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Ziua Cooperãrii Europene, sãrbãtoritã la ªiºeºti

A fost mare sãrbãtoare în comuna mehedinþeanã ªiºeºti! O sãrbãtoare
a cooperãrii europene transfrontaliere, care a celebrat bunele practici

din domeniul atragerii fondurilor europene ºi dezvoltãrii locale. Cea de-
a 10-a ediþie a Zilei Cooperãrii Europene, eveniment sãrbãtorit anual în

luna septembrie. În acest an, comuna ªiºeºti a devenit prima comunã
din România care a gãzduit o astfel de sãrbãtoare de excepþie,

organizatã sub egida „Graniþe comune, soluþii comune”.
Evenimentul din data de 21 septembrie 2021 a celebrat proiectele

realizate de comunitatea localã împreunã cu partenerii din Serbia ºi a
pus în valoare cultura, tradiþiile, natura ºi oamenii. Oaspeþi de seamã

au fost autoritãþile locale din comunele sârbeºti Mosna ºi Kikinda.

   Sala de sport a ªcolii gimnaziale
“Constantin Negreanu” a intrat într-
un proces amplu de reabilitare.
   Cei peste 290 de elevi care
învaþã în aceastã unitate de
învãþãmânt vor desfãºura orele de
sport în perioada sezonului rece
în condiþii decente în sala de sport,

AMÃNUNTE ÎN PAGINA3
Salã de sport reabilitatã

nu în aer liber ca pânã acum.
   Atunci când vorbim de investiþii
în educaþie trebuie sã avem în
vedere inclusiv infrastructura
sportivã, sportul fiind esenþial
pentru o dezvoltare fizicã ºi psihicã
sãnãtoasã a copiilor noºtri.

Dupã ani de zile în care
poliþiºtii din judeþul vecin l-au
avut printre ºefi pe un gorjean,
iar la Gorj a fost ºef al
oamenilor legii un comandant
din Mehedinþi, de ieri o
gorjeancã este purtãtorul de
cuvânt al Inspectoratului
Judeþean de la malul Dunãrii.
   Gabriela Ciocioanã ºi-a intrat
în pâine încã din prima zi pentru
cã în Mehedinþi, dar ºi la Caraº
Severin ºi Dolj, au fost organizate
zeci de percheziþii la persoane
care au folosit certificate falsificate
pentru a atesta cã au fãcut vaccinul
anti-Covid 19. Poliþiºtii din judeþul

O gorjeancã, purtãtor de cuvânt
al IPJ Mehedinþi!
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vecin au descoperit cã doi angajaþi
ai Primãriei Drobeta Turnu Severin

Toamna se numãrã
îngrijorãrile

Accesul cretinilor
la conducerea Lumii ºi
a Þãrii trebuie interzis!De unde luãm bani de

facturi sau jucãm golf
sã ne încãlzim la iarnã?
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     În timp ce unii joacã
golf sau se cred
Superman, þara se duce
de râpã ºi acest lucru se
simte zi dupã zi. Sigur cã
nu e momentul acum sã
se punã pe tapet tema
suspendãrii lui Iohannis.
Ar fi un gest absurd lângã
altele similare. ªi inutil,
cãci ce ar rezolva,
realmente? Nimic. L-am
votat pe Iohannis acum sã
ne spãlãm pe cap cu el. Nu avem ce face.

Ce zice Dacian Cioloº, vizibil afectat de scoaterea USR
din cãrþile guvernãrii, e doar un rictus retoric de politician
cuprins de frustrãri, dar care totuºi realizeazã inutilitatea
unui asemenea demers:

“Preºedintele României, ºi prin Constituþie, ar trebui sã
joace un rol de moderator, sã aducã la aceeaºi masã
membrii coaliþiei, în cazul de faþã. Mã aºtept ca preºedintele
sã îºi joace acest rol. Eu nu sunt adeptul unei abordãri
agresive, violente. Au mai fost cazuri de suspendare ale
preºedintelui ºi ºtim unde s-a ajuns. Nu mi se pare cã s-a
rezolvat ceva cu asta, ci mai mult s-au creat alte probleme.
Eu sper ca preºedintele sã îºi asume tot mai mult acest rol,
lucru care nu s-a întâmplat neapãrat în ultima perioadã,
când mai mult USR-PLUS a fost tras de urechi. Sigur,
preºedintele poate sã aleagã dacã vrea sã joace un rol activ
în soluþionarea acestei crize sau nu. Dar eu personal nu
cred cã o suspendare, care nu depinde oricum de USR-
PLUS, l-ar face pe preºedinte mai activ”.

Dacã mâine ar fi alegeri pentru Cotroceni cu totul altfel
ar sta lucrurile. Dar mai e mult pânã atunci. În cazul lui
Florin Cîþu poate-poate scãpãm, cu ajutorul liberalilor care
se întrunesc în congres la finele sãptãmânii. Fãrã Superman
la ºefia PNL, sigur vom avea un alt superman ºef la guvern.

Dar deja e târziu. Lucrurile au luat-o razna în ceea ce priveºte
preþurile ºi facturile la utilitãþi. Criza economicã e atât de
evidentã ºi de palpabilã la raft încât nu poþi decât privi cu
îngrijorare viitorul apropiat, odatã ce prezentul devine pe zi
ce trece unul dificil economic. Peste toate se aºterne ºi
nenorocirea aceasta numitã covid, care a scãpat de sub orice
control ºi cãreia cu greu îi putem gãsi rãspunsuri. Toamna
nu se mai numãrã bobocii, se numãrã fricile ºi îngrijorãrile.
NU ne rãmâne decât sã sperãm cã vom trece cu bine peste
iarna ce vine, peste toate neajunsurile ºi ecourile nefaste ale
unei pandemii care a pus omenirea cu botul pe labe.

Toamna se numãrã îngrijorãrile

Senatorul Liviu Mazilu ºi deputaþii
Cornel Folescu ºi Alin Chirilã au susþinut
în aceastã sãptãmânã o conferinþã de presã
la sediul PSD Mehedinþi.

#Preþurile care au explodat la energie ºi
la gazele naturale ºi #mãsurile luate de
PSD pentru a veni în #sprijinul #oamenilor
au fost principalele subiecte.
   Senatorul Mazilu a detaliat despre
proiectul de lege ºi mãsurile susþinute de
PSD pentru a veni în sprijinul românilor:
Plafonarea preþurilor la energie ºi gaze

„PSD a venit cu un proiect concret pentru
plafonarea temporarã a preþurilor la gaze ºi
energie!
   * Plafonarea se va face la nivelul mediei
tarifelor din ultimele 6 luni;
   * Statul va suporta 50% din scumpirea
rezultatã în facturile oamenilor;
   * Profiturile uriaºe ale producãtorilor de
energie ºi gaze vor fi impozitate.
   Aceasta este soluþia corectã pe termen
scurt, pentru ca românii sã poatã trece cu
bine peste aceastã iarnã! Ne permite
legislaþia europeanã, iar Spania a anunþat
deja un proiect similar!
   Nu existã scuze pentru a nu vota foarte
repede aceastã lege în Parlament!
   Oamenii au nevoie de sprijin acum!
   De aceea, Cîþu trebuie sã înceteze a mai pune
pe primul plan profiturile bãieþilor deºtepþi din

energie ºi sã înþeleagã cã
prioritatea oricãrui Guvern
trebui sã fie protejarea
nivelului de trai al românilor!
   În ceea ce priveºte situaþia
oamenilor ºi scumpirile
aberante domnul senator
Mazilu a declarat:  “Disperarea
oamenilor obiºnuiþi în privinþa
scumpirilor de nesuportat se

Liviu Mazilu senator PSD de Mehedinþi

PSD plafoneazã preþurile la energie ºi gaze,
scade preþul lemnelor de foc ºi susþine

creºterea salariului minim cu 15%
loveºte de geamurile Palatului Victoria.
Puterea de dreapta nu vede, nu aude. Totul e
bine în þarã, românii o duc excelent, pur ºi
simplu nu pot sã înþeleagã situaþia românilor
obiºnuiþi, ºi nici nu le pasã de aceºtia!

 * În prag de iarnã, #rezerva #de
#energie #a #României este de 60% din
necesarul pentru perioada rece!
#Ministrul #Energiei nu ºi-a fãcut treaba!

Odatã cu trecerea timpului, adevãrul va
ieºi la ivealã! #Ministrul #Energiei,
#Virgil #Popescu, trebuie sã rãspundã în
faþa comisiei de anchetã formatã la
iniþiativa PSD ºi nu e singura comisie în
faþa cãreia va rãspunde!

Reducerea TVA la lemnul de foc pentru
scãderea preþului din aceastã iarnã
În cazul scumpirilor din energie este

incompetenþã sau un plan bine ticluit, bine
pus la punct, bine gândit din urmã cu doi
ani, care a condus la aceste profituri uriaºe
ale unor companii, pe seama populaþiei!?
   “Guvernanþii de dreapta, ministrul energiei
care este mehedinþean ar trebui sã cunoascã
problemele oamenilor, doar cã aceºtia sunt
interesaþi doar de câºtigul lor, ºi de Putere, de
care se agaþã cu dinþii. Nu le pasã cã în mediul
rural mai ales dar ºi în oraºe, oamenii se
încãlzesc cu lemn, nu sunt capabili sã facã
ceva ºi pentru scãderea preþului la lemnele de
foc. Vã readuc aminte cã 85% din locuinþele
din mediul rural sunt încãlzite cu lemne”.
   Comisia buget-finanþe din Senatul
României  a votat un raport favorabil pentru
#iniþiativa #PSD de #reducere a TVA-ului
pentru lemnele de foc de la 19% la 5%.
   Dezbaterea ºi votul în plenul Senatului
vor avea loc sãptãmâna viitoare. Termenul
de intrare în vigoare al legii este 1
noiembrie 2021, astfel încât cetãþenii sã
beneficieze de reducerea preþului la lemne
de foc din aceastã iarnã.

 continuare în pag. 15
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Comuna ªiºeºti, una dintre
comunitãþile locale cu cea mai mare
ratã de absobþie a fondurilor europene
din Programul Interreg-IPA de
Cooperare Transfrontalierã România
- Serbia, este prima comunã din
România care gãzduieºte un
eveniment de o asemenea amploare,
Ziua Cooperãrii Europene, ediþia a
zecea. Evenimentul a fost organizat
în parteneriat de cãtre Secretariatul
Comun din cadrul Biroului Regional
pentru Cooperare Transfrontalierã
(BCRT) Timiºoara, alãturi de
Autoritatea de Management a
Programului Intereg-IPA de
Cooperare transfrontalierã România-
Serbia, Autoritatea Naþionalã din
Republica Serbia, cu sprijinul
Consiliului Judeþean Mehedinþi ºi
Primãriei ªiºeºti.

Ceremonia de deschidere a Zilei
Cooperãrii Europene a avut loc pe
stadionul din comunã, în aer liber, cu
mult entuziasm ºi cu participarea
autoritãþilor locale din Mehedinþi ºi din
comunele Mosna ºi Kikinda din
Republica Serbia. De asemenea, au fost
prezenþi la eveniment ºi elevi ai Liceului
Teoretic „Gheorghe Ionescu-ªiºeºti” din
localitate. Ceremonia a fost deschisã de
cãtre directorul executiv al BCRT
Timiºoara, Anca Lolescu, care a
subliniat importanþa activitãþilor de
cooperare transfrontalierã pentru
dezvoltarea comunitãþilor locale. Au luat
cuvântul, pentru a evidenþia rezultatele
obþinute în cadrul proiectelor de
cooperare transfrontalierã, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi - Aladin
Georgescu, primarul comunei ªiºeºti -
Marian Rãducan, primarul comunei

Sãrbãtoarea cooperãrii transfrontaliere cu bune practici

Ziua Cooperãrii Europene, sãrbãtoritã la ªiºeºti

Mosna, din Serbia, înfrãþitã cu comuna
ªiºeºti - Ljiubiºa Iovanovici,
reprezentantul administraþiei publice
locale din comuna sârbeascã Kikinda,
reprezentanþi ai Autoritãþii de
Management din Serbia ºi ai Autoritãþii
Naþionale din Serbia.

Evenimentul sugestiv intitulat „Ziua
Cooperãrii Europene” se desfãºoarã pe
toate graniþele Uniunii Europene, atât
interne, cât ºi externe ºi este dedicat
beneficiarilor direcþi ºi indirecþi ai
proiectelor de cooperare
transfrontalierã. Primarul comunei
ªiºeºti, Marian Rãducan, a rostit primul
discurs, în calitate de gazdã, ºi a
mulþumit celor care au sprijinit
dezvoltarea acestei comune prin
implementarea de proiecte. Rãducan
a mai subliniat ºi faptul cã în ultimii
16 ani, prin acest program de
vecinãtate, împreunã cu primarul
comunei Mosna, din Serbia, au
implementat un numãr de 6 proiecte
complexe, din care comuna ªiºeºti a
beneficiat de un serviciu voluntar
pentru situaþii de urgenþã, de un sistem
de colectare centralizat a deºeurilor, iar
pe plan cultural, a dezvoltat tradiþiile
populare, inclusiv formarea
Ansamblului „Bordeiaºul”, în cadrul
Liceului „Gheorghe Ionescu-ªiºeºti”,
Secþia de Ceramicã de ªiºeºti, unicat
în Europa. De asemenea, în comuna
ªiºeºti au fost atrase 18 proiecte cu
finanþare europeanã, în valoare de 5
milioane de euro. „Sper ca din
aceastã zi, comuna ªiºeºti sã fie mai
cunoscutã, în judeþ, în þarã ºi în
strãinãtate, ºi îmi doresc ca împreunã
cu partenerii din Serbia sã colaborãm
în continuare pentru binele

comunitãþilor noastre”, a declarat
primarul Marian Rãducan, la finalul
discursului sãu.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a vorbit,
în deschiderea evenimentului, despre
importanþa alegerii comunei ªiºeºti ca
loc de desfãºurare a celei de-a zecea
ediþii a Zilei Cooperãrii Europene.
„Faptul cã România este membru al
Uniunii Europene a fost de bun augur
pentru schimbarea într-un mod
ireversibil în bine a majoritãþii unitãþilor
administrativ-teritoriale din judeþul
nostru. Proiectele transfrontaliere au
dat prilejul Consiliului Judeþene ºi
comunelor din Mehedinþi sã se
dezvolte armonios. Comuna ªiºeºti a
fost practic abonatã în permanenþã la
fondurile europene ºi acest lucru se
vede astãzi peste tot. Am avut mereu o
bunã colaborare cu BRCT Timiºoara
ºi întreg judeþul a accesat fonduri
europene pentru dezvoltare durabilã”,
a declarat Aladin Georgescu.

