dihonia
ia locul iubirii ºi frãþietãþii. Se prãbuºeºte, când credinþa
strãbunã e înlocuitã cu credinþe din import, când valorile
morale sunt aruncate la gunoi, în locul lor punându-se
nonvalori din cauza cãrora morþii se zvârcolesc în
morminte. Se prãbuºeºte, când bogãþiile þãrii sunt
vândute fãrã noimã ºi fãrã preþ de oameni inconºtienþi
ºi fãrã perspectiva viitorului. Se prãbuºeºte, când
populaþia e otrãvitã pas cu pas, prin mâncare, bãuturã,
aer ºi apã, fãrã ca sã-i pese cuiva cu putere de decizie.
Se prãbuºeºte, când, în mod sistematic, se cultivã
dezinteresul faþã de ceea ce e autohton, propriu,
dispreþul faþã de popor ºi de þarã. Se prãbuºeºte, când
nu mai are instituþii bine consolidate, când armata îi
este destrãmatã ºi aºteaptã pe alþii sã-l apere. Se
prãbuºeºte, când populaþia nu mai are încredere în
conducãtori, în instituþiile statului, în viitorul neamului,
când îºi ia lumea-n cap, ca sã-ºi poatã câºtiga o coajã
de pâine.  Se prãbuºeºte, când alte popoare mai mari
le înghit. Se prãbuºeºte, când e bolnav de
nedumnezeire! Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Urmare a condiþiilor climatice, a
acþiunilor de promovare a apei minerale
naturale, de conºtientizare a publicului
asupra beneficiilor acesteia, dar mai ales
a optimizãrii exploatãrilor, Societatea
Naþionalã a Apelor Minerale S.A. (SNAM)
a realizat, în luna iulie 2021, un volum
al vânzãrilor de apã de 129 de milioane
de litri, cu peste 20 de milioane de litri
mai mult decât în perioada similarã a
anului 2020. Rezultatele se constituie
într-un record istoric, mai cu seamã în
condiþiile de concurenþã cu alte tipuri de
ape îmbuteliate.

În perioada ianuarie - iulie 2021,
SNAM a vândut o cantitate de 680 de
milioane de litri de apã, al doilea cel
mai bun rezultat al ultimilor 5 ani,
estimãrile pentru întreg anul în curs
indicând o tendinþã ascendentã din
punct de vedere comercial, care sã
stabileascã ºi pentru întreg anul un
record pentru intervalul 2016-2021.

„Avem o realã satisfacþie în obþinerea
acestui rezultat, ca efort comun al noii
echipe de management a SNAM, atât în
sfera operaþionalã, de extracþie ºi livrare
cãtre îmbuteliatori, cât ºi în activitãþile
conexe, precum promovarea noilor
izvoare neexploatate sau a serviciilor de
analize de Laborator, pe care le furnizãm
tuturor celor interesaþi. Ne propunem
pãstrarea acestui ritm, menþinând
Societatea Naþionalã a Apelor Minerale
drept una dintre companiile-fanion ale
Statului Român.” a declarat Iuliu-Alin
Udriºte, director general SNAM.

Deþinãtoare a 34 de licenþe de
exploatare ºi a 8 licenþe de explorare,
SNAM este cea mai importantã unitate din
domeniul extracþiei ºi livrãrii de ape
minerale naturale ºi terapeutice, furnizând,
în prezent, aproximativ 50% din volumele
de apã mineralã naturalã îmbuteliate de
cãtre societãþile comerciale de profil din
þarã. Societatea are acþionar unic Statul
român, prin Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului ºi Turismului.

