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Dacã ar fi sã ne întrebe cineva cine a fost ministrul finaþelor în vremea
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Editorial  de Sorin Vidan

   Bucureºti, 25 august 2021  -
Cheltuielile generate de începerea anului
ºcolar sunt în creºtere cu 16% anul
acesta faþã de 2020, urmând sã se ridice
la aproximativ 32,5 miliarde de dolari,
iar instrumentele digitale înlocuiesc
rechizitele ºcolare tradiþionale, astfel
încât vânzãrile de produse bazate pe
tehnologie destinate elevilor vor
înregistra o creºtere anualã de 37%,
reiese din studiul Deloitte back-to-
school 2021. Pentru cumpãrarea
produselor de tehnologie legate de
ºcoalã, 49% dintre participanþii la studiu
spun cã magazinele online reprezintã
prima opþiune, iar 41% preferã
comercianþii de tip discount.
   Percepþia consumatorilor s-a
îmbunãtãþit în acest an, dat fiind cã 45%
dintre respondenþi estimeazã o evoluþie
pozitivã a condiþiilor economice în
urmãtoarele ºase luni (faþã de 23% în
2020), 55% sunt mai încrezãtori în
perspectivele economiei acum decât la
finalul anului trecut (17% în 2020), iar
78% au o situaþie financiarã similarã sau
mai bunã a gospodãriilor decât în urmã
cu un an (71% în 2020). În aceste
condiþii, cheltuielile pentru ºcoalã ajung
anul acesta la cel mai ridicat nivel din
perioada recentã, respectiv 612 dolari/
copil (în creºtere de la 529 de dolari/
copil în 2020). Per ansamblu, anul
acesta, 40% dintre gospodãrii se
aºteaptã sã cheltuiascã mai mult pe
articole de ºcoalã decât în anul anterior.
   Dintre cei care achiziþioneazã produse
de tehnologice, 31% intenþioneazã sã
cumpere computere ºi echipamente
hardware (în creºtere de la 22% în
2020), în timp ce 37% au în plan sã
cumpere dispozitive electronice (faþã de
24% în 2020). În acelaºi timp, 44%
spun cã opteazã pentru mai puþine
consumabile tradiþionale pentru ºcoalã,
deoarece copiii lor folosesc mai mult
tehnologiile digitale la ore ºi dupã
ºcoalã. Totodatã, chiar dacã ºcolile se
deschid fizic, 58% dintre respondenþi
au în vedere cumpãrarea de resurse de
învãþare online pentru începerea ºcolii
(în urcare de la 51% în 2020).

Studiu Deloitte: cheltuielile cu începerea
anului ºcolar, tot mai mari. Produsele de

tehnologie înlocuiesc treptat rechizitele clasice

   Pe categorii de produse de
tehnologie, cea mai mare parte a
cheltuielilor va merge cãtre produse
electronice (5,9 miliarde de dolari, cu
47% mai mult decât în 2020) ºi
calculatoare ºi echipamente hardware
(5,9 miliarde de dolari, cu 20% peste
suma cheltuitã în urmã cu un an).
   „Costurile pãrinþilor cu ºcoala au
crescut semnificativ ºi în România în
pandemie, având în vedere cã cei mai
mulþi au fost nevoiþi sã cumpere
echipamente IT pentru educaþia online.
Pe fondul acestor achiziþii, dar ºi al
investiþiilor realizate de companii ºi
instituþii publice pentru a asigura soluþii
pentru munca la distanþã, piaþa localã de
IT&C a crescut cu peste 20% în 2020
faþã de 2019, conform datelor oficiale. În
plus, dat fiind faptul cã procesul de
digitalizare trebuie sã continue în toate
structurile societãþii, este de aºteptat ca
ritmul de creºtere pe aceastã piaþã sã
rãmânã accelerat cel puþin pentru urmãtorii
trei-patru ani”, a declarat Raluca Bâldea
(foto), Partener Servicii Fiscale, Deloitte
România, ºi Liderul industriei de retail
ºi bunuri de larg consum.
   Conform studiului, comercianþii
clasici rãmân preferaþii cumpãrãtorilor
pentru produsele ºcolare, dar pierd teren
în faþa magazinelor online - 43%
opteazã pentru cumpãrãturi în
magazine, iar 39%, în mediul online.
Faþã de 2020, schimbarea nu este foarte
mare, dar discrepanþa creºte dacã ne
raportãm la 2019, când 56% dintre

Dacã eu sau mulþi dintre
dumneavoastrã nu ºtim cât e azi
salariu minim pe economie, nu-i
niciun bai, nu e un capãt de þarã,
cãci eventuala noastrã
necunoaºtere de moment nu are în
spate o responsabilitate
guvernamentalã ºi socialã pe acest
subiect. Dar când vezi cã ditamai
ministrul o scaldã, o dã în bâlbâialã
ºi efectiv nu ºtie, îþi cam pui semne
de întrebare despre reala
competenþã a celor care ne conduc.

Extraºi din partide, din jocuri de
culise ºi cumetrii, repede ajung
unii pe scaune înalte ºi de acolo
butoneazã o realitate pe care de
multe ori o trateazã din avion. Ce
conteazã un amãrât de salariu
minim când ai probleme atât de
mari pe cap? Cu respectivul salariu
nici benzina la limuzinã nu o
acoperi. Mi-a plãcut foarte mult
comentariul recent al unui analist,
Roxana Neagu:

„ªi totuºi, la ce sã ne aºteptãm
de la un ministru, aflat prea sus
pentru a se uita în jos, când a fost
impus de un premier care nu ºtie

Mari anonimi de o clipã
cât costã o pâine, pentru cã nu...
mãnâncã. Cãci da, în România
noastrã prãbuºitã, important e doar
interesul omului, nu
responsabilitãþile din fiºa postului
pentru o þarã întreagã. Mergând pe
logicã, Cîþu nu ºtie cât costã o
pâine pentru cã nu mãnâncã, la fel
cum Vîlceanu nu ºtie valoarea
salariului minim, pentru cã nu e
nevoit sã trãiascã din el.”

Corect.
La ce sã ne aºteptãm? Oamenii

ãºtia au decolat demult din
realitatea de jos, româneascã. Nici
pâine nu mãnâncã. M-aº mira sã
consume apã de la robinet ºi nu
ºtiu cum suportã aerul acesta al
unei þãri înãbuºitã de nepãsare,
veleitarism politic, incompetenþã ºi
aroganþã de neociocoi. Salariul
minim e pentru sãraci, pentru cei
care „conteazã„ doar atunci când
îºi numãrã voturile. Ne trebuie
multã rãbdare cu aceºti - cum sã-i
numesc? - domni, cu certitudine
vor trece ºi îi vom uita cu
desãvârºire.

Dacã ar fi sã ne întrebe cineva
cine a fost ministrul finaþelor în
vremea guvernului Cioloº sau a
guvernului Dragnea, am ºti sã
spunem? Nu cred. Foarte puþini
sunt miniºtrii care au rãmas în
memoria publicã prin faptele lor
administrative sau prin atitudinea
ºi discursul lor public.

În rest, sã fim serioºi, niºte mari
anonimi, ca sã parafrazez pe Marin
Preda. Mari anonimi de o clipã,
puºi pe scaune înalte de un partid
sau altul, nici nu mai conteazã care.

* Informaþii * Opinii * Atitudini *
 * Anchete * Dezvãluiri *

EDITOR: SC PROFIN SRL; ISSN 1454 - 7058

TELEFAX:   0252 - 326.143

Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.

E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com

ABONAMENTE  -  prin Oficiile Poºtale.
 Poziþie de catalog: 12203

Cost abonament  lunar: 4,00 lei  + taxe poºtale
DIFUZARE prin DISTRIBUITORII

PARTICULARI

Drobeta Turnu - Severin,
str. Orly nr. 82A

Mobil: 0722351161Obiectiv
mehedinþean

www.obiectiv-mehedintean.ro
Facebook: Obiectiv Mehedintean

 continuare în pag. 14



actualitateOBIECTIV mehedinþean 26.08. - 08.09.2021 pag. 3

Infrastructura de apã-canal din
judeþul Mehedinþi, în special cea din
municipiul reºedinþã de judeþ,
Drobeta Turnu Severin, are o ºansã
uriaºã de a fi reabilitatã ºi adusã la
standarde modern de eficienþã.
SECOM SA, societate la care
municipalitatea severineanã este
acþionar majoritar, a semnat un
proiect european în valoare de
49.500.000 de euro, care vizeazã
ample lucrãri de reabilitare.
Lucrãrile trebuie finalizate pânã la
data de 31 decembrie 2023.

“Am semnat un proiect în valoare
de 49,5 milioane de euro pe POIM,
prin care reabilitãm ºi extindem
reþele de apã potabilã, reabilitãm ºi
extindem reþele de canalizare, în
Severin ºi în multe zone din judeþul
Mehedinþi. Din aceºti bani, circa 20
de milioane de euro vor reveni doar
reabilitãrii infrastructurii de apã-
canal din municipiul Drobeta Turnu
Severin. Este un lucru foarte bun,
vom continua extinderea reþelei de
apã potabilã ºi acolo unde nu vom

50 de milioane de euro, fonduri europene pentru dezvoltarea
infrastructurii de apã ºi canal din Mehedinþi

Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu a anunþat,
într-o conferinþã de presã, semnarea unuia dintre cele mai mari

contracte pe fonduri europene pentru reabilitarea reþelei de apã ºi
canal din judeþul Mehedinþi. Valoarea totalã a proiectului este de 49,5

milioane euro, iar aproximativ 20 milioane euro revin doar municipiului
Drobeta Turnu Severin. “Este o investiþie extrem de utilã care va aduce

un aport important în ceea ce priveºte confortul cetãþenilor ºi le va
îmbunãtãþi automat calitatea vieþii”, spune Marius Screciu.

putea lucra pe fonduri europene,
vom atrage fonduri ºi noul PNDL 3",
a precizat primarul Marius Screciu.

Edilul-ºef a mai fãcut o precizare
importantã. Este vorba de zonele în
care proiectele europene nu permit
finanþarea unor lucrãri de extindere
a infrastructurii de apã ºi canalizare.
“Din pãcate, existã niºte reguli ferme
pe fonduri europene, un cerc vicios,
de exemplu în zonele în care se
extinde oraºul, atâta timp cât nu
existã încã niºte construcþii ridicate,
UE nu dã bani pentru extinderea
reþelei de apã ºi canalizare. Pe de
altã parte, oamenii nu pot construi
case, nu se pot extinde, dacã nu au
apã ºi canalizare. Sperãm cã pe
PNDL 3, despre care guvernanþii
actuali spun cã îi vor da drumul, ni
se va permite sã facem astfel de
lucrãri de extindere”, a declarat
primarul Marius Screciu.

“Proiectul prevede investiþii în mai
multe UAT-uri de pe raza judeþului
nostru. Sunt prevãzute atât rebilitãri
ºi construcþii de staþii de epurare ºi

tartare, reabilitarea surselor de apã
subterane, a aducþiunilor ºi a
rezervoarelor de înmagazinare.
Avem prevãzute reabilitarea ºi
extinderea sistemelor existente de
distribuþie a apei potabile, sunt
investiþii disponibile pentru
construirea de gestionare a staþiilor
de epurare. Pe lângã toate acestea,
avem ºi un sistem centralizat care
sã gestioneze funcþionarea tuturor
acestor sisteme într-un mod integrat
ºi monitorizarea lor permanentã.
Toate aceste investiþii sunt necesare
pentru conformarea la normele
europene”, a declarat directorul
SECOM SA, Oliver Gândacu.

“În momentul de faþã proiectul este
în faza în care se iniþiazã etapizarea
lucrãrilor ºi scoaterea lor la licitaþie

pe loturi. Termenul de finalizare este
unul foarte strâns: 31 decembrie
2023", a mai precizat directorul
SECOM SA, Oliver Gândacu.

Localitaþile în care se vor realiza
lucrãri ample de reabilitare a
reþelelor de apã ºi canalizare:

Strehaia, ªimian, Brebina, Baia de
Aramã, Vînjuleþ, Ergheviþa, Jiana,
Izvorul Bârzii, Schinteieºti, Comanda,
Vânju Mare, Hinova, Bistriþa, Cerneþi,
Cioroboreni, Jiana Veche, Dãnceu,
Burila Mare.
Se vor realiza pe raza municipiului
Drobeta Turnu Severin:
- 7 kilometri reabilitare reþea apã
potabilã;
- 1 kilometru extindere reþea apã
potabilã;
- 5.844 de contoare noi de apã cu
citire la distanþã;
- 5.165 de cãmine noi;
- 12 kilometri reabilitare reþea de
canalizare ape uzate menajere;
- 5 kilometri extindere reþea de
canalizare;
- recorduri noi la consumatori;

staþii de pompare a apelor uzate;
- branºamente noi.

Vom înlocui ºi conducta de
aducþiune din fluviul Dunãrea, în
lungime de 4,5 kilometri, care din
anii ’60 nu a mai fost reabilitatã.

Trenurile nu au mai circulat
duminicã pe ruta Craiova – Drobeta
Turnu Severin dupã ce un vagon
cisternã a deraiat în apropiere de
Drobeta, lângã staþia din localitatea
Balota. Aici se produc frecvent astfel

Trafic feroviar blocat de deraierea
unui vagon cisterna!

de evenimente nedorite ºi, la fel ca în
alte situaþii de acest gen, cãlãtorii au
fost transbordaþi din trenurile blocate
pânã în staþia urmãtoare sau chiar pânã
la destinaþie cu ajutorul autocarelor.

 Romeo Crîºmaru Continuare în pag. 5
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Duminicã, 22 august, a avut loc a LVIII-a ediþie a Sãrbãtorii
Peºterii Topolniþa. Ediþia de anul acesta a cuprins un moment
liturgic special în parcursul programului ºi anume sfinþirea de
cãtre Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei a troiþei ridicatã în memoria lui Tudor Vladimirescu
ºi a pandurilor sãi de cãtre Episcopia Severinului ºi Strehaiei,
împreunã cu Primãria comunei Cireºu, în amintirea luptei ce
s-a dat pe aceastã colinã între panduri ºi turci în 6 august
1820, precum ºi pentru a cinsti împlinirea a 200 de ani de la
Revoluþia lui Tudor Vladimirescu de la 1821.

Momentul liturgic a debutat la orele 11.30 cu slujba
parastasului pentru eroul Tudor Vladimirescu ºi pentru pandurii
sãi ºi slujba de binecuvântare a troiþei.