ªi prefectul judeþului Mehedinþi,
Cristinel Pavel, a transmis un mesaj
sãrbãtorii de la ªiºeºti, în care a
subliniat faptul cã ªiºeºti se poate
mândri cu statutul de comunã
campioanã la atragerea de fonduri
europene. „De-a lungul anilor,
comuna ªiºeºti a implementat cu
succes 18 proiecte europene, în
valoare totalã de 5 milioane de euro.
Primarul Marian Rãducan a reuºit sã
schimbe faþa comunei ªiºeºti cu
fonduri europene. Îl felicit pentru cã a
mizat pe fondurile europene pentru
dezvoltarea acestei frumoase
comune”, se aratã în mesajul
prefectului de Mehedinþi.

Patrimoniul cultural ºi natural,
factor de dezvoltare localã

Sub aceastã titulaturã, evenimentul
festiv de la ªiºeºti a gãzduit o masã
rotundã la care s-au exprimat idei ºi
puncte de vedere interesante. De
asemenea, ziua a continuat cu trei
workshop-uri: Un atelier de olãrit cu
participarea meºterilor populari
tradiþionali care pãstreazã vii tradiþiile
ºi tehnicile de olãrit unice în Europa;
Un atelier de turism, care s-a
concretizat într-o plimbare în jurul
satului ªiºeºti; Un atelier de turism
pe biciclete, pe un traseu prestabilit.
La final, participanþii au efectuat o
vizitã la muzeul local, pentru a
descoperi artefacte istorice ºi oameni
importanþi pentru aceastã minunatã
comunitate localã.

„Este un eveniment în care
sãrbãtorim rezultatele muncii noastre,
este un eveniment despre noi, despre
oameni, despre oamenii care
muncesc ºi care sunt în spatele
proiectelor europene implementate în
comunitãþile locale. Colaborarea
noastrã cu  autoritãþile din Mehedinþi ºi
ªiºeºti este una excelentã, s-au
implementat 6 proiecte transfrontaliere
aici, rezultatele proiectelor sunt
excelente, sperãm ca în continuare
aceastã comunã sã dezvolte noi
proiecte, noi parteneriate, având în
vedere cã ne bucurãm de un patrimoniu
cultural ºi natural extraordinare. Am ales
comuna ªiºeºti, datoritã implicãrii
profunde în proiecte ºi rezultatelor
obþinute în cooperarea transfrontalierã
cu Serbia”, a precizat directorul executiv
al BCRT Timiºoara, Anca Lolescu.

 Continuare în pag. 6
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Bucurie duhovniceascã pentru credincioºii din
satul Brezniþa de Ocol. Dis-de-dimineaþã, în ziua de
sâmbãtã, 18 septembrie 2021, au venit cu mic cu
mare, alãturi de edilul lor, la biserica din sat pentru a
întâmpina cum se cuvine pe Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei, care a
poposit în aceastã zi pentru a împuternici în slujire,
noul pãstor de suflete din aceastã parohie.

În aceastã zi binecuvântatã, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a slujit, la biserica din Brezniþa de Ocol, Sfânta
ºi Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gurã de
Aur, alãturi de un ales sobor de preoþi ºi diaconi.

La slujba Sfintei Liturghii au participat în duh
de rugãciune ºi oficialitãþile locale, domnul
primar Cãtãlin Drãghici - primarul comunei
Brezniþa de Ocol ºi doamna Anidora Mucioniu
- viceprimarul localitãþii, împreunã cu familiile
lor ºi cu numeroºi credincioºi.

Vizita pastoralã a Preasfinþitului Pãrinte Nicodim a
fost prilejuitã de instalarea în postul de preot paroh al
acestei parohii, a pãrintelui Alexandru-Mihai Toma,
un preot cu experienþã duhovniceascã de peste 10
ani din care aproximativ ºapte ani a pãstorit o
comunitate româneascã din diaspora, în Irlanda.
Postul de preot paroh al Parohiei Brezniþa de Ocol
rãmãsese vacant în urma trecerii la Domnul a pãrintelui
Ursoniu Constantin în data de 14 august 2021.

Un nou preot paroh pentru Parohia Brezniþa de Ocol
Dupã slujba Sfintei Liturghii

pãrintele Ionuþ Semenescu, Protoiereu
al Protoieriei Drobeta, a dat citire
actului de instalare în postul de preot
paroh al acestei Parohii a pãrintelui
Toma Alexandru Mihai.

Dupã acest moment, vizibil emoþionat
pãrintele Alexandru a þinut un cuvânt la
început de drum în aceastã parohie,
arãtând, prin emoþia sa, dorul de satul
românesc pe care l-a purtat în toþi aceºti
ani cât a fost preot misionar în Irlanda.

Pãrintele Alexandru a mai poposit în
satul Brezniþa de Ocol, în anul 2012, pe
când era preot la Parohia Plopi, tot în
judeþul Mehedinþi, dar atunci a venit ca ºi profesor de
religie la ªcoala Gimnazialã din comunã.

Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, în cuvântul de
învãþãturã de la finalul Sfintei Liturghii, a mulþumit
tuturor celor prezenþi pentru cã au lãsat toate
lucrãrile din gospodãrii ºi au venit în numãr mare
pentru a-ºi întâmpina noul lor pãstor de suflete.
De asemenea ierarhul a evocat personalitatea
pãrintelui Constantin Ursoniu care a pãstorit în
ultimii ani aceastã parohie.

Domnul primar Cãtãlin Drãghici a mulþumit, de
asemenea, Preasfinþitului Pãrinte Nicodim pentru

aceastã bucurie duhovniceascã de a aduce un nou
preot paroh ca sã continue aici lucrarea misionarã
începutã de pãrintele Constantin Ursoniu. Domnul
primar a þinut sã-l asigure pe noul preot paroh de
tot sprijinul autoritãþilor locale, la lucrãrile ce vor fi
intreprinse în aceastã parohie.

Dupã aceste momente de încãrcãturã emoþionalã
deosebitã, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, soborul
slujitor ºi toþi cei prezenþi au înãlþat rugãciuni
sãvârºind slujba parastasului de 40 de zile pentru
pãrintele Constantin Ursoniu, fostul preot paroh
al acestei parohii. Pr. Marian Alin Giginã

În conjunctura etosului nostru creºtin, valorile
promovate prin Zilele Artei Bizantine au fost principii
de bazã ale vieþuirii de zi cu zi a pãrinþilor noºtri, motiv
pentru care avem datoria ºi cinstea de a le aduce în
atenþia oamenilor ca mod de trãire. Acest eveniment
este ideat ºi materializat sub îndrumarea domnului Lect.
Univ. Dr. Sorin Albu, cadru didactic la Universitatea de
Artã ºi Design din Cluj-Napoca ºi la Facultatea de
Teologie Ortodoxã din Alba Iulia, coordonator al
grupului de muzicã, artã ºi culturã bizantinã „Sfântul
Ioan Damaschin” din Cluj-Napoca, împreunã cu care
îºi propune sã arate ethosul bizantin în lumea secolului
XXI. Evenimentul început în 2005 a adus în fiecare an
în atenþie teme de interes din tradiþia bizantinã, dintre
care amintim arta icoanei, arhitectura, muzica, educaþia,
filosofia, vestimentaþia ºi altele, oferind publicului
posibilitatea de a învãþa prin conferinþe, cursuri ºi ateliere
de lucru susþinute de invitaþi de seamã din domeniile
prezentate. ªcoala de culturã ºi civilizaþie bizantinã
propune iubitorilor de autentic o abordare de ansamblu,
care cuprinde doar o micã parte din patrimoniul bizantin.

Evenimentul din acest an aduce în atenþia

Zilele Artei Bizantine 2021    Ediþia a XVII-a 23 – 27 septembrie
publicului din cinci oraºe expoziþii inedite, care vor
cuprinde icoane ºi lucrãri pavimentare realizate în
tehnica mozaicului de cãtre studenþii secþiei de Artã
Sacrã a Facultãþii de Teologie din Alba Iulia. În prima
zi, joi, 23 septembrie, de la ora 08:00, va aveea loc
Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala
Mitropolitanã din Cluj-Napoca, iar seara de la ora
18:00 va fi slujba vecerniei, rãspunsurile fiind date
de corul Sfântul Ioan Damaschin. A doua zi, 24
septembrie, de la ora 09:00 va avea loc la Liceul de
Arte Vizuale „Romulus Ladea” din Cluj-Napoca un
atelier de mozaic, unde cei interesaþi pot vedea
etapele ºi modalitatea realizãrii unei lucrãri în mozaic,
iar de la ora 16:00, la Galeriile Byzantia din subsolul
bisericii Învierea Domnului de pe strada Viilor nr.
33, va avea loc o expoziþie de artã.

Sâmbãtã, 25 septembrie, de la ora 08:00, în
Catedrala Mitropolitanã „Sfânta Treime” din Sibiu,
va avea loc Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie,
rãspunsurile fiind date de corul Sfântul Ioan
Damaschin. De la ora 17:00, la Primãria Municipiului
Mediaº, va avea loc expoziþia de artã bizantinã.

Duminicã, 26 septembrie, de la ora 09:00, va avea
loc Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala
Încoronãrii din Alba Iulia, rãspunsurile fiind date de
corul Sfântul Ioan Damaschin. De la ora 14:00, la Liceul
de Arte „Regina Maria”, va avea loc un atelier de mozaic.
De la ora 16:00, la Museikon va avea loc expoziþia de
artã, urmatã de slujba vecerniei ºi paraclisul Maicii
Domnului la Catedralã, de la ora 18:00.

În ultima zi a evenimentului, luni, 27 septembrie,
de la ora 08:00 va avea loc la Deva, la Catedrala
Episcopalã „Sfântul Nicolae”, Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie, urmatã de un atelier de
mozaic la Liceul de Arte „Sigismund Toduþã” din
Deva, de la ora 11:00. De la ora 16:00 va avea loc, la
Muzeul Civilizaþiei Dacice ºi Romane, o expoziþie de
artã urmatã de un concert de muzicã bizantinã.

Aceastã manifestare artisticã doreºte sã fie o
împãrtãºire din tradiþia autenticã a Bisericii, ca
temelie a vieþii în imperiul bizantin, care îºi pãstreazã
în Hristos caracterul atemporal ºi imaterial. Un Bizanþ,
aºadar, însãºi împãrãþie ºi icoanã a împãrãþiei
eshatonului.

Vã aºteptãm cu drag!
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Spitalul Municipal din Orºova
continuã sã se dezvolte sub
conducerea lui Adrian Cican. Ceea ce
în urmã cu câþiva ani pãrea doar un
vis, se regãseºte astãzi la tot pasul în
Spitalul ultramodern care a fost plasat
în galeria celor mai moderne din þarã
ºi chiar din Europa. Personal medical
de excepþie, dotãri de ultimã generaþie,
policlinicã accesibilã pacienþilor,
fonduri europene ºi guvernamentale
accesate pe bandã rulantã, precum ºi
asistenþã medicalã de excepþie pentru
pacienþii COVID-19, toate acestea pot
fi gãsite în Spitalul Municipal Orºova.
   Ultima realizare deosebitã este
reabilitarea Compartimentului ATI ºi
dotarea lui cu aparaturã
ultramodernã, complet digitalizatã ºi
cu sisteme de protecþie la cele mai
înalte standarde. În cadrul unei
conferinþe de presã, urmate de

Compartimentul de Terapie Intensivã al Spitalului din Orºova,
reabilitat la standarde europene

Excelenþa managerialã continuã sã îºi arate roadele la Spitalul Municipal Orºova.
Compartimentul de Terapie Intensivã (ATI) a fost modernizat ºi reabilitat, iar acum are

aparaturã ultramodernã, la standardele celor mai mari spitale din Europa. Investiþia a
costat 540.000 de lei ºi s-a realizat din fonduri proprii. Nu numai aparatura de ultimã
generaþie aduce excelenþã compartimentului ATI, ci ºi echipa de cadre medicale de

excepþie. În acest moment, în care pandemia de COVID-19 chinuie sistemul medical din
România, la Orºova, pacienþii vor avea parte de servicii medicale de excepþie, în saloane

cu o aparaturã digitalizatã ºi luminoterapie.
p r e z e n t a r e a
n o u l u i
Compartiment
ATI, managerul
Adrian Cican,
colegii sãi din
e c h i p a
ma nage r i a l ã ,
precum ºi
reprezentantul

DSP - dr. Marinicã Stoian, au descris
amãnunþit realizãrile excepþionale,
funcþionalitatea aparaturii ºi
elementele de siguranþã ºi calitate
ale actului medical.
   Compartimentul ATI s-a reabilitat cu
banii proprii ai Spitalului, suma fiind
de 540.000 de lei. Pe lângã aparatura
modernã de aici, în saloanele ATI,
bolnavii beneficiazã ºi de un concept
nou de luminoterapie.

„În cadrul compartimentului de
Terapie Intensivã am început sã
implementãm ºi luminoterapia, un
sistem de iluminat nou în sistemul
medical românesc. Vom face o
achiziþie ºi pe un sistem 3D de
luminoterapie. Modelul este preluat
de la o clinicã din Berlin. DSP
Mehedinþi a stat practic lângã noi ºi
ne-a spus ce trebuie sã facem pentru
a respecta circuitele epidemiologice

pentru acest compartiment, care
constituie linia I în combaterea
epidemiei de COVID-19.
Constructorii care au reabilitat secþia,
au lucrat excepþional, nu am cuvinte
care ar putea cuprinde activitatea lor.
Terapia intensivã este funcþionalã,
asteptãm sã ne vinã medicii tineri
rezidenþi de la Centrul Universitar din
Timiºoara. Am adus o plusvaloare
prin medici tineri, excepþionali, am
creionat un compartiment de pediatrie
cu 15 paturi ºi am format ºi un colectiv
medical de pediatri excepþional.
Suntem pregãtiþi sã tratãm
eventualele infecþii cu COVID-19 la
copii, pentru cã am vãzut cum acest
virus perfid, noua tulpinã, loveºte în
tineri ºi copii. Suntem în faza în care
DSP Mehedinþi ne-a aprobat
deschiderea unui compartiment de 5
paturi de diabet, nutriþie
ºi boli metabolice, cu un
medic nou. Medicii care
vin aici gãsesc din partea
noastrã toate dotãrile ºi
tot ceea ce e nevoie din
punct de vedere al cazãrii
ºi logisticii”, a declarat
managerul Spitalului
Municipal Orºova,
Adrian Cican.