 Biroul de presã

Record istoric al
vânzãrilor de apã

mineralã pentru SNAM

   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
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

Sunt zile favorabile activitãþilor culturale,
rafinãrii mentalului ºi sufletului, dar mai ales
pentru a dialoga cu oameni erudiþi ºi ºcoliþi în
ale vieþii. Învaþã, informeazã-te, schimbã idei cu
cei dragi ºi traseazã-þi un plan de îmbogãþire a
bagajului educaþional. Poþi fi ajutat în acest sens
de cãtre prietenii care au cãlãtorit în afara
graniþelor þãrii sau de alþii care lucreazã deja în
alte þãri ºi îþi pot oferi amãnunte deosebite
despre filozofia ºi cultura altor popoare. Întâlniri
ºi dialoguri cu multã lume, cu ºefi, autoritãþi,
dar ºi cu persoanele importante din anturajul
prietenilor ºi al familiei. Foarte bine ar fi dacã ai
rezerva momente regulate pentru meditaþii
interioare ºi plimbãri în aer liber.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Cheltuiel i profesionale ºi  discuþii
importante referitoare la plãþi comune cu alþii,
dar ºi legate de veniturile obþinute din
colaborãri. Este posibil ca datoritã relaþionãrii
favorabile cu ºefii de la locul de muncã, aceºtia
sã-þi rãsplãteascã eforturile fie prin bani, fie prin
bunuri sau favoruri. Sunt susþinute cãlãtoriile
pe distanþe lungi, dialogurile cu persoanele
strãine sau implicarea în studii ºi cursuri pe
termen lung. De mare folos þi-ar fi planificarea
unor secvenþe de învãþare care sã te ajute în
ascensiunea socio-profesionalã. Sfaturile unei
persoane erudite din anturajul apropiat urmeazã-
le cu încredere. Dispute profesionale ºi controverse
în relaþiile cu prietenii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Este nevoie sã te ocupi de partenerul de viaþã,
dar ºi de colaborãrile socio-profesionale. Sunt
posibile discuþii aprinse de la faptul cã sistemul
tãu de valori morale ºi spirituale diferã mult faþã
de al celorlalþi. De asemenea, pot apãrea situaþii
parteneriale legate de o cãlãtorie îndepãrtatã, în
strãinãtate sau privitor la relaþionarea cu unii
prieteni. Prudenþã ºi rãbdare! Ascultã ºi ceea
ce au de zis ceilalþi. Cheltuieli pe facturi, plata
unor servicii de care te foloseºti împreunã cu
alþii, dar ºi sporirea veniturilor colaterale locului
de muncã. Sunt ºanse sã cãlãtoreºti, sã iei
legãtura cu persoanele dragi aflate în strãinãtate
sau sã te implici în studii ºi cercetãri diverse.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Activitãþi de rutinã, forfotã la serviciu, dar ºi
accentuarea unor afecþiuni vechi cumulate cu
obosealã. Planificã încã de la începutul sãptãmânii
ceea ce ai de fãcut în perioada actualã ºi urmeazã
atent fiecare pas. Pe de altã parte, odihneºte-te
conºtient ºi roagã-i pe cei dragi sã te ajute atât cât
pot sau cât este nevoie. Discuþii parteneriale, mai
ales cu partenerii din segmentul profesional.
Aparent sunt banalitãþi, dar fii prudent ºi priveºte
dincolo de amabilitãþile ºi mãºtile afiºate. Vor
reveni în prim-plan acþiuni comune cu aceste
persoane ºi discuþii desfãºurate undeva, cândva,
fiind nevoie de îmbunãtãþiri. Cheltuieli comune cu alþii,
facturi, datorii ºi investiþii.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Segmentul amoros îþi atrage atenþia fie prin
cheful de aventuri ºi frivolitãþi, fie prin discuþiile
ºi acþiunile cu cei dragi. Persoana iubitã te
provoacã la a stabili o relaþia profundã, cu efecte
pe termen lung sau la a rediscuta posibilitatea
unui act matrimonial sau a unui copil. Gândeºte-
te bine ce alegi, dar totuºi nu întârzia prea mult
cu rãspunsul! La serviciu este forfotã, relaþii
colegiale anoste, însã cu puþin efort ºi bunãvoinþã
vei depãºi totul cu bine. Intrã în discuþie ºi
colaborãrile din sfera socio-profesionalã, dar se
contureazã aspecte benefice. Cheltuieli majore cu
alþii sau datoritã altora.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Casa ºi famil ia reprezintã subiectele
principale de la începutul perioadei analizate.
Discuþii aprinse fie pe teme profesionale, fie
legate de sãnãtatea ta sau a unei rude. Fii
prudent, întrucât diferenþele de opinii spuse în
grabã, pe negândite pot declanºa neplãceri