Dupã slujba de sfinþire a troiþei, Angel Semenescu - unul
din pandurii prezenþi la eveniment - a dat citire unei proclamaþii.
Pãrintele Adrian Antonie Olarean - Consilier Administrativ al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei - a moderat momentele de
dupã sfinþirea troiþei.

A urmat cuvântul Ierarhului, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
care  a pus la inimile celor prezenþi un cuvânt de învãþãturã
vorbind despre importanþa cinstirii eroilor ºi a înaintaºilor noºtri
care ºi-au dat viaþa pentru þarã, neam ºi credinþa strãmoºeascã.

De asemenea domnul profesor dr. Tudor Rãþoi a þinut un
cuvânt în care a vorbit despre contextul istoric al perioadei din
jurul revoluþiei de la 1821. Domnia sa a relatat, dupã cum a
gãsit în documente, momentele luptei ce s-a dat pe aceastã
colinã în anul 1820 la data de 6 august.

La evenimente au luat parte ºi oficialitãþi locale ºi centrale.
Începând cu orele 13.00, s-a deschis oficial sãrbãtoarea

câmpeneascã a Peºterii Topolniþa, în poiana din apropierea
peºterii Topolniþa, prin rostirea unei rugãciuni ºi a
binecuvântãrii Preasfinþitului Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei. Au urmat apoi alocuþiunile
oficialitãþilor prezente la eveniment.

Programul Sãrbãtorii Peºterii a fost presãrat cu numeroase
momente artistice ºi de folclor susþinute de artiºti consacraþi
din aceastã parte a mehedinþiului, acompaniaþi de Ansamblul
Profesionist Danubius.

Manifestarea este dedicatã uneia dintre cele mai impunãtoare
peºteri din þara noastrã ºi a doua ca mãrime din România.

Pr. Marian Alin Giginã

La Cireºu a fost sfinþitã troiþa
ridicatã în memoria lui

Tudor Vladimirescu ºi a
pandurilor lui

Peºtera Topolniþa, situatã în
judeþul Mehedinþi, este a doua peºterã
ca lungime în România, mãsurând
10.330 metri. Este situatã în apropierea
schitului cu acelaºi nume; se aflã în
partea centralã a podiºului Mehedinþi,
între localitãþile Marga ºi Cireºu, la 30
km distanþã de Drobeta Turnu-Severin.
   Peºtera Topolniþa reprezintã una din
formele carstice cele mai importante din þara
noastrã, este o peºterã giganticã, de tip
compus, ramificatã, suborizontalã,
dezvoltatã pe un sistem de diaclaze ºi fracturi.
Ea se impune prin frumuseþea ºi varietatea
formaþiunilor care împodobesc galeriile ºi
sãlile sale, prin dimensiunile acestora, prin
prezenþa unui curs de apã subteran ºi prin
remarcabila frumuseþe a împrejurimilor.
   Peºtera Topolniþa - Cireºu, ca întreg
Mehedinþiul de munte,  înseamnã  peisaje
frumoase, unice, locuri de poveste unde
oameni destoinici trudesc pentru a duce
tradiþia, meºteºugurile, poveºtile mai
departe. ªi mai ales pentru ca muntele,
cel dãtãtor de viaþã pentru comunitate,
sã înfloreascã.
    Muntele chiar înfloreºte pentru cã
alãturi de oamenii ºi primarii destoinici
din zona de munte a venit în ajutor
Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi
preºedintele Aladin Georgescu cu
realizarea infrastructurii rutiere atât de
importantã. Cu fonduri europene,
Consiliul Judeþean a modernizat DJ 607
B, pe tronsonul Cireºu - Bunoaica ºi se
aflã în lucru tronsonul Cireºu - Marga al
aceluiaºi drum. Pe de altã parte, în lucru
este ºi DJ 670 Malovãþ - Marga, altã cale
de acces pentru Cireºu - Topolniþa.
  Consiliul Judeþean Mehedinþi se implicã,
prin Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
condus de cãtre managerul Emilia
Mihãilescu, pentru conservarea ºi promovarea
tradiþiilor populare, unele din ele, atât de
apreciate de munteni, precum “hora satului”
sau sãrbãtorile satelor de munte.

Sãrbãtoarea Peºterii Topolniþa

   Ediþia de anul acesta a Sãrbãtorii Peºterii
Topolniþa a adunat mii de oameni la
Cireºu. În anul precedent din cauza
pandemiei care a afectat lumea întreagã, a
restricþiilor impuse de aceasta, la Topolniþa
nu a fost sãrbãtoare. Manifestãrile acestei
ediþii au fost organizate de cãtre Primãria
Cireºu  ºi Consiliul Local, cu sprijinul
Consiliului Judeþean Mehedinþi ºi al
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”.
   La sãrbãtoare au fost alãturi de oamenii
muntelui sau vizitatori,  oaspeþi de seamã
precum Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Preasfinþitul
Nicodim, episcopul Severinului ºi Strehaiei,
senatorul Liviu Mazilu, deputatul Alin Chirilã,
vicepreºedintele Consiliului Judeþean, Ionicã
Negru ºi consilierul judeþean Bogdan Simcea.
   În cadrul sãrbãtorii consacrate ca fiind a
Peºterii Topolniþa, de cinzeci ºi opt de
ediþii, au fost organizate mai multe
evenimente, deosebit de importante
precum lansarea Albumului Topolniþa -
Epuran, o lucrare de mare importanþã care
prezintã în imagini galeriile celor douã
peºteri cu care a fost înzestrat judeþul
Mehedinþi, inclusiv partea pe care publicul
obiºnuit nu o poate vedea.
   De asemenea, a avut loc slujba de sfinþire
a monumentului ridicat de Episcopia
Severinului ºi Strehaiei, împreunã cu
Primãria comunei Cireºu pentru a cinsti
împlinirea a 200 de ani de la Revoluþia lui
Tudor Vladimirescu.
   Slujba a fost sãvârºitã de Preasfinþitul
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, iar monumentul poate fi vãzut
pe Dealul Bãtãliei, pe drumul dintre
localitãþile Cireºu ºi Podeni.
   Manifestãrile au continuat cu atât de celebrul
“concurs pentru cea mai bunã þuicã de cireºe”
ºi un spectacol folcloric extraordinar, al
Ansamblului  Profesionist “Danubius” al
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”, aflat sub
bagheta dirijorului Marian Magheru.

 Continuare în pag. 12
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În perioada 23 - 26 august 2021 s-a desfãºurat evenimentul ªCOALA
DE VARÃ, dedicat unui numãr de 60 de elevi din învãþãmântul primar.
Activitãþile s-au derulat la ªcoala Gimnazialã „Alice Voinescu”, din Severin,
ºcoalã care a fost organizator alãturi de Centrul Judeþean de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã Mehedinþi (CJRAE)

Vicepreºedintele CJ Mehedinþi, Ramona Cupã,
a deschis ªcoala de Varã organizatã de CJRAE Mehedinþi

Anul acesta, sub egida Editurii
bucureºtene “Berg”, tînãra de numai
17 ani, Andreea Diana Trãilescu, elevã
a Colegiului Naþional “Gheorghe
Þiþeica” Drobeta Turnu Severin a
debutat în literaturã cu romanul
“Regina întunecatã”, care, pe parcursul
a puþin peste 200 de pagini, ne spune
povestea unei tinere în cãutarea
propriei identitãþi, într-o confruntare
dramaticã cu forþe oculte. Romanul
este unul din seria gen fantasy, foarte
apreciate de generaþia tânãrã, bine
scris, însã, cu multã acþiune excelent
condusã narativ ºi susþinutã stilistic,
cu dialoguri dinamice ºi o tipologie
conturatã distins. Mesajul cãrþii este

Debut la 17 ani!

“Regina întunecatã” de
Andreea Diana Trãilescu

„Am participat, cu multã emoþie ºi
bucurie, la un eveniment dedicat
celor mai mici dintre severineni,
deschiderea ªCOLII DE VARÃ
sugestiv intitulatã “DEZVOLTARE
PERSONALÃ ªI LUCRU ÎN ECHIPÃ”.
Cursurile ªcolii de Varã sunt
organizate de cãtre Centrul Judeþean
de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã
Mehedinþi (CJRAE), în parteneriat cu
ªcoala Gimnazialã “Alice Voinescu”
din Drobeta Turnu Severin, locul
unde vor avea loc toate activitãþile, în
perioada 23 - 26 august 2021. Am
primit cu multã bucurie invitaþia
doamnei director Bianca Borugã ºi
am avut ocazia de a fi în mijlocul
unor copii minunaþi, dornici de
cunoaºte cât mai multe din secretele
dezvoltãrii personale, dar ºi a lucrului

în echipã, un exerciþiu pe care, dacã
îl deprinzi de la o vârstã fragedã, vei
avea bazele succesului în viaþa
socialã de mai târziu. În calitatea mea
de vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, având în
subordine directã CJRAE Mehedinþi,
voi fi alãturi de toate activitãþile
desfãºurate aici. De asemenea, în
calitatea mea de mamã, voi fi fericitã
sã lucrez, în toatã aceastã perioadã,
cu copiii ºi sã pun umãrul la
dezvoltarea lor personalã. Urez
succes tuturor activitãþilor demarate
astãzi (luni, 23 august 2021, n.r.)
ºi îi aºteptãm pe copii sã vinã alãturi
de noi!”, a declarat Ramona Cupã,
vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi.

nu unul epatant, ºocant, accentuat
eroico-demolator, cum am fi tentaþi sã
credem dupã titlu ºi gen, nu,
dimpotrivã, este unul foarte generos,
dar ºi argumentat în desfãºurarea lui,
anume cã pentru a-þi face prieteni nu
este nevoie sã-þi falsifici identitatea, ci
trebuie sã-þi foloseºti capacitãþile spre
a deturna ºi îndrepta pe cât posibil
derapajele, violenþa, impostura.

Romanul “Regina întunecatã”
face dovada unui talent scriitoricesc
deosebit, a unei scriituri robuste,
capabile sã se susþinã ºi sã
surprindã nuanþat realitatea
instrinsecã a lumii accesate, ºi sã
propunã un nume nou în literaturã
tânãrã contemporanã, Andreea-
Diana Trãilescu. Aceasta care are
tot timpul de acum înainte sã
confirme încrederea editurii care o
debuteazã cu mult curaj, ºi a
noastrã ca cititori. Cartea, dupã ce
a fost prezentatã la douã
manifestãri în Drobeta Turnu
Severin, în prezenþa mai multor
scriitori ºi oameni de culturã din
judeþ ºi din þarã, va fi prezentã ºi la
Craiova, la o confruntare
internaþionalã, iar în noiembrie, va
fi ºi pe standurile Târgului
GAUDEAMUS Bucureºti.

(Dan ªalapa)

 urmare din pag. 3

 Romeo Crîºmaru

Nu au fost multe trenuri, dar pentru
oameni a fost o situaþie neplãcutã,
mai ales cã afarã erau 35 de grade
Celsius. Unii dintre ei au trebuit sã
vinã cu maºinile personale pentru a
prinde trenul, ceea ce nu a fost un
lucru tocmai plãcut.

„Trebuia sã plece bãiatul din gara
de la Severin, dar acolo ne-au spus
cã e o problemã la Balota ºi cã
trebuie sã ajungem aici. Am luat
maºina ºi am venit aici, ceea ce nu
e prea confortabil pe temperaturile
astea. Avem o veºnicã problemã la
Balota ºi nu numai. Cã e iarnã, cã e
varã, deraiazã câte un vagon ºi s-a
blocat totul. Asta pentru cã
infrastructura e la pãmânt ºi, vã spun
eu, toatã þara asta e la pãmânt. N-
am vãzut de la Revoluþie încoace
vreun ministru al transporturilor care
sã aibã de gând sã facã ceva ºi pentru
infrastructura feroviarã. Suntem vai
de noi ºi vom fi ºi mai rãu”, a spus
un cãlãtor revoltat.

Problema de infrastructurã a fost
confirmatã ºi de ºeful garniturii din
care fãcea parte vagonul deraiat.
   „Nu pot sã vorbesc prea mult
pentru cã am treabã, datã fiind
aceastã situaþie, dar pot menþiona
cã ceea ce s-a întâmplat e din cauza
infrastructurii. E sub orice criticã

Trafic feroviar blocat de deraierea
unui vagon cisterna!

 Gelu Ionescu

pentru cã nu se poate sã pui în
miºcare o garniturã cu vagoane noi
ºi aici sã înceapã sã sarã de pe
ºine”, a spus bãrbatul.

CFR a reuºit dupã câteva ore sã
redeschidã traficul, anterior dând
publicitãþii un comunicat prin care
îºi cerea scuze de la cãlãtorii afectaþi.
„Trenul care aparþine operatorului
privat de transport feroviar de marfã
Rail Cargo România, circula pe
relaþia Severin - Balota ºi avea în
compunere 14 de vagoane (goale).

Menþionãm faptul cã, personalul
de intervenþie al Regionalei CF
Craiova se deplaseazã la faþa locului
pentru a interveni în zona afectatã
de deraiere. Pânã la reluarea
circulaþiei, CFR SA va asigura
transbordare cu mijloace auto, pe
relaþia Balota - Orºova, pentru
cãlãtorii aflaþi în trenurile care
tranziteazã zona afectatã de deraiere.
Compania Naþionalã de Cãi Ferate
CFR S.A. cere scuze cãlãtorilor
pentru disconfortul creat de acest
incident feroviar ºi îi asigurã cã toate
intervenþiile desfãºurate la faþa
locului vor avea drept scop reluarea
traficului feroviar în condiþii de
siguranþã”, a transmis compania de
transport feroviar.
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ROMÂNIA NE-EDUCATÃ (2)
A fi educat înseamnã, ce? Pot

fi date multe rãspunsuri: bunã-
cuviinþã, respect, culturã generalã (cel
puþin!), punctualitate, toleranþã,
cultivarea valorilor etc. etc. Ce a mai
rãmas din toate astea, astãzi, când
sunt cultivate, de la înãlþimea
cabinetelor guvernamentale ºi
transnaþionale, intoleranþa, incultura,
trãdarea, corupþia, hiper-sexualitatea,
contestarea valorilor care au fãcut
pânã acum, mândria naþiunilor, apoi,
dezbinarea inclusiv religioasã,
falsificarea justiþiei, deturnarea
sensurilor drepturilor ºi libertãþilor
omului etc etc.?
   Într-un aºa context contemporan,
prins sub genericul de neo-marxism,
cu astfel de antagonii educaþionale
aruncate în vâltoarea publicã, în
creuzetele instituþiilor în care are loc
educaþia copiilor ºi a tinerilor, prin
intermediul unei pãrþi ale mass media
aservite intereselor globale, care aduc
deservicii educaþiei generale, sub
impulsul unor scopuri dacã nu oculte,
cel puþin iraþionale, anti-umanitare ºi
anti-civilizaþie, nici nu este de mirare cã
se constatã derapaje, violenþe, crime,
dezechilibre de toate felurile, pentru cã,
în definitiv, omul este cel care stãpâneºte
natura ºi planeta prin hotãrârile sale, prin
acþiunile sale care urmãresc scopuri,
ca sã nu spunem ºi idealuri, acestea
din urmã subsumându-se mai mult
unor finalitãþi benefice.
   Manipularea este arma predilectã cu
care se subjugã, fãrã forþã, aproape
chiar cu acceptul “victimei”,
comunitãþi, naþiuni, într-un final,
planeta ca populaþie. Iar pentru ca
aceasta sã fie infailibilã, îngrãdirea
accesului la educaþie, lipsirea de ºtiinþã
de carte, cum se spunea odinioarã, este
o cale sigurã.Se specificã acest lucru
direct ºi fãrã ocoliºuri ºi în
documentul citat în episodul trecut,
anume “L’Obsolescence de l’homme”
de Gunther Anders: “Trebuie sã facem
în aºa fel încât accesul la ºtiinþã sã
devinã din ce în ce mai dificil ºi elitist,
între popor ºi ºtiinþã sã existe o
prãpastie, iar informaþia destinatã
publicului larg sã fie lipsitã de orice
conþinut cu caracter subversiv. Mai
ales fãrã filosofie”.
   E clar, doamnelor ºi domnilor? Ce se
obþine în acest fel? Care este...