„Din proprie iniþiativã, aici s-au
înfiinþat compartimente de medicinã
internã, într-un circuit separat faþã de
partea de Spital COVID. S-au stabilit
circuite separate, Policlinica este non-
COVID, la etajul I este un
compartiment cu paturi pentru
spitalizare non-covid. Toate acestea
demonstreazã implicarea
managementului spitalului pentru a
veni în întâmpinarea nevoilor
populaþiei. Spitalul Orºova a fost totul
COVID la începutul pandemiei. Prin
implicarea managementului
performant de aici, s-a realizat
ambulatoriul de specialitate non-covid
ºi s-au respectat circuitele, astfel încât
nu a apãrut niciun focar de COVID
aici”, a declarat reprezentantul Direcþiei
de Sãnãtate Publicã Mehedinþi, dr.
Marinicã Stoian.

 Romeo Crîºmaru

Dupã episodul sfidãtor în care Preºedintele
României i-a invitat pe români sã joace golf,

ca ºi când acest sport ar fi la îndemâna oricui,
preºedintele PMP Mehedinþi, Ramona Cupã
considerã cã rolul preºedintelui ar fi cu totul

altul, mai exact realizarea unui program
naþional al sportului românesc.

   PMP considerã sfidãtoare atitudinea
preºedintelui Iohannis, care ºi-a petrecut
weekendul pe terenul de golf. El a declarat cã
jocul de golf este la îndemâna oricui, ignorând
faptul cã echipamentul acestui sport costã cât

RAMONA CUPÃ:

„Ipocrizie ºi mesaje sfidãtoare
din partea Preºedintelui României”

un salariu mediu pe economie. „În plinã
pandemie de covid ºi în crizã politicã, Iohannis
se afiºeazã pe terenul de golf ºi transmite
mesaje umilitoare, românilor” ,  spune
preºedintele PMP Mehedinþi, Rampna Cupã.
   În opinia liderului PMP Mehedinþi, Iohannis
ar fi trebuit sã susþinã sportul de mase, nu golful.
„În calitate de ºef al statului, ar putea patrona
realizarea unui program naþional al sportului
românesc, prin implicarea tuturor sportivilor
cu palmares internaþional”, a exemplificat
Ramona Cupã.  Biroul de presã

Romeo Crîºmaru
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (V)
Nici nu începu bine ºcoala cã se

nãpustirã cavalerii noii apocalipse, Câþu,
Arafat ºi Johannis asupra ºcolilor, în primul
rând, ºi a societãþii româneºti, în general,
cu campania vaccinãrii! Înfuriaþi cã sunt în
întârziere cu procentul de vaccinaþi raportat
la populaþia României, conform unei
socoteli omeseniene - de la OMS, adicã -
procent calculat de ei, la care, cicã, ar
deveni inofensiv Covid-ul, au apãsat ºi
apasã acceleraþia cu inconºtienþa unui
vitezoman drogat, pe care-l va aºtepta spre
tampon frontal primul copac, dupã primul
viraj mai strâns, nefericitul de el! Nu mai
conteazã dacã se vrea sau nu se vrea, dacã
este încãlcat vreun drept, dacã se calcã în
picioare libertatea alegerilor personale, dar
mai ales, se uitã de cãtre aceºti...
vitezomani de mucava faptul cã vaccinul
nici nu garanteazã ocrotirea celui vaccinat
de o infestare, nici cã poate dãuna copiilor
sau tinerilor, nici cã nimeni nu rãspunde
pentru eventuale efecte negative asupra
celui vaccinat, efecte mergând, uneori,
pânã la deces, nu, nu conteazã, tot ce este
important pentru ei ºi pletora de supuºi,
este procentul acela nenorocit, care
trebuie atins!
   Prin ºcoli, Covid-ul începu sã bântuie
ca cioara pe tarla, toamna, dupã secerat,
teroarea nevaccinãrii tropotind printre
elevi ºi profesori, la fel printre pãrinþi.
Nimeni nu rãspunde, însã, la nivel
guvernamental de faptul cã ºcolile sunt
rãpuse de aºa ceva, nimeni nu rãspunde
pentru faptul cã unele ºcoli, de zeci de
ani, au început cursurile fãrã avize de
igienã, de apãrare contra incendiilor, de
faptul cã au personal necalificat la catedrã,
de analfabetismul funcþional, de clãdirile
coºcovite, pe alocuri, de depopularea
satelor ºi a oraºelor ºi, de aici, de
abandonul ºcolar. Nu! Dintr-o datã,
problema cea mai importantã a ºcolii
româneºti deveni vaccinarea elevilor, asta
pe fondul pe care cazurile de Covid apar
instantaneu printre elevi, astã-varã, când
aceiaºi copii stãteau la terase, pe plaje,
pe la locurile de joacã, pe terenurile de
sport, fãrã mascã, fãrã distanþare socialã,
jucându-se, dansând, îmbrãþisându-se,
sãrutându-se prin parcuri, adolescenþii,
ºi pe aleile dintre blocuri, ori pur ºi
simplu, în mijlocul trotuarelor, nu se
întâmpla nimic covidian!
   Ei, bine, atunci, Covid-ul era... în
vacanþã, nu-i vedea, nu-i auzea, iar acum,
cum îi prinse-n curtea ºcolii ºi prin claele

de curs, jap, pe ei, li se strecoarã în gât
ºi-n piept ºi le dã temperaturã ºi frisoane,
doamne-apãrã-ne ºi apãrã-i! Dacã vara,
prin parcuri ºi pe terenuri de sport, nu prea
aveau niciun fel de protecþie decât sistemul
lor imunitar, ºi nu se infestau, acum, la
ºcoalã, au ºi covoraºe cu biocid, ºi
pulverizatoare cu gel dezinfectant, ºi
asistenþã medicalã de specialitate, ºi
profesori care-i prelucreazã ºi para-
prelucreazã privind protecþia anti-Covid, ei,
bine, acum, se infesteazã unul câte unul,
doi, câte doi, iar clasele se închid ºi trec în
online, iar ei în carantinã, împreunã, dacã
este cazul cu famiile lor! Paradoxal? Da,
dar nu conteazã, cavalerii apocalipsei celei
noi sunt cãlare pe situaþie ºi pe noi, ca
societate, ºi ne vârã vaccinul pe gât, în venã
ºi-n fund, vrem, nu vrem!
   “Certificatul verde” - altã nenorocire
terorizantã, anticonstituþionalã - a început
sã... funcþioneze anulând zeci de
manifestãri, închizând parþial sute ºi mii
de afaceri în alimentaþie ºi turism, graniþa
ºi, curând, orice fel de ieºire în public.
Din nou, nefericirea, disperarea, chiar
depresia a curpins zeci ºi sute de familii,
de firme, de antreprenori ºi investitori, cu
siguranþã. Dar, cavalerii noii apocalipse
au un plan de atins, un procent de realizat
ºi nu-i intereseazã soarta niciunuia dintre
noi! Paralel, preºedintele Johannis
dezveleºte statui controversate, premierul
Cîþu îºi face camnpanie pentru alegerile
din partid, iar Arafat a scos capul din
tranºeele luptei anti-Covid, ca infanteristul
îngropat sub explozia unui obuz - citeºte,
sub avalanºa de antipatie ºi oprobriu
public din primãvara acestui an - ºi
lanseazã declaraþii dupã declaraþii,
stârneºte aceeaºi revoltã tacitã, aceeaºi
indignare furioasã, acelaºi dezacord
major la nivelul opiniei publice, cu
restricþiile ºi interdicþiile lui ºi ale
instituþiei pe care o conduce...
   Dacã ºcolile se vor închide iarãºi, dacã
profesorii, obligaþi sã se vaccineze, o parte
vor refuza, ce se va întâmpla cu educaþia
româneascã? Profesorii vor fi daþi afarã
din  învãþãmânt pe acest motiv? Cine va
mai preda la catedrã în locul personalului
calificat didactic? Suplinitorii?
Necalificaþii? Cine vrea ºi cine are chef?
Cine va rãspunde pentru dezastrul ºi mai
continuat, ºi mai accentuat al educaþiei
naþionale, domnule preºedinte Johannis,
iniþiator al proiectului “România
educatã”? C. OVIDIU

Miercuri, 29 septembrie, de la orele 12.00, în sala
“Gheorghe Anghel” a Palatului
Culturii “Teodor Costescu”
Drobeta Turnu Severin se va
lansa volumul de prozã
MAHALA semnat de Radu
Marini, autor din Craiova. Radu
MARINI, alias Marian Rãþulescu,
este un autor de umor scris, cu
mai multe cãrþi în palmares, cãrþi
inedite atât prin umorul abordat
cât  ºi prin insolitul apariþiilor lor
fizice, ca sã zicem aºa, unele
fiind însoþite de mici accesorii
la fel de amuzante, integrate
mesajului lor.
   Actualul volum, prefaþat de
prof. Dan ªalapa, face o panoramare a acestui mediu mãrginaº,
mahalaua, evitat, îndeobºte de prozatori, dar care are o tradiþie,
totuºi, în literatura româneascã, de la prozatori - Nicolae
Filimon, Eugen Barbu, Tia Peltz, Radu Aldulescu s.a. - la poeþi,
între ei, Miron Radu Paraschivescu excelând, o panoramare,
însã, fãrã a-i face nici vreo proslãvire, nici vreo damnare, ci
doar o expune ca mediu unde se petrec drame ºi bucurii, iubire
ºi urã, credinþe ºi vicii, pasiuni ºi ritualuri inventate etc. ca peste
tot oriunde altundeva. MAHALA este un roman, însã, nu
excentric, ci integrat unei raþiuni controlate de respect pentru
demnitatea umanã, indiferent de mediul unde protagoniºtii rasei
umane îºi aflã rostul existenþei. Un roman fãrã personaj sau
personaje principale, fãrã un story singular de la un capãt la
altul, o carte interesantã ºi chiar insolitã prin faptul cã mahalaua
în sine este personajul central, iar poveºtile ei, aparent fãrã
legãturã, îi þes un trup ºi un suflu inconfundabil.

Prezentare, sesiune de autografe, declaraþii de presã, fotografii.
Intrarea liberã.

MAHALA”, lansare de carte

 Urmare din pag. 3
Ziua Cooperãrii Europene...

„Este o zi mare pentru
noi, suntem prieteni cu comuna ªiºeºti de vreo 16 ani, am
terminat vreo 6 proiecte, mai avem unul în implementare, avem
legãturi culturale cu aceastã comunã. Este o prietenie mare
care o sã þinã mulþi ani de acum înainte”, a declarat primarul
comunei Mosna, din Serbia, Ljiubiºa Iovanovici.

„Sãrbãtorim Ziua Cooperãrii Europene ºi mulþumim celor
care au ales comuna noastrã, care a implementat în perioada
2005 - 2021 un numãr de 6 proiecte transfrontaliere, în
parteneriat cu Primãria Mosna din Serbia. Din punct de vedere
al colectãrii deºeurilor, ca sã mã refer la unul din proiectele
noastre, am fost prima localitate ruralã din þarã care a accesat
fonduri europene pentru managementul deºeurilor, în valoare
de 800.000 de euro. Am avut, din punct de vedere cultural
punþi de legãturã cu comuna Mosna, am reuºit sã dezvoltãm
sectorul de ceramicã, prin care am fãcut cunoscutã comuna
pentru arta olãritului. Dorim sã dezvoltãm un parteriat cu
Primãria Kikinda care are un atelier de olãrit. Prin manifestarea
de azi, nu numai comuna ªiºeºti se face cunoscutã în Europa,
ci ºi judeþul Mehedinþi”, a declarat primarul comunei ªiºeºti,
Marian Rãducan.   O. M.
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   Menþiune specialã pentru
producþie educaþionalã , pentru
profesorul Vittorio Caratozzolo, Italia.
    MOTIVAÞIA JURIULUI. În producþiile
elevilor de liceu îndrumaþi de Vittorio
Caratozzolo, este omagiat cu mijloace
moderne, video, Dante Alighieri,
ultimul mare exponent al culturii
medieval, care, împreunã cu
reprezentanþii generaþiei urmãtoare,
Petrarca ºi Bocaccio, a fãcut trecerea
cãtre umanismul renaºterii. Aceastã
premiere beneficiazã de o fericitã
coincidenþã, este acordatã în luna
septembrie, la 700 de ani de la
moartea autorului Divinei Comedii,
14 septembrie 1321.
   Menþ iune specia lã  pent ru
producþie multimedia: “Cutstein”,
Hamidreza Ckhosh-Bazan, Iran .
MOTIVAÞIA JURIULUI. În cele aproape
11 minute, Hamidreza Ckhosh-Bazan
prezintã importanþa procesului de
editare în producþiile video, în
documentare, în jocurile pe calculator,
în animaþie, unde singura limitã care
existã este cea a creativitãþii autorului.
Menþiune specialã pentru scurt
metra j :  “De ce suntem triºti în
oraºe”, Gang Zhao, China.
   MOTIVAÞIA JURIULUI. În esenþã
este vorba despre un tânãr care pierde
o brichetã veche, fãrã valoare
materialã, doar o valoare sentimentalã.
Cel care o pierde este o persoanã
sãracã, mai în vârstã, care ar fi trebuit
sã repare bricheta. O pierde, dar este
gata sã o plãteascã. Însã tânãrul devine
dezorientat, îºi pierde prietena, devine
un singuratic, un alienat. Este o
parabolã a diferenþelor de valori între
generaþii, a relaþiei între oameni ºi
obiecte, o comparaþie între destinul
brichetei ºi a omului anonim în
furnicarul oraºului.
   Menþiune specialã: “Viaþã de
camping”, Josep Perez, Spania.
MOTIVAÞIA JURIULUI. Autorul este
director de imagine dar a
experimentat ºi alte profesii din
domeniul audiovisual, scriitor de
scenarii ºi producãtor de seriale de
televiziune ºi documentare. În
aceastã producþie, încadratã de juriu
la categoria documentar touristic,
autorul ne prezintã existenþa
efemerã, pe timpul verii, a unui parc
de rulote, cu poveºtile amuzante ale
locuitorilor ocazionali, care sunt
forþaþi sã se adapteze la viaþa
controlatã de un inamic insidios:
COVID-19. În România, a existat
ceva asemãnãtor, rulotele din timpul
verii, pe Valea Cerbului, lângã
Predeal.