gratuite, pe termen lung. Ocupã-te ºi de
gospodãrie! Relaþiile sentimentale îþi dau de
furcã, atât copiii, cât ºi persoana iubitã. Ies la
ivealã animozitãþi vechi, ce acum trebuie
discutate ºi lãmurite. Banii ºi bunurile sunt
mãrul discordiei în plan amoros. Pune limite
clare între sentimente, respect ºi nevoile altora
care vor de fapt ºi de drept, sã profite de pe
urma ta. Forfotã profesionalã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Discuþii ºi întâlniri cu persoanele din
anturajul apropiat, cãlãtorii pe distanþe scurte,
dar ºi posibilitatea de a te instrui prin lecturarea
unor cãrþi bune sau prin participarea la cursuri
scurte. Selecteazã-þi anturajul ºi informaþiile
cãrora le dai crezare. Nu tot ce este în preajma
ta îþi este ºi util. Treburi gospodãreºti ºi discuþii
aprinse cu membrii familiei pe teme parteneriale
ºi profesionale. Ascultã sfaturile celorlalþi,
pentru cã sunt obiective ºi dezinteresate. A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã relaþ iile
sentimentale ºi hobby-urile. Recreeazã-te alãturi
de cei dragi prin activitãþi amuzante. Eºti apreciat
ºi iubit de ceilalþi ºi de aici apare o serie de
situaþii benefice.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O perioadã în care relaþiile cu cei apropiaþi
îþi dau mult de furcã. Este vorba despre reluarea
unor discuþii ºi acþiuni privitoare la chestiuni
profesionale. Vei constata cã intenþiile tale sunt
foarte diferite de ale celorlalþi, aspect care duce
fie la îndepãrtarea de unii, fie la renunþarea unor
colaborãri sau proiecte comune. Cheltuieli pe
cele necesare traiului cotidian, pentru casã, dar
ºi pentru cineva drag aflat la nevoie. Sunt zile
bune pentru înfrumuseþarea spaþiului de locuit,
pentru întâlniri ºi discuþii agreabile cu membrii
familiei ºi cu neamurile. Se contureazã schimbãri
importante în plan amoros ºi în relaþia cu copiii.
Prudenþã, rãbdare, discernãmânt!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Eºti plin energie încã de la începutul
sãptãmânii, aspect care te ajutã sã trasezi planuri
de viitor. Dar, pe de altã parte, ai ºanse bune de
a finaliza treburi personale restante. Sprijin
important primeºti de la persoanele din anturajul
apropiat, numai dacã le permiþi acest lucru. Se
întrezãresc cheltuieli cotidiene, informaþii noi
privitoare la salarizarea de la locul de muncã,
dar existã ºi posibilitatea sã primeºti bani,
cadouri sau favoruri. Prudenþã la capitolul
financiar, întrucât sunt posibile erori ºi cheltuieli
nefondate. Discuþii ºi întâlniri agreabile cu
persoanele din anturajul apropiat, cãlãtorii
plãcute pe distanþe scurte, informaþii deosebite.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sunt zile favorabile pentru a te gândi pe
îndelete la planurile tale de viitor ºi la ce îþi
doreºti cu adevãrat. Interiorizarea, dialogul cu
propria-þi fiinþã, accesul la informaþii deosebite,
revelatoare te ajutã acum sã înþelegi mai bine
situaþiile în care eºti implicat. Sãnãtatea este
vulnerabilã, bine fiind sã-þi dozezi eforturile, sã
eviþi spaþiile aglomerate ºi oamenii care te
solicitã prea mult. Îþi vei reveni foarte bine ºi
repede din stãrile neliniºtitoare, orientându-þi
atenþia ºi eforturile spre acþiuni personale
constructive ºi spre oameni progresiºti.
Cheltuieli pentru cele necesare traiului cotidian,
dar ºi pentru casã, pentru membrii familiei sau
pentru rude.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Debutul sãptãmânii îþi aduce în preajmã
prietenii ºi persoanele importante din mediul
profesional. Discuþii  foarte interesante,
informaþii utile pentru dezvoltarea ta personalã,
dar ºi pentru sãnãtate. Totuºi ar fi bine sã eviþi a
povesti prea multe ºi prea mãrunte despre tine
ºi despre planurile tale de viitor. Sunt zile bune
pentru a te gândi pe îndelete la oamenii din
preajma ta ºi la situaþiile în care eºti implicat.
Este vremea potrivitã pentru a renunþa la tot ce
te nemulþumeºte ºi mai ales la persoanele care
s-au dovedit neserioase. În a doua parte a
perioadei analizate te vei simþi mult mai bine.
Se contureazã noutãþi f inanciare de mare
anvergurã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