“produsul” unei astfel de “metode
educaþionale”? Un rãspuns ar fi ºi în
articolul “Învãþare prin literaturã” de
Gabriel Coºoveanu, revista RAMURI, nr.
8 (1262)/2021, unde printre altele se
face trimitere ºi la relaþia “ºcoalã-
educaþie-educat”, iar concluzii vizavi de
subiectul nostru, de acolo, pot fi
desprinse cu uºurinþã: <<Apar,
inevitabil, în discuþie, tensiuni între
ªcoalã ºi reflexul uman necondiþionat
al edificãrii unei “pãreri personale”
despre toate cele. Cei fãrã educaþie îi
fac proºti, cu tot avântul, pe aceia care
încearcã sã spunã comunitãþii cã opinia
proprie o fi valabilã în legãturã cu
regimul tãu alimentar, sau vestimentar,
sau confesional, dar, în legãturã cu niºte
legi care ne separã de animale - treburi
asociate mecanismelor fiziologice,
pudorii, codurilor civilitãþii, convenþii sau
cum vrem sã le spunem, dar salubre -
lucrurile nu par negociabile>>
   Spuneam cã mass media este o armã
teribilã, care poate fi folositã, ºtim cu
toþii, ºi pentru a face bine, dar ºi pentru
a face rãu, dar, mai modern ºi mai
accentuat, astãzi, ºi pentru a face rãu
simulând cã faci bine, adicã
manipulând. Iatã ce mai spune Anders
privind folosirea canalelor de
informare publicã: “ªi aici, trebuie sã
folosim puterea de convingere ºi nu
violenþa directã: vom difuza masiv, prin
intermediul televiziunii, emisiuni de
divertisment care sã se adreseze doar
laturii emoþionale sau instinctive.
Minþile vor fi ocupate cu ceea ce este
inutil ºi ludic. Este bine, printr-o
vorbãrie ºi muzicã neîncetate, sã
împiedicãm mintea sã gândeascã”.
Gabriel Coºoveanu, în acelaºi material
din RAMURI, puncteazã fãrã ºovãire,
parcã rãspunzându-i lui Anders:
<<Trãncãneala, care joacã rolul de azil,
vorba lui Mircea Iorgulescu, se “învaþã”
în ºcoalã. Miticã (personajul lui
Caragaiale - n.n.) galant, “cu zâmbetul
lui cunoscut”, nu dã explicaþii pentru
poantele lui în serie, pentru cã nu a
dat niciodatã, evoluând eminamente
liber. Liber, se înþelege, de
constrângerile ºcolii, care, dacã merge
normal, n-are cum sã promoveze
incoerenþii, agramaþii, ºi, deci, pentru
a da ºi alt rezon, extrem de “odihniþi”
prin evitarea studiului manierelor>>
(va urma) C. OVIDIU

Dupã un an ºi ceva de “viaþã
politicã”, pot spune deschis cã
subvenþia publicã reprezintã un furt
pe faþã din banii românilor ºi vorbim
de sume colosale de bani.
   Real pentru administrarea unui
partid sunt necesari undeva între
20.000 de euro ºi 30.000 de euro pe
lunã. Cu aºa sumã pe TESA o
companie trebuie sã producã lunar
de 10 ori mai mult, aici nu e cazul.
   Acest lucru ar implica un sediu,
biroticã, calculatoare, utilitãþi, dar cel
mai mult reprezintã salariile a ceea
ce înseamnã staful minim dedicat
permanent, adicã administrator,
secretarã, contabilã, cenzori, auditori
ºi alte câteva poziþii fãrã de care nu
te descurci sã funcþionezi, mai ales
ca partid parlamentar.
   Ce primesc partidele politice? Noi
primim, nu cheltuim, de ºase ori mai
mult decât am zis mai sus, iar PSD
de vreo douã zeci de ori.
   Noi (Alianþa pentru Unirea
Românilor), am decis ºi ne-am
asumat în campanie cã nu vom folosi
banii românilor, cã dacã nu suntem
în stare sã nu luãm banii românilor
atunci nici nu avem ce cãuta sã
guvernãm Þara. Dacã ne-am asumat,
atunci fiecare din membrii AUR
trebuie sã ºtie cã ne-am dat cuvântul
ºi trebuie sã fim oameni de cuvânt.
   Vreau sã vã spun sincer cã
majoritatea covârºitoarea a
membrilor AUR nici nu vrea sã audã
cã ne-am abate de la acest drum,
ceea ce mã bucurã.
   Revenim la ce fac alte partide
politice cu aceºti bani. În primul rând
presa ºantajeazã partidele iar ele cred
cã dacã le dau aceºti bani se vor alege
cu noi mandate. Sunt niºte proºti,

Despre subvenþia publicã!!!

cãci în campanie cel care are mai
mulþi bani “furaþi” ãla se va alege cu
valul mediatic. Nu mai spun cã
influenþa presei datoritã reþelelor de
socializare s-a redus semnificativ, iar
televiziunea nu mai ajutã cu nimic,
având grad scãzut de încredere. PSD
ºi PNL varsã sume colosale de bani
cãtre prietenii ºantajiºti din presã, cei
care spurcã tot timpul AUR. Nu
audienþa aduce bani la televiziuni ci
ºantajul mediatic practicat asupra
unor oameni slabi, mediocri. Dar, mai
mult decât atât, o bunã parte din aceºti
bani se întorc la cei care conduc
partidele, adicã este în fapt o împãrþire
a prãzii de la români. Cum? Simplu:
cash, dupã plata taxelor.
   O altã parte semnificativã din bani
se duce pe angajarea rudelor,
prietenilor, amantelor ºi iubiþilor... Lista
e lungã. Aceºtia cicã sunt consilieri,
experþi, specialiºti- vedeþi cum le
prezintã ei? Vã spun eu cã nu sunt,
doar sinecuri interne. Aceºtia sunt cei
care îngroapã partidele. Ei nu trag
pentru partid, pentru Þarã, cum le tai
finanþarea devin cei mai aprigi
duºmani, iar când vãd cã se scufundã
corabia sunt primii care fug ºi
determinã astfel chiar scufundarea ei.
   PDL, Pro România, PMP, Alde ºi
mulþi alþii au avut aceºti bani ºi nu au
guvernat nici bine, nu s-a furat mai
puþin ºi au pierdut ºi alegerile.
   În fapt aceºti bani, fiind foarte
mulþi, genereazã o mega corupþie
internã ºi externã, partidele
reprezinþã adevãrate afaceri.
   Eu lucrez în privat, banii se fac greu,
trebuie sã fii bun în domeniul tãu. Vã
spun eu: aceste partide sunt afacerile
unora, ca ºi statul român.

 Continuare în pag. 12
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ODISEEA COLEGIULUI TEHNIC “DECEBAL” LA FINAL! (5)
Motto:

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

Constantin DINU - martie 2003

 urmare din numãrul trecut

 Ce a urmat dupã ce au fost repartizate cele
douã Decizii?
   Din nou o mobilizare a principalilor noºtri
colaboratori, domnul director Tudor RÃÞOI ºi
domnul director Vasile BUSUIOC, de la care am
cerut anumite documente istorice, prin care sã
demonstrãm instanþei de judecatã, nelegalitatea
emiterii celor douã Decizii. ªi le-am obþinut. Din
partea domnului Vasile BUSUIOC, un ”adevãrat
OM al CETÃÞII”, am primit ºi o sentinþã prin care
Arhiepiscopia Romano-Catolicã din România a
pierdut   proprietate revendicatã a Liceului
Tehnologic din Zalãu. Act din care ne-am
inspirat cu convingerea cã ”se poate” cîºtiga!
Pe aceastã teorie am argumentat:
   În primul rînd: demonstram cu documente cã în
perioada 1945-2017, investiþiile în reconstrucþii,
reparaþii ºi dotãri ale clãdirii retrocedate depãºeau
cu mult valoarea lor de inventar.
   În al doilea rînd: solicitam instanþei de judecatã
sã decidã calitatea de ”persoanã îndreptãþitã sã
cearã retrocedarea proprietãþii”. ªi asta deoarece,
de-a lungul istoriei trecute ºi prezente, am gãsit
4 (patru) entitãþi dintre care,  membrii Comisiei
Speciale de Retrocedare, au ales Fundaþia
Congregaþia JESU înscrisã în Registrul
Organizaþiilor ºi Fundaþiilor dupã  anul 1990.
   În al treilea rînd: dintr-un calcul de strategie a
apãrãrii, am atacat inclusiv Decizia prin care
C.S.R. a lãsat în proprietatea Consiliului Local
douã treimi din clãdirile ºi terenul proprietãþii
revendicate de Arhiepiscopia Romano-Catolicã.
   Cu o zi înainte de expirarea celor 30 de zile, am
trimis instanþei competente, Curþii de Apel Craiova,
douã dosare conþinînd cererile de chemare în
judecatã a Comisiei Speciale de Retrocedare a
Bunurilor Aparþinînd Cultelor Religioase din
România, însoþite de probele pe care ne întemeiam
contestaþiile celor douã Decizii. ªi asta în ideea
de a ne fi lãmurite... neclaritãþile identificate.
   Dupã înregistrarea celor douã contestaþii la
Curtea de Apel Craiova, am primit o propunere
din partea domnului director Vasile BUSUIOC.
Împreunã cu colegii domniei sale au decis sã
angajeze o Casã de Avocaturã din Craiova pentru

a veni în ajutorul nostru. Am apreciat preocuparea
dumnealor ºi am rugat ca sprijinul avocaþial
angajat de Colegiul Tehnic “DECEBAL” sã fie doar
în procesul pentru contestaþia Deciziei prin care
s-a stabilit retrocedarea clãdirii principale din
strada Antoni nr. 2. I-am mulþumit domnului
director pentru ajutorul propus ºi asta pentru cã,
de-a lungul carierei mele, am fost adeptul  “luptei
totale” pe frontul instanþei de fond, fãrã a pãstra
“asul pe mîneca” instanþei de apel.
   Din partea Congregaþiei JESU, contestatarã la
rîndul ei a Deciziei nr. 6469/22.12.2016 (prin care  i
se acordau despãgubiri),  dar ºi a Deciziei  nr. 6468/
22.12.2016 (prin care i-a fost retrocedat corpul ºcolii
principale), ne-am confruntat cu unul dintre cei mai
experimentaþi avocaþi în materia contenciosului
administrativ, domnul ION VIRGIL. ªi asta am aflat-
o dupã ce, din cele peste 150 de dosare aflate pe
rolul Î.C.C.J., înaintate de diferite instituþii din
România care deþineau proprietãþi revendicate de
Arhiepiscopia Romano-Catolicã, 149 au fost
cîºtigate de cãtre eminenta personalitate, domnul
avocat ION VIRGIL. Atît noi, cît ºi domnul avocat ION
VIRGIL, prin contestarea Deciziilor favorabile, am
þintit de fapt terenul bazei sportive care nu avea un
fundament juridic bine definit. Aºa se face cã la
primul termen de judecatã, instanþa Curþii de Apel
Craiova a dispus, din oficiu, conexarea Dosarului
nr. 1100/54/2017 al Congregaþiei JESCU cu Dosarul
nr. 364/54/2017 al nostru.
   Dupã un an de zile în care am produs ºi  depus
toate dovezile posibile la termenele de judecatã ºi
încheiate cu dezbaterile pe fondul cauzei, magistraþii
celor douã completuri ale instanþei de judecatã pe
Contencios administrativ ºi fiscal, au lãmurit...
nelãmuririle invocate de noi. De fapt, noi ne-am
lãmurit cît de întortocheate sunt Cãile Domnului!
   Astfel, la începutul lunii ianuarie 2018, cele
douã Decizii ale Comisiei Speciale de
Retrocedare au rãmas valabile prin hotãrîrile
Curþii de Apel Craiova, cu termen de aplicare în
30 de zile de la data primirii lor.
   Asta în situaþia în care hotãrîrile Curþii de Apel
Craiova, nu ar fi fost atacate cu apel la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie. Dupã ce m-am consultat
cu colega Mariana MUFTUREL, am gãsit de
cuvinþã sã folosim ºi aceastã cale de atac, tocmai
pentru a obþine definitivarea procedurii de
contestare iniþiatã de noi.
   Dupã sesizarea I.C.C.J. am primit termene în
lunile septembrie ºi octombrie 2020. Deºi am avut
termen în cunoºtinþã, nu m-am prezentat la datele
stabilite din 3 (trei) motive bine întemeiate:
1. am considerat cã verdictul dat de instanþa de
fond a fost clar ºi concis întru susþinerea legalitãþii
Deciziilor emise de C.S.R.;
2. am avut aceastã convingere ºi datoritã faptului
cã Excelenþa Sa, domnul avocat ION VIRGIL, nu
a mai declarat apel, apreciind, ca ºi mine, cã tot
ce era de spus ºi susþinut s-a fãcut în faþa
magistraþilor primei instanþe;
3. pentru cele douã motive prezentate mai sus ºi
verdictul Instanþei Supreme va fi cel hotãrît de
cele douã instanþe ale Curþii de Apel Craiova.
   Ceea ce s-a dovedit a fi corect ºi exact prin