Câºtigãtorii Festivalului Internaþional de Film ºi
Televiziune SIMFEST 2021a XVIII-a ediþie

   Premiul pentru Videoclip: “Rugbi
club Venus RIFIL”, Piatra Neamþ,
Iulian Chiuariu.
    MOTIVAÞIA JURIULUI. Spotul
promoveazã o echipã de fete, de
adolescente, cu o denumire aparent
maliþioasã - Mâþele Negre. Denumirea
echipei este aleasã interesant, pentru
cã aminteºte de o superstiþie popularã
româneascã: îþi merge rãu dacã îþi trece
o pisicã neagrã prin faþã. Este un mod
de intimidare a adversarului dar ºi
o modalitate de promovare aproape
subliminal. Numele echipei ºi-a
fãcut efectul psihologic ºi asupra
juriului. Instantaneu am decis, în
unanimitate, sã-i acordãm premiul
SIMFEST pentru videoclip.
   Premiu pentru ªtiri - EX AEQUO:
- televiziunea RTS Turnu Severin;
- “Antarctica, alarmã globalã”, autor
Jifko Konstantinov, Bulgaria
   MOTIVAÞIA JURIULUI. Premiul
SIMFEST 2021 pentru ºtiri de
televiziune este acordat ex-aequo în
acest an unor producþii care acoperã
cu profesionalism zone diferite. Dar
spectacolul ºtirilor este la fel de
palpitant, indiferent dacã vorbim de
o comunitate localã sau de ultima
frontierã de pe Pãmânt: Antarctica.
   Premiu pentru talk-show:  “E
singurul sfat”, Andreea ªtiliuc,
România.
   MOTIVAÞIA JURIULUI. Pentru
modul în care a reuºit sã descopere
personalitatea unuia dintre cei mai
dãruiþi regizori ai teatrului românesc,
laureata premiului pentru talk-show
este Andreea ªtiliuc de la TVR Iaºi.
   Premiul pentru anchetã: “Crima
cea mai modestã”, Shany Moran
Haziza, Israel.
  MOTIVAÞIA JURIULUI. Tenacitatea
documentaristei de a investiga un caz
real de acum 30 de ani, care
demonstreazã implicarea unor
comunitãþi dintre sectele cu caracter
ultra religios. Filmul descoperã
urmãrile nebãnuite ale fanatismului
religios, dus la extreme cu consecinþe
tragice ºi atrocitãþi comise în numele
credinþei. O investigaþie jurnalisticã
ce cautã rãspunsuri.
   Premiul  pentru crea þ ie
studenþeascã non-ficþiune: “Tabloul
lui Vivien”, Eric Kosonen, SUA.
   MOTIVAÞIA JURIULUI. Anul 2020 a
fost un an extrem de dificil pentru
fiecare dintre noi. Însã, pe lângã
problemele personale, anteprenorii au
luptat din greu pentru supravieþuirea
afacerilor lor. Când aceastã zbatere
devine subiect de film iar realizatorul
este foarte bun, filmul rezultat meritã

premiat cu prisosinþã.
   Premiul pentru creaþie
s tudenþeascã- f i c þ iune :
“Lovitura”, regia Amin
Anari, Iran.
   MOTIVAÞIA JURIULUI. Se spune
cã viaþa bate filmul dar uneori filmul
de ficþiune e cea mai bunã metodã
de a ilustra aspecte extrem de
sensibile din cotidian. Povestea
acestui film poate fi realã oriunde ºi
capãtã astfel o tentã universalã care
meritã cu prisosinþã rãsplãtitã.
   P remiul  pen t ru  an ima þ ie :
“Pictând cu numere”, Radheya
Jegatheva, Australia.
   MOTIVAÞIA JURIULUI. Un film
care reia, modern, credinþa anticilor
conform cãreia numerele sunt
fundaþia Universului, ºi o face într-
un mod fascinant.
   Premiul pentru producþie de
divertisment: “Noapte în flãcãri”,
Martin Kuba, Eva Josefikova, Cehia.
   MOTIVAÞIA JURIULUI. Calitãþile
lucrului cu actorii, simþul umorului
ºi talentul de a inventa personaje cu
mult haz, îndrãgite de public ºi
situaþii de viaþã inedited, inspirate
din cotidian. Totul, în spiritul bunei
tradiþii cinematografice a ºcolii cehe
de cinema, iniþiatã de mari cineaºti
ca Jiri Menzel ºi Milos Forman.
   Premiul pentru film documentar:
“Copilul din umbrã”, Andreas
Arnstedt, Germania.
   MOTIVAÞIA JURIULUI. Termenul
“copii din umbrã” este în mare parte
necunoscut în societatea noastrã.
Aceºtia sunt copiii care locuiesc cu
un frate bolnav, aflat în fazã terminalã.
Toatã atenþia pãrinþilor se îndreaptã
spre copilul bolnav. Copiii sãnãtoºi
sunt în umbrã, îºi asumã sarcini pentru
care sunt încã mult prea mici ºi preiau
o parte din activitãþile familiale.
   Premiul pentru film de ficþiune de
lung metraj: “Cât costã frica ta”,
Florian Anders, Germania.
   MOTIVAÞIA JURIULUI. O analizã
lucidã a principiilor morale puse la grea
încercare în situaþii limitã de tentaþiile
aplicate cu cinism de o societate ale
cãrei valori sunt exclusive cele
materiale. Supravieþuirea cu demnitate
este o cursã cu obstacole pentru
fiecare dintre noi. Filmul redã cu
emoþie ºi sensibilitate aceastã temã.
   Premiu pentru jurnalism european:
“Interviuri pentru speranþã”, Corneliu
Þepeluº, România.
   MOTIVAÞIA JURIULUI. Pentru
profesionalismul ºi competenþa
actului jurnalistic care urmãreºte
destinele umane confruntate cu  Biroul de presã

realitãþile sociale contemporane.
   Premiul pentru cea mai bunã
producþie din România ºi Republica
Moldova:  “Reîntoarcerea”, Dumitru
Grosei, Republica Moldova.
   MOTIVAÞIA JURIULUI. Xenia
Bucuci, artizan din Republica
Moldova, este fostã actriþã ºi
fotomodel. Dupã 5 ani de lucru în
Franþa, ea este una din puþinele
persoane care s-au întors acasã din
strãinãtate, pentru a recupera ºi
promova tradiþiile vechi ale
meºteºugului manual moldovenesc.
Povestea ei emoþionantã este spusã
în acest film.
   Premiul special pentru imagine:
“Doar Djurdjevdan mai trebuie sã
vinã”, Zlatko Giurgevici, regizor
Predrag Todorovici, Serbia.
   MOTIVAÞIA JURIULUI. Juriul a
remarcat o imagine captivantã,
expresivã, în care estetica rafinatã a
unor cadre relevã sensurile adânci
ale unor strãvechi sãrbãtori în Serbia.
   Premiu pent ru scenariu:
“Anatomista”, Iris Fegerl, Nina Hohn,
Germania.
  MOTIVAÞIA JURIULUI. Bazându-se
pe o amplã documentare, cele douã
autoare au realizat o naraþiune bine
condusã, captivantã, despre o
femeie care a reuºit sã învingã
prejudecãþile epocii, devenind prima
femeie din lume specializatã în
anatomia umanã.
   Premiul special  al  juriului :
“Campion fãrã limite”, Seongkwan
Sohn, Coreea de Sud.
   MOTIVAÞIA JURIULUI. O
emoþionantã idee face ca un spectacol
de televiziune de divertisment sã
transmitã un profund mesaj de
solidaritate umanã. Este vorba despre
un concurs de dans în care unul dintre
concurenþi este cu dizabilitãþi ºi se aflã
într-un scaun cu rotile.
   Marele premiu SIMFEST 2021:
“Þarã umbritã”, Bohdan Slama,
Cehia.
   MOTIVAÞIA JURIULUI. Un film ale
cãrui semnificaþii depãºesc situaþia
aparent particularã a unei comunitãþi
rurale, aflatã la graniþa dintre Cehia
ºi Austria, dezvãluind un fapt
tulburãtor ºi dureros când, în
condiþiile celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, vecini care erau prieteni,
devin duºmani doar pentru cã
aparþineau unor etnii diferite.
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Revoltaþi de abuzurile,
interdicþiile ºi crimele împotriva
umanitãþii sãvârºite de conducãtorii
unor state, slugi ale Noii Ordini
Mondiale ºi a ceea ce se ascunde
în spatele acesteia, din ce în ce mai
numeroºi cetãþeni ai planetei cer
instituirea unui nou „Tribunal
Nürnberg”. Intenþia e bunã, dar nu
tocmai potrivitã cu respectarea
adevãrului istoric, pentru cã, aºa
cum rezultã din valorosul volum
al lui Joe Heydecker ºi Johannes
ºi Leer „Procesul de la Nürnberg”
(Bucureºti, Ed. Politicã, 1983,
540p.), între anii 1945-1949, la
Nürnberg, în Germania, nu niºte
judecãtori neutri au condus
procesele. Acolo, dupã încheierea
celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial, „criminalii învingãtori i-
au « judecat » pe criminalii
învinºi”. Astãzi situaþia este total
diferitã. Criminalii din culise,
„Biderbergii” nu-ºi dezvãluie
identitatea iar cei abilitaþi sã o facã,
sunt fie împiedicaþi, fie
„eliminaþi”... „cu trup ºi suflet”.

Joe Heydecker, a fãcut parte din
grupul de jurnaliºti acreditaþi la
proces timp de 218 zile de

Accesul cretinilor la
conducerea Lumii ºi a Þãrii

trebuie interzis!
dezbateri, un proces-verbal al
ºedinþelor însumând 16.000 de
pagini, peste 20 de tone de hârtie
folositã la multiplicarea
documentelor, 780.000 de fotografii,
27 de kilometri de bandã de
magnetofon, 7.000 de discuri, 550
de birouri, 28.000 de creioane
tocite… 218 zile la procesele
Tribunalului de la Nürnberg[1].

Dupã „Pauza de varã” anunþatã ºi
confirmatã printr-o declaraþie
imbecilã, în luna iulie a acestui an a
Preºedintelui României[2] ,
tensiunile ºi isteria re-Covid-19 au
fost re-declanºate cu tot tacâmul.
Sirene asurzitoare declanºate
pentru intimidarea ne-vaccinaþilor,
flash-uri roºii-albastre, uniforme
combinate (dotate cu armament de
asalt, cu sau fãrã cãºti de protecþie
tip S.I.A.S. - un fel de S.W.A.T.-Ro
(în cazul cetãþenilor protestatari) ºi
bastoane (în cazul „paºnicelor”
clanurilor mafiote).

La început de septembrie 2021,
acelaºi preºedinte, întors de la plajã
ºi preumblãri în costum alb cu
papion negru, pe banii „dragilor” sãi
români, împreunã cu garnitura de
ministrese ºi miniºtri tembeli ai
hoardei Cîþu-Zât! au adus „România
re-educatã” la „starea de
normalitate” a sindromului
apocaliptic. „Comandantul acþiunii”
ºi-a reluat lanþul elucubraþiilor
isterice, reactualizând cunoscuta
„devizã” - „Divide et impera!” prin
reinstalarea fricii. Dacã pe timpul verii
Covidul ºi-a luat vacanþã, odatã cu

deschiderea noului an
ºcolar „o persoanã
importantã, nu spui cine” a
redeschis ºi circul
pandemic, raportãrile
„infectãrilor” fãcând pui în
progresie aritmeticã… mai
ceva ca în producþiile
„Alliens”.

Autorii actualului
holocaust apocaliptic ce se
comite împotriva umanitãþii
a fost declanºat sub lozinca
aºa-zisei pandemii Covid-
19 „declaratã” fãrã
respectarea convenþiilor ºi
reglementãrilor internaþionale de
organizaþia criminalã O.M.S.,
structurã intermediarã în lanþul
„Marii resetãri” condusã de o
marionetã implicatã în moartea a
mii de etiopieni. Criminalii vor
trebui judecaþi într-o instanþã
neplãtitã de globaliºti, o instanþã
a Justiþiei independente -
deocamdatã neînfiinþatã - dar nu
imposibil de realizat.

„Miroase-a carantinã
peste veac !”

Scrisã la 21 ianuarie 2002,
poezia „Bolnavi unanim” a fost
publicatã în ultimul numãr al
revistei „Flacãra lui Adrian
Pãunescu”. Astãzi este vãzutã ca o
premoniþie tulburãtoare a ceea ce
se întâmplã în România ºi în lumea
covidatã: „ªi ce-ar fi dacã,/ Într-o
zi blestematã/ Ne-am îmbolnãvi
cu toþii/ Deodatã?/ ªi medici, ºi
pacienþi,/ ªi pãrinþi, ºi copii?// Ce-
ar fi, ce-ar fi/ Dacã, brusc,/ Ne-
am îmbolnãvi,/ Dacã n-ar avea/
Cine pe cine sã mai trateze,/
Bandaje ºi paranteze?// Ce-ar fi
dacã,/ În urma dreptului legitim/
De a ne îmbolnãvi,/ Chiar ne-am
trezi,/ Cã ne-am îmbolnãvit/ ªi n-
avem cui ne adresa,/ N-avem pe
cine chema?// Ce-ar fi dacã,/ Într-
o zi blestematã/ Ne-am îmbolnãvi/
Cu toþii/ Deodatã?// Miroase-a
carantinã peste veac,/ Bolnavii
sunt chemaþi sã se supunã,/ la
încercarea ultimã, comunã,/ sã li
se spunã: nu mai aveþi leac”.

Premoniþia lui Adrian Pãunescu
se regãseºte în faza declanºãrii
rãzboiului bacteriologic prin
lansarea Covidului, ca prim pas
în rãzboiul total împotriva
omenirii. Cel „climatic” ne-a fost
arãtat prin forþa revãrsãrilor de ape,
a uraganelor ºi tornadelor
neîntâlnite pânã astãzi în acele
locuri. Teroarea, abuzurile,
dictatura totalã abia se instituie,
scop pentru care mulþi criminali
actuali se aflã la pupitrele de
comandã ale multor state - România
nu face excepþie -, nu în puºcãrii
sau aºezãminte pentru tratarea
bolilor mintale, acolo unde le este
locul. Depopularea e þinta finalã a
unor dezaxaþi care se cred
dumnezeii planetei. Momentan,
profitul marilor concerne
farmaceutice a explodat dincolo de
aºteptãri, concurând numai cu
neguþãtorii de arme, iar pentru asta
„scopul scuzã mijloacele!”. Cine sã-
i judece? Suntem astfel obligaþi sã
dãm dreptate Reichsmarschallului
Hermann Göring, care în urmã cu
75 de ani declara la Tribunalul de la
Nürnberg, referindu-se la aºa-
numitul „Führerprinzip” -
echivalentul „Marii Resetãri”: „Când
cineva este stãpân, n-are nevoie sã-
ºi explice, ca atare, calitatea!”.

Lipsa echivocului ne scuteºte
de comentarii.

Aranjament grafic - I.M.