O perioadã interesantã pentru segmentul
socio-profesional!  Întâlniri  ºi  discuþi i  cu
oameni importanþi, cu ºefi, cu figuri autoritare
din diverse zone ale vieþii cotidiene, invitaþii
la evenimente sociale, cu multã ºi diversã
lume. Caruselul de situaþii în care, vrei, nu vrei,
eºti antrenat te poate obosi la un moment dat,
de aceea fii prudent ºi implicã-te cu mãsurã.
Numai tu poþi gestiona corect ºi util tot ce
trãieºti. A te lãsa dus de val, nu se recomandã
acum. Discuþii cu prietenii pe teme financiare,
f i ind posibilã demararea unor colaborãri
fructuoase pe termen lung. Rãbdare, toleranþã
ºi dozarea eforturilor!

(19 - 25 august 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Facultatea de Mecanicã, Departamentul de IMST funcþioneazã în cadrul
Universitãþii din Craiova ºi asigurã cursuri universitare ºi
postuniversitare structurate pe urmãtoarele niveluri de formare care pot
fi vizualizate pe site-ul departamentului (www.imst.ro).
   În cadrul departamentului de IMST sunt autorizate ºi acreditate de cãtre
A.R.A.C.I.S. mai multe specializãri, având locuri bugetate respectiv cu taxã.
1.1 Ciclul de licenþã Înscrierea candidaþilor la Licenþã 06.09.2021 - 12.09.2021
În cadrul ciclului de masterat sunt autorizate urmãtoarele specializãri:
(4 ani = 8 semestre - 240 credite).
Domeniul            Domeniul     Programul de                 Locuri
fundamental         de licenþã      studii de licenþã       Fãrã taxã    Cu taxã
                          Inginerie ºi    Inginerie Economicã 17        20
                          management Industrialã
                          Ingineria        Ingineria ºi Protecþia 12        20

mediului       Mediului în Industrie
Inginerie        Navigaþie ºi 4           4

                          marinã ºi       transport maritim
                              navigaþie         ºi fluvial
1.2 Ciclul masterat
Înscrierea candidaþilor la Master 15.09.2021 - 19.09.2021
În cadrul ciclului de masterat sunt autorizate urmãtoarele specializãri:
(2 ani = 4 semestre - 120 credite).
Domeniul                                                                      Locuri
de master                                                              Fãrã taxã   Cu taxã
Inginerie ºi Ingineria ºi Managementul Calitãþii        1            27
Management Managementul Sistemelor Logistice       0           28
Ingineria       Managementul Mediului
Mediului         ºi Energie Durabilã    0            26

Ingineria Materiale avansate 0            30
Materialelor
Acte necesare pentru înscriere la concursul de admitere, forma de
învãþãmânt cursuri de zi:
diplomã de bacalaureat/adeverinþã tip pentru absolvenþii de liceu
promoþia 2020 (original);
 foaia matricolã (original);
certificat de naºtere, original + copie;
buletin de identitate, original + copie;
adeverinþã medicalã tip M.S.;
2 fotografii tip buletin de identitate;
chitanþa doveditoare a plãþii taxei de înscriere la concursul de admitere
/ acte doveditoare pentru candidaþii care solicitã scutirea de plata a
taxei de înscriere;

Pierdut Certificat clasificare M.D.R.T.
Nr. 4678/1899 din 18.02.2011.
Se declarã nul!