Deciziile Î.C.C.J. emise la termenele finale din
septembrie ºi octombrie 2020.
        PERIOADA 20.10.2020 – 11.08.2021
   La sfîrºitul lunii octombrie 2020, Fundaþia
Congregaþia JESU, ne-a trimis Certificatul de
Grefã emis de Î.C.C.J., însoþit de o înºtiinþare-
somaþie,  semnatã de Sora Patricia Rediu,
Superioara Congregaþiei JESU, prin care ne
aducea la cunoºtinþã cã beneficiem, vreme de
10 ani,  de afectaþ iunea folosiri i  clãdiri i
începînd cu 20 octombrie, datã de la care vom
plãti chiria stabilitã conform legislaþiei, iar în
termen de 60 de zile cã le predãm proprietatea.
Altfel vom fi executaþi silit!
   Secretarul general, doamna Mirela PÃSAT, mi-
a repartizat documentul. La începutul lunii
noiembrie eram în plin proces de SARS CoV 2
(Covid 19), în prea plinul proces de alegeri
parlamentare, pregãtirile pentru Sãrbãtorile
sfîrºitului de an, iar Sabia lui Damocles, sub forma
executãrii silite, era duºul începutului de iarnã.
   Cîteva repere esenþiale: am luat legãtura formalã
cu noii proprietari ai clãdirii principale din strada
Antoni nr. 2, prin domnul avocat ION VIRGIL, ºi
i-am asigurat cã nu va fi nevoie sã invoce nici un
moment executarea silitã. De asemenea, i-am
informat despre “foaia de parcurs” a drumului
comun pe care-l aveam de strãbãtut pînã la
momentul cînd vor deveni proprietari de drept ºi
de fapt. Atît Surorile Congregaþiei JESU, cît ºi
domnul avocat, au încuvinþat “traseul” cel aveam
de parcurs. La începutul lunii martie 2021
“dezlipisem” cele douã proprietãþi ºi le
intabulasem pe numele celor douã entitãþi. De
asemenea, au fost finalizate cele douã evaluãri
fãcute, atît de expertul propus de instituþia
noastrã, cît ºi de expertul propus de JESU pentru
stabilirea chiriei anuale.
   În ambele situaþii, sumele rezultate din calcule
erau destul de mari pentru pãstrarea afectaþiunii
necesare continuãrii procesului de învãþãmînt la
Colegiul Tehnic “DECEBAL”. Dupã o analizã ºi
sintezã a noii situaþii existente, pe data de
12.04.2021, domnul primar SCRECIU MARIUS-
VASILE ºi-a exprimat convingerea cã am fi în
avantaj financiar dacã am cumpãra imobilul. Am
prins ideea, mai cu seamã cã într-o corespondenþã
informalã, din data de 07.01.2021, reprezentanþii
JESU ºi-au arãtat disponibilitatea ca, în afara
chiriei:   “... o altã situaþie ar fi accea în care
dumneavoastrã (primãria D.T.S.- G.N.), v-aþi
manifesta interesul pentru cumpãrarea imobilului,
ºi aici, Congregaþia noastrã fiind deschisã oricãrei
negociere”. Am notificat conducerea
Congregaþiei, iar rãspunsul l-am primit afirmativ
din partea domnului avocat ION VIRGIL pentru a
declanºa procedura de calcul în vederea stabilirii
unui preþ de vînzare-cumpãrare în eventualitatea
unei achiziþii a clãdirii Colegiului Tehnic
“DECEBAL”. De comun acord am stabilit ca prima
întîlnire oficialã, pentru a prezenta “cererea ºi
oferta”,  sã fie pe data de 12.08.2021, orele 10.30
la sediul Primãriei Drobeta Turnu Severin în
prezenþa conducãtorilor celor douã instituþii.
ªi a fost... (va urma)



opiniiOBIECTIV mehedinþean 26.08. - 08.09.2021pag. 8

   Instruiþi pentru luptã, utilizaþi ca
cercetaºi, santinele, mesageri,
urmãritori, paznici de prizonieri,
prezenþa cîinilor a fost variatã în istoria
umanitãþii ºi continuã sã existe în uzul
militar modern, în terapii de sãnãtate.
Americanii au folosit cinci mii de cîini
în rãzboiul din Vietnam… România
n-a dus lipsã în istorie de cîini! Nici
de hingheri! Întotdeauna a fost inflaþie!
Din timpuri strãvechi pînã astãzi, haite
strãine de cîini au terorizat România!
Cîini întîlnim ºi azi la tot pasul! În cuºti,
liberi pe strãzi, în guvern, în parlament,
la Cotroceni, în P.N.L., U.S.R. Cîinii
sînt cea mai rãspînditã rasã. Unii te
înhaþã fãrã motiv. Alþii te tîrãsc în
mlaºtina subzistenþei, dar
sînt ºi cîini nobili, gîndindu-
mã la Boris al meu.
   Pentru ca rata ºomajului
sã scadã în rîndul cîinilor,
Ministrul de Interne, Lucian
Bode i-a pus pe cîini la
lucru. A asmuþit cîinii pe
populaþia civilã sã-i
miroase de Covid. Aºa
spune Constituþia, în
mintea unor rãtãciþi!
Pasagerii unei curse
Madrid-Sibiu au fost
aºteptaþi ºi vînaþi cu cîinii,
nu pentru detectare de
substanþe interzise, ci pentru Covid!
Sigur, bipedele ºi patrupedele

Cîinii naziºtilor autohtoni
antrenate n-au cum sã contracteze
„virusul” Covid, aºa cum s-a întîmplat
cu purceluºii românilor, arºi în gropi
comune pe motiv de gripã porcinã.
Nu i-a testat, nu i-a mirosit nimeni,
dar i-au ars de vii. Unii, foarte
sãnãtoºi. A fost ºi cazul aºa-zisei
„gripe aviare”, cînd, în România, cu
ani în urmã, au fost ucise sute de mii
de gãini, cocoºi ºi alte pãsãri de
bãtãturã. Scopul a fost, nu pericolul
de infestare a populaþiei, ci
distrugerea sursei de hranã
tradiþionalã a românului în favoarea
importurilor strãine de carne eurizatã.
   Cinci din cei ºase cîini antrenaþi de
Centrul Chinologic pentru a depista
infecþia cu SARS-CoV-2 au fost
implicaþi într-un proiect pe Aeroportul
Internaþional Sibiu. Bode i-a
demonstrat lui Klaus cã e în stare sã-i
pãzeascã oraºul de virusaþi. Dacã
proiectul va fi un succes, va fi extins ºi
pe alte aeroporturi ale þãrii, a declarat
Bode. Sigur, primele rateuri ale
patrupedelor au fost fãcute publice.
Deci, cîinii tocmiþi la treaba cu mirosul
nu-l pot detecta cu exactitate. Douã
dintre persoanele indicate de cîini nu

aveau Covid. ªi totuºi au fost
„încarcerate medical” timp de 14 zile.
Ceilalþi trei au fost urcaþi în dube cu

brutalitate ºi camere tv, dupã ce le-au
sãltat sursele de comunicare, pentru
arestul medical în spitale, apoi testele
pozitive pot fi aranjate uºor. Poliþia i-a
sãltat ca pe niºte infractori. Mulþumim
în acest sens statului poliþienesc
pentru grija nazistã faþã de sãnãtatea
poporului! Nu le mai trebuie mult, ºi-
i vor bãga în lagãre pe oamenii care
au miros suspect. Asta e democraþia
adevãratã! Aºadar, sînt scepticã cu
privire la eficienþa cîinelui în depistarea
virusului. Cu atît mai mult cu cît,
conform ultimelor date, un cîine din
rasa Pomeranian în vîrstã de 17 ani
din Hong Kong a fost testat pozitiv de
Covid-19. Se înþelege cã ºi cîinii pot fi
purtãtori, pot transmite virusul omului.
   Nimic mai adevãrat! Sute de cîini au
avutviaþã de cîine! Cîini ai strãzii uciºi
ºi torturaþi fãrã vinã! Apoi, în 2013 a
venit în Parlament propunerea pentru
eutanasiere… un lãtrat scurt ºi cîteva
mîrîituri, care nu s-au mai auzit de
atunci. Au fost ºi oameni atacaþi ºi uciºi
de cîini ai strãzii. Dureros! În Biblie
scrie „Sã nu ucizi”, dar, din pãcate,
cîinii nu pot citi Biblia. Oamenii, da!
Rezultã cã soluþia e la noi, oamenii!

Sã avem grijã de
cîinii strãzii ºi sã-i
punem pe fugã pe
cîinii puterii, atinºi
de rabie, din cauza
corupþiei duse la
paroxism. Povestea
poate continua cu
urºii care mor de
foame, alungaþi din
arealul lor, din
pãdurile chelite de
firmele prietene lui
Iohannis. Cîinii
puterii ºi-au marcat

teritoriile, ºtim cu toþii cum, au intrat
în casele urºilor, defriºîndu-le, iar urºii
au migrat spre casele omului, sigur,

greºind adresele. Soluþia? Adãposturi
pentru urºi, manã cereascã pentru
oengeurile clientelei cîineºti din
politica româneascã! Afacerea
„maidanezul” a prosperat în România,
de ce nu ºi afacerea „Ursul maidanez”?
Aviz cîinilor puterii! E cazul înfiinþãrii
unor firme de consultanþã, pentru
„Planul Naþional de Îmbogãþire cu urºi
vii sau vînaþi!” S-au gãsit unii prin
Covasna ºi Harghita sã afirme cã urºii
nu mai sînt urºi. Or fi  leoparzi? Cine
i-a ajutat sã ajungã aºa, nu cumva ºi
primul mare asasin de pãduri
româneºti, Attila Verestoy?
   Nimic nu este mai fascinant, mai
sigur pentru cetãþeanul naþional ºi
planetar în lumea cîinilor vînduþi
mondialiºtilor, cã ãºtia ne iau drept
ceea ce nu sîntem, adicã ne cred prea
proºti. Cîinii au fost folosiþi încã din
istorie pentru intimidare ºi execuþii…
„au fost lãsaþi pradã cîinilor flãmînzi”.
ªi mã gîndesc la gardienii SS, la
Auschwitz-Birkenau. La masacrele
trupelor horthyste de la Ip, Treznea ºi
Albiþa… ªi nu numai. Gardienii
urlau, cîinii de pazã lãtrau. Frica
devenea înfricoºãtoare! Himmler
cumpãrase cîini capabili sã facã
bucãþi pe oricine… Sigur, gardienii
noºtri, ale cãror circumvoluþiuni sînt
atrofiate, au luat ce e mai rãu din
istorie ºi au trecut la testarea a tot felul
de practici naziste pe români. „Dã-i
omului puterea în mîini ca sã afli cine
este cu adevãrat”, spune un vechi
proverb. ªi iatã cîinii au încolþit ºi
muºcat libertatea ºi demnitatea
omului! Acestea fiind spuse, sub
deviza „Der Impfstoff macht frei!
Nincs Kegyelem!” (Vaccinul te face
liber! Fãrã îndurare!), vã urez ºedere
plãcutã în „Lagãrul Disciplinar SS”,
de unde scapã cine poate!

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Cine crede cã lucrurile merg pe
fãgaºul cel bun? Legat de
guvernare, desigur. Aproape
nimeni nu crede treaba asta,
indiferent de cine se aflã la putere.
Sunt douã viziuni cu privire la
guvernare. Una este a aleºilor sau
a numiþilor ºi alta a alegãtorilor.
Fiecare vede altfel Binele Public.
Alesul sau numitul într-o funcþie
publicã nu are pe primul plan tot
timpul grija pentru alegãtori, ci se
gândeºte în primul rând la succesul
sãu profesional ºi la reuºitele sale
personale. Alegãtorul are însã alte
planuri: se gândeºte la binele sãu,
la bunul mers al lucrurilor în þarã,
iar aceastã bunãstare sã se
transfere la fiecare membru al
comunitãþii sau al naþiunii. Este
nevoie de conducãtori care sã fie
înzestraþi cu viziune ºi cu bun simþ
ºi cu simþul vremurilor.

Românii au avut puþini
conducãtori care sã ºtie ce sã facã
atunci când au ajuns la putere. Unii
au ajuns la putere ºi nu au putut sã
facã. Pe undeva s-a împletit

  ªtefan Bãeºiu

Cât mai rezistã freza lui Cîþu?
incompetenþa cu lipsa de autoritate.
Nu au crezut în þara lor ºi în
poporul lor ºi le-a fost ruºine de
ce erau sau de ce conduceau.

Unii au avut prea mulþi scheleþi
în dulap ºi nu au putut decât sã fie
ascultãtori. Adicã au avut stãpâni
care i-au controlat ºi care i-au
manevrat în alte scopuri decât în
cele pentru care veniserã la putere:
Binele Public. În mod cert, orice
putere ºi autoritate democraticã are
un început ºi are ºi un sfârºit. Fie
cã este vorba de o plecare ca
urmare a alegerilor ºi a unei noi
configuraþii politice parlamentare,
fie prin demisie, din diferite motive.
Nimeni nu este etern la putere ºi la
guvernare. Chiar dacã este vorba
de luni, zile sau ani de zile. Pânã la
urmã, puterea se sfârºeºte, chiar ºi
prin decesul celui care conduce.

Unii se agaþã de putere pentru
cã au investit foarte mulþi bani sã
ajungã în vârful puterii. Alþii nu
au o meserie la care sã se
întoarcã dupã o plecare de la
putere sau din politicã. Greu

gãseºti vreun politician sau
vreun exponent al puterii care sã
lupte pentru putere pentru cã
doreºte sã facã Binele Public.

Unii sunt buni oameni de partid
ºi pleacã de la putere atunci când
le-o cere partidul. A fost cazul lui
Ludovic Orban sau Victor Ponta.
Sau poate le-o cere altcineva sau
altceva. Nu ºtim niciodatã cine este
cu adevãrat în spatele unui om.
Orban s-a dat la o parte pentru cã
aºa i s-a cerut ºi nu a comentat. A
fost ºi vocea lui Iohannis la mijloc
ºi s-a tot încercat numirea lui Florin
Cîþu. Chiar s-a insistat la un
moment dat cu promovarea la
putere ºi la guvernare a lui Florin
Cîþu. Cu toate acestea se simþea cã
este ceva în neregulã cu acest bãiat.
Al cui este? La ce telefoane
rãspunde, ce stãpâni are, cine îi
este cu adevãrat ºeful în afara
poporului român?