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

[1] Joe Heydecker, Johannes Leer, Procesul de la Nürnberg, Bucureºti, Ed. Politicã, 1983, 540p.
[2] Iohannis - PANDEMIA ÎN PAUZÃ DE VARÃ ! - 13 iulie 2021

 care lucrau la centrele de
vaccinare din oraº au accesat
ilegal baza de date cu persoanele
vaccinate ºi au falsificat certificate,
introducând datele personale ale
celor dispuºi sã plãteascã chiar ºi
100 de euro pentru un astfel de
document. Numai cã documentele
false au fost depistate de autoritãþi
în special la punctele vamale de

O gorjeancã, purtãtor de cuvânt...
la ieºirea din þarã ºi astfel s-a ajuns
la cei doi funcþionari care acum
sunt în spatele gratiilor.
   În ceea ce o priveºte  pe
Gabriela Ciocioanã, ea este din
Motru, dar este cãsãtoritã în
Drobeta Turnu Severin. În funcþie
îi urmeazã Andreei Rãdoi, care va
act iva  de acum încolo la  o
st ruc turã  d in  capi t a lã  a
Ministerului de Interne.

Gelu Ionescu

 urmare din pagina 1
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Criza energeticã este un subiect
mult mai greu decât pandemia de
coronavirus. Nu a înþeles nimeni de
ce au explodat preþurile la gazele
naturale ºi implicit la energia
electricã. A sãrit în aer ºi preþul la
benzinã, pentru cã în România toate
preþurile sunt majorate, chiar dacã
dispare toatã populaþia ºi
consumatori de pe planetã. Este
greu de crezut ce a aºteptat Guvernul
ºi nu a intervenit sã reglementeze pe
piaþa de energie. Este foarte clar cã
aproape nimeni nu va reuºi sã achite
facturile la curent electric. Nici
mãcar bogaþii nu vor putea face acest
lucru, mai ales cei care au companii
ºi facturi la curent electric. Pentru o
companie mare facturile sunt mari,
însã majorãrile explozive ar însemna
pentru foarte mulþi falimentul.

Este nevoie ca Guvernul sau
parlamentul sã aprobe Strategia
Energeticã Naþionalã ºi sã nu se mai
joace de-a piaþa energiei pentru cã
toþi vom avea de pierdut. Este nevoie
de investiþii masive în capacitãþi noi
la toate companiile energetice. Peste
80% dintre acestea sunt deþinute de

  ªtefan Bãeºiu

De unde luãm bani de facturi sau jucãm golf sã ne încãlzim la iarnã?
stat ºi au înregistrat încasãri foarte
mari de când a început creºterea de
preþ la energie. S-a trecut ºi de o mie
de lei per MW.

Nu s-a mai investit deloc în grupuri
ºi centrale noi. Poate cã acum este
momentul ca toate sumele obþinute
din creºterea artificialã a preþurilor sã
fie îndreptat cãtre investiþii. S-a stabilit
cã, dacã s-ar trece acum la
autoturisme electrice în þara noastrã,
capacitatea de producþie ar trebui
majoratã de 4 ori. Adicã, dacã acum
avem un maximum de 9.000 MW, în
cazul în care toate vehiculele ar fi full
electric atunci am avea nevoie de o
producþie de 36.000 MW.

Complexul Energetic Oltenia, de
exemplu, ºi-a propus cã construiascã
douã grupuri energetice pe gaze
naturale la Turceni ºi la Iºalniþa,
precum ºi a opt parcuri fotovoltaice.
Este de amintit cã Ministerul Energiei
a transmis sãptãmâna trecutã la Banca
Europeanã de Investiþii primele
aplicaþii pentru finanþarea din bugetul
Fondului pentru Modernizare a nouã
proiecte strategice în sectorul
energetic, cu un cost de investiþie de

peste 693 milioane euro. Este vorba
despre un proiect aparþinând
Transelectrica - Noua Linie Electricã
Aerianã (LEA) 400 kv d.c. Constanþa
Nord - Medgidia Sud; CAPEX total
(fãrã TVA) 22,992 milioane euro,
reprezentând integral costuri eligibile,
ºi opt proiecte aparþinând Complexului
Energetic Oltenia, CAPEX total (fãrã
TVA) 670,8 milioane euro, costuri
eligibile 469,562 milioane euro.

Cele opt proiecte ale
CE Oltenia vizeazã:

- construirea unui parc fotovoltaic
pe halda Bohorelu - UMC Jilt (CAPEX
18,476 milioane euro/costuri eligibile
12,933 milioane euro);

- construirea unui parc fotovoltaic
pe halda exterioarã cariera Pinoasa -
UMC Pinoasa (CAPEX 68,432
milioane euro/costuri eligibile 47,902
milioane euro);

- construirea unui parc fotovoltaic
pe halda Rovinari Est (CAPEX
104,090 milioane euro/costuri
eligibile 72,863 milioane euro);

- construirea unui parc fotovoltaic
pe depozitele de cenuºã ºi zgurã
închise din SE Iºalniþa (CAPEX
76,331 milioane euro/costuri eligibile
53,432 milioane euro);

- construirea unui parc fotovoltaic
pe depozitele de cenuºã ºi zgurã
închise din SE Rovinari (CAPEX
73,125 milioane euro/costuri

eligibile 51,188 milioane euro);
- construirea unui parc fotovoltaic

pe depozitele de cenuºã ºi zgurã
închise din SE Turceni (CAPEX
100,582 milioane euro/costuri
eligibile 70,407 milioane euro);

- construirea unui parc fotovoltaic
pe halda interioarã din cadrul carierei
Tismana 1 - Roºia-Rovinari (CAPEX
114,406 milioane euro/costuri
eligibile 80,084 milioane euro);

- construirea unui parc fotovoltaic
pe halda interioarã din cadrul
carierei Tismana 2 - Roºia -
Rovinari (CAPEX 115,358 milioane
euro/costuri eligibile 80,75
milioane euro).

Va fi foarte greu de construit o
economie complet verde fãrã
cercetare. Politicienii trebuie sã
gândeascã foarte mult în perioada
urmãtoare. Cert este cã preþul gazelor
continuã sã creascã. De unde vom
lua bani pentru plata facturilor. Este
interesant ce va face Rusia acum ºi
dacã va da drumul la gaze cãtre
Europa ºi vor mai scãdea preþurile.
Poate cã acolo trebuie cãutat ºi de ce
au crescut preþurile. Are totuºi
legãturã ºi cu lãcomia. În tot acest
timp Iohannis ne pune sã jucãm golf.
E din altã galaxie. Sau poate cã ne
considerã doar urmaºii unor iobagi
ºi el e oricum undeva deasupra
plebei.
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 Radu Georgescu

Cursul euro s-a apropiat miercurea
aceasta de pragul psihologic de 4,95
lei, banca centralã stabilind o valoare
de 4,9495 lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile se realizau în culoarul
4,947 - 4,952 lei, faþã de 4,9485 lei
în ºedinþa precedentã.

Evoluþia negativã a leului se
datoreazã posibilitãþii ca actuala crizã
politicã sã se încheie fãrã o reaºezare
a coaliþiei de dreapta, dupã ce Dan
Barna a declarat cã USR+ nu va
reveni la guvernare în cazul în care
actualul premier va dori sã conducã
Executivul ºi dupã congresul PNL.

La aceasta se adaugã situaþia
tensionatã din pieþele internaþionale,
provocatã de cãderea gigantului
imobiliar Evergrande, care
înregistreazã datorii de peste 300
miliarde de dolari cãtre circa de 300
de bãnci sau instituþii financiare din
China sau întreaga lume. Crahul
companiei chineze este asemãnat cu
cãderea bãncii Lehman Brothers din
septembrie 2008 ºi care a declanºat

Euro s-a oprit la 0,05 bani de 4,95 lei
criza financiarã mondialã, tot în urma
unei bule imobiliare.

Presiunea asupra leului va
continua ºi în perioada urmãtoare,
chiar ºi în cazul în care criza politicã
va avea un final pozitiv.

Evoluþia se datoreazã creºterii
constante a deficitului comercial ºi a
celui de cont curent, peste care se
suprapune majorarea inflaþiei. Datele
prezentate de BNR, indicã o creºtere
de 9,057 miliarde euro a deficitului
de cont curent al balanþei de plãþi în
primul semestru din 2021, faþã de
5,350 miliarde euro, în perioada
similarã a anului trecut.

Ultimul sondaj publicat de CFA
România anticipa pentru finalul
anului o valoare medie a euro de
4,9829 lei iar pentru jumãtatea lui
2022 valoarea medie a euro este
prognozatã la 5,0445 lei

Investitorii internaþionali ºi-au
majorat plasamentele în moneda
americanã, consideratã drept un
„refugiu” în perioadele tensionate din

punct de vedere economic sau
geopolitic. Pe acest fond, euro a
încheiat perioada la 1,1717 - 1,1740
dolari, înainte de încheierea ºedinþei
de politicã monetarã a Rezervei
Federale americane. În piaþa localã,
cursul dolarului a crescut de 4,1843
la 4,2275 lei, dar a coborât miercuri
la 4,2188 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat de
la 4,5309 la 4,5738 lei, profitând de
faptul cã investitorii cautã „refugii” în
perioadele tulburi.

Cursul lirei sterline a crescut pânã la
5,8091 lei, maxim al ultimei luni, dar a
scãzut la finalul perioadei la 5,7509 lei.

Preþul gramului de aur a coborât de
la 242,4488 la 238,6026 lei, pentru a
încheia perioada la 240,9126 lei.

BNR a continuat sã sterilizeze
excesul de lichiditate din piaþã ºi a
atras la începutul acestei sãptãmâni
de la bãncile comerciale depozite în
valoare de 4,62 miliarde lei, cu
scadenþa la o sãptãmânã, la o
dobândã de 1,25%, egalã cu cea

de politicã monetarã.
Miercuri, indicii ROBOR se

menþineau la valori care se mai
înregistrau în urmã cu cinci luni.
Indicele la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei, a stagnat
la 1,61%. La rândul sãu, indicele la
ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, s-a oprit la
1,74% iar cel la 12 luni la 1,84%.

Sancþiunile impuse marþi de
Autoritatea Financiarã Americanã
(SEC) unei platforme de
tranzacþionare a criptomonedelor
pentru cã a permis plãþi ilegale pentru
atacuri ransomware a zguduit piaþa
de profil iar bitcoin a atins pentru scurt
timp un minim de circa 39.700 dolari.
Miercuri, cotaþiile fluctuau în culoarul
40.600 - 42.700 dolari.

Ether a atins un minim de 2.670
dolari, dar a urcat miercuri la 2.740 -
2.960 dolari.

Analiza cuprinde perioada 14 - 22
septembrie.

Care este viitorul regiunilor din România? Care sunt direcþiile UE în ceea ce priveºte oportunitãþile de finanþare din fonduri europene pentru dezvoltare
regionalã în perioada 2021-2027? Ce pot face autoritãþile publice locale pentru creºterea calitãþii vieþii locuitorilor lor?
Acestea sunt doar câteva dintre întrebãrile la care vom încerca sã generãm rãspunsuri în 28 septembrie, începând cu ora 10:00, în cadrul conferinþei
internaþionale “Valorile europene în regiunile din România“, organizatã de Asociaþia Agenþiilor pentru Dezvoltare Regionalã din România - ROREG.
Conferinþa deschide seria de evenimente dedicate schimbului de experienþã ºi expertizã la nivelul autoritãþilor publice din România, astfel încât oraºele sã
facã faþã provocãrilor ºi oportunitãþilor într-un mod strategic, sustenabil ºi în beneficiul cetãþenilor.
Din partea Comisiei Europene va participa doamna Elisa FERREIRA, Comisar European pentru Coeziune ºi Reforme. Conferinþa reuneºte numeroºi experþi
internaþionali ai Comisiei Europene, Bãncii Mondiale ºi experþi  naþionali din partea Agenþiilor pentru Dezvoltare Regionalã, Ministerului Investiþiilor ºi
Fondurilor Europene, Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Administraþiei.
Programul conferinþei cuprinde prezentãri, dezbateri ºi 4 sesiuni tematice: Regiuni verzi, Instrumente de dezvoltare urbanã, Regiuni inovatoare ºi Dezvoltarea
capacitãþii administrative la nivel regional.
Agenda completã a conferinþei, care include ºi invitaþii prezenþi la eveniment, poate fi consultatã aici: https://www.roreg.eu/assets/files/downloads/agenda_28-
09.pdf.
Conferinþa se adreseazã factorilor de decizie ºi personalului tehnic care gestioneazã ºi implementeazã proiecte finanþate prin fonduri europene, din cadrul
autoritãþilor publice locale. Totodatã, participarea este deschisã tuturor persoanelor interesate de tematicile discutate, care doresc sã asculte, sã gãseascã
inspiraþie ºi sã interacþioneze cu experþii invitaþi.
Conferinþa se va desfãºura online, pe platforma MyConnector.  Participarea este gratuitã, însã este necesarã înscrierea aici: https://bit.ly/39o1kqD.
Evenimentul se va desfãºura în limbile românã ºi englezã ºi va beneficia de traducere, acolo unde este cazul.
Pentru informaþii suplimentare, nu ezitaþi sã contactaþi Asociaþia ROREG: telefon: 0356-829528, e-mail: office@roreg.eu.
***
Asociaþia Agenþiilor pentru Dezvoltare Regionalã din România – Asociaþia ROREG reprezintã un organism neguvernamental, creat în anul 2005, care
reuneºte cele 8 Agenþii pentru Dezvoltare Regionalã din România. Scopul Asociaþiei ROREG este de a reprezenta interesele membrilor sãi la nivel naþional,
cât ºi la nivel internaþional, în vederea sprijinirii dezvoltãrii lor instituþionale ºi a promovãrii unei abordãri comune ºi unitare în ceea ce priveºte dezvoltarea
regionalã ºi implementarea programelor cu finanþare europeanã.
Conferinþa are loc în cadrul proiectului ”Sprijin pentru eficientizarea gestionãrii ºi implementãrii FESI la nivelul autoritãþilor publice locale de la nivelul
oraºelor, municipiilor ºi judeþelor din România”, cofinanþat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã prin Programul Operaþional Asistenþã Tehnicã
(POAT) 2014-2020.

Conferinţă internaţională “Valorile europene în regiunile din România”
Comunicat de presã
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În aceste zile, la Castelul Artelor din
Drobeta Turnu Severin s-a finalizat
implementarea unui nou proiect cultural
denumit „3 Inele”, care doreºte sã
cont inue demersuri le de
re funcþ ional i zare a Castelulu i ,
monument istoric de referinþã pentru
oraºul nostru. Ca ºi în cazul expoziþiilor
anterioare, „Fotokaleh” ºi „Oraºul ºi
Apa”,  acest  nou episod din serie
propune o incursiune curatorialã
originalã, senzorialã ºi participativã. De
aceastã datã s-a reuºit valorificarea
patrimoniului imaterial al eco-sistemului
Dunãrii ºi a modului cum acesta a

„3 INELE”
Un nou proiect cultural implementat la Castelul Artelor

din Drobeta Turnu Severin
influenþat dezvoltarea istoricã ºi
culturalã a oraºului Drobeta Turnu-
Severin.