anunþ

   Oficiul de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã (OCPI) Mehedinþi a
încheiat contracte de finanþare a lucrãrilor de înregistrare sistematicã
a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 36 de unitãþi administrativ-
teritoriale (UAT) din cele 52 eligibile. Suma totalã alocatã pentru
înscrierea proprietãþilor din Judeþul Mehedinþi în evidenþele de cadastru
ºi carte funciarã, în anul 2021, este de 5.700.000 lei. Lucrãrile de
cadastru general se desfãºoarã în cadrul celei de-a ºaptea etape de
finanþare a Programului naþional de cadastru ºi carte funciarã (PNCCF).
Deschiderea cãrþilor funciare este gratuitã pentru cetãþeni, fondurile
necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenþiei Naþionale de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã (ANCPI), prin OCPI Mehedinþi.
      Primarii interesaþi sã înceapã sau sã continue lucrãrile de cadastru
general pe sectoare cadastrale au încheiat contracte de finanþare cu OCPI
Mehedinþi, conform listei ataºate.
   Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au
semnat contracte de finanþare cu OCPI Mehedinþi trebuie sã gãseascã
prestatori pânã la data de 27.09.2021. ANCPI va efectua plãþile cãtre primãrii
dupã deschiderea cãrþilor funciare aferente imobilelor recepþionate.
   În anul 2021, fiecare UAT poate primi pânã la 160.000 de lei pentru
înregistrarea proprietãþilor în sistemul integrat de cadastru ºi carte funciarã.
   În prezent, din totalul de 66 UAT-uri din Judeþul Mehedinþi, au fost cadastrate
în proporþie de sutã la sutã 2 comune (Rogova ºi Vânjuleþ),  iar în alte 14
localitãþi se desfãºoarã lucrãri de înregistrare sistematicã a imobilelor în
cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât ºi pe sectoare cadastrale.
   PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuitã pentru cetãþeni, a tuturor
imobilelor (terenuri, clãdiri ºi apartamente) din România în Sistemul
integrat de cadastru ºi carte funciarã. Programul este finanþat din veniturile
proprii ale ANCPI - peste patru miliarde de lei, din fonduri externe
obþinute prin Programul Operaþional Regional 2014 - 2020 - aproximativ
313 milioane de euro, dar ºi din bugetul local al primãriilor.
   Mai multe informaþii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe
pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro.

Persoanã de contact: Maria POPESCU
e-mail: maria.popescu@ancpi.ro telefon: 0252310432

COMUNICAT DE PRESÃ
OCPI Mehedinþi, 12.08.2021

OCPI MEHEDINÞI/Str. Serpentina Roºiori, Nr. 1A, Cod poºtal 220235, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinþi, ROMÂNIA
Certificat SR EN ISO 9001:2015
Telefon: (0252) 31 68 74; Fax: (0252) 31 93 40; e-mail: mh@ancpi.ro; www.ancpi.ro     Nr. 27921/09/R
                                                              Extrase carte funciara pentru informare online : ePay.ancpi.ro

1. BAIA DE ARAMÃ - 109924
2. BÂCLEª - 110571
3. BÂLVÃNEªTI - 110688
4. BRANIªTEA - 114060
5. BREZNIÞA-MOTRU - 110740
6. BROªTENI - 110875
7. CÃZÃNEªTI - 111097
8. CORCOVA - 111275
9. CORLÃÞEL - 111417
10. CUJMIR - 111444
11. DÂRVARI - 111550
12. DEVESEL - 111480
13. DROBETA-TURNU SEVERIN

- 109773
14. DUBOVA - 112904
15. GÂRLA MARE - 111783
16. GROZEªTI - 111989
17. GRUIA - 112030
18. HUSNICIOARA - 112129

Nr. crt.    Denumire UAT    cod SIRUTA
OCPI Mehedinþi

19. ISVERNA - 112370
20. MALOVÃÞ - 112664
21. OBÂRªIA DE CÂMP - 112744
22. OPRIªOR - 112771
23. ORªOVA - 110063
24. PÃTULELE - 112879
25. PONOARELE - 112995
26. PRISTOL - 113206
27. PUNGHINA - 113395
28. SALCIA - 113493
29. ªIªEªTI - 113625
30. ªOVARNA - 113698
31. STREHAIA - 110116
32. SVINIÞA - 113607
33. VÂNÃTORI - 113849
34. VÂNJU MARE - 110232
35. VLÃDAIA - 113929
36. VRATA - 114079
     TOTAL = 36