Sunt întrebãri la care se poate
rãspunde foarte greu ºi cu siguranþã
cã Florn Cîþu nu este dornic sã
rãspundã la ele, având în vedere cã
a durat 20 de ani, de când a ajuns
la puºcãrie în SUA pentru cã a
condus beat, ºi pânã când s-a aflat.
Se poate spune cã premierul actual
comunicã destul de greu cu
publicul ºi nu ar fi trebuit sã lase

sã se afle aºa de târziu treaba asta
neagrã din trecutul sãu, ci ar fi
trebuit sã facã o declaraþie în acest
sens chiar în momentul în care a
decis sã devinã persoanã publicã
ºi sã ocupe posturi în
administraþie, în Parlament ºi la
Guvern. Era obligat moral sã facã
public tot ce era de interes pentru
electorat. Faptul cã a ascuns acest
lucru spune multe despre cel care
este în momentul de faþã premier.

Întrebarea este cât va mai rezista
freza lui Florin Cîþu ºi cât va reuºi
sã se mai pãstreze la Guvernare?
Unii ar zice cã sondajele vor fi
decisive pentru Cîþu. Alþii spun cã
va rezista mãcar pânã când vor avea
loc alegeri în PNL, adicã pe 25
septembrie. Va pune mâna pe
postul de ºef de partid ºi de acolo
va decide lucrurile, chiar dacã nu
va mai fi premier. Cîþu în fruntea
PNL ar putea fi însã o mânã moartã
ºi aceastã alegere ar putea da apã
la moarã opoziþiei. Va fi  ºi
rãspunderea lui Iohannis ce fel de
viaþã politicã pregãteºte ºi ne lasã
dupã 2024.

Dacã îl mai intereseazã. Poate
cã nu-l mai intereseazã nimic.
Dacã l-o fi interesat altceva în afarã
de propria persoanã.
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Evenimentul de frontierã
ucrainiano-român de la Vicovul de
Sus este acum bine cunoscut. Media
româneascã, dar ºi strãinã, l-au
rãspândit în lumea largã ºi l-au
judecat în diferite moduri.
Problema, care pare neelucidatã
încã, este dacã autoritãþile
româneºti cu responsabilitãþi legale
privind paza frontierelor au
procedat corect ori nu. ªi dacã nu,
cine a greºit. Pentru cã, în mod
sigur, nu numai Poliþia de Frontierã
are obligaþii în directã legãturã cu
securizarea graniþelor României.
Cu atât mai mult cu cât frontierele
noastre estice ºi, în parte, cele
nordice coincid cu ale Uniunii
Europene, marcând totodatã ºi
limita europeanã esticã a N.A.T.O.
Dacã ne asumãm o cãlãtorie printre
nenumãratele atribuþii ale Poliþiei de
Frontierã, întâlnim ºi urmãtoarele
misiuni, unele aflate în conexiune cu
incidentul atât de discutat:
- executã supravegherea ºi
controlul la trecerea frontierei de
stat a României, previne ºi
combate migraþia ilegalã ºi
criminalitatea transfrontalierã în
zona de competenþã, precum ºi
orice altã încãlcare a regimului
juridic al frontierei de stat;
- supravegheazã, prin observare
directã permanentã,  spaþiul
aerian adiacent frontierei de stat
ºi mãrii teritoriale;
- organizeazã ºi realizeazã
cooperarea, în domeniile specifice
de activitate, cu organele similare
ale statelor vecine, ale altor state
sau comunitãþi de state, conform
întelegerilor bi sau multilaterale la

Încãlcarea frontierei de stat la graniþa cu Ucraina,
incident minor, implicaþii majore

„În data de 7 august a.c., în jurul orei 06.00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliþiei de Frontierã Vicovu de Sus, aflat în
misiune de supraveghere ºi control a frontierei de stat, a observat ºi auzit un aparat de zbor de mici dimensiuni care se

deplasa dinspre Ucraina spre România. Imediat, la nivelul Sectorului Poliþiei de Frontierã, s-au luat mãsuri de informare a
structurilor operative din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmaþiei, Centrului de Operaþiuni Aeriene Baloteºti din cadrul M.Ap.N.

ºi autoritãþilor de frontierã ucrainene, prin Punctul de Contact Porubne” (Comunicat al Poliþiei de Frontierã).
care România este parte;
- organizeazã acþiuni pentru
descoperirea ºi identificarea
persoanelor care au încãlcat sau
despre care se deþin date cã
intenþioneazã sã încalce normele
regimului juridic al frontierei de
stat, precum ºi alte prevederi legale
stabilite în competenþã[1].
   Cunoscându-i acum obligaþiile
legale, se pare cã, în situaþia datã,
Poliþia de Frontierã nu a greºit.
S-a achitat de sarcinile specifice
ce-i reveneau:
- a descoperit dubla încãlcarea a
frontierei de cãtre o aeronavã
strãinã;
- a identificat tipul avionului ºi
provenienþa sa;
- a anunþat structurile interne
obligate sã intervinã; - a informat
oficialitãþile statului vecin;
- a organizat imediat cãutarea
bunurilor traficate.
   Toþi cei care au fost angrenaþi,
într-un mod sau altul, în activitãþi
conexe pazei frontierei de stat,
cunosc cã pentru fiecare astfel de
eveniment la Poliþia de Frontierã
existã, stabilit prin regulamentele
interne, un sistem clar de raportare.
Acesta include responsabilitãþile
fiecãrui eºalon, modul de raportare
ierarhicã, timpii limitã de ajungere
a raportului la nivelul cel mai de
sus, mãsurile imediate luate la locul
producerii evenimentului ºi
eventuale propuneri. Este foarte
puþin probabil ca cei de la Vicovul
de Sus sã fi procedat altfel.
   Deºi pare un incident minor
(presupunând cã niºte cetãþeni
ucrainieni au folosit un avion utilitar
pentru a arunca þigãri de contrabandã
în România), la o analizã atentã
întâmplarea de la frontiera de nord are
suficiente ingrediente menite sã ne
punã pe gânduri.
   Un aparatul de zbor strãin a
evoluat nesupravegheat în spaþiul
aerian al României, al Uniunii
Europene ºi al N.A.T.O. timp de 40
de minute! Perioadã în care toate
(chiar toate!) structurile româneºti
cu obligaþii de intervenþie imediatã
au rãmas pasive. Unitãþile de
radiolocaþie din zonã, care au
misiunea de a descoperi orice

prezenþã strãinã în spaþiului aerian
naþional, au fost oarbe. Avioanele
de interceptare, vestitele F-16
multirol, au rãmas la sol. Centrul
de Operaþiuni Aeriene de la
Baloteºti nu a schiþat niciun gest.
Nici celelate structuri responsabile
de securitatea noastrã, dispuse pe
întreg teritoriu þãrii, cele mai multe
aflate în apropierea frontierelor,
unele încadrate cu personal al
N.A.T.O., nu par a fi întreprins ceva.
   Desigur, fiecare a prezentat o
anumitã motivaþie pentru propria
pasivitate. Ministerul Apãrãrii, spre
exemplu, ne anunþã cã din punctul
de vedere al armatei, avionul
ucrainian nu a existat. De ce? Pentru
cã radarele militare nu l-au
interceptat. Prin urmare, dacã nimeni
nu a încãlcat spaþiul aerian naþional
pentru ce sã fi fost necesarã o
intervenþie din partea aviaþiei
române? “Din analiza informaþiilor la
dispoziþie nu au rezultat date care sã
confirme, în mod obiectiv, utilizarea
neautorizatã a spaþiului aerian
naþional în zona de referinþã”[2].
   Numai cã, dacã în locul avionului
relicvã (model 1947, supranumit
Anuºca ºi Kukuruznik, cu o vitezã
de croazierã comparabilã cu a unui
automobil) ar fi fost un avion de
luptã modern, 40 de minute îi erau
suficiente pentru a-ºi descãrca
încãrcãtura la Kogãlniceanu, sau la
Deveselu, sau la Câmpia Turzii, sau
chiar asupra Parlamentului ori a
Palatului Victoria!
   ªi, de unde ºtim cã aceastã
incursiune, în urma cãreia nu s-a
descoperit nicio marfã de
contrabandã, nu a constituit un test
al vigilenþei sistemului nostru de
apãrare? Un test al capabilitãþii de
reacþie al N.A.T.O.? Poate garanta
Ministerul de Interne cã nu acesta a
fost motivul real al încãlcãrii
spaþiului aerian naþional? Sau, poate
fi sigur Ministerul Apãrãrii integrat
în marea armatã a N.A.T.O cã nu i s-
a verificat astfel operativitatea?
   Ca în marea majoritate a cazurilor
când, ca stat, ne dãm cu stângul în
dreptul, structurile plãtite pentru a
fi evitate asemenea situaþii tac. Nu
se discutã despre responsabilitãþi,
despre sancþiuni ºi nici despre

mãsuri imediate de nerepetare.
   În aceste condiþii, în care
instituþiile româneºti cu obligaþii
privind securitatea þãrii nu au
miºcat nici mãcar un deget pentru
a reþine un avion strãin care zburda
liber prin spaþiul nostru aerian,
poate ar fi necesar sã ne întrebãm
ce ne deosebeºte de ucrainieni. Ce
au ei ºi noi nu avem?
   Sã ne întrebãm de ce ucrainienii,
în exact timpul cât spaþiul nostru
aerian a fost încãlcat fãrã ca noi sã
reacþionãm în vreun fel (40 de
minute), au reuºit sã ridice de la sol
un avion de luptã aflat la câteva sute
de kilometri de Vicovul de Sus, sã
realizeze interceptarea, sã oblige
aeronava aflatã în culpã sã aterizeze
ºi, în plus, sã-i aresteze pe ocupanþi?
Au ºtiut ei din timp de “incursiune”?
Sau, pur ºi simplu, sunt mai
responsabili decât suntem noi?
   Mãsurile ce au fost luate în urma
acestui incident, eveniment de
frontierã ce ar putea avea implicaþii
mult mai profunde decât par la o
primã vedere, nu le cunoaºtem. Nici
nu existã semne cã cineva ar fi
preocupat de punerea la punct a
ceea ce s-a dovedit greºit în
abordarea acestei probleme de
securitate a frontierelor. Cu atât mai
puþin cã s-ar intenþiona operarea
unor modificãri serioase acolo
unde ar fi necesar.
   Chiar dacã oficialitãþile rãmân
insensibile, persiflând prin
indiferenþã evenimentul, situaþia
rãmâne gravã. Deºi pare marginalã,
ea reverbereazã puternic la nivel
naþional pentru cã ridicã o problemã
de încredere. ªi, precum în
dragoste, acolo unde încredere nu
e, nimic nu e.

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

[1] https://www.politiadefrontiera.ro/ro/
main/pg-atributii-27.html
[2] https://www.libertatea.ro/stiri/cum-
explica-ministerul-apararii-ca-i-a-trecut-
av ionul-din-ucra ina-pe-sub-nas-
evolut i a-unor-aeronave-de-mic i -
dimensiuni-poate-fi-dificil-de-detectat-
3689537  
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    Autoritãþile de toate felurile,
perindate pe la conducerea tuturor
structurilor de putere din România
ultimelor trei decenii, au reuºit cu
succes sã îngroape ºi puþinele
amintiri care mai dãinuiau despre
Insula turceascã ADA KALEH,
înghiþitã de apele lacului de
acumulare al Hidrocentralei Porþile
de Fier I, în anul 1970. Deºi
autoritãþile comuniste au strãmutat,
cãrãmidã cu cãrãmidã, cetatea ADA
KALEH, mai multe vestigii, dar ºi
cimitirul pe Insula ªimian, dupã
1990 noua casã a civilizaþiei salvate
de pe Ada Kaleh s-a scufundat ºi
ea, dar nu sub ape, ci sub
nepãsarea ºi dezinteresul total ale
autoritãþilor de toate felurile ºi chiar
ale comunitãþii turcilor din
România. Cetatea se macinã cu
fiecare zi care trece ºi este agresatã
de vegetaþia crescutã haotic,
inscripþiile ce aminteau de insula
de sub Dunãre au dispãrut, iar
cimitirul unde îºi dorm somnul de
veci mulþi dintre locuitorii vechii
insule a dispãrut pur ºi simplu sub
arbuºtii ºi bãlãriile crescute din
abundenþã. Practic, dacã cineva are
curajul sã viziteze totuºi rãmãºiþele
insulei Ada Kaleh trebuie sã vinã
înarmat cu drujbã ºi cu tot arsenalul
de defriºare, aidoma unei
incurºiuni prin jungla amazonianã.
Nici mãcar un ponton de acostament
nu existã pe malul insulei, iar cei
care doresc sã ajungã aici cu o
ambarcaþiune mai mare trebuie sã
se chinuie cu tot felul de
improvizaþii pentru a coborî de pe
nave. În câteva cuvinte, peisajul
este dezolant, nu se mai vãd din
bãlãrii nici mãcar zidurile cetãþii, nu
mai ºtii de unde sã porneºti ºi unde
sã ajungi, riscul de a fi muºcat de
ºerpi este uriaº, iar cel de a te rãtãci
pur ºi simplu pe cele 10 hectare de
insulã este ºi mai mare. Locul a fost

Patrimoniul ADA KALEH, aflat pe Insula ªimian, abandonat ºi batjocorit
Vestigii îngropate în bãlãrii, peisaj dezolant, mai rãu ca într-o junglã! Tot ceea ce mai aminteºte fizic de fosta
insula ADA KALEH, scufundatã în apele lacului de acumulare al Hidrocentralei de Porþile de Fier I, zace uitat
astãzi pe Insula ªimian. În locul unui muzeu în aer liber, exploatat turistic, insula din dreptul comunei ªimian

este în zilele noastre un adevãrat exemplu de batjocurã, nepãsare ºi indolenþã. Monumentele, cimitirul ºi toate
urmele magicei insule scufundate au fost lãsate în voia sorþii ºi au ajuns nãpãdite de vegetaþie, pãrãsite ºi într-o

degradare accentuatã. Unul din ultimii supravieþuitori de pe insula turceascã de lângã Orºova a mers pe insulã
pentru a se reculege la mormântul mamei sale, dar nu l-a mai gãsit din cauza bãlãriilor.

complet pãrãsit ºi abandonat, la fel
ca ºi amintirea Insulei Ada Kaleh,
despre care mai gãseºti urme ºi
vestigii la Muzeul Porþile de Fier.
Despre poveºtile de pe ADA
KALEH mai poþi afla doar de la cei
care au supravieþuit, din ce în ce
mai puþini, sau de la urmaºii lor.
Nici mãcar Comunitatea Turcã din
România, care are pe aceste
meleguri o filialã, numitã chiar
ADA KALEH, nu se mai intereseazã
de soarta patrimoniului abandonat
ºi batjocorit de pe Insula ªimian.