Dupã un proces amplu ºi consistent
de documentare,  planif icare ºi
conceptualizare, în Castelul Artelor a
prins contur, în aceste zile, încã o
expoziþie ineditã care va povesti
publicului din ce este constituit eco-
sistemul Dunãrii în zona Severinului
ºi nu numai.

Expoziþia, plasatã în inelul 3 al
castelului (etajul 2), dezvoltã un
conþinut adaptat pentru înþelegerea de
cãtre orice tip de vizitator. Acest lucru
devine posibil datoritã implicãrii unor
specialiºti din domeniul istoric,

muzeal, arhitectural, antropologic ºi de
mediu/ecologie/ºtiinþe ale naturii, ce au
selectat sursele de documentare ºi
elementele din arhivele de fotografii
precum ºi martorii video/înregistrãri
audio-video care împreunã, colate,
explicã ºi extind subiectul expoziþiei într-
un mod angajant.

Acest proiect este co-finanþat de
Administraþia Fondului Cultural Naþional
(AFCN) ºi implementat de Palatul Culturii
„Teodor Costescu” în parteneriat cu Primãria
Municipiului Drobeta Turnu Severin, la fel
ca ºi cele implementate la nivelele superioare
(3 ºi 4) unde gãsim cele douã expoziþii

interactive funcþionale,
“FotoKaleh”, o expoziþie unicat
în România ce face o scurtã
incursiune în viaþa ºi tradiþiile
locuitorilor de pe insula
dispãrutã Ada Kaleh, precum
ºi expoziþia “Oraºul ºi Apa”, de
la ultimul nivel, ce face de
asemenea o scurtã prezentare
istoricã ºi nu numai faþã de
modul cum a funcþionat
Castelul de Apã, în trecut.

Astfel, putem spune cã
„apa” va rãmâne elementul
comun care va lega toate
cele 3 inele ale turnului, sub
forma unor expoziþii de bazã,
mereu actualizate, vãzute ca
niºte spaþii de expunere
creativã a patrimoniului
material ºi imaterial.

Responsabil comunicare
proiect,

Ioan N. TÃTUCU

   Intervenþie contracronometru, în cursul zilei de 21.09.2021,
pentru colegii noºtri din cadrul Biroului Ordine Publicã -Poliþia
Municipiului Drobeta-Turnu Severin, care în timp ce se aflau
în echipajul de Poliþie, pe bulevardul Carol I, au observat cã
de la etajul 3 al unui bloc, se observã fum pe geamul de la
balcon. De îndatã, poliþiºtii s-au îndreptat cãtre scara
blocului, au ajuns la uºa imobilului respectiv, iar dupã
numeroase încercãri de a pãtrunde în imobil, au luat decizia
de a forþa uºa de acces ºi de a pãtrunde în locuinþã, întrucât
nimeni nu a rãspuns la solicitãrile acestora.
   Când au pãtruns în imobil au identificat ºi stins imediat
sursa de foc provenitã de la niºte lumânãri lãsate
nesupravegheate, care erau poziþionate lângã douã butelii
cu gaz, iar într o altã încãpere au identificat ºi proprietara
apartamentului, o femeie de 66 de ani, care a fost luatã
prin surprindere, întrucât nu avea cunoºtinþã cã focul lãsat
nesupravegheat începuse sã se extindã la obiecte textile.
   Femeia a mulþumit poliþiºtilor, iar colegii noºtri au reuºit sã
evite un dezastru. Faptele bune se fac în tãcere. Câteodatã,
zicem noi, ele trebuie sa fie ºi cunoscute. ªi nu cãutãm sã
defilãm cu ele, ci doar ne mândrim cu colegii ºi încercãm, ca
de fiecare datã sã dãm un exemplu!

 S-a trezit cu poliþia în casã!!!

   În dimineaþa zilei de miercuri, 22 septembrie a.c., poliþiºtii
Serviciului de Investigare a Criminalitãþii Economice din
cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeþean Mehedinþi au
efectuat 64 de percheziþii domiciliare, în judeþele Mehedinþi,
Dolj ºi Caraº- Severin, la persoane bãnuite de fals.
   Acþiunea s-a derulat sub coordonarea Parchetului de pe
lângã Tribunalul Mehedinþi, în cauzã fiind efectuate
cercetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de acces
ilegal la un sistem informatic, fals informatic ºi uz de fals.
Din cercetãri a reieºit cã, în perioada 15 mai - 25 iunie
a.c., doi bãrbaþi, din municipiul Drobeta-Turnu Severin,
angajaþi ai unei instituþii publice, ar fi accesat, fãrã drept,
o aplicaþie informaticã

 Percheziþii la persoane
bãnuite de fals

 Biroul de presã

 continuare în pag. 16
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De câþiva ani s-a renovat ºi s-a
pus în circuitul turistic Cetatea
Medievalã a Severinului. Este un
obiectiv mãreþ, care, alãturi de
Muzeul Judeþean ºi castrul roman
vorbesc de istoria acestor locuri ºi
a locuitorilor lor.

Cetatea aceasta a fost construitã
de unguri în vremea regelui
Ladislau I (1040-1095), ca fortãreaþã
la Dunãre, ca punct strategic de
importanþã majorã pentru regatul
maghiar, care asigura controlul
Dunãrii ºi culoarului Timiº - Cerna,
dar era ºi punct de sprijin în luptele
cu pecenegii ºi cumanii, sau, dupã
înfiinþarea formaþiunilor politice
româneºti, cu românii. Nu a
aparþinut însã numai ungurilor,
fiindcã atât Severinul, cât ºi Banatul
de Severin, adicã o bunã parte din
Oltenia ºi o parte din Banatul de azi,
a revenit în repetate rânduri ºi
românilor. Aici au adus ungurii
trupele puternice ale cavalerilor
ioaniþi ºi ale cavalerilor teutoni.
Odatã cu creºterea pericolului
turcesc, Cetatea Severinului a cãpãtat
o importanþã extraordinarã nu numai
pentru Þara Româneascã ºi pentru
Ungaria, ci ºi pentru Europa însãºi.

Sunt multe de spus despre istoria
cetãþii Severinului. În rândurile de
faþã mã opresc însã asupra unui
aspect aproape neobservat de cei
ce s-au ocupat de aceastã
problemã. În incinta cetãþii se aflã
fondaþia unei biserici. Zidurile se
ridicã pânã la aproape un metru,
dar e suficient ca sã  ne dãm seama
despre ce e vorba. În scrierile pe
care le-am consultat, cât ºi în
explicaþiile date de cãtre ghizii
cetãþii, - istorici de formaþie de altfel
-, am gãsit precizarea expresã:
bisericã catolicã. Mai mult, o
doamnã care funcþiona pe post de
ghid adãuga cã biserica este “o

Bisericã ortodoxã, ori catolicã?
îngemãnare între Occident ºi
Orient, între lumea catolicã ºi cea
ortodoxã!”

Îmi permit sã afirm ºi sã susþin,
cã biserica din incinta Cetãþii
Severinului nu este catolicã, ci
ortodoxã. Pentru aceasta mã bazez
pe urmãtoarele argumente:

- biserica din incinta Cetãþii
Severinului este orientatã cu altarul
spre rãsãrit. Acest element este
specific bisericilor ortodoxe. Numai
în situaþia în care configuraþia
terenului sau alte motive obiective
împiedicã orientarea altarului spre
rãsãrit, el poate fi orientat spre sud,
dar aceasta este o excepþie.
Bisericile catolice sunt orientate cu
altarul spre Roma, acolo unde îºi
are reºedinþa papa, mai-marele
acestei Biserici;

- biserica din incinta Cetãþii
Severinului are formã de cruce. Este
ºtiut cã în tradiþia arhitecturii
bisericeºti ortodoxe, bisericile pot
avea douã forme: 1) de cruce,
amintind de jertfa Mântuitorului pe
cruce; 2) de navã sau corabie,
amintind de rolul Bisericii de a
conduce pe enoriaºii sãi pe marea
acestei vieþi spre limanul Hristos.
Aceste biserici reprezintã stilul
bizantin de construcþie, având ca
punct de reper biserica “Sfânta Sofia”
din Constantinopol, construitã de
împãratul Justinian (527-565) în
secolul al VI-lea. În Apus s-a dezvoltat
în primul mileniu stilul romanic,
având ca specific construcþiile
dreptunghiulare, în care predominã
unghiurile ºi liniile drepte. Din secolul
al X-lea se dezvoltã stilul gotic, având
ca specific unghiurile frânte la
arcadele uºilor, ferestrelor, bolþilor,
vitraliile la ferestre etc.

- Biserica din incinta Cetãþii
Severinului este împãrþitã în interior
în cel mai curat stil arhitectonic

ortodox în: altar, naos ºi
pronaos. Intrarea e pe
partea de apus;

- În zidãria bisericii
din incinta Cetãþii
Severinului se îmbinã
piatra cu cãrãmida arsã.
Aceeaºi metodã de
lucru o întâlnim ºi la
biserica Mãnãstirii
Cozia din sec. XIV ºi la

biserica Mãnãstirii  Coºuna
Bucovãþul Vechi de lângã Craiova,
din sec. XV-XVI, cât ºi la alte
biserici româneºti din Evul Mediu.
Aºadar, era o tehnicã des întâlnitã
ºi frecvent folositã în construcþia
bisericilor româneºti ortodoxe din
Þara Româneascã.

La biserica din Cetatea Severinului
gãsim toate elementele specifice
stilului bizantin, dar nu gãsim nimic
specific stilurilor catolice. Nu negãm
faptul cã biserica putea fi folositã ºi
de catolici în timpul cât cetatea era
stãpânitã de maghiari. Asta mai ales
cã în anumite perioade aici au
funcþionat chiar ºi episcopi catolici.
Totuºi, bisericile se despãrþiserã de
la 1054, aºa cã lucrurile erau clare
din punct de vedere dogmatic,
liturgic, canonic etc.

Nu ºtim dacã aceasta a fost
catedrala mitropolitanã a
Severinului, mai ales cã în
apropierea cetãþii, în grãdina de azi
a Liceului “Traian”, este fondaþia
unei alte biserici ortodoxe mai
mari. Cu siguranþã cã au mai fost
ºi altele în zonã. Adãugãm ºi
biserica ortodoxã din curtea
Muzeului Judeþean, datatã din
secolul al VI-lea. Aceasta este
numitã însã în toatã literatura de
specialitate “bazilicã bizantinã”.
Cei care au culturã istoricã ºi
teologicã înþeleg bine despre ce
este vorba. Aº ruga însã factorii de
decizie ai muzeului, pe autorii care
vor mai scrie despre aceastã
bisericã, sã aibã curajul ºi s-o
numeascã … bisericã ortodoxã, ca
sã înþeleagã ºi omul cel mai simplu
despre ce este vorba.

Din pãcate, literatura de
specialitate insistã asupra rolului
Mãnãstirii Vodiþa în stãvilirea
expansiunii catolice, în rãspândirea
învãþãturii creºtine în pãrþile
mehedinþene. Insistã, de asemenea,
asupra rolului extraordinar pe care
l-a avut Sfântul Nicodim în
construcþia Mãnãstirilor Vodiþa
(1369-1374), Tismana (1378),
Prislop ºi altele, despre care ne
spune doar memoria locurilor ºi a
oamenilor. Foarte bine! Sfântul
Nicodim îºi desfãºura însã misiunea
sub oblãduirea voievodului
Vladislav Vodã (1364-1377) ºi a

urmaºilor acestuia la tron. Se înscria
pe linia unei viziuni politice. În
spiritul acestei viziuni se înfiinþeazã
la Tr. Severin a doua Mitropolie din
Þara Româneascã în 1370,
Mitropolia Severinului. Este numit
mitropolit de Severin Antim
Critopulos, care pãstoreºte zece ani
(1370-1380), devenind apoi
mitropolit al Ungrovlahiei (1380-
1401). Acesta era un grec învãþat de
la Constantinopol, care avusese
acolo funcþia de dicheofilax al
patriarhiei ecumenice, adicã avocat/
jurist. La moartea mitropolitului Þãrii
Româneºti (Ungrovlahiei), Hariton,
este numit în locul lui de Patriarhia
de Constantinopol, la cererea
domnului Þãrii Româneºti ºi a
boierilor þãrii, mitropolitul de
Severin, Antim. La Severin va veni
mitropolit  Atanasie (1382-1403), un
ierarh cãrturar, care va renova
mãnãstirile Vodiþa, Tismana ºi altele,
dar va genera ºi o miºcare culturalã
în zonã fãrã precedent. Cei doi
mitropoliþi se regãsesc în
documentele Patriarhiei Ecumenice
ca participanþi la ºedinþele sinodului
patriarhal, deþinând chiar locuri
fruntaºe (VI ºi VII) în ordinea
ierarhicã a membrilor acestuia. Se
mai pãstreazã în arhive fragmente din
corespondenþa acestor mitropoliþi cu
patriarhul Eftimie de Târnovo, care
dovedesc înalta culturã teologicã a
ierarhilor severineni.

Chiar ºi numai aceste biserici ne
îndreptãþesc sã credem cã aici, la
Severin, a fost un puternic centru
religios ortodox susþinut material
ºi politic de cãtre autoritãþile
româneºti locale ºi centrale. Dacã
acestea se luptau pentru a
îndepãrta stãpânirea ºi influenþa
maghiarã în zonã, Biserica se
alãtura acestui efort cu mijloacele
ºi posibilitãþile ei, contracarând
prozelitismul catolic, zãgãzuind
propaganda ºi interesele papalitãþii
de a-ºi întinde stãpânirea în spaþiul
carpato-danubian.

Respectãm valorile celorlalþi, dar
avem datoria sfântã faþã de adevãr
ºi faþã de strãmoºi sã apãrãm
propriile noastre valori ºi sã nu le
lãsãm terfelite ºi falsificate de cãtre
neaveniþi.