ªTIINÞE
INGINEREªTI
Cursuri de zi

Programul de studii de master
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Etapa 1: 28 august 2021
Voinþa Lupac - CSM Deva
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - Progresul Ezeriº
Pandurii Târgu Jiu - Viitorul Pandurii Târgu Jiu
2
Aurul Brad - CSM Reºiþa
Viitorul ªimian - CSM Jiul Petroºani
Etapa 2: 4 septembrie 2021
CSM Deva - CSM Jiul Petroºani
CSM Reºiþa - Viitorul ªimian
Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2 - Aurul Brad
Progresul Ezeriº - Pandurii Târgu Jiu
Voinþa Lupac - Gilortul Târgu Cãrbuneºti
Etapa 3: 11 septembrie 2021
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - CSM Deva
Pandurii Târgu Jiu - Voinþa Lupac
Aurul Brad - Progresul Ezeriº
Viitorul ªimian - Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2
CSM Jiul Petroºani - CSM Reºiþa
Etapa 4: 18 septembrie 2021
CSM Deva - CSM Reºiþa
Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2 - CSM Jiul Petroºani
Progresul Ezeriº - Viitorul ªimian

S-a stabilit programul competiþional la Liga 3
Viitorul ªimian, singura echipã din Mehedinþi prezentã în sezonul

2021-2022 din Liga 3, a fost repartizatã în seria 7, alãturi de cluburi
din judeþele Gorj, Caraº-Severin ºi Hunedoara. În prima etapã,
programatã pe 28 august, mehedinþenii vor juca, pe Stadionul
Municipal din Drobeta-Turnu Severin, cu Jiul Petroºani. În runda
secundã, Viitorul ªimian va evolua pe terenul principalei favorite la
promovare, CSM Reºiþa, dupã care va primi vizita echipei-satelit a
divizionarei secunde Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Progresul Ezeriº
(deplasare), Voinþa Lupac (acasã), Gilortul Târgu Cãrbuneºti (d),
Pandurii Târgu Jiu (a), Aurul Brad (d) ºi CSM Deva (a) sunt celelalte
adversare ale ªimianului în tur. Dupã disputarea returului, primele
4 clasate se calificã în play-off ºi vor lupta pentru promovare, iar
locurile 5-10 vor juca în play-out, pentru evitarea retrogradãrii.
Ultimele 2 clasate vor retrograda direct. “Seria este destul de grea,
dar noi vrem sã prindem play-off-ul. Nu putem vorbi despre
promovare, însã vrem în primele locuri”, a spus preºedintele echipei
mehedinþene, George Sãrãcin. În 2021 se vor juca ºi 6 etape din
retur, ultima fiind programatã pe 4 decembrie.

Voinþa Lupac - Aurul Brad
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - Pandurii Târgu Jiu
Etapa 5: 25 septembrie 2021
Pandurii Târgu Jiu - CSM Deva
Aurul Brad  Gilortul - Târgu Cãrbuneºti
Viitorul ªimian - Voinþa Lupac
CSM Jiul Petroºani - Progresul Ezeriº
CSM Reºiþa - Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2
Etapa 6: 2 octombrie 2021
CSM Deva - Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2
Progresul Ezeriº - CSM Reºiþa
Voinþa Lupac - CSM Jiul Petroºani
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - Viitorul ªimian
Pandurii Târgu Jiu - Aurul Brad
Etapa 7: 9 octombrie 2021
Aurul Brad - CSM Deva
Viitorul ªimian - Pandurii Târgu Jiu
CSM Jiul Petroºani- Gilortul Târgu Cãrbuneºti
CSM Reºiþa - Voinþa Lupac
Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2- Progresul Ezeriº
Etapa 8: 16 octombrie 2021
CSM Deva - Progresul Ezeriº
Voinþa Lupac - Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - CSM Reºiþa