Încercare eºuatã de punere în
valoare a Insulei ªimian

   Între anii 2008 ºi 2012 a existat
o încercare a Consiliului Judeþean
Mehedinþi, condus la acea vreme de
Marius Bãlu, de a realiza un proiect
amplu de punere în valoare a
insulei, dar el a eºuat lamentabil
dupã ce prefectul de la acea vreme,
Ion Mîþu, scãpat de sub control, a
facilitat trecerea terenului aflat pe
malul Dunãrii, la intrarea în ªimian,

în domeniul privat al
comunei ªimian, comunã
ce l-a vândut rapid. Pe acel
teren trebuia construit un
port turistic pentru accesul
cãtre Insula ªimian, iar
împreunã cu portul,
întreaga insulã ar fi fost
transformatã într-un
paradis turistic.

A plecat la mormântul
mamei, dar nu l-a gãsit

de bãlãrii
   Un om de afaceri inimos,
Stelian ªteanþã, a amenajat
pe malul Dunãrii, în

dreptul Cetãþii Medievale, un
restaurant cochet ºi un ponton
cãruia i-a spus sugestiv ADA
KALEH. Acelaºi om de afaceri local
deþine ºi vestita cafenea ADA
KALEH din centrul Severinului ºi
este pasionat de istoria insulei
scufundate. Cu ambarcaþiunea pe
care o deþine mai organizeazã din
când în când excursii pe Insula
ªimian. Aºa a procedat ºi sâmbãtã,
21 august 2021, când, cu sufletul
deschis, a pus la dispoziþie
ambarcaþiunea sa pentru a duce pe
insulã pe unul dintre ultimii
supravieþuitori ai paradisului
scufundat în anul 1970, AHMET
ENGUR, preºedintele Sucursalei
„Ada Kaleh” a Uniunii Democrate
Turce din România ºi liderul
comunitãþii turce din Mehedinþi.
Bãtrânul are acum 80 de ani, s-a
nãscut ºi a copilãrit pe Insula Ada
Kaleh, iar mormântul mamei sale
se aflã acum pe Insula ªimian. A
vrut sã meargã la mormântul
mamei ºi sã spunã o rugãciune.
Pentru ca delegaþia sã ajungã cu
bine pe insulã, omul de afaceri
Stelian ªteanþã a trimis câþiva
oameni acolo încã de dimineaþã
pentru a defriºa cât de cât zonele
ce urmau a fi vizitate.
   Din pãcate, nici mãcar aceºti
oameni nu au reuºit sã dea de urma
cimitirului, înghiþit de vegetaþia ºi
bãlãriile înspãimântãtoare de pe
insulã. Tot ceea ce am reuºit sã
vedem, pe insula ajunsã o mizerie
ºi un monument al nepãsãrii, a fost
o bucatã din cetate, câteva ziduri ºi
mormane de cãrãmizi cãzute din
construcþiile istorice. Mai mult, toþi
cei care am ajuns pe insulã, am fost

la un pas sã ne rãtãcim pur ºi
simplu.

„Am dori sã fim ajutaþi!”
   Cu lacrimi în ochi, bietul bãtrân
turc a renunþat, complet dezorientat,
sã mai ajungã la mormântul mamei,
ºi a fãcut un apel cãtre toþi cei care
mai au o umbrã de respect faþã de
patrimonial istoric al acestei þãri sã
salveze Insula ªimian ºi vestigiile
de aici. Evident cã nu o sã îl audã
nimeni pentru cã nimeni nu mai are
astãzi timp pentru patrimoniul
naþional.
   „Cimitirul care a fost strãmutat de
pe insula a fost uitat. Am vrut sã
merg la mormântul mamei mele, dar
m-am rãtãcit printre bãlãriile astea.
Am dori sã fim ajutaþi de
comunitatea turcã, de muftiul nostru
musulman, sã ne ajute sã defriºãm,
sã restabilim locurile noastre sfinte.
Sentimentul meu este unul de
tristeþe cã aici nu s-a fãcut nimic
de peste 30 de ani. Autoritãþile
locale ar trebui sã reconstruiascã,
sã stopeze degradarea cetãþii, dacã
vor sã facã aici un punct turistic,
ar trebui sã facã ceva, mãcar sã
punã pomi, trandafiri”, spune
îndurerat bãtrânul Ahmet Engur.
   Bãtrânul aproape cã nu mai vrea
sã dea vina pe nimeni, s-a sãturat
sã tot strige în pustiu. A încercat
sã lucreze ºi cu autoritãþile locale,
a încercat sã apeleze la Direcþia de
Patrimoniu Turistic, dar spune
cã nimeni nu l-a bãgat în seamã.
Iar când nici mormintele sfinte
ale pãrinþilor nu mai pot fi gãsite
din bãlãrii, orice cuvinte devin
unele de prisos.

Const rucþ ia  Sis temului
Hidroenergetic ºi de Navigaþie
Porþile de Fier I, ridicarea barajului
ºi a nivelului apei în lacul de
acumulare, cu 18 metri, a impus,
începând cu anul  1969,
locuitorilor de pe Ada Kaleh sã
pãrãseascã insula; de asemenea, au
trebuit sã fie strãmutate anumite
vestigii istorice pe ostrovul ªimian,
situatã la 10 km - aval de Drobeta
Turnu-Severin.  O parte dintre
obiectele de cult, piese de port
popular  ºi  al te  obiecte de uz
gospodãresc au fost aduse la
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
din Drobeta Turnu - Severin.

 Romeo Crâºmaru

Între 26-29 august a.c. la Craiova are loc o primã ediþie a unei
manifestãri de rezonanþã internaþionalã, transfrontalierã, rezervat scriitorilor
din þãri ºi localitãþi riverane Dunãrii. La aceastã ediþie de debut, din Drobeta
Turnu Severin este prezent un grup din care fac parte: Ileana Roman, Nina
Ceranu,Victor Rusu, Florian Copcea, Nicolae Jinga, Gheorghe Florescu,
Viorica Gligor, Dan ªalapa, Mãdãlina Bobleanþã, Emilian Iachimovski,
Nicolae Caliþoiu, Angela Idita, Andreea Trãilescu. Aceºtia îºi vor lansa cãrþi
editate în 2021 - aceasta fiind ºi una din condiþiile principale ale Festivalului,
cãrþi editate în acest an - prezentate de membri delegaþiei. Programul
manifestãrii, girate de Biblioteca judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
Dolj, de alte prestigioase instituþii culturale de profil literar din Craiova,
mai cuprinde ºi alte puncte de interes, despre care vom consemna în ediþiile
viitoare ale publicaþiei noastre. D.D.S.

FESTIVAL DE LITERATURÃ
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Acestea sunt credinþe false. Unele provin
din vechile religii care au existat pe teritoriul
þãrii noastre înainte de venirea creºtinismului,
altele au fost împrumutate de români când au
intrat în contact cu alte popoare, iar altele sunt
inventate de noi de-a lungul timpului. De
aproape patruzeci de ani le combat, dar
zadarnic. Ele sunt adânc înrãdãcinate în
mentalitatea multora dintre noi ºi nu pot fi
scoase aºa uºor. Interesant este cã se transmit
cu uºurinþã ºi tinerelor generaþii. Ele se
deosebesc de la o localitate la alta. Sunt
multe. Pe la începutul secolului trecut, un
folclorist, Artur Gorovei, a adunat într-o carte,
Credinþi ºi superstiþii (Bucureºti, Editura
Socec, 1915, 2 vol., 465 pagini) asemenea
superstiþii, pe care le-a cules din scrieri ºi
direct de pe teren. Ca sã înþelegeþi mai bine
despre ce e vorba, voi menþiona câteva din
ele: dacã-þi traverseazã mâþa drumul, e piazã
rea; dacã auzi cucuveaua cântând, e semn de
moarte; dacã Sf. Împãrtãºanie are o anumitã
poziþie în linguriþã, cel ce o primeºte mai
trãieºte sau moare; dacã gãina cântã
cocoºeºte, e semn de moarte etc.

Am adus în discuþie aceastã temã, fiindcã

Superstiþii
în ultimele sãptãmâni am avut douã asemenea
evenimente în parohie. Într-unul din cazuri,
cineva a venit dintr-o altã parohie ºi a fãcut
un parastas la o rudã din parohia noastrã, pe
motiv cã anul acesta are nuntã cu copilul ºi
nu trebuie sã facã în casã parastas, fiindcã-i
merge rãu copilului în familie. În al doilea caz,
niºte tineri s-au dus într-o altã parohie sã se
cunune, fiindcã în biserica satului lor, în
aceeaºi zi, mai era ºi o înmormântare. Am
spus de nenumãrate ori ºi o voi repeta cât va
fi nevoie: fiecare slujbã îºi are rostul ei:
înmormântarea e una, cununia e alta. Nu se
influenþeazã una pe alta. Dacã, totuºi, cineva
se teme de o asemenea alãturare, poate sã se
ducã în altã parohie sã se cunune. Nu este
nici o supãrare. Important este sã nu rãmânã
familii necununate.

Aºadar, dacã respectaþi aceste superstiþii,
nu aveþi nimic de câºtigat; dacã nu le
respectaþi, nu aveþi nimic de pierdut. Ele n-
au nimic comun cu învãþãtura noastrã
creºtinã, ortodoxã. Decât sã spargeþi însã oala
în capul popii de câte ori se afumã ciorba
dupã aceea, nu aveþi decât sã le respectaþi!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

 Filiala UZPR “Valeriu Braniºte” Timiº ºi Editura
DDP-David Pres Print Timiºoara, împreunã cu Asociaþia
Cultural Umanitarã “Luceafãrul de Vest” Timiºoara, România,
lanseazã în premierã în spaþiul cultural-artistic românesc,
PROIECTUL cultural - concurs naþional “EMINESCU, UN
VIS ÎN AªTEPTARE”!
PROIECT PROMOVAT PE SITE U.Z.P. ROMÂNIA,
preºedinte, Doru Dinu GLÃVAN
    Secþiuni: poezie, prozã, reportaj, eseu, interviu, teatru,
poezie în grai, poezie religioasã, graficã etc. Text 4-5 pagini.
    Epigrame un nr. de 4-5 cu tema, Pandemie ºi politicã.
Pot participa  creatori de toate vârstele (adulþi ºi elevi)!
Lucrãrile vor fi  trimise pe adresa de maill
butoidumitru@hotmail.com.
   Dupã cum urmeazã: Poezie, 4-5 poeme din care cel puþin
unul despre Eminescu. Lucrãrile trimise vor fi tehnoredactate
pe calculator cu urmãtoarele caracteristici; format pag. A4,
font 12, spaþiere la 1 rând, cu diacritice. Volum de debut
poezie, prozã, etc. 2 exemplare pe adresa asociaþiei.
   Participanþii vor mai trimte un scurt C/V, date de
identificare ºi contact, 1 foto JPG
   Lucrãrile pot fi trimise pânã la data de 31-X-2021.
Finalizarea, premii ºi prezentare antologia “EMINESCU,
UN VIS ÎN AªTEPTARE”, la 15 ianuarie 2022 de “Ziua
Naþionalã a Culturii Române” ºi a 172 de ani de la naºterea
lui Eminescu.

OBIECTIVE PRINCIPALE
- Redescoperirea geniului eminescian în toate ipostazele
vieþii sale
- Omagierea personaltãþii lui Eminescu
- Socializarea prin acþiunile întreprinse între iubitorii de
culturã ºi artã
- Stimularea activitãþilor ºi a spiritului de competiþie în
domeniul cultural-artistic referitor la instituþii, organizaþii,
asociaþii, cenacluri literare etc.
   PROIECTUL are un caracter deschis de voluntariat la
care se pot înscrie ºi alte instituþii, participanþi etc.
   BENEFICIARI,  elevi , adulþi de orice profesie,
comunitatea.
   Toþi concurenþii vor fi înºtiinþaþi din timp pentru
participare la festivitatea de premiere, prin email, mesaj,
telefonic, ori mass-media, care va avea loc la Timiºoara.
    PREMIILE CONCURSULUI; Marele premiu, Premii speciale,
premiul 1, 2, 3, menþiuni, Diplome de excelenþã ºi onoare.
   Premiile vor consta în; Diplome, cãrþi, publicare în revista
literarã “Luceafãrul de Vest” ºi bani în limita disponibilitãþilor.
Cele mai reprezentative creaþii vor fi tipãrite într-o  antologie
cu titlul “EMINESCU,  UN VIS ÎN AªTEPTARE”!
   Cei care vor susþine acest proiect literar, sub orice formã
(donaþii în bani, cãrþi, reviste etc) ca un semn de omagiu adus
lui Eminescu, o pot face în contul ºi adresa de mai jos;
 CIF 38280757
 RO53RNCB0790156956170001 BCR Timiºoara
   PROIECTUL are un caracter deschis de voluntariat, la
care se pot înscrie ºi alte instituþii, organizaþii, participanþi.
   ORGANIZATORI, Filiala UZPR “Valeriu Braniºte” Timiº,
preºedinte, conf. univ. dr. Ioan DAVID, Asociaþia “Luceafãrul
de Vest, str. Orºova, nr. 25, sc. B, ap. 1, Timiºoara, preºedinte,
Dumitru BUÞOI, publicist, membru UZPR. Tel. mobil.
0729009525.
    Coordonator, Grigore MÂINEA, redactor, revista
“Luceafãrul de Vest” Timiºoara. Tel mobil; 0742221404
RUGÃM TOÞI PARTICIPANÞII A RESPECTA CONDIÞIILE
PREZENTATE ÎN PROIECT!
 DORIM TUTUROR MULT SUCCES!!

PROIECT CULTURAL

“EMINESCU, UN VIS ÎN
AªTEPTARE”
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Reprezentanþii Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu” ºi juriul de la concurs, au decretat cã
toatã þuica de la Cireºu, este de locul I aºa cã au
premiat în aceastã notã pe toþi participanþii.
   Aºa cum ne-a obiºnuit Ansamblul
Profesionist “Danubius” a oferit publicului un
spectacol de zile mari, aplaudat la scenã
deschisã de cãtre acesta. Pe scenã au urcat
soliºtii Ansamblului Profesionist “Danubius”
consacraþi precum Angela ºi Ion Magheru,
Ionela Bãdãlan, colaboratori  Rodica Popescu,
George Vulcãnescu, tinerele speranþe ca
Alexandra Nicu, Medan Pîrjan, Mellora
Ploºtinaru, Maria Luiza Isuf, dar ºi invitaþi de
valoare soliºti vocali extraordinar de iubiþi ºi
apreciaþi de iubitorii cântecului popular: Irina
Zoican, Cosmin Bîrlan ºi Ionuþ Tudorescu.
   Prezentarea spectacolului a fost asiguratã
de Gabriela Pogaci, jurnalist, ºi realizator
de emisiuni tv.

Sãrbãtoarea Peºterii Topolniþa
   Muntenii au legat hora, sârba, danþul de la
munte, hora de mânã au adunat ºi legat
mulþime de oameni, tineri sau maturi cu pãrul
albit pe tâmple.
   Sãrbãtoarea dedicatã Peºterii Topolniþa
este una dintre cele mai frumoase din zona
de munte a Mehedinþiului. Ea reprezintã ºi
o ocazie unicã de a vizita Peºtera Topolniþa,
de a petrece timp de calitate în mijlocul
naturii ºi, nu în ultimul rând, ocazia fericitã
pentru munteni de a se întâlni, de a se
petrece ºi de a se veseli împreunã.
   Ediþia din acest an a Sãrbãtorii Peºterii
Topolniþa a avut o încãrcãturã deosebitã, prin
suita de evenimente organizate de cãtre
Primãria Cireºu, Consiliul Judeþean
Mehedinþi, Episcopia Severinului ºi a
Strehaiei, Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”,
fiind una extrem de reuºitã ºi apreciatã de
cãtre oameni. Gabriela Popescu

 Urmare din pag. 6

Tentaþia e mare poate pentru unii, când vãd
sumele acestea în conturi. Mã aºtept sã fie
chiar încercãri de deturnare, infractori care
sã încerce preluarea controlului asupra lor.
Miza e colosalã. Noi trebuie sã ne þinem de
cuvânt, asumându-ne acest lucru.
   O sã spuneþi poate cã ar fi bine sã cheltuim
10%, poate 20%... Vã spun din experienþa
cã cine intrã în miere va mânca tot borcanul
sau se îneacã în ea. Nu avem simþul mãsurii,
banii repede îþi iau ochii.
   Sã administrezi un partid este similar cu
administrarea unei firme (nu politic vorbesc, ci
despre administrarea unei persoane juridice) sau
asociaþii. Nici o diferenþã. Ori din experienþa mea,
care nu este chiar micã, cu 20-30.000 euro chiar

Despre subvenþia publicã!!!
te descurci bine, excelent. Peste aceastã sumã,
totul este FURT, bani din care se puteau mãri
alocaþiile, sã ajutãm familiile sãrace.
   Noi trebuie sã fim un model. Poate nu reuºim
toþi, dar în 2024 românii vor trebui sã aleagã
între unii care au putut sã reziste tentaþiei de a
furã 12 milioane de euro ºi cei care nu au fãcut-
o. Dacã noi reuºim sã trecem de aceastã
încercare, ºi vom reuºi, vom dovedi cã putem
sã conducem ºi România, cãci din opoziþie multe
pârghii nu avem decât încrederea românilor.
   Sincer. Tu ai alege pe cineva care a reuºit
sã reziste tentaþiei de a fura cu acte 12.000.000
de euro, sau preferi ca cei care au fãcut-o sã
îþi administreze bunurile, cãci Þara e a noastrã.

Lulea Marius Dorin
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

Perioada analizatã te predispune la meditaþii
interioare, izolare ºi analizã profundã a relaþiilor
ºi situaþiilor în care eºti implicat. Sunt momente
excepþionale de a primi informaþii revelatoare
pe cãi neobiºnuite, deoarece intuiþia îþi este
foarte accentuatã. Fii prudent ºi discret în toate!
Existã duºmãnii ascunse, mascate cu intenþii
bune. Ascultã-þi în permanenþã vocea interioarã
ºi urmãreºte-þ i semnalele organismului.
Sãnãtatea este în continuare vulnerabilã, dar în
parametrii cunoscuþi. Evitã eforturile, discuþiile
contradictorii ºi oamenii care te secãtuiesc de
energie! A doua parte a sãptãmânii îþi aduce veºti
bune privitoare la câºtigurile din munca proprie.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Multã lume roieºte în preajma ta în
primele zile ale sãptãmânii. Se petrec schimbãri
importante în anturajul prietenilor, în sensul cã
de unii te vei desprinde definitiv, dar se face loc
pentru alþii. Discuþii de anvergurã, proiecte
personale ºi profesionale la orizont, dar ºi
desprinderi de unii care nu-ºi mai au rostul în
viaþa ta. Pe de altã parte, rezervã momente pentru
odihnã, pentru a sta de vorbã cu tine însuþi ºi
pentru a analiza profund tot ce te înconjoarã. ªi
tu te schimbi, ºi mediul în care trãieºti, ºi
oamenii din preajma ta. Þine pasul cu toate
acestea ºi mergi mai departe în viaþã pe cu totul
alte fundamente. Posibile neplãceri legate de
afecþiuni vechi.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Schimbãri de anvergurã în plan profesional! Cu
toate cã relaþiile colegiale ºi în mod special cele cu
ºefii par dificile, îþi sunt recunoscute meritele ºi
eforturile depuse în câmpul muncii. Astfel, este
posibil sã primeºti sarcini de lucru noi, o funcþie de
conducere sau un premiu valoros. Evitã sã te laºi
dus de valul ovaþiilor de moment! Prietenii îþi sunt
alãturi prin discuþii interesante, sfaturi utile ºi acþiuni
recreative comune. Chiar dacã unele informaþii sau
îndemnuri îþi displac, este bine mãcar sã le reþii. Cu
siguranþã la un moment dat vei folosi cu brio ceea
ce afli în aceastã sãptãmânã. Rezervã momente de
odihnã, pentru cã sãnãtatea este vulnerabilã. Vise ºi
viziuni premonitorii de mare clasã!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Eºti animat de gânduri mãreþe. Filozofia ta de
viaþã se aflã într-un amplu proces de reconfigurare,
astfel cã îþi poate pãrea dificil sã discuþii cu alþii
despre noile tale idelaurile sau despre planurile
personale ºi profesionale de viitor. Prudenþã ºi
discernãmânt! Este posibil sã te laºi dus de valuri
noi care aparent sunt benefice, dar care ascund
informaþii inutile sau false. Segmentul profesional
se animã, mai ales prin relaþiile cu ºefii ºi
autoritãþi le. Discuþii importante, îndatoriri
profesionale noi, fiind posibil chiar sã primeºti o
funcþie de conducere sau mãcar un proiect
profesional de anvergurã. Prieteni ºi susþinãtori
importanþi pe termen lung.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Câºtiguri de la ºi prin alþii! Þi se deschid variante
deosebite de a-þi mãri veniturile din colaborãri, dar ºi
moºtenirile ºi partajele pot intra în discuþie. Fereºte-te
de speculaþii ºi de a te lãsa influenþat de alþii! Existã
personaje în preajma ta care doresc în secret sã profite
de pe urma muncii ºi a agoniselilor tale materiale ºi
financiare. Pe 26 ºi pe 27 ale lunii sunt posibile cãlãtorii
pe distanþe lungi sau în strãinãtate. Recomandabil este
sã fii prudent, întrucât mentalul este distorsionat ºi foarte
uºor se pot isca neplãceri. Pe de altã parte, ar fi bine sã
te gândeºti ºi la reluarea unor secvenþe de învãþare, prin
abordarea unor cursuri sau mãcar planuri în acest sens.
Este rost de a-þi dezvolta cariera profesionalã ºi de a
stabili relaþii fructuoase cu ºefi ºi figuri importante.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Este clar cã relaþiile parteneriale se modificã, fie cã
vrei, fie cã nu. Finaluri ºi începuturi, unele cu cântec.
Vino în întâmpinarea schimbãrilor ce au loc în preajma
ta ºi bucurã-te de toate expeienþele pe care þi le oferã
Universul acum. Chiar dacã eºti reticent sau înþelegi
prea puþin din ceea ce se petrece în jurul tãu, ai încredere
cã totul se desfãºoarã spre binele tãu suprem. Apar
noutãþi financiare în sensul cã fie primeºti o sumã de
bani restantã, fie se deschid oportunitãþi de câºtig de la
ºi prin alþii. Sunt posibile ºi cheltuieli pe taxe, facturi,
servicii dar ºi informaþii referitoare la moºteniri ºi partaje.
Prudenþã mai ales la acte, la relaþiile cu instituþiile
financiare ºi la datorii. Filozofii de viaþã noi, discuþii
interesante cu oameni erudiþi, cãlãtorii de tot felul.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Multe ºi mãrunte se petrec la locul de muncã,
dar ºi în rutina cotidianã personalã. Sunt ºanse de a-
þi gãsi un nou job sau la cel actual sã se modifice
benefic condiþiile de muncã, relaþiile colegiale ºi
salarizarea aferentã. Pe de altã parte, sãnãtatea este
vulnerabilã ºi bine ar fi sã iei mãsurile
corespunzãtoare. Partenerul de viaþã ºi colaboratorii
îþi solicitã ajutorul în chestiuni comune, însã este
vorba despre unele vechi, fie nelãmurite pe deplin,
fie rezolvate parþial. Evitã discuþiile contradictorii,
persoanele obositoare ºi situaþiile incerte. Se
contureazã variante noi de câºtig, dar poate fi vorba
despre moºteniri ºi partaje personale sau
profesionale. Cheltuieli majore cu alþii, relaþii
deosebite cu instituþiile financiare.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte privitoare la relaþiile
sentimentale. Controversele existente în acest segment
au rolul de a-þi remodela concepþiile legate de iubire ºi
implicaþiile ei. Persoana iubitã ºi copiii te apreciazã, îþi
sunt alãturi sincer, dar parcã tot eºti nemulþumit de ceva
nedefinit. Priveºte partea plinã a paharului vieþii tale ºi
detaºeazã-te de gândurile meschine. Chiar ai de ce sã te
bucuri de perioada asta a vieþii tale. Începând de Miercuri
se animã mult activitatea profesionalã, dar ºi cea de
rutinã de acasã. Planificã-þi atent treburile, pentru cã
oboseala ºi unele afecþiuni vechi îºi vor spune cuvântul.
Foarte interesant ºi provocator este segmentul partenerial,
atât în ceea ce priveºte o relaþie matrimonialã, cât ºi
relaþiile de colaborare din câmpul muncii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Se contureazã schimbãri majore în segmentul
familial. Reparaþii de anvergurã, vânzãri ºi achiziþionãri
de bunuri patrimoniale, discuþii cu neamurile,
reorganizarea programului familial. Se recomandã
prudenþã în continuare la sursele de apã. Relaþiile
sentimentale se animã mult începând cu 26 ale lunii.
Sunt momente bune pentru discuþii constructive
împreunã cu persoana iubitã sau copiii, pentru a
lãmuri animozitãþi vechi, dar ºi pentru a desfãºura
acþiuni comune de genul hobby-urilor sau rezolvãrii
unor demersuri patrimoniale. A doua parte a
sãptãmânii îþi aduce multe treburi la serviciu ºi relaþii
colegiale tumultoase. Rãbdare ºi mãsurã în toate!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Schimbãri importante în relaþiile cu anturajul
apropiat. Este nevoie sã revizuieºti persoanele care
þi-au fost alãturi pânã acum ºi sã-þi îndrepþi atenþia
ºi eforturile pentru a lega noi prietenii. Cãlãtorii pe
distanþe scurte, discuþii ºi întâlniri cu multã lume,
rezolvarea unor demersuri personale ºi profesionale.
Oricum succesul este garantat în toate, dacã te
focusezi strict pe nevoile tale reale de acum. Multe
ºi mãrunte de fãcut acasã, alãturi de membrii familiei.
Se deschide o nouã etapã domesticã, în care vei fi
nevoit sã rezolvi treburi restante. Rãbdare, prudenþã,
discernãmânt! Foarte interesante sunt relaþiile
sentimentale. La orizont aºteaptã o nouã iubire, un
copil, hobby-uri ºi distracþii rafinate alãturi de oameni
de bunã calitate.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Atenþia îþi va fi atrasã de faptul cã se întrezãresc
destul de clar noi variante de câºtig din munca proprie.
Sunt ºanse mari sã primeºti cadouri deosebite,
favoruri dinspre locul de muncã, dar ºi informaþii
privitoare la noile condiþii de muncã, ce vor atrage
mai departe creºteri salariale mulþumitoare. Foarte
animate devin relaþiile cu anturajul apropiat începând
cu 25 August. Discuþii, întâlniri agreabile, cãlãtorii
pe distanþe scurte ºi de scurtã duratã, dar suficiente
din toate punctele de vedere pentru a-þi rezolva diverse
ºi pentru a te recrea alãturi de cei dragi. Schimbãri de
anvergurã în plan domestic, întemeierea unei familii
noi, apariþia unui nou membru în familie, vânzãri ºi
achiziþionãri de bunuri patrimoniale.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Þi se aºterne în cale o etapã deosebitã începând
cu aceastã sãptãmânã. Gândeºte-te la planuri
personale ºi profesionale mãreþe, viseazã în stil mare
ºi ai încredere cã toate þi se vor oferi la momentul
potrivit. Strãluceºti în mod deosebit, iar ceilalþi
aproape cã privesc cu greu înspre tine. Entuziasmul
de care dai dovadã este fondat, însã tempereazã-l.
Unii te pot considera fals, iar alþii se pot speria la
propriu de tine ºi de cele spuse de tine. Apar ºi noutãþi
financiare, în sensul cã se vor deschide variante de
câºtig din munca proprie. Însã, poate fi vorba ºi
despre primirea unor sume de bani restante sau despre
înapoierea unor obiecte împrumutate cuiva mai
demult. Relaþii tumultoase cu anturajul apropiat ºi
cãlãtorii pe distanþe scurte.

(26 august - 1 septembrie 2021)

Autor: AstroCafe.ro



OBIECTIV mehedinþean 26.08. - 08.09.2021informaþiipag. 14

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;

ªTIINÞE
INGINEREªTI
Cursuri de zi

Programul de studii de master

Dupã atingerea în 14 iulie a unui
record de 4,9283 lei, moneda unicã a
intrat pe o pantã descendentã iar cursul
a scãzut în 13 august la 4,9118 lei.

Tendinþa s-a inversat sãptãmâna
trecutã, piaþa localã fiind influenþatã atât
de factorii externi, unde ieºirile de
capital de pe pieþele considerate riscante
s-au înmulþit, dar ºi de cei locali, în
primul rând cererea tot mai mare de
valutã din partea importatorilor.

Vinerea trecutã, media a urcat la un
nou record în valoare de 4,9338 lei.
Ca de obicei, au apãrut ºi tentativele
speculative. Luni dimineaþã, cu un
sfert de orã înainte de deschiderea pe
pieþei româneºti, cotaþiile au atins un
vârf de 4,9460 lei. În ultimele ºedinþe
ale perioadei, transferurile s-au
realizat în piaþa localã înrre 4,925 ºi
4,933 lei, astfel cã miercuri media a
fost stabilitã la 4,9284 lei.

La sfârºitul sãptãmânii trecute euro
a scãzut pânã la 1,1664 dolari, cel
mai redus nivel începând cu
noiembrie 2020. Miercuri cotaþiile
erau de 1,1732 - 1,1760 dolari, iar
cursul monedei americane a scãzut
de la un vârf de 4,2258 la 4,1938 lei.

Pieþele aºteaptã întâlnirea de
vineri a marilor bãnci centrale, care
se va desfãºura online ºi va fi
gãzduitã de Rezerva Federalã
americanã. Cu acest prilej, Jerome
Powell, ºeful Fed, ar urma sã ofere
lãmuriri în ceea ce priveºte intenþiile
de politicã monetarã ale instituþiei
pe care o conduce, în primul rând
calendarul de reducere a
cumpãrãrilor de bonuri de Tezaur
ºi obligaþiuni comerciale.

În condiþiile în care moneda
elveþianã a revenit la 1,07 franci/

Cursul euro a urcat la 4,93 lei
euro, cursul ei a crescut de la
4,5898 la 4,6057 lei, dar a încheiat
intervalul la 4,5916 lei.

Media lirei sterline a scãzut în
perioada analizatã de la 5,7806 la 5,7510
lei ºi a terminat-o la 5,7568 lei.

Preþul gramului de aur a scãzut
miercuri de la 243,4899 la 241,9550
lei, evoluþie provocatã de deprecierea
monedei americane dar ºi a unciei,
care a alunecat la 1.792 - 1.797
dolari, dupã scurtã incursiune de
marþi peste pragul de 1.800 dolari

Intrarea într-un nou ciclu al pieþei
monetare, aºa cum a afirmat recent
guvernatorul Mugur Isãrescu, a
condus la o creºtere a indicilor
ROBOR. În acest sens, BNR a
continuat sã sterilizeze excesul de
lichiditate din piaþa monetarã, cu
scopul de a face mai scump leul.
Luni, ea a atras de la bãncile
comerciale 1,731 miliarde lei la o
dobândã de 1,25% egalã cu cea de
politicã monetarã.

Evoluþia ascendentã din ultimele
zile s-a datorat ºi intrãrii într-o nouã
perioadã de constituire a rezervelor
minime obligatorii ºi a faptului cã
firmele ºi-au achitat impozitele ºi
taxele la bugetul de stat.

Miercuri, indicele ROBOR la trei
luni, în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, a stagnat la 1,60%, maxim al
ultimelor patru luni. În schimb,
indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a crescut de la 1,72 la
1,73%, valoare care nu a mai fost
atinsã de la începutul lui aprilie.
Indicele la 12 luni s-a oprit la 1,80%.

Anunþul fãcut de companie PayPal
cã va permite clienþilor din
Marea Britanie sã cumpere,
sã vândã ºi sã deþinã
criptomonede a stimulat
monedele digitale, care sunt
vãzute în ultimele luni drept
„un refugiu sigur” în
condiþiile creºterii inflaþiei la
nivel mondial, luând din ce
în ce mai mult locul aurului.

Miercuri, bitcoin scãdea
la 47.150 - 48.600 dolari iar
ether la 3.085 - 3.222 dolari.

Analiza cuprinde
perioada 18 - 25 august.
 Radu Georgescu

 urmare din pag. 2
cumpãrãtori preferau magazinul fizic ºi doar 29%, cumpãrãturile
online.
   În plus, chiar dacã economiile îºi revin, obiceiul de a cumpãra
online pare sã persiste. Pe mãsurã ce vânzãtorii oferã mai multe
instrumente de cumpãrare compatibile cu tehnologia, consumatorii
încep sã le adopte (asistentul vocal pentru cumpãrãturi, portofelul
digital, butoane de „cumpãrare” în postãrile de pe reþelele sociale,
realitate virtualã etc.), iar 44% dintre respondenþi spun cã
intenþioneazã sã utilizeze cel puþin una dintre aceste tehnologii în
perioada urmãtoare (în creºtere de la 26% în 2020).
   Studiul Deloitte back-to-school 2021, ajuns la cea de-a 14-a
ediþie, este realizat pe baza unui sondaj derulat în rândul a 1.200
de pãrinþi din Statele Unite ale Americii cu copii de ºcoalã.
Deloitte furnizeazã la nivel global servicii de audit, consultanþã,
servicii juridice, consultanþã financiarã ºi managementul riscului,
servicii de consultanþã fiscalã ºi alte servicii adiacente cãtre clienþi
din sectorul public ºi privat provenind din industrii variate. Patru

Studiu Deloitte: cheltuielile cu începerea anului ºcolar...
din cinci companii prezente în topul Fortune Global 500® sunt
clienþi Deloitte, prin intermediul reþelei sale globale de firme
membre care activeazã în peste 150 de þãri ºi teritorii, oferind resurse
internaþionale, perspective locale ºi servicii de cea mai înaltã calitate
pentru a aborda provocãri de business complexe. Obiectivul Deloitte
este sã creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor peste
330.000 de profesioniºti ai sãi.
   Deloitte România este una dintre cele mai mari companii de
servicii profesionale din þara noastrã ºi oferã, în cooperare cu
Reff & Asociaþii | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanþã
fiscalã, servicii juridice, de consultanþã în management ºi
consultanþã financiarã, servicii de managementul riscului, soluþii
de servicii ºi consultanþã în tehnologie, precum ºi alte servicii
adiacente, prin intermediul a 2.000 de profesioniºti.
   Pentru a afla mai multe despre reþeaua globalã a firmelor
membre, vã rugãm sã accesaþi www.deloitte.com/ro/despre.

Oana Anghel PR & Marketing Manager Deloitte Romania
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Repartizatã în seria a 7-a, Viitorul ªimian
debuteazã, în acest week-end, în Liga 3. În primul
meci al sezonului 2021-2022, echipa
mehedinþeanã joacã sâmbãtã, de la ora 18:00, pe
Stadionul Municipal din Drobeta - Turnu Severin,
cu Jiul Petroºani. Organizatorii nu vor pune în
vânzare bilete de acces pentru spectatori, intrarea
fiind astfel gratuitã, însã, pentru a putea lua loc
în tribune, conform Protocolului Medical,
publicul trebuie sã prezinte, la poarta de acces,
fie dovada vaccinului împotriva virusului SARS-
COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, fie
rezultatul negativ al unui test RT-PCR - nu mai
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat
al unui test antigen rapid - nu mai vechi de 24 de
ore. Au acces ºi spectatorii care se aflã în perioada
cuprinsã între a 15-a zi ºi a 180-a zi de la
confirmarea infectãrii cu SARS-CoV-2, iar minorii
sunt exceptaþi de la mãsurile menþionate.

Start în Liga 3

Fostã componentã a CSM Drobeta Turnu
Severin, luptãtoarea Roxana Capezan a cucerit
medalia de bronz la Campionatul Mondial pentru
Juniori, desfãºurat în Rusia, în localitatea Ufa.
Severineanca legitimatã, de 2 ani, la CSA Steaua
Bucureºti a luptat în limitele categoriei 65 kg, iar
în meciul decisiv pentru locul 3 a învins-o pe
tunisianca Klara Jlassi cu scorul de 5-3. “Nu am
destule cuvinte pentru a exprima fericirea pe care
o simt! Cu toate cã am trecut printr-o perioadã
foarte grea din viaþa mea, îi mulþumesc lui
Dumnezeu cã mi-a dat puterea ºi ambiþia sã mã
ridic ºi sã merg mai departe cãtre visul meu! Acesta
este rezultatul muncii mele ºi a antrenorilor mei,
cãrora þin sã le mulþumesc din suflet pentru cã
m-au susþinut necondiþionat ºi m-au întãrit atât
fizic, cât ºi psihic pe tot parcursul pregãtirii
sportive! Vã sunt recunoscãtoare tuturor”, a spus
Capezan. Rezultatul severinencei a fost cel mai
bun izbutit de delegaþia României la Mondialele
de Juniori din Rusia.

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
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

putea fi mult mai mare. Cu siguranþã, echipa se
va prezenta bine la primul meci oficial. Ne-am
întãrit lotul ºi aºteptãm cu nerãbdare debutul
sezonului”, a spus preºedintele echipei Viitorul
ªimian, George Sãrãcin.

Bronz pentru Capezan

Programul turului din Liga 3, Seria 7.
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

   Pe plan sportiv,
Viitorul ªimian ºi-
a propus o clasare
cât mai bunã în
campionat, iar în
acest sens ºi-a
completat lotul cu
câþiva jucãtori cu
experienþã, gen
Cristian Poianã (ex
CSO Filiaºi),
Samuel Zimþa (ex FCU Craiova) sau Claudiu
Ghighilicea (ex CSM Deva). De altfel, Ghighilicea
a ºi marcat în ultimul amical premergãtor noului
sezon, disputat la sfârºitul sãptãmânii trecute pe
“Municipalul” severinean, cu Gilortul Târgu
Cãrbuneºti. Echipa mehedinþeanã s-a impus cu
scorul de 1-0.
   “A fost un ultim amical, în care s-au pus la punct
mai multe detalii legate de sistemul de joc. Scorul

 Mircea Oglindoiu



publicitateOBIECTIV mehedinþean 26.08. - 08.09.2021pag. 16

pa
m
fle
t

Mã fraþilor, mã luai dupã gura lu
Veta ºi plecai de pi la noi sã ajungem

pi la alþii. Cã cicã e apa mai nu ºtiu
cum, cã e ciorba mai simpaticã, cã
e patu mai moale la hotel, cã sunt
oamenii mai primitori.

Mã nepoate, în prima zi fu cum
fu, da dupã aia parcã ieream la
dãrâmare, nu la relaxare. Pã sã
umplu de ai noºtri, cu toate cã ne
credeam printre strãini, cum deterã
tocmai de noi nu ºtiu sã vã zic. Cert
e cã din Bogdan de la Ploieºti ºi Jean
de la Craiova nu ne scoasãrã toatã
sãptãmâna. ªi nu ºtiu cum sã zic,
da sã zic, când încercam noi sã ne
odihnim, atuncea sã trezeau ei. Bag
samã îºi puneau ceasul în funcþie de
somnul nostru, cã altfel nu sã
explicã. Aºa cã aveþi grijã pe unde

 nea Mãrin

Sucã ºi vacanþa la dãrâmare, taxa de poluare a lu
nea Popescu ºi neregulile de pi la Strehaia

vã petrec drumurile care mai vreþi
vacanþã, cã s-ar putea sã vã întoarceþi

mai obosiþi decât aþi plecat.
Când ne întorsãrãm, îl mai

gãsirãm ºi pe al bãtrân al lu
Zbanghiu tare supãrat. Cã cicã trebe
sã plãteascã taxã de poluare.

- Pã de ce?, zic eu.
- Pã aºa vrea nea ministru

Popescu, ãsta al nostru di la Severin.
Cã acuma ãi de au centrale de
apartament vor trebui sã plãteascã
o taxã de poluare. Da chiar, locuitorii
din Orºova pentru ce încãlzire ar
trebui sã plãteascã taxa de poluare?
Ori acolo sã pune taxa pe coºuri, cã
mai poluare ca aia nu sã ezistã.

Mã nepoate, Gîrla Mare, comuna,
din grãdina judeþului,  a devenit
paraginã. Asta pentru cã promisele

sisteme de irigaþii au devenit
nefuncþionale dupã ce a plecat nea
Daea di la Ministeru Agriculturii. Nu
cã-l plângem  pe nea Petre, cã sã
descurcã ºi singur, da când te uiþi
cã actualii responsabili ai
agriculturii îi recunosc meritele, mai
cã îl vrei înapoi. Cum mai pupa
‘mnealui pãmântu pe ogoarele
patriei! Da  întrebãm,  totuºi,  de ce
mai ezicstã ANIF Mehedinþi? Doar
pentru salariile ºefilor? Cã nu-i strop

de apã din irigaþii!?!
Mã fraþilor, da îmi zisã al lu

Morcoaºã, de stã pi la
Stângãceaua, cã cicã ar fi auzit de
neºte fraude de miliarde la Primãria
Strehaia, de care s-ar ºti de ceva
timp. Da de ce toatã lumea tace încã
mâlc, nu sã ºtie. Ori o fi, ori n-o fi,
om afla pãnã la urmã. Da bustul
profesorului C. A. Protopopescu,
realizat de ceva ani, stã într-o
încãpere a Mânãstirii Strehaia, fãrã
ca cineva sã sã îngrijeascã de a-i
gãsi un loc unde sã fie amplasat.  ªi
când ne gândim cã sunt mulþi cei
care au putere de decizie ºi au învãþat
multe lucruri de la domnul profesor...

sau atât au învãþat!? Sã nu respecte
valorile!? Se prea poate...

Mã nepoate,  bãltoacele de pe
strãzile nou asfaltate sau realizate
în Severin, în ultimul timp, ar trebui
sã-i ACTIVEZE pe cei ce rãspund
de calitatea lucrãrilor executate
pentru municipalitate. Mai ales pe
nea Romicã,  cã tot îi  place
publicitatea. ªi apropo de
publicitate, gata, s-au vopsit pistele
pentru biciclete de pin centru

Severinului. Culoarea nici nu mai
conteazã, acu trebuie dusã o
campanie de conºtientizare,  atât
pentru pietoni cât, mai ales ales  ºi
pentru bicicliºti ºi trotinetiºti.Cã
altfel sã vezi ce sã confundã pistele
cu aleile ºi trotuarele, de nu mai ºtii
care e pe douã roþi ºi care e pe
douã picioare.

Deci mare atenþie la vacanþã, care
mai aveþi, cã s-ar putea sã nu nimeriþi
unde trebuie ºi dupã aia sã nu ziceþi
cã nu v-am spus.

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

Consiliul Local ºi Primãria comunei SVINIÞA
organizeazã în perioada 27 - 29 august 2021

Ediþia a XXII -a a Festivalului SMOCHINULUI ºi
Ediþia I a “Zilelor GAL - Clisura Dunãrii”

În cadrul evenimentelor vor fi prezente GAL -urile partenere din proiect,
autoritãþile locale, producãtori locali, artiºti locali ºi tineri implicaþi în
viaþa comunitãþii. Cele douã evenimente se desfãºoarã în cadrul
proiectului: “Cunoaºterea ºi promovarea identitãþii ºi culturii
locale din teritoriul GAL”.

Nicolaie Curici, Primarul comunei Sviniþa
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