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

Eºti foarte discret în aceastã sãptãmânã ºi foarte
bine îþi este aºa. Sunt momente bune pentru a-þi
regândi planurile de viaþã ºi pentru a-þi remodela
concepþiile dupã care îþi ghidezi deciziile ºi acþiunile.
Pot interveni neplãceri privitoare la sãnãtatea
sistemului digestiv ºi a extremitãþilor picioarelor,
de aceea ia în serios orice semnal al organismului.
Consultaþiile ºi analizele medicale pot fi frecvente.
Dialogurile tãinuite cu persoanele din anturajul
apropiat îþi vor furniza informaþii deosebite din
segmentul profesional. Existã animozitãþi ºi conflicte
mocnite la locul de muncã, bine fiind sã le studiezi
cu atenþie. Este momentul sã-þi schimbi radical ºi
definitiv personalitatea.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Prieteni ºi susþinãtori noi vor apãrea în
preajma ta, începând cu aceastã sãptãmânã. Este
momentul sã te desprinzi din relaþiile vechi ºi
sã renunþi la acþiunile comune cu alþii. Chiar dacã
unele situaþii vor implica ºi discuþii aprinse sau
reproºuri, fii prudent ºi îndepãrteazã-te rapid de
toate acestea ºi de oamenii care s-au dovedit
neserioºi pânã acum. În culisele vieþii tale se
petrec schimbãri majore, mai ales în ceea ce
priveºte segmentul profesional, sãnãtatea ºi
relaþiile în general. Ai nevoie de odihnã, detaºare
de cotidian, meditaþii interioare ºi vizite în locuri
sfinte. Discuþii tãinuite cu persoane deosebite.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Foarte multe se petrec în plan socio-
profesional, în mod special în relaþia cu ºefii ºi
autoritãþile. Este posibil sã obþii o funcþie de
conducere sau mãcar aprecierea ºi susþinerea
sincerã a unor ºefi. Totuºi ai tendinþa de a
riposta la orice autoritate care se exercitã în
preajma ta ºi cãreia eºti cumva nevoit sã i te
supui. Fi i prudent ºi evi tã dezvoltarea
conflictelor, deoarece se pot întinde pe perioade
mari de timp. Relaþiile cu prietenii se vor schimba
definitiv, evitând ºanse sã aparã în preajma ta oameni
deosebiþi, alãturi de care sã desfãºori activitãþi ºi
proiecte profesionale de mare anvergurã. Selecteazã-
þi cu atenþie ideile ºi anturajul!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Eºti animat de gânduri mãreþe, idealuri
nobi le  º i  de f i lozo f i i  noi  de v ia þã .  Sunt
momente speciale în care îþi vei schimba radical
mentalitatea ºi felul în care te raportezi la
oameni ºi fapte. Se contureazã o perioadã în
care studiile, cercetãri le, documentarea ºi
cãlãtoriile îndepãrtate vor reprezenta subiecte
de mare interes pentru tine. Sunt ºanse de
evoluþie personalã ºi profesionalã, bine fiind
sã prof i þ i  d in pl in  de ele.  Relaþ i i  noi cu
strãinãtatea, fie pentru studii, fie pentru muncã
sau cãlãtorii de agrement. Profesional eºti bine
vãzut ºi  susþinut de cãtre ºef i ºi de cãtre
of ic ia l i tã þ i  ai  unor ins t i tu þ i i  impor tante.
Schimbare de statut socio-profesional.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este important ca în aceastã sãptãmânã sã acorzi
atenþie sporitã segmentului financiar, mai ales
secþiunii bani, bunuri comune cu alþii, moºteniri
ºi partaje. Se deschide o etapã de câºtig de la ºi
prin alþii, se lãmuresc chestiuni financiare ºi
materiale trenante. Documentele financiare ºi
demersurile privitoare la investiþii ºi la achitarea
datoriilor reprezintã teme importante pe termen
lung. Recomandabil este sã eviþi contractarea
creditelor ºi acumularea datoriilor de orice fel.
Relaþiile cu strãinãtatea sunt dinamice, existând
ºanse de a relaþiona cu persoane deosebite ºi de
a cãlãtorii. Schimbarea mentalitãþii ºi orientarea
spre studii ºi documentare.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Se animã foarte mult segmentul partenerial
începând cu aceastã sãptãmânã. Este rost de
parteneriate noi, fie cã este vorba de planul
personal, fie de cel profesional. Unele colaborãri
sau un mariaj se pot destrãma rapid, fãrã
echivoc. Este bine sã te desprinzi de relaþiile ºi
situaþiile care nu mai funcþioneazã ºi sã te
pregãteºti de altele noi. Este important acum sã
te concentrezi pe interesele tale ºi pe ceea ce îþi
este þie util. Financiar apar oportunitãþi noi de
câºtig de la ºi prin alþii. Poate fi vorba de
obþinerea unor moºteniri, lãmurirea unor partaje
sau achitarea unor datori i vechi. Evitã
acumularea altora ºi investiþiile nefondate!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

O sãptãmânã foarte importantã în plan
profesional! Se contureazã o etapã nouã, cu
multã activitate, sarcini de lucru de anvergurã,
relaþii colegiale tumultoase. Este rost de
obþinerea unor colaborãri fructuoase, cel puþin
pentru un an de zile de acum încolo. Sãnãtatea
este foarte vulnerabilã în mod special  pe
segmentele sistemului digestiv ºi pe extremitãþile
picioarelor. Ar fi bine sã-þi planifici un program
de îngriji re corporalã ºi analize medicale.
ªansele de a gãsi variante miraculoase de
vindecare sunt foarte mari. În plan personal se
îmbunãtãþeºte relaþia cu partenerul de viaþã sau
divorþul ºi cãsãtoria pot lua turnuri favorabile.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Se contureazã noutãþi sentimentale în aceastã
sãptãmânã. Se lãmuresc animozitãþile vechi, atât
în relaþia cu persoana iubitã, cât ºi în relaþia cu
copiii. Totuºi, discordia este prezentã, astfel cã
mai pot apãrea discuþii aprinse ºi controverse.
Cu puþin efort ºi deschidere mentalã sincerã spre
dialog ºi cooperare, totul se poate rezolva
favorabil pentru toatã lumea. În plan profesional
se deschide o nouã etapã care aduce schimbãri
impresionante ºi definitive. Poate fi vorba despre
implicarea în activitãþi noi, apariþia unor colegi
noi de bunã calitate sau chiar poate fi vorba
despre obþinerea unui nou loc de muncã.
Sãnãtatea este pe un trend ascendent.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Treburile gospodãreºti ºi relaþiile familiale îþi atrag
atenþia în mod deosebit în aceastã sãptãmânã. Se
deschide o nouã etapã domesticã, astfel cã
reamenajãrile de decor, îmbunãtãþirea condiþiilor
locative chiar mutarea într-o locaþie nouã vor fi luate
în calcul. Eºti sprijinit de cei dragi, iar ideile ºi
propunerile lor ar fi bine sã le iei în serios ºi sã le
aplici. Sentimental sunt ºanse sã te îndrãgosteºti, sã
legi o relaþie frumoasã ºi de bun augur, practic
începând o etapã de lungã duratã în acest sens. La
serviciu ai multe de fãcut, însã cum starea ta de spirit
este foarte bunã vei lucra cu plãcere la unison cu
ceilalþi. Dar nu forþa nota ºi dozeazã-þi eforturile!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Relaþiile cu anturajul apropiat reprezintã o
temã importantã, deoarece se contureazã relaþii
noi. Cele vechi se vor dizolva încet, sigur ºi
discret, fãcându-se loc altora de o mai bunã
calitate. Pe de altã parte se deschide sezonul
cãlãtoriilor pe distanþe scurte, astfel cã ar fi bine
sã-þi faci planuri mãreþe în acest sens. Studiile
ºi activitãþile intelectuale te vor atrage în mod
special, unele chiar fiindu-þi necesare în
progresul profesional. Acasã, în plan familial se
îmbunãtãþesc vizibil condiþiile locative ºi relaþiile
cu membrii  familiei. Poate apãrea un nou
membru în familie. Ar fi bine sã discuþi deschis
cu cei dragi despre planurile tale de viitor.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Foarte activ devine segmentul financiar de
acum încolo, mai ales secþiunea venituri obþinute
din munca proprie. Apar informaþii deosebite cu
privire la îmbunãtãþirea salarizãrii, a condiþilor
de muncã ºi a relaþiilor colegiale. Cheltuieºte
strictul necesar ºi chiar ar fi bine sã pui ºi ceva
bani deoparte. Negocieri cu privire la salariu sau
referitoare la favorurile pe care le poþi obþine de
la locul de muncã. Relaþiile cu anturajul apropiat
se schimbã definitiv, conturându-se o etapã în
care vor veni în preajma ta alte persoane, de o
calitate foarte bunã. Demersuri intelectuale,
studii, cãlãtorii pe distanþe scurte, dialoguri
fructuoase cu alþii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Este vremea marilor schimbãri pentru tine,
începând cu aceastã sãptãmânã. Înoiri pe toate
planurile, direcþii noi de viaþã ºi activitate,
abordarea situaþiilor ºi relaþiilor în care eºti implicat
printr-o altã filozofie de viaþã. Este bine sã te
concentrezi numai pe interesele tale, sã-þi cultivi
gândirea pozitivã ºi sã te orientezi spre a relaþiona
cu alþi oameni. Numai de tine depinde de acum
încolo bunul mers al vieþii tale. În plan financiar
se vor contura discret variante noi de câºtig din
munca proprie. Poate fi vorba de îmbunãtãþiri
salariale ºi ale condiþiilor de muncã sau apare o
nouã ofertã de muncã, mult mai bine plãtitã. Fii
deschis la nou ºi progres!

(23 - 29 septembrie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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I N FO R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de Comuna Braniºtea, judeþul
Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz de
gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului Amenajare parc în
localitatea Braniºtea, comuna Braniºtea, judeþul Mehedinþi.

Aceastã investiþie este nouã.
   Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
    Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 17.09.2021.

Primar

   Directorul Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã Mehedinþi
doamna Gherasimescu Mihaela
Loredana, informeazã potenþialii
beneficiari cã, în perioada 15
septembrie 2021 - 28 februarie 2022,
se primesc Cereri de sprijin pentru
accesarea Schemei de ajutor de stat
„Sprijin pentru prima împãdurire ºi
crearea de suprafeþe împãdurite”
(sesiunea 6/2021), aferentã Mãsurii 8,
Submãsura 8.1 „Împãduriri ºi crearea
de suprafeþe împãdurite”, din cadrul
Programului Naþional de Dezvoltare
Ruralã 2014-2020,
   Alocarea financiarã pentru sesiunea
6/2021 este de 6.537.930 euro.
   Completarea Cererii de Sprijin se
realizeazã online ºi se depune pe
suport de hârtie la Centrele Judeþene
APIA sau al Municipiului Bucureºti.
   Aplicaþia electronicã M8 pentru
depunerea online a cererii de sprijin
va putea fi accesatã din pagina
principalã a site-ului APIA ºi este
însoþitã de instrucþiuni de utilizare.
   Potenþialii beneficiari parcurg
urmãtoarele etape  premergãtoare
depunerii cererii de sprijin:
- Identificarea cu sprijinul APIA a
suprafeþelor care urmeazã a fi împãdurite,
- Elaborarea proiectului tehnic de
împãdurire de cãtre persoane fizice sau
persoane juridice de specialitate atestate
(costurile aferente acestor servicii se vor
plãti la prima cerere de platã),
- Obþinerea avizului Gãrzii Forestiere
pentru proiectul tehnic de împãdurire;
în vederea avizãrii, proiectul tehnic
de împãdurire se depune la Garda
Forestierã cu cel puþin 10 zile înainte
de încheierea perioadei de depunere
a cererilor de sprijin la APIA.
   Solicitantul sprijinului financiar
trebuie sã îndeplineascã condiþiile
prevãzute în schema de ajutor de stat
ºi detaliate în Ghidul Solicitantului.
   Prin aceastã schemã se acordã
sprijin financiar pentru înfiinþarea de

COMUNICAT DE PRESÃ
APIA primeºte Cereri de sprijin pentru accesarea

schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima
împãdurire ºi crearea de suprafeþe împãdurite”

plantaþii forestiere, respectiv
realizarea de trupuri de pãdure ºi
perdele forestiere de protecþie.
   Sprijinul financiar, acordat ca
valoare fixã, este reprezentat de
costuri standard pe hectar pentru
împãdurirea de terenuri agricole ºi
neagricole, sub forma a douã prime,
dupã cum urmeazã:

 Primã de înfiinþare a plantaþiilor
forestiere (Prima 1), care acoperã
inclusiv costurile de elaborare a
proiectului tehnic de împãdurire -
acordatã pentru toþi beneficiarii schemei,

 Primã anualã (Prima 2), pentru
o perioadã de 12 ani, pentru
acoperirea costurilor de întreþinere ºi
îngrijire a plantaþiei forestiere ºi
pentru compensarea pierderilor de
venit agricol ca urmare a împãduririi
- acordatã în funcþie de categoria de
beneficiar ºi tipul de teren.
   Beneficiarii schemei pot fi deþinãtorii
publici ºi privaþi de teren agricol ºi
formele asociative ale acestora.
Deþinãtorii de terenuri agricole ºi
neagricole proprietate a statului ºi/sau
deþinãtorii de terenuri agricole ºi/sau
neagricole proprietate a unitãþilor
administrativ teritoriale (UAT) sau
asociaþii ale acestora, beneficiazã numai
de sprijinul acordat în baza Primei 1”.
   Valoarea maximã a sprijinului
public pentru un proiect acordat în
baza schemei de ajutor de stat, care
înglobeazã toate costurile standard
aferente Primei 1, respectiv Primei 1
ºi Primei 2, dupã caz, plãtite pe
durata de aplicare a angajamentului,
este de 7.000.000 euro.
   Informaþii detaliate pentru accesarea
Schemei de ajutor de stat „Sprijin
pentru prima împãdurire ºi crearea de
suprafeþe împãdurite” se regãsesc
postate pe site-ul APIA www.apia.org.ro,
la adresa: http://www.apia.org.ro/ro/
directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/
masuri-delegate-din-pndr.
APIA, mereu alãturi de fermieri!