Pandurii Târgu Jiu -
CSM Jiul Petroºani
Aurul Brad - Viitorul
ªimian
Etapa 9: 23 octombrie
2021
Viitorul ªimian - CSM
Deva
CSM Jiul Petroºani -
Aurul Brad
CSM Reºiþa - Pandurii
Târgu Jiu
Viitorul Pandurii Târgu Jiu
2 - Gilortul Târgu Cãrbuneºti
Progresul Ezeriº - Voinþa
Lupac

Componenþa celorlalte serii din Liga 3:
Seria 1: Bucovina Rãdãuþi, Foresta Suceava, CSM
Ceahlãul Piatra Neamþ, ªtiinþa Miroslava, Huºana
Huºi, Dante Botoºani, ªomuz Fãlticeni, CSM
Bacãu, Sporting Juniorul Vaslui, CSM Paºcani
Seria 2: Aerostar Bacãu, Oþelul Galaþi, CSM
Focºani, CSM Râmnicu Sãrat, Metalul Buzãu,
Viitorul Ianca, Sporting Lieºti, Sportul Chiscani,
CS Fãurei, Dinamo Bacãu
Seria 3: CS Afumaþi, SC Popeºti Leordeni, Farul
Constanþa 2, Agricola Borcea, FC Voluntari 2,
Înainte Modelu, Gloria Albeºti, Recolta Gheorghe
Doja, CSM Olteniþa, CSM Feteºti
Seria 4: FCSB 2, Progresul Spartac, Unirea
Bascov, CS Tunari, Dinamo Bucureºti 2, Flacãra
Moreni, Rapid Bucureºti 2, Academica Clinceni
2, Real Bradu, FC Argeº 2
Seria 5: Steagul Roºu Braºov, CS Blejoi,
Olimpic Cetate Râºnov, CSO Plopeni, FC
Pucioasa, KSE Târgu Secuiesc, Sepsi OSK
Sfântu Gheorghe 2, AFC Odorheiu Secuiesc,
Kids Tâmpa Braºov, FC Hermannstadt 2
Seria 6: CSM Slatina, Vediþa Coloneºti, ACSO
Filiaºi, Sporting Roºiori, Viitorul Dãeºti, CSM
Alexandria, Flacãra Horezu, Petrolul Potcoava,
Minerul Costeºti, Universitatea Craiova 2
Seria 8: ªoimii Lipova, Criºul Chiºineu Criº,
CSC Dumbrãviþa, Progresul Pecica, CSC
Ghiroda ºi Giarmata Vii, ACS Poli Timiºoara,
Avântul Periam, Gloria Lunca Teuz Cermei,
Frontiera Curtici, Pobeda Star Bisnov
Seria 9: CSO Cugir, Avântul Reghin, Gloria
Bistriþa Nãsãud, Sticla Arieºul Turda, Unirea
Ungheni, CS Hunedoara, AFC Unirea 1924 Alba
Iulia, Sãnãtatea Cluj, CS Ocna Mureº, Academia
de Fotbal Viitorul Cluj
Seria 10: Minaur Baia Mare, SCM Zalãu, CA
Oradea, Lotus Bãile Felix, Sportul ªimleu Silvaniei,
Someºul Dej, CSM Satu Mare, Progresul ªomcuta
Mare, Luceafãrul Oradea, CFR Cluj 2

 Mircea Oglindoiu
Programul turului din Seria 7
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Mã nepoate, mã
mehedinþenii mei cetitori de
Obiectiv, voi mai puteþi cu ale
cãlduri?! Oþ avea aer conþionat de
ãla, cum aui boierii de pi la
instituþii, de stau la umbrã cât e ziua
de lungã ºi dupã prânz se gândesc
cum sã facã sã rupã uºa.
   Pã da, pe unii îi vezi la bãlãcealã
de pi la amiazã, nici nu sã terminã
bine programu ºi hop la ligheanu

lu’ nea Vâlcu, cã unde sã sã
ducã?! Doar n-o sã batã drumu’
pãnã la Herculane.
   Aºa mai bine sã dusã nerodu de
Sucã la Ponoare, unde ierea a 15-a
ediþie a Festivalului din localitate, sã
vadã ce sã mai petrece ºi cum, anu’
ãsta. ªi ce sã vezi, nici cã se mai zãrea
pandemia, numai joc ºi voie bunã.
Nu putea lipsi nici nea Aladin, în
blugii de campanie, nici ceva
parlamentari, cum se cuvine, ca sã
marcheze teritoriul, nu care cumva sã
sã ocupe cu ãilalþi. Pã da, e întrecere
pi la parangheliile astea comunale,
care ajunge primu’, care pleacã ultimu
ºi pe câte cãrãri. ªi majoritatea o iau
pe mai multe, cã nu se ºtie niciodatã
unde te duce drumu’.
   Bine, lipsi nea Zimþea, nu ajunsã
nici nea Trancotã, cã nu mai sunt  nea Mãrin

Sucã ºi petrecãreþii di la Mehedinþi, cumetriile de-o varã ºi ºomaju-n floare
maºini de sãrviciu la scarã, ca
altãdatã. ªi di la Ponoarele nu sã
terminã petrecerea, cã toatã luna sã
þine di la una la alta. Pã da, al lu’
Zbanghiu sã dusã la Corcova, sã
mai ia neºte zaibãr ºi sã întoarsã
dupã trei zile, cã rãmasã la Corcova
Trail Race. Pã da, cã e deja tradiþie,
sã þine în fiecare an, da la Zbanghiu
junior fu prima datã, cã la el toate
sunt în premierã, cã el a venit pe

lume mai târziu ca ãilalþi ai lui. ªi
dete al lu Zbanghiu cu ochii de nea
Aladin ºi pi la Corcova, tot în blugii
de campanie, da de data asta
schimbã cãmeºa. Bun ºi aºa, mai
ales cã la Corcova sã lasã cu chef
de zaibãr, cu grãtare, cu mici ºi
neºte bere, toate bune de petrecut
pãnã dimineaþa.
   Bunã ºi vara asta, mai mult pe
petrecanie decât pe muncã. Între
timp sã mai anunþã neºte lucrãri, pe
la neºte drumuri, da pe zãpuºeala
asta nici câinii nu latrã, iar pi la
spitale sunt mai degrabã neºte
muncitori care nu ºtiu cu ce sã
înceapã mai întâi, de cât e de lucru.
   Aºa cã nea Aladin trecu ºi pi la
Zilele comunei Godeanu, cã nu sã
cade sã lipseascã de pi la unii ºi sã
sã ducã doar pi la alþii, aºa e
frumos. Acuma, aicea fu

corespondent special Tanþa lu
Pecingine ºi asta nu bagã mâna în

foc, cã nea preºedintele plecã cu
portbagaju gol, da acuma neºte
þuiculiþã proaspãtã n-a omorât pe
nimenea. Face bine ºi la zãpuºealã,
cã ºtiþi cum e, cui pe cui sã scoate.
   ªi când ziceam cã gata, trecurã
toate zilele, cumetriile ºi altele
asemenea, îl chemã nea Stoica di la
Orºova pe nea Aladin, sã
sãrbãtoreascã zilele municipiului ºi
sã facã pace, cã doar au trecut
alegerile. Sã mai cheltuirã neºte bani,

sã mai scoasã lumea de pin casã,
mai cumpãrarã la copii o acadea, o
caramea, un balon, ceva ºi toatã
lumea ieºi mulþumitã din treaba asta.
   Între timp, probabel di la atâtea

petreceri, crescu rata ºomajului în
Mehedinþi, semn cã toatã lumea

mai mult trage mâþa de coadã. ªi
dupã aia ne mirãm cã nu avem o
þarã ca afarã, ori un oraº cum au
alþii. Da ne-om reveni vreodatã?!
    Sã pare cã administraþia
municipiului Drobeta Turnu
Severin ºi-a revenit ºi a mai adus
o fi rmã pentru salubrizarea
oraºului denunþând, dupã mulþi
ani, supremaþia ºi cârdãºia unui
singur operator. Sau or fi ajuns ºi
pe la noi ideile franþuzeºti de la

capitalã. Ar fi bine sã nu fie o altã
formã de parandãrãt!
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