   Directorul Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
Mehedinti, doamna Gherasimescu
Mihaela Loredana, informeazã cã
începând cu data de 15 septembrie
2021, demareazã autorizarea la platã
a ajutorului de stat pentru susþinerea
activitãþii crescãtorilor din sectorul
bovin, în anul 2021, în contextul crizei
economice generate de pandemia
COVID-19, în conformitate cu OUG
nr. 58/2021.
   Suma totalã autorizatã la platã este
de 225.529.364,50 lei din care:
- pentru efectivul de bovine -
182.700.117,60 lei
- pentru cantitatea de lapte -
42.829.246,90 lei.
   Valoarea ajutorului de stat se
calculeazã pentru fiecare beneficiar
în funcþie de numãrul de capete de
bovine eligibile la care se poate
adãuga ºi valoarea calculatã în funcþie
de cantitãþile de lapte, în tone,
produse ºi valorificate, eligibile pânã
la concurenþa plafonului de 225.000
euro la cursul de schimb valutar

COMUNICAT DE PRESÃ
APIA a demarat plata ajutorului de stat în sectorul bovin!

stabilit de Banca Naþionalã a
României, valabil la data intrãrii în
vigoare a Ordonanþei de Urgenþã.
   Cuantumul stabilit pe cap de
animal este în valoare de 140,37 lei
iar cuantumul pe tona de lapte este
de 541,87 lei.
   Precizãm cã au fost depuse 93.618
cereri iar în urma verificãrilor
administrative efectuate a rezultat un
numãr de 93.005 cereri eligibile
pentru un numãr total de 1.301.561
capete animale eligibile ºi o cantitate
de lapte eligibilã de 79,039.708 tone.
   Plafonul total alocat este de
225.537.713,79 lei, repartizat astfel:
a) 182.708.014,97 lei  pentru
efectivele de bovine cu vârsta de
minimum 16 luni la data de 31
ianuarie 2021, la care se pot adãuga
efectivele de bovine cu vârsta de
minimum 7 luni la data de 31 ianuarie
2021;
b) 42.829.698,82 lei  pentru
cantitatea de lapte valorificatã în luna
ianuarie 2021.
APIA, mereu alãturi de fermieri!

Vând casã cãrãmidã, la 6 km de oraºul Strehaia,
compusã din 4 camere + 1 camerã, hol, 3 terase

(una închisã), baie (fosã septicã), dotatã cu maºinã de spãlat automatã, apã
caldã (boiler electric), bucãtãrie, dotatã cu combinã frigorificã, aragaz, cuptor
cu plitã electricã, instant Delimano, sobã cu plitã, cãmarã, beci (butoaie,
damigene 50 ºi 25 litri), gresie, faianþã (bucãtãrie, baie, hol ºi terase), magazie,
hambar, curte + grãdinã, mari, 2 surse de apã. Telefon contact 0722216893

I N FO R M A R E

Aceastã informare este efectuatã deTãtaru Filip ºi Tãtaru Victoria cu
domiciliul în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Banoviþei, nr. 34, judeþul
Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la Administraþia Bazinalã de Apã Banat,
aviz de amplasament/aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului
Construire locuinþã P+2E, puþ forat, bazin etanº vidanjabil ºi acces la  DN57,
comuna Eºelniþa, str. Dunãrii, nr. 948D, CF nr. 51947, judeþul Mehedinþi.
   Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere ºi vor fi colectate
în bazin etanº vidanjabil.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de amplasament/avizului de gospodãrire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 23.09.2021.

Beneficiar,

a n u n þ



Etapa a 4-a
Progresul Ezeriº - Viitorul ªimian 1-0
CSM Deva - CSM Reºiþa 0-2
Viitorul Pandurii Târgu Jiu II - Jiul Petroºani 2-1
Voinþa Lupac - CS Armata Aurul Brad 2-1
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - Pandurii Târgu Jiu 1-6
Clasament Liga 3 - Seria 7
1. CSM Reºiþa 4   4 0    0 8-1 12
2. Pandurii Târgu Jiu 4   3 1    0 11-2 10
3. CSM Deva 4   3 0    1 6-2 9
4. Progresul Ezeriº 4   2 1    1 4-3 7
5. Voinþa Lupac 4   2 1    1 5-5 7
6. Viitorul ªimian 4   1 1    2 6-5 4
7. Viitorul Târgu Jiu II 4   1 1    2 3-7 4
8. CSM Jiul Petroºani 4   0 1    3 3-7 1
9. Armata Aurul Brad 4   0 1    3 2-7 1
10. Gilortul Tg.Cãrbuneºti 4   0    1    3    2-12 1
Etapa viitoare
Viitorul ªimian - Voinþa Lupac
Pandurii Târgu Jiu - CSM Deva
Armata Aurul Brad - Gilortul Târgu Cãrbuneºti
Jiul Petroºani - Progresul Ezeriº
CSM Reºiþa - Viitorul Pandurii Târgu Jiu II
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Deºi pãrea cã ºi-a gãsit
cadenþa în Liga 3, dupã ce etapa
trecutã bifase prima victorie

stagionalã, scor 3-0 cu Viitorul
Pandurii Târgu Jiu II, ACS Viitorul

Divizia A, Seria C - Etapa I
AHC Drobeta - CS Unirea Sânnicolau Mare  29-42
CSM Oradea - CSU Politehnica Timiºoara  31-23
CSU “Constantin Brâncuºi” Târgu Jiu - CS Universitatea Craiova 19-27
CSM Politehnica Timiºoara II - CSM Reºiþa  34-34

ªimian n-a reuºit sã se întoarcã nici
mãcar cu un punct din deplasarea
de la Caransebeº, unde a întâlnit

ACS Progresul Ezeriº.
Bãnãþenii s-au impus
cu scorul de 1-0,
prin golul marcat, din
penalty, de Rafael
Hrudei, în minutul
55, în urma unui fault
în careu comis de
Samuel Luicã. Dupã
acest eºec,
mehedinþenii au
rãmas cu 4 puncte ºi
au coborât pe locul 6
în clasamentul seriei
a 7-a. “Nu ne-am
îndeplinit obiectivul
propus, acela de a
veni cu un rezultat
pozitiv de la
Caransebeº. În prima
reprizã am avut
situaþii bune de

marcat, am dominat adversarul, dar
nu am fructificat ocaziile avute. Am

ªimian, fãrã progres

Eºec drastic, la debut

 Mircea Oglindoiu

   Nou-înfiinþata AHC Drobeta a
debutat cu stângul în eºalonul
secund la handbal masculin. În
prima etapã din cadrul Seriei C a
Diviziei A, echipa antrenatã de Ionuþ
Rouã a fost învinsã, în Sala
Polivalentã din Drobeta Turnu
Severin, la diferenþã de 13 goluri
de Unirea Sânnicolau Mare, scor

29-42. La pauzã, timiºenii
conduceau cu 20-12. Alexandru
Dumitrele ºi Cristian Vãrzaru au
fost principalii marcatori ai echipei
severinene, cu 7, respectiv 5
goluri. Etapa viitoare, AHC Drobeta
va juca, în deplasare, la CSU
Politehnica Timiºoara.

început bine ºi partea
secundã, dar neatenþia ne-
a costat. Nu am avut un
marcaj bun la acea fazã, iar
o imprudenþã a
apãrãtorului nostru a fãcut
ca arbitrul sã dicteze
penalty pentru gazde.
Practic, acolo s-a fãcut
diferenþa. Consider cã
meritam un rezultat de
egalitate din partida cu
Progresul Ezeriº. Sper sã
fi învãþat din acest eºec ºi
sã nu mai repetãm

greºelile fãcute”, a spus antrenorul
Viitorul, Relu Þurai. “Dupã cum am
bãnuit, a fost un meci destul de
dificil. Majoritatea echipelor vin la
Caransebeº sã ia puncte, ºtiam cã o
sã fie greu, terenul a fost destul de
rãu, iar echipa din ªimian s-a apãrat
destul de bine. Noi am avut mai
multe ocazii, dar e bine cã am reuºit
sã marcãm ºi sã câºtigãm cu 1-0”,
a replicat antrenorul de la Ezeriº,
Dorian Arbãnaº.
   Viitorul ªimian a jucat partida de la

Caransebeº în formula: Ionel Miºu -
Mathias Hondorocu, Bahanag Song,
Ionuþ Rupa (77 Mihai Schintee),
Samuel Luicã, David Pop, Cristian
Poianã (cpt.), Samuel Zimþa (46
Fabio Trip), Eugen Toader (46
Alexandru Moroºanu), Andrei
Sãrãcin (46 Claudiu Ghighilicea),
Daniel Miºea (46 Gelu Velici).
Sâmbãtã, de la ora 17:00, pe
Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, echipa mehedinþeanã
primeºte vizita Voinþei Lupac. Nou-
promovata din Caraº-Severin se aflã
pe locul 5, cu 7 puncte, dupã ce
etapa trecutã a învins Armata Aurul
Brad cu scorul de 1-0.
   Singura echipã cu maximum de
puncte în seria a 7-a este CSM
Reºiþa, care s-a impus în toate cele
4 jocuri. Sâmbãta trecutã, echipa
antrenatã de Dan Alexa a câºtigat  cu
2-0 derby-ul cu CSM Deva. Scorul
rundei l-a izbutit însã Pandurii Târgu
Jiu, care a dispus cu 6-1 de Gilortul
Târgu Cãrbuneºti, rezultat în urma
cãruia a urcat pe locul secund în
clasament, cu 10 puncte.
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Creºterea salariului minim cu 15%
Propunerea noastrã, similarã cu

cerinþele marilor sindicate, are în
vedere necesitatea ca oamenii sã
poatã face faþã, cât de cât, avalanºei
scumpirilor.
   O creºtere semnificativã a salariului
minim, o sumã care ar însemna
aproximativ 200 de ron, s-ar simþi în
buzunarul românilor, creºtere propusã
de premier este derizorie.
   De cealaltã parte, premierul a
anunþat posibili tatea creºterii
salariului minim brut cu doar 8%.
   Credem cã este prea puþin!
   Creºterea salariului minim trebuie

PSD plafoneazã preþurile...
sã fie mai consistentã! Propunerea
PSD este mult mai aproape de
nevoile românilor.
   România are unul dintre cele mai
mici salarii minime europene ºi unul
dintre cele mai mari preþuri la energie!
   Dezastrul guvernãrii Iohannis-Cîþu
se vede peste tot. Poate cel mai bine
se vede acum în secþiile ATI!
   Totul pentru Congresul PNL!
Nimic pentru români!
   În doi ani le-au oferit românilor
doar minciuni. România a întrat în
valul 4 la fel de nepregãtitã ca la
începutul pandemiei.

Biroul de Presã
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Mã fraþilor, sã ne mai mirãm de ce
ne merge prost ºi de ce nu merg toate
aºa cum vrem?! De ce nu avem o þarã
ca afarã? Pã di ce sã avem, cã þara e
fãcutã din ai noºtri. Când îi spusei io
lu’ Tanþa lu’ Pecingine, sã sã ducã la
vaccinat, cã poate sã alege cu boala,
zisã sã-mi vãd de treabã. Abea scãpã
sãraca, da ºi acu trage dupã ce pãþi.
Suntem pe ultimele locuri la rata de
vaccinare, da ne mirãm cã sãri
numãrul de bolnavi la câteva mii pe
zi. Nu cã astã-varã ar fi fost altfel, da
atuncea aveau alt pix autoritãþile. ªi
ne mai mirãm cã devin oamenii
neîncrezãtori. ªi ne mai mirãm ce-o
fi fost în capul ãlora de falsificau
certificatele de vaccinare, de puteau

 nea Mãrin

Sucã, falsificatorii de certefecate de vaccinare,
nea Virgil ºi chatu’, ºi comunicarea europeanã a lu’ nea Aladin

sã omoare ºi oamenii ºi sã-i
punã ºi pe alþii în pericol. Te
doare mintea pãnã unde merg
unii, fãrã sã gândeascã prea
mult consecinþele.

Mã nepoate, sã pare cã nea
Virgil Popescu stã cam prost
cu conselerii de imagine, de nu
sã preocupã nimenea de cum
apare. Ori nu sã pricepe, ceva
e la mijloc, cã altfel nu sã
explicã, cã ieste mumº de
deºtept, se ºtie! Pã dacã te uiþi
pe a mai folositã paginã
socialã a lu’ ‘mnealui o sã vezi
cã are la copertã un fundal negru, de
vreun an, de nu ºtii dacã e bernã sau
e ceva reprezentativ. Unde mai pui cã

pe nea ministru
mehedinþean îl poþi invita
la chat, cu apelativul
“Putem vorbi pe chat?”
sau “Îmi poþi spune mai
multe despre tine?”, ori
“Pot afla mai multe detalii
despre experienþa ta?”, de
nu mai ºtii la ce sã te
gândeºti. Unde mai puicã

ºi mai mult, îl întrebi direct “Care este
adresa?”. Bine cã are neºte atârnãtori
pe placul lu’ ‘mnealui, care-i spun
Mister, de zici cã e antrenor de mingi
pe terenu’ di la Schela. Nu de golf.

Mã fraþilor, da sã vezi pustietate pe
pagina lu’ nea Gherghe, dupã mesajul
de dupã cherderea alegerilor bãtu
vântu’ luni întregi. Abea pin varã sã
trezi nea fostu’ edil ºi distribui un
material de presã, cu titlul - România
este în depresie civicã. E de înþeles
pentru nea Gherghe, ce sã-i faci,

‘mnealui sã fie sãnãtos.
Mã fraþilor, cum fãcurã, cum nu

fãcurã, cã tare e curios nerodu’ de
Sucã, cert e cã fro 13 migranþi de ãºtia
trecurã Dunãrea cu o bãrcuþã
gonflabilã ºi sã trezirã pe malu’
nostru. Taman bine, cât sã-i gãseascã
frontiera ºi sã-i întrebe de sãnãtate.
Acuma, Sucã vrea sã ºtie cum nu sã
desumflã barca, cã a lui stã pin pod,
de când ierea sã se înece ultima datã.

Între timp, pi la Orºova, nea
Mariusicã, primarele, face ºi
desface, toarnã asfalt, sã agitã, sã
dã peste cap, munceºte domne, nu
stã degeaba. Sã mai uitã pe sub
ochelari, sã vadã dacã a stat
degeaba ºi zâmbeºte mulþumit.

Ca ºi nea Aladin, care di la atâta
asfalt turnat, îºi mai face timp sã
susþinã ºi discursuri despre câþi
kilometri de bitum a pus pe drumurile
Mehedinþiului, taman la Ziua
Comunicãrii Europene di la ªiºeºti.
Pã unde sã sã desfãºoare ziua asta
europeanã, dacã nu la ªiºeºti?

Aia e, mã fraþilor, aveþi grijã pãnã
data viiitoare, sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!
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ºi ar fi modificat datele acesteia,
prin suprascrierea documentelor de
identificare ale unor persoane
vaccinate împotriva Covid-19.
   Astfel, pentru 96 de persoane, ar fi
fost generate adeverinþe de vaccinare
false, care atestã, în mod nereal, cã au
fost imunizate împotriva Covid-19. Au
fost puse în executare 66 de mandate
de aducere, pentru audieri ºi
propunerea mãsurilor legale.
Activitãþile au fost desfãºurate cu
sprijinul luptãtorilor Serviciului pentru

Percheziþii la persoane bãnuite de fals

Acþiuni Speciale Mehedinþi, precum ºi
al jandarmilor Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi ºi cu

suportul Direcþiei Operaþiuni Speciale
din cadrul Poliþiei Române.
 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi


