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Severinului ºi Strehaiei. Vizita ierarhului a fost prilejuitã de sfinþirea capelei ºi a trapezei parohiale.
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La iniþiativa Preºedintelui
Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia
Consumatorilor (ANPC), Claudiu Dolot, a
fost înfiinþat Comandamentul Special
Black Fr iday , care are drept scop
supravegherea permanentã, 24 din 24
de ore a ofertelor cu promoþii, din
aceastã perioadã, indiferent de domeniu
de activitate.
  Comandamentul, a cãrui strategie de
funcþionare a fost stabilitã în urma unei
videoconferinþe cu toþi comisarii ºefi ºi
comisarii ºefi adjuncþi din þarã, este
coordonat de Paul Anghel, Director
General ANPC.
   “Am decis înfiinþarea acestui
comandament dupã ce am vãzut rezultatele
controalelor de zilele trecute, la cei care au
“furat startul” campaniei de reduceri. Aºa
cum am spus de fiecare datã, manifestãm
TOLERANÞÃ ZERO faþã de orice abatere
de la legislaþia în domeniu. Parte a
campaniei “Protecþia Consumatorilor nu
se negociazã!”, ne dorim ca acest
comandament sã împiedice transformarea
lui Black Friday în Ziua Pãcãlelilor”, a
declarat Claudiu Dolot.
   Reamintim consumatorilor cã vânzãrile  Biroul de presã

Comandament Special
Black Friday, la ANPC

cu preþ redus, indiferent de tipul acestora
(soldare, lichidare, vânzãri promoþionale)
trebuie sã respecte o serie de reguli de
fixare ºi publicitate a preþurilor.
   Astfel, orice comerciant care anunþã o
reducere de preþ trebuie sã o raporteze
la preþul de referinþã practicat în acelaºi
spaþ iu de vânzare pentru produse
identice. Preþul redus trebuie sã fie
inferior preþului de referinþã.
   Preþul de referinþã reprezintã cel mai
scãzut preþ practicat în acelaºi spaþiu de
vânzare în perioada ultimelor 30 de zile,
înainte de data aplicãrii preþului redus.
   În acest context, ANPC a pus la dispoziþia
consumatorilor din toatã þara o adresã de
e-mail dedicatã, bf@anpc.ro, la care îi
invitã pe toþi cetãþenii care constatã orice
neregulã legatã de promoþiile din aceastã
perioadã sã scrie, sã trimitã fotografii sau
orice document considerã cã ne poate fi
de folos în demersul nostru, în slujba lor.

Dumneavoastrã mai
înþelegeþi ceva din tot ceea
ce se întâmplã pe scena
politicã? Vom avea se pare
un sistem de alternanþã la
putere, pe poziþia de prim-
ministru, o rotaþie a cadrelor, o învârtitã care ar trebui sã
satisfacã orgoliile celor douã partide dar ºi sã rezolve
problemele þãrii. E o formulã fãrã precedent, sã recunoaºtem.

Social-democraþii, pe de o parte, vin ºi spun cã vor înainta
cu Marcel Ciolacu în frunte: „Mandatul nostru e sã avem
premier în prima rotaþie, iar premierul sã fie Marcel Ciolacu
acum. (...) Cred cã e cazul sã se încheie negocierile. Nu
existã un termen limitã pentru negocieri. Dar e vorba de
cele mai mari partide din România, de diferenþe doctrinare.
E normal sã existe ciocniri din perspectivã doctrinarã, dar
în mare parte s-a ajuns la o negociere încheiatã pe aproape
toate domeniile. Sper ca toate negocierile sã se termine cât
mai repede, astfel încât sã avem un guvern cu drepturi
depline sãptãmâna viitoare”.

E ceea ce a  declarat Sorin Grindeanu dupã o ºedinþã la
vârf a conducerii PSD.

Strâns cu uºa, actualul premier a replicat: „Noi am votat
premier PNL. Nu am spus niciun nume. Mai mult de atât
ce sã flexibilizãm? Am spus foarte clar premier PNL. Vom
vedea care o sã fie premierul PNL, dar nu s-a supus niciun
nume asearã la vot. (...) În BEx-ul de asearã s-a decis ca
PNL sã fie de acord cu un sistem al premierilor prin rotaþie,
cu primul premier de la PNL. Altceva nu s-a decis”.

Florin Cîþu e puþin nervos deoarece crede cã PSD nu
prea vrea sã continuie cu el. Unele informaþii conduc la
ideea cã Nicolae Ciucã ar urma sã fie propunerea de
premier din partea PSD, PNL ºi UDMR. Marcel Ciolacu,
Florin Cîþu ºi Hunor Kelemen s-ar fi întâlnit ºi ar fi decis
deja acest lucru. Vom vedea.

Nu ºtiu acum cât de mult va schimba situaþia aceastã
formulã guvernamentalã. Sigur, ieºim dintr-o crizã politicã,
dar nu ieºim prin faþã, ci pe o uºã lateralã, cam îngustã.
De ieºit trebuia sã ieºim. Cine s-ar fi gândit vreodatã cã
vom trãi sã vedem ºi aºa ceva, doi premieri, din tabere
care pânã mai ieri îºi aruncau zoaie în cap una alteia. E un
compromis politic fãrã precedent. ªi nu ºtim, nu putem
bãnui unde anume va duce.

Un
compromis
politic fãrã
precedent

Peste 1800 de sportivi, uniþi
de pasiunea pentru culturism ºi
fitness, s-au întrecut în cadrul
acestei competiþii internaþionale
acerbe. Din lotul României, a
fãcut parte ºi colegul nostru,
care a demonstrat, ºi de aceastã
datã, cã munca asiduã ºi dãruirea
sunt atribute esenþiale în
atingerea performanþei, acestea
fiind rãsplãtite cu rezultate
excepþionale: douã medalii de

aur ºi o medalie de
bronz.

Spiritul competitiv, dorinþa
de autodepãºire, pregãtirea
temeinicã ºi susþinerea
emoþionalã l-au propulsat pe
Albert în fruntea
clasamentului, reuºind sã
obþinã titlul de campion

Un pompier mehedinþean,
campion mondial la culturism

La sediul Detaºamentului de pompieri Drobeta Turnu Severin, plt. adj. Albert Mufturel
a fost felicitat de conducerea instituþiei pentru rezultatele deosebite obþinute în cadrul
unei competiþii internaþionale. Pompierul a fost medaliat cu aur la Campionatul Mondial
de Culturism ºi Fitness, care s-a desfãºurat în perioada 4 - 7 noiembrie a.c. în Spania.

mondial ºi campion mondial absolut la
categoria “Master Men’s Classic
Bodybuilding  40-44 years, 80 kg”, dar ºi
medalia de bronz la categoria “Men’s
Bodybuilding 40-44 ani, 90kg”.

 Rezultatele obþinute de campionul
nostru  continuare în pag. 14
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Castelul Artelor Drobeta Turnu-Severin lanseazã primul spaþiu
cultural colaborativ dedicat mediului cultural ºi creativ local

   Din 19 noiembrie 2021, Castelul Artelor
Drobeta Turnu-Severin oferã publicului local
un nou serviciu dezvoltat în cadrul proiectului
HUB-atitudine. Este vorba despre un spaþiu
colaborativ dedicat comunitãþii locale de creativi,
artiºti ºi manageri culturali, gândit sub forma
unui incubator pentru proiecte culturale ºi pentru
relaþionare între actorii culturali locali.

HUB-atitudine este proiectul care încheie prima

etapã din procesul de
refuncþionalizare completã
a spaþiilor fostului Turn de
Apã din localitate, un
monument istoric iconic
restaurat din fonduri
transfrontaliere.
   Castelul Artelor
Drobeta Turnu-Severin
este primul obiectiv
cultural din România
administrat de o
instituþie publicã care a
fost transformat într-un

spaþiu expoziþional participativ, un model
contemporan unic de muzeu-hub specific
industriilor culturale ºi creative, realizat exclusiv
din finanþãri succesive oferite de cãtre
Administraþia Fondului Cultural Naþional.
    „Am ales sã dezvoltãm un tip de ”muzeu-hub”
care exploateazã inovaþia curatorialã ºi tehnologicã
pentru valorificarea patrimoniului cultural material
ºi imaterial al oraºului Drobeta Turnu-Severin.

Proiectul HUB-atitudine va face translatarea cãtre
a 2-a serie de procese deschise clasei creative,
prin care vizãm crearea identitãþii vizuale a acestui
spaþiu, serie care va debuta în curând cu o expoziþie
online de soluþii creative inspirate de elementele
pe care le regãsim în cele 3 expoziþii din castel -
au declarat membrii echipei proiectului.
   Cele trei proiecte anterioare implementate în
Castelul Artelor - „Fotokaleh”, „Oraºul ºi Apa”
ºi „3 inele”  - au propus în ultimii 3 ani o serie
de experimente curatoriale, senzoriale ºi
colaborative, în care „apa” este elementul comun.
„Apa” leagã 3 din cele 5 inele ale turnului, sub
forma unor expoziþii de bazã, vãzute ca niºte spaþii
de angajare totalã ºi de expunere creativã a
patrimoniului hidraulic (imaterial ºi material), cu
reconstituiri imersive, instalaþii mecanice ºi
machete interactive.

Spaþiul colaborativ intrat în circuitul public
ocupã al patrulea inel al Castelului, acolo unde
beneficiarii se pot întâlni ºi au la dispoziþie o
serie de resurse (cele trei expoziþii, tehnologie,
infrastructurã

Lucrãrile de modernizare de pe Calea Cerneþiului se apropie de final 
Calea Cerneþiului, drumul judeþean

care traverseazã zona limitrofã a Severinului,
numitã Banoviþa, a fost modernizatã complet

în ultimul an, dupã ce a zãcut pãrãsitã mai
bine de 20 de ani. Deºi drumul face legãtura

cu satul Cerneþi ºi cu centura ocolitoare a
municipiului, iar în zonã sunt case ºi agenþi

economici, drumul era pânã acum un
adevãrat coºmar, iar abordarea lui îngrozea

atât ºoferii, cât ºi pietonii. Ultimul tronson, un
pod, va fi gata, cu tot cu trotuare, pânã la 1

decembrie 2021.
   Banoviþa era, pânã anul trecut, un cartier
mãrginaº ce pãrea parcã uitat de lume ºi de
civilizaþie. Drumul care strãbate zona, deºi face
legãtura cu satul Cerneþi ºi cu centura ocolitoare
a municipiului, era plin de cratere, iar circulaþia
prin zonã era o adevãratã aventurã off-road. Mai
mult, ploile ºi zãpezile transformau artera într-un
drum plin de bãlþi ºi noroi ºi se transforma în
coºmar chiar ºi pentru pietoni. Nici praful din
timpul perioadei secetoase nu le dãdea pace
locuitorilor din zonã.
   Municipalitatea a prins acest drum într-un
proiect mai amplu de dezvoltare a infrastructurii,
în valoare de peste 9 milioane de lei, care a vizat
un proiect de suflet al primarului Marius Screciu,
dezvoltarea cartierelor mãrginaºe ale
Severinului. Proiectul din Banoviþa, care a
integrat Calea Cerneþiului, este finanþat din
fonduri europene ºi mai cuprinde strãzile
adiacente din zonã. Primarul a vizitat ºantierul  Romeo Crîºmaru

ºi a verificat stadiul
lucrãrilor.
   „Este ultima lucrare
pe care o mai avem
în aceastã zonã, am
decis sã reabilitãm
total podul dupã ce
am descoperit cã era
complet distrus ca
structurã de
rezistenþã. Chiar
dacã mai dureazã
maxim o sãptãmânã
în care strada este
blocatã, am deviat circulaþia corespunzãtor, îi asigur
pe severineni cã vom lucra cât se poate de repede
ºi vom finaliza. Putem vorbi dupã aceea de Calea
Cerneþiului complet reabilitatã, dupã ce ani de zile
fusese lãsatã în paraginã. Reabilitarea s-a fãcut pe
fonduri europene. Continuãm dezvoltarea
Severinului ºi mai ales a cartierelor mãrginaºe,
pentru a aduce toate cartierele la standarde de
normalitate”, a declarat primarul Severinului,
Marius Screciu.

În zonã vin ºi gazele, primarul face apel
la localnici sã se racordeze

   În zonele Banoviþa ºi Apolodor se lucreazã intens
ºi la reþeaua de racordare la gaz. Primarul Marius
Screciu i-a rugat pe oameni sã încheie cât mai
repede contractele de racordare, pentru a nu avea
surpriza neplãcutã sã rãmânã fãrã gaze. Dupã
asfaltare, strãzile nu mai pot fi sparte timp de cel

puþin 5 ani. „Cât priveºte reþeaua de gaze, lucrãm
în cartierele Banoviþa ºi Apolodor, fac un apel la
cetãþenii din zonã sã meargã la furnizorul de gaze
ºi sã facã contracte de racordare. Îi rog sã se
grãbeascã, pentru cã dupã ce vom termina definitiv
asfaltarea, timp de 5 ani, nu mai avem voie sã
spargem strada ºi nu vor mai putea sã se
racordeze”, a explicat Marius Screciu.
   Reamintim severinenilor cã, datoritã
problemelor financiare majore ale furnizorului de
gaze din Severin, MEHEDINÞI GAZ, cei care
doresc sã se racordeze, trebuie sã o facã pe
cheltuiala lor, cu o firmã specializatã, urmând ca
valoarea investiþiei sã le fie returnatã, conform
legii, în termen de 5 ani de la racordarea efectivã,
cu condiþia ca aceasta sã se facã în maxim 6 luni
de la semnarea contractului de racordare.

 Continuare în pag. 6
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În ziua de 14 noiembrie 2021,
când Biserica noastrã prãznuieºte
„Duminica samarineanului milostiv”,
Biserica din localitatea Voloiac a
îmbrãcat haina de sãrbãtoare primind
vizita pastoralã a Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei. Vizita
ierarhului a fost prilejuitã de sfinþirea
capelei ºi a trapezei parohiale.

Slujba de sfinþire ºi Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie au fost
oficiate de Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, înconjurat de un sobor
de preoþi ºi diaconi.

În prima parte a slujbei, ierarhul a
sãvârºit slujba de sfinþire a Capelei,
Trapezei ºi bibliotecii parohiale,
ridicate în partea  dreaptã a bisericii
prin strãduinþa pãrintelui paroh
Gheorghe Arnautu, împreunã cu cei

din conducerea Primãriei ºi cu
enoriaºii parohiei.

Rãspunsurile liturgice au fost date
de grupul psaltic Sfântul Nicodim de
la Tismana, al Catedralei Episcopale
din Drobeta Turnul Severin.

Dupã Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim Episcopul Severinului ºi
Strehaiei a pus la inimile celor

Festivitãþi prilejuite de împlinirea a 450 de ani de la
prima atestare documentarã a satului Voloiac

prezenþi cuvânt de învãþãturã, cuvânt
în care a amintit pericopa
evangheliei, dar ºi necesitatea
milosteniei în viaþa credincioºilor.
De asemenea, a amintit celor
prezenþi date despre localitatea
Voloiac, localitate care anul acesta
a împlinit 450 de ani de atestare
documentarã. La sfârºitul
cuvântului,  ierarhul ºi-a exprimat
bucuria de a vedea în mijlocul
credincioºilor pe cei de la
conducerea primãriei, dar ºi alte
personalitãþi remarcabile printre
care ºi  doamna Valeria Arnautu.

Dupã cuvântul de învãþãturã, Ierarhul
mehedinþean l-a ridicat la rangul de
iconom-stavrofor pe Pãrintele Paroh
Gheorghe Arnautu, înmânându-i
bederniþa, brâul ºi „Crucea
Mehedinþeanã pentru clerici”. Dupã
aceste momente încãrcate de emoþii,

pãrintele Gheorghe Arnãutu, a rostit
un cuvânt prin care a mulþumit
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
pentru purtarea de grijã, dar ºi celor
care au participat prin muncã ºi
ajutorul lor la ridicarea capelei, trapezei
ºi bibliotecii parohiale.

Domnul Profesor Dr. Tudor Rãþoi,
vrând sã arate importanþa acestui

eveniment la 450 de ani de la prima
atestare documentarã a satului
Voloiac, a fãcut lansarea cãrþii
„Voloiac - repere istorice”,
subliniind în linii mari despre
trecutul ºi „dãinuirea în timp” a
localitãþii Voloiac. De asemenea,
doamna Valeria Arnãutu  a avut un
program de ascultare pentru cei
veniþi la acest moment festiv.

În încheierea acestui eveniment, o
parte a corului Kinonia, prezenþi la
Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie, au
interpretat un program de ascultare
cu conþinut patriotic ºi religios.

Satul Voloiac, veche aºezare
atestatã documentar la 1571, este
aºezat în partea de est a judeþului
Mehedinþi, în zona de deal, zonã
cunoscutã geografic sub numele de
Platforma Strehaiei, la aproximativ
8 km de oraºul Strehaia.

Biserica a fost construitã între anii
1808-1810, din cãrãmidã, fãrã fundaþie,
este aºezatã în mijlocul satului ºi este
ctitorie a “dumnealui Boariu Mihai
Izvoranu ºi s-a sãvârºit de feciorii
dumnealui”. S-a sfinþit la 25 septembrie
1810 primind hramul “Înãlþarea
Domnului”, aºa cum reiese din pisania
zugrãvitã în pridvor, deasupra uºii.

Din punct de vedere arhitectural,
biserica este o clãdire bine proporþionatã,
în formã de navã cu altar,  naos,  pronaos
ºi  tindã,  cu turlã - clopotniþã peste
pronaos la care se ajunge pe o scarã
din lemn în formã de spiralã unde se
aflã clopotul, dimensiuni exterioare
18,50 m x 7 m x 18 m.

Turla, de proporþii foarte frumoase,
este octogonalã, cu fiecare laturã
ocupatã de câte o deschidere îngustã
încadratã în trei retrageri ºi sus de un
arc din zimþi de cãrãmidã.

Decoraþia exterioarã se compune
dintr-un brâu rotund, înlocuit în unele
porþiuni prin mai multe profile drepte;
dintr-o corniºã rotundã cu urme de
zugrãvealã;  din firidele formate din
douã ciubuce arcuite, ale
patrulaterului turlei; dintr-o firidã
rotundã pentru icoana hramului, în
faþã. În 1943-1945, când biserica a
fost reparatã, se mai vedeau urme de
zugrãvealã pe pereþi. Ferestrele - câte
douã pe fiecare laturã a naosului, una
pe latura sudicã a pronaosului ºi una

la altar - sunt cele originale,
nemodificate (1,20/0,20 afarã, 1,30/
0,80 în interior).

Pictura în frescã, originarã, a fost
executatã de meºteri craioveni, dupã
cum dovedeºte inscripþia de pe
peretele dinspre rãsãrit al pronaosului:
“Eu Gavrilã zugrav ot Craiova, 1809”,
alegerea ºi interpretarea temelor
fãcându-se în unele cazuri fie din
memorie, fie dupã o copie defectuoasã
a erminiilor, deoarece nici ordinea
icoanelor, nici iconografia lor ºi nici
textul nu este respectat întocmai.

Portretele ctitorilor nu sunt
executate toate la aceeaºi scarã: pe
când ctitorii mai de seamã sunt
zugrãviþi, conform obiceiului, la
mãrimea naturalã, copiii nevârstnici
(cu excepþia copiilor ctitorului
principal) ºi unele persoane de
condiþie socialã mai modestã sunt
înfãþiºate la o scarã mult mai redusã.

Biserica are la intrare uºã groasã
din stejar care se închide cu un drug
de lemn prin interior, probabil
biserica putea fi folositã ca refugiu în
calea nãvãlitorilor.

Icoanele de pe catapeteasmã, în
stare bunã, sunt cele originale,
dovadã inscripþia de pe icoana
Mântuitorului: “1808 decembrie 20”.

În pridvor se aflã o piatrã de mormânt
cu urmãtoarea inscripþie: “Sã fie iertaþi!
20 februarie 1847. Iancu Ionescu ºi
Maria Ionescu din Voloiacu”.

În 1906-1910 a fost înlocuitã ºiþa
cu care era acoperitã cu tablã zincatã,
iar în 1964 i s-a reparat clopotniþa.

Ultima sfinþire s-a fãcut în 1979, când
a fost vopsitã tabla, a fost electrificatã ºi
s-a împrejmuit cu gard de beton.

În curtea bisericii a funcþionat un
cimitir pânã în anul 1900 când
urmaºi ai ctitorilor au donat un
teren pentru cimitir la aproximativ
150 m de bisericã.

Preoþi slujitori în acest sfânt locaº
au fost “Popa Ion ºi Popa Constantin”
aºa cum reiese din pisania bisericii,
iar mai târziu, probabil dupã 1900,
preoþii Mihai Ionescu Miloteanu,
Gheorghe Miloteanu, Enache
Dumitru, Dãescu Dumitru, slujitori
ºi la biserica din satul Valea Bunã,
filie a Parohiei Voloiac.

Diac. Nicolae-Sorin Marin
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Incendiile din spitalele
româneºti din ultimii doi-trei ani au
creat o adevãratã pandemie. ªi
dacã ar fi vorba doar de spitale,
pentru cã avem ºi cluburi, ºi
depozite, ºi secþii ale unor fabrici…
   Pompieristic vorbind, asta

înseamnã o adevãratã manã
cereascã pentru aceastã armã, prin
intervenþiile lor foarte dese, la limita
unor riscuri foarte mari, pompierii
se simt îndreptãþiþi sã cearã noi
investiþii pentru tehnici, costume
speciale, salarii! ªi, da, guvernanþii
alocã astfel de fonduri - pe bunã
dreptate! - plus locuri de muncã
prin unitãþile „intervenþiilor de
urgenþã”, dar atâta, nu se investeºte
în prevenirea acestor catastrofe,
adicã în reutilarea spitalelor, în
construirea unora noi, cum se tot
lãudau guvernanþii mai acum vreo
trei-patru ani, în instruirea serioasã
a salariaþilor privind incendiile, în
utilarea fabricilor ºi secþiilor

Un vaccin anti-incendii, n-aveþi?
acestora, a cluburilor ºi a oricãrei
incinte predispuse la incendiu, cu
mãcar un minim de dotãri
corespunzãtoare, cu un personal
instruit, cu responsabilitãþi clare pe
aceastã linie, nu, se preferã, în
continuare, o eschivare de la aceste

reguli simple, dar extrem de
importante, se funcþioneazã, în
continuare, cu instituþii - ºcoli,
spitale, case de culturã, biblioteci,
chiar sedii de primãrie - fãrã avizele
necesare din partea pompierilor!
   La fel se petrec lucrurile ºi cu
avizele sanitare! La fel, cu cele
privind protecþia muncii! De aici,
focare de pericol, focare de incendii,
de accidente de muncã, de
accidente în perimetrul igienico-
sanitar! Ca sã nu mai vorbim în
context, de pericolele pe care le
reprezintã ºoselele, drumurile ºi -
auzi, vorbã! - autostrãzile din
România, ºi aici înregistrându-se
aceeaºi improvizaþie, dublatã de o

lipsã de responsabilitate la fel de
criminalã!
   Care ar fi soluþia? Investiþia masivã
în dotãri necesare, construirea în
regim de urgenþã a unor spitale noi,
eliminarea drasticã a incompetenþei
din serviciile de monitorizare ºi
control a unor astfel de activitãþi,
toleranþã zero faþã de abateri ºi faþã
de improvizaþiile care, chipurile, þin
loc de instalaþiile ºi dotãrile
standard, autorizate, plus renunþarea
ºi inhibarea legalã a oricãror forme
de angajãri fãrã studiile ºi fondul de
cunoºtinþe reclamate de serviciul
respectiv, deci fãrã pile, fãrã
intervenþii, fãrã trafic de influenþã,
fãrã peºcheºuri ºi cadouri, fãrã sex
ºi chefuri de recunoºtinþã pentru
angajãri deja fãcute când apare - dacã
apare! - anunþul de angajare pe vreun
post sau mai multe! Desigur, nu asta
este toatã lista mãsurilor ce pot fi
luate, ea este mult mai lungã, dar,
din percepþia publicã generalã, astea
sunt cele mai înfierate “metode” prin
care se favorizeazã pericolul,
moartea, incendiul, paguba, frica de
un sistem ºubred, dar ºi întreþinut
în ºubrezenia lui!
   Un vaccin anti-incendiu, de asta
ar avea nevoie societatea
româneascã, dacã privim spre
spitalele, instituþiile ºi alte incinte
deasupra cãrora planeazã spectrul
morþii prin foc, a pagubelor produse

de flãcãrile iscate din improvizaþii,
incompetenþã ori avize neobþinute la
vremea lor - aici, ar mai fi vorba ºi
de lunga ºi prea-lunga birocraþie
care se insinueazã pe parcursul
obþinerii unor astfel de avize, ceea
ce prelungeºte, în timp, emiterea lor,
plus cheltuieli foarte mari, pentru cã,
pentru fiecare aprobare, fiecare
ºtampilã, fiecare semnãturã, mai
trebuie sã achiþi o taxã, sã mai stai
la o coadã, sã mai pierzi o jumate
de zi, cel puþin, în sala de aºteptare
a nu ºtiu cãrui secretariat, care face
pe cerberul la uºa unui ºef etc  etc.
   Un vaccin anti-incendii,
administrat de un guvern
responsabil, asta ar trebui, nu de unul
care face figuraþie puerilã, ºi de un
preºedinte care joacã golf pe
cadavrele celor dispãruþi în incendii,
ori face cãlãtorii de plãcere sub soarele
arzãtor al deºertului, la piramidele
egiptene, când la el în þarã totul arde
sub mâna servilor ºi a slugoilor
pupincuriºti, totul este pârjol ºi jar, ºi
jale, boli ºi sãrãcie, iar poporul stã
ca pe un butoi cu pulbere, dar încã
rabdã fierul roºu cu care-i
scormoneºte demnitatea ºi rãbdarea,
toleranþa ºi stoicismul proverbial!
   Birocraþie, corupþie, cheltuieli inutile,
timp pierdut, incompetenþã, toate
pivotând apocaliptic spre  pagubã,
suferinþã, sãrãcie, frustrãri, moarte!

Pompiliu C. Stingãreanu

     Întrunit la Sinaia, Consiliul
Naþional al Partidului Miºcarea
Popularã, a decis continuarea
discuþiilor cu Partidul Naþional
Liberal privind un proiect politic
comun, desemnând ºi o echipã
de negociere în acest sens.
   ªi cei de la PNL au discutat ºi
analizat, în ultimul lor Consiliu
Naþional, posibilitatea unei alianþe
cu cei de la PMP. Echipele de
negociere se vor întâlni la nivel
central ºi, cel mai probabil,
ulterior, ºi la nivel de organizaþii
judeþene, ºi vor discuta termenii
unei posibile înþelegeri. Partidul
Miºcarea Popularã este, în acest
moment, al treilea partid ca numãr
de aleºi locali, la nivel naþional.
   În Mehedinþi, PMP deþine un  Romeo Dorian Crîºmaru

PMP a primit mandat sã negocieze cu PNL
post de vicepreºedinte de
Consiliu Judeþean, 2 primari, 3
viceprimari ºi 46 de consilieri
locali.
   „În cadrul Consiliului Naþional
s-a dat un vot, mai exact 59 de
voturi pentru ºi 6 împotrivã,
pentru începerea negocierilor cu
PNL ºi s-a desemnat o echipã
de negociere. Acelaºi lucru l-a
fãcut ºi PNL, cu o zi înainte. Vom
vedea cum evolueazã aceste
negocieri ºi unde vor duce, dar
ceea ce vã pot spune acum este
faptul cã vorbim de un proiect
politic comun”, a precizat
vicepreºedintele PMP, Ion Cupã,
coordonator pentru Regiunea
Sud-Vest Oltenia.



opiniiOBIECTIV mehedinþean 18 - 24.11.2021pag. 6

ROMÂNIA NEEDUCATÃ (XIII)
Efectuarea testelor de salivã în ºcoli, dar

cu personalul didactic transformat în
“sanitarii pricepuþi”, a dat foc sindicatelor
din învãþãmânt, care au sãrit în sus cã aºa
ceva nu este posibil, cã, pe de o parte, asta
ar duce la blocarea activitãþii strict didactice
de predare-învãþare-evaluare, pe de alta, la
posibilitatea infectãrii profesorilor de la
probele prelevate în condiþii de minimã
instruire. Comunicatul celor douã mari
sindicate din învãþãmânt - FSLI ºi FSE “Spiru
Haret” - este de mare bun-simþ, chiar dacã
reacþia aceasta este oarecum întârziatã ºi
pare o luptã a lui David cu Goliat, dar
conducând spre  instaurarea unei logici
primare, asta comparativ cu ilogica
recomandãrii acestei mãsuri de cãtre
Ministerele Educaþiei ºi de cel al Sãnãtãþii.
Cum naibii sã dai o astfel recomandare,
când timpul folosit în acest scop este de cel
puþin patru ore la un numãr de 200 de elevi,
existând ºcoli cu peste 800 chiar 1000 de
elevi? Mai mult, se precizeazã obligativitatea
testelor antigen de douã ori pe sãptãmânã,
lunea ºi joia! ªi-apoi, de ce profesorii, care
oricum nu primesc nici un spor de “primã
linie” ca expunere la infectare, precum
medicii, plus transformarea lor, pe alocuri,
în paznici, cã nu sunt fonduri pentru plata
personalului specific, sã fie “calificaþi”
volens-nolens, în asistenþi medicali, pe
deasupra, ºi fãrã a fi plãtiþi pentru asta? Un
rãspuns ar fi acela cã… se poate, de aia, cã
personalul didactic, ca ºi corp de elitã, cu
educaþie consolidatã, a mizat pe bunul simþ
al guvernanþilor, sperând în renunþarea la
a-I trata descalificant, ºi punând actul
educaþional mai presus de interesul direct
al breslei lor! Dar, guvernanþii, nu, au profitat
de aceastã laturã a educaþiei lor non-
violente, tolerante ºi împãciuitoare, ºi l-au
terfelit cum au putut mai bine, de aici, ºi
imputaþia noastrã cãtre sindicate, care, ºi

ele, în aceeaºi notã, au manifestat lentoare
în a lua poziþii ferme faþã de astfel de
desconsiderãri, semn al unei lipse acute de
educaþie.

ªi, apropos de logicã ºi de educaþie, iatã,
Europa ne face “proºti”, la grãmadã, pe toþi
românii, pentru cã nu avem rata aceea de
vaccinare, aºa, ca în “statele civilizate” din
Ocident! Pãi, dacã citim prin presa lor, vedem,
cã state civilizate, cu rata de vaccinare de
80-90%, raporteazã infectãri masive, de aici,
carantinãri ºi alte restricþii, ºi invitarea la o
nouã dozã de vaccin! Cum, aºa? Vaccinul în
trei doze este ineficient, nu protejeazã? Este
nevoie de o altã dozã? Asta nu înseamnã
cumva cã am fost înºelaþi, cã, de fapt, scopul
nu este protejarea de Covid-19 ºi “veriºorii”
lui, ci vânzarea de vaccinuri, iar dincolo de
asta, cine ºtie ce alte scopuri? Gura târgului
occidental zice cã, pe parcurs, dupã doza 6,
încolo, când dependenþa va fi asiguratã,
vaccinul nu va mai fi gratuit, ci contra-cost!
Adicã va deveni un fel de drog, pe care dacã
nu-l administrezi, kaput! Dar asta e gura
lumii, s-o lãsãm, dar sã luãm, totuºi aminte,
cã ºtiþi cum este, nu iese fum fãrã foc - asta
e tot logicã, chiar dacã poporalã!

Mai interesantã este logica unui facebook-
erist privind ilogica vaccinurilor în lanþ, din
care preluãm câteva idei bine susþinute de
realitate, vizavi de alte vaccinuri, vreo nouã
la numãr - antipoliomelitic, difterie, tetanos,
variolã, rujeolã, rubeolã, hepatitã, meningitã,
tuberculozã - în urma administrãrii cãrora
nu a fost nevoie nici de purtat de mascã, nici
de distanþare socialã, ca acum! De
asemenea, mai remarcã onorabilul citat,
niciodatã nu s-a procedat la recompense
pentru a stimula vaccinarea, ori la reduceri
de taxe, ºi, mai ales nu s-a instituit nicio
discriminare între cei care s-au vaccinat ºi
cei care nu! Nu mai punem la socotealã, se
mai precizeazã în ºirul argumentativ, de fricã,
teroare rãspândite în populaþie, de
ameninþãri cu pierderea locului de muncã,
ori, mai grav, cu posibilitatea ca un copil de
12 ani sã poatã hotãrî propria vaccinarea fãrã
acordul pãrinþilor lui! Iar colacul pe pupãzã
ar fi acela cã, pe acest fond, preþurile au
explodat, la combustibil, energie, alimente,
acum, în prag de iarnã, toate, zicem noi,
conducând cu (dis)graþia Noii Ordini
Mondiale, la ideea cã trebuie sã fim reduºi,
ca numãr, prin boalã, teroare, foame, frig,
iar pe deasupra sã ne ºi achitãm facturile
indirect, oricât de gratuite sunt vaccinurile,
conform principiului cã, pe lume, nimic  nu
este gratis!     C. OVIDIU

 Urmare din pag. 3

de lucru, inclusiv wifi) necesare documentãrii, interpretãrii,
prezentãrii ºi incubãrii de proiecte culturale ºi curatoriale
de valorificare a patrimoniului local ºi regional. Accesul
se face gratuit pentru persoanele vizate de acest spaþiu.
    „Pentru viitor, încercãm sã gîndim acest spaþiu ca un
avanpost cultural local pentru creºterea capacitãþii de
business creativ ºi de relaþionare în oraº”*- au mai spus
membrii echipei proiectului.
   Proiectul „Castelul Artelor Drobeta. Muzeu-hub pentru
inovaþii muzeale ºi artistice” este implementat de cãtre
Palatul Culturii „Teodor Costescu”, în parteneriat cu
Primãria Municipiului Drobeta Turnu Severin ºi Reþeaua
Naþionalã a Muzeelor din România.
 Manager proiect: Isabel Bobia

Responsabil arhivare online: Sorin Vidan
Webdesigner: Alexandru Vidan
Responsabil financiar: Aneta Dincã
Curatori: Cosmina Goagea, Dragoº Neamu
Creative director: Constantin Goagea
   Proiect co-finanþat cu sprijinul Administraþiei
Fondului Cultural Naþional (AFCN)
   Proiectul „Castelul Artelor Drobeta. Muzeu-hub pentru
inovaþii muzeale ºi artistice” urmãreºte transformarea
succesivã a fostului Turn de Apã din Drobeta Turnu Severin
într-un muzeu vãzut ca un spaþiu de interpretare ºi de
învãþare permanentã, cu o interfaþã a sectoarelor creative.
Structurã reprezentativã pentru Drobeta Turnu Severin,
Castelul Artelor este dedicat exprimãrii ºi valorificãrii
multidisciplinare a temelor specifice patrimoniului cultural
imaterial local, sub motivaþia unui element central, „apa”.
   *Proiectul nu reprezintã în mod necesar poziþia
Administraþiei Fondului Cultural Naþional. AFCN nu este
responsabilã de conþinutul proiectului sau de modul în
care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în
întregime responsabilitatea beneficiarului finanþãrii.
   Despre Castelului Artelor Drobeta Turnu Severin: https:/
/www.facebook.com/castel.severin
Pentru detalii suplimentare: Sorin Vidan, Manager - 0252
311 020

Castelul Artelor Drobeta
Turnu-Severin lanseazã...
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   Patriotismul înseamnã iubire sau
dragoste. Cine condamnã

Patriotism înseamnã iubire de pãrinþi, de pãrinþii
pãrinþilor, de credinþã, de þarã

patriotismul, trebuie sã aibã în
vedere cã se ridicã împotriva
iubirii. Etimologic, patriotism
vine de la cuvântul pater, care
înseamnã tatã, iubire de tatã,
de pãrinþi, de pãrinþii
pãrinþilor. Cu alte cuvinte,
patriotismul priveºte ºi în
trecut, ne ajutã sã înþelegem
prezentul ºi merge spre viitor.
  Prin urmare, cine condamnã
patriotismul astãzi nu ºtie ce
vorbeºte, se pripeºte,
confundã lucrurile, aducând în
sânul patriotismului senti-
mente care-i sunt strãine.
Uniunea Europeanã poate

exista numai ca un concert al
popoarelor componente, iar popoarele

nu se pot desfiinþa prin decret.
   Chivernisitorii de la Strasbourg ºi
de la Bruxelles au înþeles cã trebuie
sã topeascã naþiunile ca sã
construiascã Uniunea Europeanã.
Ori, premisele sunt greºite. Dar ca sã
existe, Uniunea Europeanã trebuie sã
fie un concert al popoarelor ei. Niciun
decret nu va putea desfiinþa un popor.
Se pleacã de la o premisã greºitã,
prin distrugerea popoarelor.
   Dragostea de Dumnezeu ºi de Patrie
au construit România. Credinþa
noastrã este viaþa noastrã ca oameni.
   Prin credinþã am reuºit sã
construim România ºi s-o pãstrãm
întreagã pânã în 1940, pentru cã ce-
a urmat dupã aia au fost blasfemii.
   Patria noastrã trebuie sã fie viaþa

noastrã ca români.
Dacã dragostea de Dumnezeu ºi

dragostea de patrie ne-au fãcut sã
construim România, mã întreb, când
aceste lucruri sunt contestate de unii
oameni serioºi, ce ne pun ei în loc?
Comunitatea noastrã de suflet este datã
de limba românã, de credinþa noastrã,
este datã de sentimentul comunitãþii, cã
avem o origine. Dacã vom merge mai
departe cu aceastã educaþie, de iubire
de credinþã, de þarã, suntem siguri cã
nu vom ajunge sã urâm alte neamuri.
   Dacã nu ne iubim noi, Neamul,
cum sã ne iubeascã alþii?

 Aranjament grafc - I.M.

   În perioada 19 - 20 noiembrie
2021 Institutul de Cercetãri Socio-
Umane „C.S. Nicolãescu-Plopºor” al
Academiei Române, din Craiova,
gãzduieºte lucrãrile Conferinþei
Internaþionale „FRONTIERE ªI
CONTACTE. FENOMENE LOCALE,
REGIONALE ªI GLOBALE”.
Manifestarea ºtiinþificã face parte
din proiectul de cercetare
interdisciplinar cu acelaºi nume,
coordonat de Conf. univ. dr.
Camelia Elena Zãbavã -
Universitatea din Craiova ºi Conf.
univ. dr. habil. Carmen Cerasela
Dãrãbuº - Universitatea Tehnicã din
Cluj-Napoca - Centrul  Universitar
Nord Baia Mare.
   În cadrul acestui proiect, Institutul
de Cercetãri Socio-Umane „C.S.
Nicolãescu-Plopºor” este partener,
alãturi de Institutul Limbii Române/
Lectoratul de limba românã din cadrul
Universitãþii „Sfinþii Chiril ºi Metodiu”

Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C.S. Nicolãescu-Plopºor”, partener al Conferinþei Internaþionale

„Frontiere ºi contacte. Fenomene locale, regionale ºi globale”
din Veliko-Tãrnovo,
Republica Bulgaria,
Departamentul de
B a l c a n i s t i c ã ;
Universitatea din
Craiova, Facultatea
de Litere;
U n i v e r s i t a t e a
Tehnicã din Cluj-
Napoca - CUNBM
- Facultatea de

Litere; Asociaþia Culturalã „Carmina
Balcanica”, Craiova. Proiectul îºi
propune sã contureze o viziune de
ansamblu asupra diversitãþii culturale,
prin prisma formelor specifice, locale
ºi regionale, dar ºi prin elementele
comune generate de globalizare.
   Lucrãrile Conferinþei
internaþionale se vor desfãºura pe
trei secþiuni: Filologie, Studii
culturale, Istorie / Istoria
mentalitãþilor. Vor susþine prelegeri
peste 60 de participanþi din
strãinãtate (Ungaria, Bulgaria,
Italia, Spania, Republica Cehã,
Azerbaidjan) ºi din þarã (Craiova,
Bucureºti, Cluj, Iaºi, Baia Mare), de
formaþii diferite (filologi, etnologi,
antropologi, istorici). În cadrul
manifestãrii ºtiinþifice va fi
organizatã ºi o secþiune cu susþinere
în englezã ºi francezã.

În deschiderea Conferinþei vor lua
cuvântul Conf. univ. dr. Daiana Theodora

Cuibus, director general al Institutului
Limbii Române, Bucureºti ºiProf. univ.
dr. Sevastian Cercel, directorul
Institutului de Cercetãri Socio-Umane
„C.S. Nicolãescu-Plopºor” al Academiei
Române, din Craiova.
   „Semnificaþia traiului în comun
implicã studierea limitelor ºi a
elementelor de contact în imaginarul
socio-cultural, modalitãþile sale de
structurare, stereotipuri, prejudecãþi,
relaþia Eu/Celãlalt, managementul
conflictelor. În acest context, noþiunea
de „toleranþã” joacã un rol important;
odatã cu evoluþia termenului, vom
înþelege aspectele diverse ale
multiculturalismului, de la cel
restrictiv la cel liberal, de la toleranþa
umanistã la multiculturalismul ca

Acad. Ioan-Aurel Pop,
Preºedintele Academiei Române

www.art-emis.ro/editoriale

provocare pentru stabilitatea lumii
contemporane ºi de-a lungul istoriei,
succesele ºi eºecurile acestora.
Multiculturalitatea devenitã inter-
culturalitate este ansamblul de
procese destinate stabilirii de relaþii
fondate pe respect mutual dintre
diverse culturi ºi spaþii lingvistice”,
au menþionat organizatorii
manifestãrii ºtiinþifice.

Evenimentul se va desfãºura
online, pe platforma Zoom.
Lucrãrile conferinþei vor fi publicate
într-un volum colectiv, la o editurã
acreditatã CNCS.

cercet. ºtiinþ. III, dr. Loredana-
Maria Ilin-Grozoiu

Purtãtor de cuvânt al ICSU „C.S.
Nicolãescu-Plopºor” Craiova
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Nu! Nu scriu despre cunoscuta ºi
interzisa lucrare cu titlu omonim, din
care, totuºi, citez câteva fraze:
„Duºmanii voºtri, duºmanii þãrii se
bucurã de excesele unora dintre voi.
Mã doare sã vã vãd alunecând de
pe culmile jertfei spre adâncurile
neînþelegerii ºi greºelii. Þineþi seama
cã rãspunderea faþã de istorie ºi de
þarã trebuie sã gãseascã în voi ecoul
faptei, ca sã putem sluji neamul. De
aceea […] vã spun rãspicat:
veºtejesc orice urã, condamn orice
rãzbunare, mã despart de orice faptã
de necinstire a vieþii, onoarei ºi averii
altuia, ºi am datoria sã asigur viitorul
vostru ºi al þãrii, lãsând toate puterile
de muncã sã se dezvolte, o aºezare
economicã sigurã ºi cinstind toate
categoriile sociale ºi pe toþi românii
curaþi ºi întregi, cãrora mâine þara le
va cere jertfe. Iar voi aveþi datoria sã
vã plecaþi acestei porunci naþionale?”.

Alo, Parlamentul României?
Preºedintele României? Guvernul
României (oricare ar fi)? Luaþi notiþe
de la un „Criminal de rãzboi” -
Român Patriot! Nu mai daþi altora
þara pe gratis! Pentru cã „România
nu e a voastrã ci a urmaºilor ºi a
urmaºilor urmaºilor voºtri, în
veacul vecilor!” Amin!

Cineva - „persoanã importantã, nu
spui cine” - m-a apostrofat recent,
„sfãtuindu-mã”: „[…] Frustrãri
existã. Dar realitãþile geopolitice nu
pot fi confundate cu editoriale
înverºunate, bazate pe prejudecãþi
lipsite de fundamente reale. Nu vã
luaþi dupã fenta Moscovei”. Curat
murdar, coane!, zic eu.

„Fundamente reale” - Declaraþii
ale celor care conduc lumea (din
umbrã):

Departe de a vã distrage atenþia de
la preocupãrile cotidiene, pentru a

„Pe marginea prãpastiei” - Români, prindeþi lãcuste!
sublinia ºi înþelege cele invocate mai
sus, vã propun sã parcurgem
împreunã o succintã trecere în revistã
a ceea ce se întâmplã pe Planeta
Albastrã ºi mai cu seamã „la noi acasã”:

„Mã aflu aici pentru a bate alarma:
lumea trebuie sã se trezeascã. Ne aflãm
la marginea prãpastiei ºi ne miºcãm
într-o direcþie greºitã. […] Existã o
inegalitate revoltãtoare între statele
dezvoltate ºi slab dezvoltate, precum
ºi lipsa unei solidaritãþi între acestea
într-o perioadã în care avem nevoie
de ea ca niciodatã. Niciodatã lumea
noastrã nu s-a aflat în faþa unor
ameninþãri atât de mari ºi nu a fost
atât de fragmentatã” (Secretarul
general al O.N.U. Antonio Manuel de
Oliveira Guterres, la sesiunea 76 a
Adunãrii Generale a O.N.U., în faþa
liderilor mondiali).

„Existã o singurã temã în spatele
eforturilor noastre: trebuie sã reducem
nivelul populaþiei.[…] Odatã ce
populaþia este scãpatã de sub control,
este nevoie de guvern autoritar, chiar
fascist, (naþional socialist neo marxist
- n.n.) pentru reducerea ei […]. Cel
mai rapid mod de a reduce populatia
este prin foamete sau prin boli”
(Thomas Ferguson, Departamentul
de Stat pentru Populaþie).

„Bãtrânii trãiesc prea mult ºi este un
risc pentru economia globalã; trebuie
fãcut ceva!” (Christine Lagarde).

„O populaþie totalã mondialã de
250-300 de milioane de persoane,
cu 95% mai puþin decât în prezent,
ar fi idealã” (Ted Turner, într-un
interviu pentru revista Audubon).

„Eu cred cã suprapopularea umanã
este problema fundamentalã pe Pãmânt
astãzi. Noi, oamenii, am devenit o
boalã: «Virusul-Om ». Primele mele
trei obiective principale ar fi: reducea
populaþiei umane la aproximativ 100
de milioane în întreaga lume;
distrugerea infrastructurii industriale;
se vãd cât mai multe zone pustii”
(Dave Foreman).

„În cãutarea unui nou duºman care
sã ne uneascã, ne-a venit ideea cu
poluarea, ameninþarea încãlzirii
globale, lipsa apei, foametea ºi
potrivirea proiectelor de lege dupã
ele…. Dar, uneori, în desemnarea lor
ca inamic, cãdem în capcana de a
confunda simptomele de cauze. Toate

aceste pericole sunt cauzate de
intervenþia umanã ºi numai prin
schimbarea atitudinilor ºi a
comportamentului oamenilor acestea
pot fi depãºite. Atunci
înseamnã cã inamicul real
este chiar umanitatea”
(Alexander King, Bertrand
Schneider, Fondator ºi
respectiv secretar, Clubul de
la Roma, „Prima revoluþie
globalã” Pag 104-105,
1991).

„Un cancer este o
multiplicare necontrolatã a
celulelor, iar explozia
demograficã este o
multiplicare necontrolatã de
oameni… Noi trebuie sã
mutãm eforturile noastre de
la tratarea simptomelor la
extirparea cancerului.
Operaþiunea va cere multe
decizii aparent brutale ºi
lipsite de inimã” (Paul Ehrlich,
profesor la Stanford, în cartea
„Bomba numita Populaþie”).

„Depopularea ar trebui sã fie cea
mai mare prioritate a politicii externe
faþã de lumea a treia, pentru cã
economia S.U.A. va necesita
cantitãþi tot mai mari de minerale din
strãinãtate, în special din þãrile mai
puþin dezvoltate. Persoanele în
vârstã sunt consumatori inutili.
Populaþia lumii trebuie sã fie redusã
cu 50%” (Dr. Henry Kissinger).

„Noi trebuie sã vorbim mai clar
despre sexualitate, contracepþie,
despre avort, despre valoarea
controlului populaþiei, deoarece, pe
scurt, criza ecologicã este criza
populaþiei. Reduceti populaþia cu
90%, iar apoi nu vor mai fi suficienþi
oameni pentru a face atât de multe
daune ecologice” (Mihail
Gorbaciov).

„Astãzi lumea are 6,8 miliarde de
oameni (declaraþia a fost fãcutã în
urmã cu câþiva ani - n.n.). ªi ar putea
creºte pânã la aproximativ nouã
miliarde. Acum, dacã am face o treabã
foarte eficientã cu noile vaccinuri, cu
asistenþa medicalã, cu serviciile de
sãnãtate ºi control a reproducerii, am
putea reduce aceste cifre cu 10 sau
chiar 15 la sutã..!” (Bill Gates)

„Suntem pe punctul de a realiza o

transformare la nivel mondial. Tot
ce avem nevoie este o crizã majorã
credibilã ºi naþiunile vor accepta
Noua Ordine Mondialã” (David

Rockefeller).
„Nimeni nu va intra în Noua Ordine

Mondialã decât în cazul în care el sau
ea va face o promisiune pentru a se
închina lui Lucifer. Nimeni nu va intra
în « New Age » cu excepþia cazului
în care el va lua o iniþiere lucifericã”
(David Spangler, director al Iniþiativei
Planetare, Organizaþia Naþiunilor
Unite ºi unul din fondatorii curentului
« New Age »).

În România se pract icã
genocidul of icial .  România
transformatã în „Auschwitz Covid-
19 2021”. NU! Nazi Pass!

Incompetentenþa, iresponsabilitatea
ºi obedienþa ºefului statului, a «
Guvernelor mele » ºi a clasei politice
din Colonia Corporatistã (aflatã) sub
Ocupaþie Militarã Strãinã
(C.C.O.M.S.), numitã încã România
faþã de interese strãine Neamului
Românesc au adus cetãþenii
C.C.O.M.S. în imposibilitatea de a-ºi
apãra vieþile.

Tirania dictaturii instalate în
C.C.O.M.S. mãrºãluieºte cu paºi mari
ºi grei peste cadavrele victimelor de
toate vârstele dupã punerea în
practicã a uneia dintre teoriile
conspiraþiei mondiale, „depopularea”
prin rãzboiul bateriologic Covid.
 continuare în pagina 11

Aranjament grafic - I.M.
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Este clar pentru aproape toatã
lumea cã þara noastrã sau a cui mai
este a eºuat de la democraþie. Au
fost câteva momente în istoria celor
32 de ani în care speranþa a
renãscut ºi în care a pãrut cã ne
vom afla pe calea cea mai bunã
dintre cele mai rele sau mai puþin
bune. A fost momentul primelor
alegeri libere de dupã 1990. Au fost
trei candidaþi ºi pentru câteva
sãptãmâni cineva chiar a crezut cã
unul dintre cei doi candidaþi de
dreapta chiar aveau ºanse de câºtig.

Cum ar fi arãtat þara noastrã sau
a cui mai este dacã am fi avut un
preºedinte de dreapta ºi nu un
comunist putred. Adicã în locul lui
Ion Iliescu sã îl fi ales pe Ion Raþiu.

La vremea respectivã, Raþiu avea
zeci de ani de democraþie britanicã
la bord ºi chiar de activitate în
politica de peste canalul Mânecii.

Am ales sã ne petrecem istoria
sau o parte din ea cu un comunist
aflat la apogeul sãu politic ºi asta
ne-a costat o bunã parte din
sãnãtatea democraþiei originale.
Chiar Iliescu a spus la un moment
dat - cã trãim într-o democraþie
originalã româneascã. Adicã una
adaptatã la realitãþile de aici. Un fel
de economie de piaþã fãcutã de

  ªtefan Bãeºiu

Marea evadare din democraþia originalã
comuniºti ºi securiºti. Sau un fel
de democraþie nãscutã din cloaca
unor comuniºti ºi nomenclaturiºti
care au supt puterea ºi privilegii în
regimul Ceauºescu.

Adicã nu am avut parte de
seminþele bune pentru democraþie
În spatele unor sloganuri precum
Nu ne vindem þara! s-a ascuns o
continuitate politicã. Aceasta era
democraþia originalã. Nu pãrea cã
ceva s-a schimbat în afarã de faptul
cã au apãrut câteva elemente de
capitalism. Din cauza corupþiei
liderilor din democraþia originalã,
din România nu a rãmas mai nimic.
A fost pradã oricui a avut putere sã
fure ºi sã împartã prada cu
politicienii români sau sã vinã sã îi

corupã.
Târziu am priceput ºi ce însemna

cã România este þara tuturor
posibilitãþilor. Adicã, prin corupþie
poþi obþine orice, indiferent cât de
negru era diavolul. Dacã apãsai pe
butoanele potrivite ºi un criminal
în serie ar fi putut avea o soartã
mai bunã. De treaba asta au
profitat ºi statele vecine sau
occidentale care au ocupat felii
din piaþa româneascã, dupã care au
propus respectarea statului de
drept.

Am rãmas astfel fãrã producþie,
fãrã resurse, fãrã instituþii, fãrã
servicii, fãrã profesioniºti, fãrã
educaþie, fãrã nimic. Fãrã populaþie.
Nu se mai opreºte hemoragia de
resurse umane din aceastã þarã.
Acum România este atractivã prin
terenul pe care îl mai are, prin
câteva resurse ºi prin iobagi. Adicã
prin mâna de lucru foarte ieftinã ºi
prin faptul cã bãtrânii ne mor foarte
repede ºi statul nu mai consumã
bugetul de pensii cu plata lunã de
lunã a banilor cãtre cei care au
muncit zeci de ani pentru un venit
de mizerie dupã 60 de ani sau 65
de ani sau 70 de ani. Depinde când
vor sã ne lase sã mai ieºim la
pensie.

Trãim de pe urma amintirilor în
sistemul de sãnãtate ºi nu am
schimbat nimic în bine. Acum, prin
privatizarea sistemului de sãnãtate,
am putea sã rãmânem ºi fãrã
posibilitatea de a ajunge la spital
în speranþa cã vom pleca sãnãtoºi.
Nu mai avem decât o brumã de
ºcoalã ºi toþi anii de învãþãmânt
nu înseamnã altceva decât
pregãtirea de resursã umanã
pentru alte state. Se pleacã în
continuare din democraþia orginalã
ºi rãmân doar adaptaþii sau eºuaþii.

Ce a fost la un moment dat

sportul românesc? Ne aducem
aminte cã am mai trãit încã 10 ani
dupã 1990 din sistemul sportiv
românesc. Apoi totul s-a dus de
râpã. Nu mai excelãm în niciun
domeniu. Suntem ultimii la toate
capitolele. Orice performanþã þine
de demersul individual, de talent,
de cheltuielile familiei. Sistemul
nu mai produce nimic. La fotbal,
de exemplu, am ajuns de râsul
planetei, pentru cã din cauza
corupþiei profesioniºtii nu îºi
regãsesc locul în sistem. Totul
este putred ºi chiar ne putem
aºtepta la mari surprize în anii
urmãtori în democraþia
româneascã. Cert este cã pãrinþii
investesc în copii pentru a-i
exporta peste hotare, pentru a
avea o viaþã mai bunã, dacã a lor
a eºuat în democraþia originalã
româneascã. Nici mãcar un
profesionist la locul lui. Acesta
este rezultatul democraþiei
originale româneºti. Am eºuat cu
totul ºi poate definitiv, dupã 32 de
ani de democraþie originalã. Chiar
dacã ne vom alege un preºedinte
adevãrat, va fi greu de îndreptat
ceva. Scapã cine poate! E valabil
ºi pentru cei morþi.
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10 þãri dunãrene partenere
(Germania, Austria, Cehia, Slovacia,
Ungaria, Slovenia, Croaþia, Serbia,
Bulgaria ºi România) au identificat,
în cadrul proiectului Danube
Floodplain, 50 de zone active ºi 24
de zone potenþial inundabile pentru
refacerea conectivitãþii pe Dunãre
ºi principalii afluenþi. Evaluarea
acestora s-a realizat cu ajutorul unei
Matrici de Evaluare a Luncilor.
Realizarea ºi refacerea zonelor
inundabile sunt soluþii de
infrastructurã verde cu rol important
atât în reducerea riscului la inundaþii
în bazinul Dunãrii, cât ºi pentru
conservarea ºi dezvoltarea
biodiversitãþii. În acelaºi timp, luncile
inundabile oferã o gamã largã de
servicii ecosistemice nu numai
publicului, ci ºi agriculturii, iar, prin
schimbarea destinaþiei terenurilor, se
asigurã o dezvoltare socio-
economicã pe termen lung pentru
comunitãþile limitrofe.

În cadrul proiectului Danube
Floodplain au fost studiate cinci zone-
pilot selectate de cãtre parteneri  de-
a lungul Dunãrii ºi afluenþilor sãi:
Hodonín-Holiè (Cehia ºi Slovacia),
Kostanjevica na Krki (Slovenia),
Fokorúpuszta (Ungaria), Begeèka
Jama (Serbia) ºi Bistreþ (România).
Pentru acestea, au fost realizate studii
de (pre)fezabilitate, inclusiv modelãri
ale diferitelor valori ale nivelului apei,
în diferite scenarii de restaurare a
luncilor inundabile, incluzând
serviciile de ecosistem în completarea
analizei cost-beneficiu. O primã
consecinþã a proiectului constã în
lucrãri de refacere a zonei-pilot Bistreþ
care vor fi finanþate prin Planul

DANUBE FLOODPLAIN:
Mãsuri de infrastructurã verde pentru

reducerea riscului la inundaþii în bazinul Dunãrii

Naþional de Rezilienþã ºi Redresare
aprobat recent.

De asemenea, partenerii din
proiect au elaborat un manual, un
ghid strategic ºi un plan de acþiune
pentru viitor care vor fi disponibile
publicului la finalul proiectului.
Acestea vor putea fi folosite de cãtre
oricine doreºte sã dezvolte proiecte
noi de restaurare ºi conservare a
zonelor inundabile în bazinul
hidrografic al Dunãrii ºi nu numai.
Planul de acþiune a fost integrat în al
3-lea Plan de Management al
Bazinului Hidrografic ºi în al 2-lea
Plan de Management al Riscului de
Inundaþii al Dunãrii, documente care
au fost supuse dezbaterii publice la
nivelul Comisiei Internaþionale pentru
Protecþia Fluviului Dunãrea
(International Commission for the
Protection of the Danube River –
ICPDR). Acestea vor fi aprobate în
decembrie 2021 de cãtre ºefii
delegaþiilor þãrilor membre ale ICPDR
ºi conþin planurile de mãsuri cu privire
la îmbunãtãþirea managementului
apelor ºi diminuarea riscului la
inundaþii în bazinul Dunãrii pentru
urmãtorii ºase ani.

Proiectul a început în 1 iunie 2018
ºi se va finaliza în 30 noiembrie
2021. Rezultatele proiectului
Danube Floodplain se regãsesc pe
site-ul: http://www.interreg-
danube.eu/approved-projects/
danube- f loodpla in/outputs .
Acestea au fost prezentate în cadrul
unei conferinþe de închidere
organizate de cãtre Administraþia
Naþionalã „Apele Române”, în
calitate de lider de proiect.
Compartientul Relaþii cu Presa

Bucureºti,noiembrie 2021 -
Vodafone România sprijinã Asociaþia
Naþionalã a Salvatorilor Montani din
România (Salvamont România) cu
achiziþia de echipamente de localizare
a persoanelor surprinse de avalanºã
sau care s-au rãtãcit pe munte.
Proiectul este o premierã naþionalã
ºi continuã seria de iniþiative derulate
de Vodafone România pentru
Salvamont România, în calitate de
partener tehnologic.

Sistemul RECCO, dezvoltat de
compania suedezã cu acelaºi nume,
este format dintr-un dispozitiv de
localizare utilizat de salvamontiºti ºi
plãcuþe reflectoare pe care turiºtii le
pot purta în echipamente ºi cu
ajutorul cãrora este posibilã gãsirea
acestora. Plãcuþele reflectoare vor
putea fi achiziþionate din magazine cu
profil sportiv din þarã, sub formã de
autocolant pentru casca de protecþie,
breloc pentru cheiþa de fermoar sau
ataºat la cureaua pantalonilor.
Detectorul poate localiza plãcuþele
reflectoare pe o razã de pânã la 80 de
metri în aer ºi 20 de metri la sol,
respectiv o razã efectivã de 30 de metri
în condiþii de avalanºã. Sistemul este
în prezent folosit de 900 de organizaþii
de salvatori montani ºi resorturi de
schi din 28 de þãri din toatã lumea.

„România se situeazã în topul 10 al
þãrilor europene cu cel mai mare risc
de avalanºã, anual înregistrându-se în
medie aproape trei decese ca urmare
a avalanºelor montane, dupã cum
aratã statisticile Comitetului
Internaþional de Salvare Alpinã. Prin

Vodafone România echipeazã Salvamont cu
sisteme de localizare a victimelor avalanºelor

 Biroul de comunicare

implementarea sistemului
RECCO, în premierã în
România, ne dorim sã creºtem
ºansele de succes al misiunilor
de salvare montanã bazându-ne
pe ajutorul tehnologiei”, a
declarat prof. Sabin Cornoiu,
Preºedintele Asociaþiei
Naþionale a Salvatorilor Montani
din România.

În urma implementãrii acestei
prime etape a proiectului,
Serviciile Publice Judeþene
Salvamont  Alba, Argeº, Bihor,
Braºov, Gorj, Mureº, Maramureº,
Prahova, Sibiu ºi Suceava vor
beneficia în cadrul activitãþii

specifice desfãºurate ºi de acest sistem
modern de cãutare – salvare.

„Ori de câte ori vom putea
contribui cu tehnologie la salvarea de
vieþi omeneºti, o vom face.
Parteneriatul cu Salvamont ne oferã
de 17 ani oportunitatea de a pune
tehnologia în slujba digitalizãrii unui
serviciu vital”, a declarat Cristina
Stãiculescu, Senior Manager
Corporate Communications & CSR,
Vodafone România.

Recent, Asociaþia Salvatorilor
Montani a aniversat 52 de ani de
existenþã, lansând o nouã versiune a
aplicaþiei mobile Salvamont
dezvoltatã în parteneriat cu Vodafone
România. Pe parcursul celor 17 ani
de colaborare, Vodafone România a
sprijinit Salvamont în proiecte
diverse, printre acestea numãrându-
se: înfiinþarea Dispeceratului Naþional
Salvamont ºi a Centrului Naþional de
Pregãtire Salvamont Padina, dotarea
cu echipamente a salvatorilor
montani, susþinere financiarã în
refacerea traseelor ºi marcajelor
turistice, achiziþionarea de GPS-uri
pentru realizarea de track-uri ale
traseelor montane, dar ºi dotarea cu
echipamente de comunicaþie a
organizaþiilor de salvare montanã,
bazelor, posturilor ºi dispeceratelor
salvamont din þarã ºi finanþarea
cheltuielilor aferente convorbirilor
telefonice ºi de internet ale acestora
ºi sprijin financiar în pregãtirea
salvatorilor montani (ex. salvarea cu
ajutorul elicopterului) etc.
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Generalul Mr. (rtg) Ing. Teodor
Stelian Palade a plecat în

marea cãlãtorie.

“Onorul la General!”
Redacþia Revistei ART-EMIS
prezintã ONORUL LA GENERAL!
„Mã aflu la Spitalul « Elias » din
Bucureºti, pe o targã. M-au legat
la o butelie de oxigen industrial”
ne-a anunþat dupã internare.
   Ultimul mesaj primit de la domnia
sa pe data de 1 noiembrie 2021 suna
astfel: „HELP! Aici, nimeni nu
acordã nicio speranþã! La discuþia
de astãzi  cu dr. curant nu mi s-a
putut oferi nicio perspectivã.
Niciuna! Rog sprijin”.
   Neputinþa noastrã nu l-a putut
sprijini prea mult.
   Mulþumim dr. Cristian Rãchitan
care, de la New York a încercat sã-
i acorde sprijin, însã complicaþiile
surveite pe parcurs nu au mai

Numai orbii mentali nu pot vedea spre ce ne
îndreptãm. „Statul eºuat” de ºi cu contribuþia
directã a celui care ar trebui - conform actului
fundamental al statului român - sã fie mediatorul
tuturor forþelor Þãrii a adus România, nu pe
marginea, ci aproape de fundul prãpastiei.

În secolul al XVIII-lea, Antoine Lavoisier spunea:
„În naturã nimic nu se pierde, nimic nu se câºtigã,
totul se transformã!”. Astãzi, cretinii, escrocii, fariseii
ºi celelalte slugi ale globaliºtilor criminali vor „Marea
Resetare”, vor Noua (Dez)Ordine Mondialã, în spiritul
cãreia se aplicã versiunea actualizatã a certificatului
nazist de „arian” cu cel „verde” de vaccinat.

Astãzi se practicã îndemnul bolºevico-nazist:
„Turnaþi! Turnaþi! Turnaþi! Vreþi dovezi? Iatã-le:

- În luna mai 2020, Marcel Vela (Ministrul
de Interne de atunci) se adresa populaþiei:
„Sunaþi la 112, dacã cineva nu are mascã în
metrou ºi strãnutã. Se încadreazã în zona
penalului!”[1]. Vã reamintiþi?

- În octombrie 2021, Raed Arafat - ºeful (pânã
când?) al departamentului pentru Situaþii de
Urgenþã (D.S.U.), zbiarã cât îl þine gura infecþioasã:

- „Dacã cineva intrã într-o zonã unde se ºtie cã
trebuie sã intre numai vaccinaþi (? - n.n.) ºi vede cã nu
se controleazã ºi nu se întreabã de hârtie, de orice
dovadã dacã eºti vaccinat […] se pot sesiza organele

„Pe marginea prãpastiei”...

permis salvarea sa.
   Redacþia Revistei ART-EMIS
transmite condoleanþe familiei
pentru pierderea suferitã.
   Drum bun ºi liniºtit spre stele,
Domnule General!
   Dumnezeu sã-l odihneascã ºi sã
aibã grijã de sufletul sãu generos!

   
Asociaþia Diplomaþilor Militari în
Rezervã ºi în Retragere „Alexandru
Ioan Cuza”
   Consiliul Director al Asociaþiei
Diplomaþilor Militari în Rezervã ºi în
Retragere „Alexandru Ioan Cuza”,
(A.D.M.R.R.) anunþã cu regret
trecerea la cele veºnice, la data de
14 noiembrie 2021, a generalului
maior (rtg.) inginer Teodor Stelian

Palade, membru al asociaþiei, la
vârsta de 78 ani. Îi pãstrãm vii în
amintire frumuseþea sufleteascã,
tenacitatea ºi generozitatea
demostratã în unitaþile militare în
care s-a format ºi afirmat ca inginer
militar, ulterior ca diplomat militar.
   Dupã trecerea în rezervã, a activat
cu succes în A.D.M.R.R. Dumnezeu
sã-l ierte ºi sã-l odihneascã în pace
ºi sã le dea putere celor douã fiice
ale sale ºi celor care l-au cunoscut
ºi apreciat sã treacã peste acest
moment dificil al vieþii.
   Suntem alãturi de familia
îndoliatã cãreia îi transmitem
întreaga noastrã compasiune
pentru greaua pierdere suferitã.

Redactia ART-EMIS

[1] https://www.g4media.ro/video-ministrul-de-interne-marcel-vela-sunati-la-
112-daca-cineva-nu-are-masca-in-metrou-si-stranuta-se-incadreaza-in-zona-
penalului.html - 12 mai 2021.
 [2] https://stirileromanilor.ro/raed-arafat-anunt-de-ultim-moment-se-vor-
da-amenzi-trebuie-sa-inteleaga-foarte-clar/
?fbclid=IwAR3WsiWU1Y8TEJ7_09H0e2WstTw9g
QWtLjRojIHiSwnSPhi5tQMbxzttON0 - 31 iulie 2021
[3] https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/raed-arafat-trebuie-oprit-
microfonul-tuturor-celor-care-le-spun-oamenilor-sa-nu-se-vaccineze-
1703109 - 16 octombrie 2021
[4] https://www.g4media.ro/lacusta-calatoare-autorizata-de-comisia-
europeana-drept-ingredient-alimentar-pe-piata-
europeana.html?fbclid=IwAR01j3OzpaTLyb25kyW8T
AybjS13tuZkuvMvVmx7SDQhSiNlXtV1kfn1RYs – 12 noiembrie 2021

de control. ªi acest lucru chiar îl recomand”[2].
- „« […] trebuie oprit microfonul » celor care

dezinformeazã ºi încurajeazã oamenii sã nu se
vaccineze”[3].

Recent, un jurnalist a publicat un articol de revoltã,
de furie: „Vã jucaþi cu vieþile noastre, cu vieþile copiilor,
pãrinþilor ºi bunicilor noºtri. Bãtãlia voastrã oarbã
pentru putere, aroganþa ºi indolenþa voastrã trimit
copii la moarte […] aþi fãcut din România o bombã
sanitarã, o sursã de infecþie […]  „Statul eºuat” este
opera voastrã funestã […] umbra morþii nu vã sperie,
nici suferinþa copiilor. […] Pe coºciugele mici, de
un metru, ar trebui sã scrijelim numele vostru, sã
nu uitaþi în veci cã aveþi mâinile pãtate cu sânge”.

În România actualã care poate fi consideratã
„Auschwitz Covid-19 2021” vã reamintesc cã
nu Poporul Român este sluga catastrofalilor
diriguitori postdecembriºti, ci aceºtia sunt
slugile Neamului Românesc! Cei care nu-ºi fac
datoria ºi obligaþia faþã de Naþiune sã fie chemaþi
la dreapta judecatã.

Incompetentenþa, iresponsabilitatea ºi
obedienþa ªefului statului, a „Guvernele mele”
ºi a clasei politice a C.C.O.M.S. trebuie chemaþi
în faþa „Tribunalului Poporului Român”. De
aceastã datã, unul fãrã regie strãinã ºi care sã
respecte „Þara ºi Nevoile ºi Neamul”!

NU! Nazi Pass!
Români, prindeþi lãcuste!
Machiavelismele escrocilor Imperiului European

nu au limite. Vizionar atoateºtiutor al mult trâmbiþatei
crize alimentare - mai explicit, foamete - Bruxellesul
a descoperit „Oul lui Columb”. Cetãþenii europeni
sunt invitaþi sã mânce viermi ºi lãcuste: „Urmare a
avizului Agenþiei Europene pentru Siguranþa
Alimentarã (E.F.S.A.), Comisia Europeanã a autorizat
vineri, 12 noiembrie 2021 ca a doua insectã (dupã
viermii de fãinã) - lãcusta cãlãtoare (Locusta

migratoria) - sã fie consideratã drept aliment
comercializat congelat sau sub formã de pudrã”[4].

Bon Appetit! Frau Ursula von der Leyen, dar nu ni
s-a precizat când pot fi servite delicatesele: la micul
dejun, la masa de prânz sau la cinã? Pânã atunci,
români, lãsaþi Covidul sã se destrãbãleze dupã
„indicaþiile preþioase ale criminalilor Fauci ºi Bill
Gates („întâmplãtor”, foºti colegi de facultate, pentru
cã „cine se aseamãnã, se adunã”, nu?) ºi omologul
lor din C.C.O.M.S., mare „comandant al acþiunii”,
proaspãt acuzat oficial de matrpazlâcuri profitabile
pe timp de plandemie. Prindeþi lãcuste…

Înainte de încheiere, citez un Om al zilelor noaste:
„ªtiu cã voi trezi zâmbete condescendente, dar
gândiþi-vã câþi oameni fenomenali ar putea schimba
lumea, cu forþa ºi priceperea lor. Noi (românii - n.n.)
îi arãtãm pe analfabeþi. Ieºim în lume cu impostori
ºi ne mândrim cu toate rebuturile […]. Nu mã veþi
auzi niciodatã spunând « Vaccinaþi-vã! »”. Nu mã
veþi auzi niciodatã spunând « Nu vã vaccinaþi! ». Nu
am competenþa sã fac asta. Nu sunt medic, nu ºtiu
ce e bine sau rãu când e vorba despre vaccinuri ºi
medicamente. Nu voi spune niciodatã cã
restrângerea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale
este acceptabilã. Nu voi critica nici vaccinaþii ºi nici
pe cei care nu doresc sã se vaccineze. Dar nu pot sã
nu constat cã nivelul de educaþie ºi de bun simþ al
unora dintre conaþionalii noºtri lasã mult de dorit.
Aici nu e vorba doar de urã. Ci de incultura ºi proasta
creºtere” (Adriana Stoicescu, magistrat).

ªi, la final, sã nu uitãm cuvintele unui istoric: „Sã-
þi iubeºti þara a devenit o infracþiune! […]Poate sunt
naiv, dar eu încã mai cred în naþiune ºi în forþa
ei. Poporul ãsta mai are vigoare, poporul ãsta
are ingeniozitate, poporul ãsta e creativ. Cred în
el ºi cred cã la un moment dat se va trezi” (Dinu
C. Giurescu).

 Urmare din pag. 8

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Mircea Vulcãnescu provine
dintr-o familie olteanã cu rãdãcini la
ªovarna, Mehedinþi. El s-a nãscut
în 1904, la Bucureºti fiu al unui
inspector financiar cu o situaþie
materialã foarte bunã. În timpul
primului rãzboi mondial familia lui
s-a refugiat în Moldova ºi acolo îºi
va face bãiatul clasele primare ºi
liceul. A continuat sã studieze la
Bucureºti ºi Paris. A fost filosof,
sociolog, economist, teoretician al
eticii sistematice ºi al statisticii
morale, profesor, poet, cercetãtor pe
teren, teolog, jurist ºi critic literar.
În perioada 1935-1944, ocupã
diverse funcþii publice, precum cea
de director general la Direcþia
Vãmilor (1935-1937) sau de
subsecretar de stat la Ministerul
Finanþelor (ianuarie 1941 - 23
august 1944).
  În perioada regimului comunist, la
18 mai 1946 este arestat ºi închis la
Arsenal. Eliberat, este arestat din nou
la 30 august 1946 ºi este
condamnat la opt ani de detenþie în
lotul “criminalilor de rãzboi’’. În
timpul procesului, la ultima
înfãþiºare, din 15 ianuarie 1948,
Mircea Vulcãnescu s-a apãrat timp
de patru ore cu un discurs, “Ultimul
cuvânt”, ce avea sã fie publicat
integral, în 1983, de revista “Ethos”
de la Paris. Închis la Aiud, Mircea
Vulcãnescu moare la 28 octombrie
1952, la vârsta de 48 de ani. Despre
acest mare român au scris marile
personalitãþii ale vremii care l-au
considerat un intelectual de elitã,
mare patriot. Astfel:
   Mircea Eliade: „Când au venit
încercãrile (comuniste n.n.), Mircea

MIRCEA VULCÃNESCU, MÃRTURISITOR ªI MARTIR - 69 de ani de la moarte
Vulcãnescu le-a primit senin ºi
încrezãtor; într-un anumit fel,
misterios, se integrau vieþii lui
religioase. În câteva zile, a pierdut
tot: avere, glorie, situaþie socialã ºi
academicã, familie, libertate. Dar a
rãmas acelaºi. Nu s-a îndoit ºi nici
n-a tãgãduit; a continuat sã
mãrturiseascã cu aceeaºi seninã
fermitate credinþa ºi încrederea lui
de totdeauna. Alþii, care i-au fost mai
aproape, vor povesti în de-
amãnuntul, aici sau altãdatã, viaþa
pe care a trãit-o Mircea Vulcãnescu
în temniþã. Ce ºtim cu toþii, ne e de-
ajuns ca sã înþelegem cât de totalã
i-a fost victoria. Victorie împotriva
cãlãilor, desigur, dar mai ales
victorie împotriva Morþii. Pentru cã
ºtim cum a murit! lar ultimul lui
mesaj în temniþã, adresat fiecãruia
din noi, a fost acesta: «Sã nu ne
rãzbunaþi, dar sã nu ne uitaþi!»…”
(Chicago, nov. 1961)
   Emil Cioran: „Cu cât mã gândesc
mai mult la tatãl dumneavoastrã, cu
atât mai mult mi se pare cã era, el
însuºi, o excepþie uluitoare, care
trebuie, cã evitase, de asemenea,
printr-un miracol blestemul nostru
comun. Poate pãrea fãrã sens sã
afirmi, cu privire la un spirit cu
adevãrat universal, cã nu gustase din
fructul blestemat. Acesta trebuie sã
fi fost totuºi adevãrul, întrucât
cunoaºterea sa prodigioasã era
dublatã de o asemenea puritate cum
n-am mai întâlnit niciodatã. Pãcatul
originar, atât de evident în noi toþi,
nu era deloc vizibil în el, în el care
era destul de împlinit ºi în care,
minunat paradox, se adãpostea
evadatul dintr-o icoanã. Fie cã vorbea

despre Finanþe sau Teologie,
din el emanau o putere ºi o
luminã ale cãror definire nu-
mi aparþine. Nu vreau sã fac
din tatãl dumneavoastrã un
sfânt, dar el era oarecum
astfel”. (Fragment din
“Scrisoare cãtre Viorica Maria
Elena Vulcãnescu”, Paris, 20
Ian. 1966)
   Nichifor Crainic : „În
general, oamenii de nivelul
meu nu spun la adresa altor valori
decât atât cât cred cã îi obligã
realitatea ºi o anumitã minimã
decenþã, dar despre Vulcãnescu eu
cred cã este nu doar cel mai reuºit
exemplar pe care l-a dat neamul
românesc între cele douã rãzboaie,
ci acela care având talie europeanã,
dupã ce va descoperi în sine nevoia
de a spune ce are de spus, va
acoperi cu umbra lui tot ce a strãlucit
pânã acum în istoria culturii
româneºti (a erudiþiei româneºti, de
la Cantemir la Iorga). Peste capul
întregii sale generaþii de luceferi, el
va fi ca un soare”. 1967

Ioan Ianolide, despre Mircea
Vulcãnescu: „Þinuþi flãmânzi (în
închisoare n.n.), neavând pe ce sã
se odihneascã, au început sã cadã
pe mâzga rece, care aducea
îmbolnãvirea ºi moartea. Mircea
Vulcãnescu s-a aºezat jos, ca sã
poatã sta alþii pe el ºi le-a zis: “Eu
voi muri. Salvaþi-vã voi”. Nu a murit
atunci, dar revenind la Aiud a
continuat sã vorbeascã iar ei au
continuat sã îl pedepseascã pânã ce
l-au ucis. A fost un om cu caracter
de diamant”.
(Ioan Ianolide - “Întoarcerea la

Hristos”)
   Aºadar, Mircea Vulcãnescu,
nãscut pe 3 martie 1904, la
Bucureºti, a fost un geniu al culturii
româneºti, una din cele mai
strãlucite inteligenþe ale generaþiei
interbelice, victimã a represiunii
comuniste din România.
   „Era rafinat ºi genial. Se pricepea
în toate. Înþelegea toate. Parcã trãise
mai multe vieþi. Dar, mai presus de
toate, era bun. Numaidecât, prin darul
de simpatie ºi prin imaginaþia lui vie
ºi caldã, trãia în celãlalt, om sau
animal. Simþea aºteptarea, nevoia,
suferinþa, lipsa pe care o simþea fiinþa
de care se apropia. ªi cea mai mare
plãcere a lui era sã împlineascã o
lipsã, sã rãspundã unei aºteptãri, sã
schimbe o suferinþã în bucurie”.
(Din Jurnalul Margaritei Ioana
Vulcãnescu, cea de-a doua soþie a
mãrturisitorului martir).
   A plecat la Domnul direct din
închisoarea de la Aiud, pe 28
octombrie 1952. Avea doar 48 de
ani. Câte ar fi putut realiza pentru
neamul nostru acest mare
intelectual!?
Veºnica lui pomenire!

Ileana MATEESCU
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

Intri într-o etapã nouã începând cu aceastã
sãptãmânã, o etapã beneficã în care variantele
de a-þi îmbunãtãþi planurile de viitor sunt multiple
ºi uºor de abordat. Gândeºte-te pe îndelete cum
anume vrei sã se desfãºoare viaþa ta de acum
încolo, visând pur ºi simplu cu ochii deschiºi.
În segmentul banilor obþinuþi din munca proprie
existã nemulþumiri serioase ºi reale. Provocarea
perioadei constã în a învãþa sã trãieºti cu strictul
necesar pe de o parte. Iar pe de altã parte, este
vremea sã-þi remodelezi concepþiile privitoare
la bani ºi la implicaþiile lor. Dialogurile cu
persoanele din anturajul apropiat sunt de bun
augur, astfel cã reþine cele discutate.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Îþi sunt favorizate momentele de discreþie,
detaºare de cotidian, de dialog interior. Începe
o perioadã în care revelaþiile vor fi abundente ºi
ar trebui notate. Unii prieteni îþi  pot oferi
informaþi i preþ ioase, propuneri viabile de
proiecte profesionale, dar ºi propuneri de a
petrece timpul liber împreunã prin activitãþi
recreative. Depinde numai de tine cum gestionezi
toate acestea. Selecteazã ce simþi cã îþi este þie
util acum ºi pe termen lung. Pe de altã parte,
energia vitalã este la cote joase, bine fiind sã fii
prudent ºi sã-þi dozezi eforturile. Controleazã-þi
stãrile ºi reacþiile faþã de ceilalþi! Existã riscul
sã strici gratuit relaþii ºi situaþii bune.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Exact cum îþi place þie, anturajul prietenilor
se animã frumos începând cu aceastã
sãptãmânã. Sunt ºanse bune de a-þi lãrgi acest
anturaj, de a lega prietenii deosebite pe termen
lung, dar ºi de a îmbunãtãþi relaþiile cu prietenii
vechi care meritã acest efort. În mod special
dinspre segmentul profesional vin în preajma
ta susþinãtori, oameni de nãdejde alãturi de care
vei putea desfãºura proiecte de anvergurã pe
termen lung. Însã, tumultul relaþional în care eºti
implicat te poate obosi pe de o parte, iar pe de
altã parte, este posibil sã activeze afecþiuni
vechi. Îngrijeºte-te serios ºi conºtient pe termen
lung!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Segmentul socio-profesional se evidenþiazã
prin întâlniri deosebite cu oameni importanþi,
prin modificarea statutului tãu socio-profesional
sau prin schimbãri ce intervin la locul de muncã.
Sunt ºanse de a obþine aprecierile celorlalþi
vizavi de eforturile depuse în câmpul muncii,
de a obþine o funcþie de conducere cu multe ºi
dificile responsabilitãþi pe termen lung. Însã,
este bine sã te bazezi numai pe forþele tale,
întrucât nu ai acum ºi nici în viitorul apropiat,
nici prieteni ºi nici susþinãtori. Este vremea sã
revizuieºti relaþiile cu aceste persoane ºi sã te
retragi din cele nepotrivite.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

O sãptãmânã cu multe evenimente sociale.
Fie cã este vorba despre mediul profesional, fie
de cel familial se recomandã prudenþã, rãbdare,
toleranþã. Observã atent ce se petrece între tine
ºi persoanele oficiale din preajma ta, observã
cum eºti privit de cãtre ceilalþi ºi gândeºte-te ºi
la statutul tãu socio-profesional. Este vremea
marilor schimbãri în sensurile prezentate, dar
deocamdatã sunt doar adieri sensibile. Relaþiile
cu prietenii se evidenþiazã prin discuþi i ºi
întâlniri deosebite. Þine cont de sfaturile ºi
opiniile acestor persoane, chiar dacã pe alocuri
ceva din spusele sau gesturile lor te deranjeazã!
Final de relaþii socio-profesionale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

   Este bine aspectat segmentul banilor ºi
bunurilor obþinute prin intermediul altora, mai
ales prin intermediul partenerului de viaþã sau
al colaboratorilor din mediul profesional. Totuºi
ar fi bine sã analizezi atent fiecare investiþie,
întrucât mai existã în preajma ta profitori buni
mascaþi cu intenþii bune. Gândirea ºi
comunicarea sunt viciate, de aceea în funcþie ºi
de situaþiile în care te afli, cere sprijinul cuiva
de încredere pentru a lua deciziile potrivite sau
pentru demersuri intelectuale. De asemenea,
cãlãtoriile ºi studiile sunt umbrite. Prudenþã dacã
mergi în cãlãtorii lungi sau dacã eºti implicat în
examene ºi interviuri de angajare.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

   Se contureazã cheltuieli fie pe taxe, facturi,
credite, fie pentru ceva necesar partenerului de
viaþã sau unui colaborator de la serviciu. Se
finalizeazã o etapã de câºtig de la ºi prin alþii.
Foarte activ este segmentul partenerial, astfel
cã prin intermediul partenerului de viaþã sau
prin cei de afaceri sunt ºanse deosebite de a
începe o nouã etapã fructuoasã pe termen lung.
Totul este sã te concentrezi serios pe ceea ce îþi
este necesar acum ºi care ar putea da roade într-
un viitor apropiat. Pãstreazã în preajma ta numai
relaþiile de bunã calitate. Pe de altã parte,
relaxeazã-te prin lecturi deosebite, spirituale,
vizioneazã spectacole de teatru, un concert ºi
dialogheazã cu oameni erudiþi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Segmentul muncii este provocator la
începutul sãptãmânii. Însã, dozeazã-þi eforturile
pentru cã sãnãtatea este vulnerabilã. Ar fi bine
sã planifici un program de analize ºi consultaþii
medicale. Relaþiile parteneriale sunt tensionate
ºi se contureazã discret schimbãri definitive.
Analizeazã frecvent ceea ce se petrece în acest
segment ºi ascultã-þi vocea interioarã. Este
vremea sã renunþi la relaþiile care funcþioneazã
defectuos ºi la colaborãrile profesionale care
dau roade prea puþine. Finaluri, nu prea clare,
în relaþiile parteneriale. Cheltuieli pe taxe,
facturi, datorii sau pe cumpãrãturi apãrute,
aparent, din senin.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Relaþiile sentimentale se lumineazã începând cu
aceastã sãptãmânã. Se contureazã discuþii serioase
cu persoana iubitã, dar ºi cu copiii sau despre copii.
Este vremea sã accepþi schimbãrile care deja s-au
produs pe segmentul amoros ºi care sunt
ireversibile. Seriozitatea ºi implicarea de care dai
dovadã în ceea ce priveºte îmbunãtãþirile privitoare
la relaþiile cu ceilalþi sunt foarte potrivite acum ºi
vor avea efecte pe termen lung. La serviciu sunt
animozitãþi, dar ele sunt regizate demult de cãtre
ºefi ºi colegi. Prudenþã, rãbdare, toleranþã! Se
finalizeazã un capitol atât la locul de muncã, cât ºi
în privinþa sãnãtãþii. Ocupã-te pe îndelete de sarcinile
tale de lucru ºi bazeazã-te numai pe forþele tale.
Relaþiile parteneriale sunt distonante.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Se întrezãresc discuþii importante cu
membrii familiei  referitoare la investiþ iile
patrimoniale ºi la relaþiile cu neamurile. Ceea
ce planifici acum pe segmentul familial ºi
domestic va crea efecte pe termen lung. Relaþiile
sentimentale sunt amestecate, astfel  cã
momentele bune alterneazã cu momentele mai
puþin plãcute. Este nevoie sã-þi remodelezi
mentalitatea vizavi de iubire ºi implicaþiile ei.
Dacã cei dragi îþi rãspund altfel decât te aºtepþi
tu, înseamnã cã pe undeva tu le-ai atras. Se
finalizezã o etapã în plan sentimental. Detaºeazã-
te ºi bucurã-þi sufletul cu un hobby sau cu
discuþii amicale cu prietenii. Prudenþã în privinþa
sãnãtãþii, dar ºi la locul de muncã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Relaþiile cu membrii familiei sunt de primã
importanþã în aceastã sãptãmânã. Discuþii pe
teme patrimoniale, pe moºteniri sau pe relaþiile
cu alte rude. Existã cumva un soi de rupturã
între tine ºi membrii familiei sau între tine ºi tot
ce priveºte casa ºi familia în general. Îþi poate
pãrea dificil sã te concentrezi sau sã te ocupi
de treburile domestice sau de nevoile membrilor
familiei. ªi totuºi vei fi nevoit sã o faci. Cu puþin
efort, bunãvoinþã ºi deschidere sufleteascã ai
putea rezolva totul foarte bine. Se contureazã
schimbãri majore ºi definitive în plan familial ºi
bine ar fi sã iei la cunoºtinþã de ele, din timp.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Se contureazã noutãþi financiare benefice pe
segmentul banilor obþinuþi din munca proprie.
Asta înseamnã cã pot apãrea oferte noi de colaborare
din care sã câºtigi mult mai bine ca pânã acum sau
la actualul loc de muncã se poate ivi ocazia sã lucrezi
suplimentar ºi astfel sã-þi sporeascã salariul. Totul
este sã fii atent la oportunitãþi ºi deschis la schimbare.
Relaþiile cu persoanele din anturajul apropiat sunt
evidenþiate prin discuþii ºi acþiuni comune. Însã,
discordia pândeºte în umbrã. Poþi avea momente
în care sã simþi un vid mental, nereuºind sã iei
decizii sau sã participi act iv la demersuri
intelectuale. ªi cãlãtoriile sunt viciate, deci fii
prudent.

(18 - 24 noiembrie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Marþea trecutã, s-a desfãºurat
ºedinþa de politicã monetarã a
BNR unde s-a decis majorarea
dobânzii de politicã monetarã de
la 1,50 la 1,75%, în timp ce
dealerii anticipau o creºtere la 2%.

BNR a vrut sã menþinã „suflul”
revenirii economice, având în
vedere cã pentru finalul acestui
an, ea anticipeazã o majorare a
preþurilor de consum de la o
estimare anterioarã de 5,9% la
7,5% an/an iar pentru decembrie
una de la 3,4% la 5,9% an/an.
Reamintim cã þinta de inflaþie a
bãncii centrale este de 2,5% +/-
1 punct procentual.

În comunicatul de presã
publicat dupã ºedinþa BNR se
aratã cã „cursul de schimb leu/
euro s-a cvasi-stabilizat pe
platoul înalt atins la mijlocul
lunii precedente, receptând ºi
influenþele calmãrii volatilitãþii pe
piaþa financiarã internaþionalã”.

O evoluþie asemãnãtoare s-a
observat ºi în perioada analizatã,
în care cursul a fluctuat între
4,9476 ºi 4,9491 lei, valoare
care a fost stabilitã miercuri,
când tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,947 – 4,951 lei.

Presiunea pe leu va continua
iar BNR va fi nevoitã sã cedeze
ºi sã-l lase sã se deprecieze cu
unu – doi bani, în condiþiile în
care deficitul de cont curent s-a
majorat în primele nouã luni cu
11,5 miliarde euro.

De asemenea, economia
româneascã a început sã
încetineascã. Creºterea din
trimestrul al treilea a coborât la
7,2%, dupã un avans de circa
14% în cel de al doilea, motiv
pentru analiºti bancari sã îºi
modifice în jos prognozele pentru
acest an. O astfel de evoluþie se
va reflecta în modul în care va fi
construit bugetul de stat.

La sfârºitul perioadei, moneda
europeanã a scãzut pe pieþele
asiatice pânã la 1,1264 dolari,
minim ce nu a mai fost atins din
februarie 2020. Investitorii
mizeazã pe faptul cã Rezerva
Federalã va majora dobânda sa
de politicã monetarã mai mai  Radu Georgescu

Reglajele BNR þin euro pe loc

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã, în perioada 18 octombrie – 08
noiembrie 2021, a autorizat la platã,
în cadrul Campaniei de plãþi în
avans pentru anul 2021, suma de
1,10 miliarde de euro, pentru un
numãr de 697.603 de fermieri,
reprezentând 90,54% din numãrul
total al fermierilor eligibili pentru
acest tip de platã.

Situaþia plãþilor autorizate de cãtre
fiecare Centru judeþean al APIA se
regãseºte în Anexa 1.

În ceeea ce priveºte Sprijinul cuplat
în sectorul zootehnic, speciile ovine
ºi caprine precizãm faptul cã pânã la
aceastã datã a fost autorizat la platã
un numãr de 10.220 de fermieri,
reprezentând 61,38% din fermierii
care au solicitat sprijin în Campania
2021, iar suma autorizatã este în
valoare de 31,71 milioane de euro.

Situaþia plãþilor autorizate de cãtre

întãresc credinþa cã limitele pot fi
depãºite atunci când dai dovadã de
seriozitate, implicare, perseverenþã ºi
determinare, compensând, totodatã,
eforturile susþinute depuse de cãtre
acesta de-a lungul anilor.

 Mentalitatea de învingãtor s-a
conturat odatã cu începutul carierei
profesionale, pe timpul intervenþiilor în
situaþii limitã,Albert fiind, timp de 10 ani,
comandantul echipajului de descarcerare.
Atunci când s-a ivit oportunitatea de a face
parte din nou înfiinþata echipã de
scafandri-salvatori, pompierul
mehedinþean a rãspuns fãrã ezitare noii
provocãri, hotãrât sã-ºi testeze limitele.
S-a evidenþiat ºi pe acest segment,
reuºind sã devinã ºeful echipajului de
scafandri al ISU Mehedinþi.

Putem spune despre colegul nostru

Un pompier mehedinþean...

cã dorinþa de a-ºi depãºi limitele i-a
dat forþa sã atingã cele mai înalte
culmi ale succesului, pilonii acestuia
fiind pregãtirea asiduã, disciplina
riguroasã, voinþa de fier ºi sacrificiul.

 Îl felicitãm pe Albert pentru
rezultatele deosebite, tãria de caracter
ºi modestia de care dã dovadã
indiferent de împrejurare.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

repede decât cea din zona euro,
în condiþiile în care inflaþia din
SUA a crescut în octombrie cu
6,2%, cel mai rapid ritm
consemnat din noiembrie 1990.

În piaþa localã, cursul dolarului a
crescut de la 4,2682 la 4,3747 lei.

Moneda elveþianã continuã sã
se apropie de pragul de 1,05
franci/euro. Cursul ei a crescut de
la 4,6758 la noul record de
4,7016 lei.

Creºterea inflaþiei din Regatul
Unit la 4,2% a apreciat miercurea
aceasta lira sterlinã la 1,1853 -
1,1918 euro, pieþele anticipând o
decizie a Bãncii Angliei de mãrire
a dobânzilor. Cursul lirei a crescut
de la 5,7794 la 5,8778 lei.

Majorarea inflaþiei din Statele
Unite a înmulþit plasamentele în
metalul  galben iar uncia a
crescut de la 1.813 la aproape
1.870 dolari. În piaþa localã,
preþul gramului de aur a fost
calculat la sfârºitul perioadei la
262,4832 lei, faþã de 250,9331
lei, la începutul ei.

La începutul acestei sãptãmâni,
BNR a realizat, dupã o pauzã de o
lunã, o operaþiune de tip depo ºi
a atras de la bãncile comerciale
aproape 8 miliarde de lei, cu
scadenþa la o sãptãmânã ºi o
dobândã de 1,75%/an, egalã cu
cea de politicã monetarã.

Miercuri, indicele ROBOR la
trei luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei contractate înainte
de mai 2019, a stagnat la 2,60%.
În schimb, indicele la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a urcat de la
2,74 la 2,75% iar cel la 12 luni,
care reprezintã rata dobânzii
plãtitã la creditele în lei atrase
nivel interbancar, a crescut de la
2,84 la 2,85%.

Bitcoin a scãzut de la circa
69.000 dolari, la începutul
perioadei, la 58.550 – 60.810
dolari, iar ether a alunecat de la
aproape 4.900 dolari la 4.075 –
4.260 dolari.

Analiza cuprinde perioada
9 – 17a noiembrie.

 Urmare  din pag. 2

 Responsabil comunicare
APIA Mehedinþi

Stadiul plãþilor în avans aferente
Campaniei 2021

fiecare Centru judeþean al APIA
pentru sprijinul cuplat în sectorul
zootehnic, speciile ovine ºi caprine
se regãseºte în Anexa 2.

Plãþile finanþate din FEGA se
efectueazã la cursul de schimb de
4,9475 lei pentru un euro, iar plãþile
finanþate din FEADR la cursul de
schimb de 4,8683 lei pentru un euro.

Directorul executiv al APIA CJ
Mehedinti, doamna Gherasimescu
Mihaela Loredana, aduce la
cunostinta fermierilor faptul ca, pana
la aceasta data a fost platita suma de
14,383,271.44 euro pentru un
procent de 92.55% din numarul de
cereri stabilite ca fiind eligibile
depuse in campania 2021.

In sectorul zootehnic pentru sprijinul
cuplat la ovine – caprine suma
autorizata este de 241,208.97 euro.
Echipa 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
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Dupã umilinþa din etapa
trecutã, când a fost învinsã cu scorul
de 6-0, pe “Municipalul severinean”,
de CSM Reºiþa, Viitorul ªimian a
reuºit sã obþinã un punct din
deplasarea de la Bumbeºti-Jiu, unde
a întâlnit Viitorul Pandurii Târgu Jiu
II. Partida s-a încheiat cu scorul de

1-1, iar golul egalizator al echipei
mehedinþene a fost marcat de Gelu

Recolta Dãnceu continuã sã
defileze în actualul sezon al
campionatului judeþean de fotbal
din Mehedinþi. În etapa a 7-a,
liderul a dispus cu scorul de 9-0
de Inter Salcia, prin
golurile izbutite de
Alexandru Crãiaºu -
ªtetea (’17, ’19, ’21,
’49), Alin Rapcea
(’36), Constantin
Negrescu (’41, ‘54),
Alin Lãpãdat (’82) ºi
Daniel Ciobanu
(‘90). Dupã acest
nou succes, Recolta
Dãnceu a rãmas cu
punctaj maxim, fiind
secondatã în
clasament de AS
Turnu Severin.
Echipa preluatã de
Hugo Moutinho s-a
impus în aceastã
rundã cu scorul de
2-1 în deplasarea de
la Real Vânãtori.

Punct scos în ultimul minut
Velici, în minutul 90. Gazdele
deschiseserã scorul prin Rãzvan
Vespe, în minutul 75, din penalty.
Dupã aceastã remizã, Viitorul ªimian
a coborât pe locul 6 în clasamentul
seriei a 7-a, iar sâmbãtã, de la ora
14:00, pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, va întâlni

Progresul Ezeriº. În
partida-tur, bãnãþenii
s-au impus cu scorul
de 1-0. “Am practicat
un joc mai bun, mai
consistent, ºi consider
cã meritam sã
câºtigãm partida cu
echipa a doua a celor
de la Viitorul Pandurii
Târgu Jiu. Am întâlnit
un adversar dificil,
care a beneficiat ºi de
câþiva jucãtori de la
prima echipã, care
evolueazã în Liga a 2-
a, cum a fost ºi cazul
marcatorului Rãzvan
Vespe. Dacã în alte
meciuri am pierdut

puncte în ultimele minute, de data
aceasta am câºtigat ºi noi un punct

Liderul a dat cu Salcia de pãmânt

Liga a 4-a Mehedinþi, etapa a 6-a
CS Recolta Dãnceu - AS Inter Salcia 9-0
AS Inter Crãguieºti - AS Noapteºa 4-3
CS Victoria Vânju Mare - CS Pandurii Cerneþi 2-5
AS Real Vânju Mare - AS Turnu Severin 1-2
AS Viitorul Severin - CS Viitorul Cujmir 3-2
AS Viitorul Corcova - AS Obârºia de Câmp 1-2
Clasament
1. Recolta Dãnceu 6   6 0   0 32-5 18
2. AS Tr.Severin 7   5 1   1 18-11 16
3. Pandurii Cerneþi 7   5 0   2 28-11 15
4. Viitorul Cujmir 7   4 0   3 27-15 12
5. Victoria Vânju Mare 6   3 2   1 17-12 11
6. Viitorul Severin 6   3 1   2 18-11 10
7. AS Obârºia de Câmp 6   3 1   2 11-11 10
8. Viitorul Corcova 7   2 1   4 12-21 7
9. Real Vânãtori 7   2 0   5 12-24 6
10. Inter Crãguieºti 6   2 0   4 11-21 6
11. Inter Salcia 7   1 0   6 11-34 3
12. AS Noapteºa 6   0 0   6 5-26 0
Etapa viitoare
CS Pandurii Cerneþi - AS Viitorul Severin
AS Inter Salcia - AS Inter Crãguieºti
CS Viitorul Cujmir - CS Recolta Dãnceu
AS Noapteºa - AS Viitorul Corcova
AS Obârºia de Câmp - AS Real Vânãtori
AS Turnu Severin - CS Victoria Vânju Mare

Alexandru Saizu (64) ºi Eugen
Dãnoiu (80) au marcat pentru
echipa severineanã, în timp ce
gazdele au redus din diferenþã în
minutul 90, prin Dragoº Buzatu.

Victorie la final de tur

 Mircea  Oglindoiu

Atletic Drobeta a încheiat
turul Ligii a 2-a la fotbal
feminin cu o victorie, scor
3-0 cu ultima clasatã
Olimpic Star Cluj. A fost cel
mai clar succes din acest
sezon al echipei severinene,
care, dupã acest succes, a
urcat pe locul 3, la 5 puncte
sub primele 2 clasate. Dacã
Universitatea Olimpia Cluj
II nu are drept de
promovare, Carmen
Bucureºti ºi-a propus sã
acceadã în Liga I, obiectiv
la care aspirã ºi fetele
antrenate de Daniel Ispas.
“Am încheiat turul cu o
victorie, care ne dã
speranþe pentru partea a
doua a campionatului. Va
fi un retur dificil, dar sper
sã ne îndeplinim
obiectivul”, a spus
antrenorul Ispas. Returul
începe în luna martie a
anului viitor.

Liga a 2-a, Seria a 2-a, etapa a 9-a
Atletic Drobeta - Olimpic Star Cluj     3-0
Dream Team Bucureºti - Carmen Bucureºti   0-3
Atletic United Bihor - “U” Olimpia Cluj II
           (21 noiembrie)
Mãgura Cisnãdie ºi Olimpia Gherla au stat
Clasament
1. “U” Olimpia Cluj II 6   5 0   1   48-7    15
2. Carmen Bucureºti 6   5 0   1   33-13   15
3. Atletic Drobeta 7   3 1   3   5-7      10
4. Dream Team Bucureºti  7   3 0   4   19-13   9
5. Olimpia Gherla 7   2 3   2   12-13   9
6. Mãgura Cisnãdie 7   2 2   3   24-13   8
6. United Bihor 5   2 2   1   10-6     8
8. Olimpic Star Cluj 7   0 0   7   2-81     0

Liga 3, Seria a 7-a, etapa a 12-a
Viitorul Pandurii Tg. Jiu II - Viitorul ªimian 1-1
Voinþa Lupac - Pandurii Târgu Jiu 2-1
CSM Deva - Gilortul Târgu Cãrbuneºti 3-1
Progresul Ezeriº - Armata Aurul Brad 3-0
CSM Reºiþa - Jiul Petroºani 4-1
Clasament
1. CSM Reºiþa 12   11 1   0 36-6 34
2. CSM Deva 12   8 1   3 18-9 25
3. Voinþa Lupac 12   6 3   2 22-14 24
3. Pandurii Târgu Jiu 12   5 6   1 20-9 21
5. Progresul Ezeriº 12   4 3   5 15-19 15
6. Viitorul ªimian 12   3 4   5 17-22 13
7. CSM Jiul Petroºani 12   3 2   7 10-17 11
8. Viitorul Pandurii Tg.Jiu II 12   2 4   6 8-22 10
9. Gilortul Tg.Cãrbuneºti12   2 3   7 15-27    9
10. Armata Aurul Brad 12   1 1   10 7-23  4
Etapa viitoare
Viitorul ªimian - Progresul Ezeriº
Pandurii Târgu Jiu - Gilortul Târgu Cãrbuneºti
Jiul Petroºani - Viitorul Pandurii Târgu Jiu II
Armata Aurul Brad - Voinþa Lupac
CSM Reºiþa - CSM Deva

pe final. Ne aºteaptã un
nou meci dificil, sâmbãtã,
cu Progresul Ezeriº, pe
care trebuie sã-l
câºtigãm”, a declarat
antrenorul Relu Þurai.
Echipa sa a jucat meciul
cu Viitorul Pandurii Târgu
Jiu II în formula: Ionel
Miºu - Marius Orleanu,
Alexandre Song, David
Pop, Mathias Hondorocu,
Ionuþ Rupa, Samuel Zimþa,
Cristian Poianã (cãpitan),
Fabio Trip, Claudiu
Ghighilicea ºi Gelu Velici,
iar rezerve au fost Alexandru Ciutã -
Mihai Schintee, Eugen Toader,
Robert Pâslea, Alin Enache, Alex

Moroºanu, Samuel Luicã, Daniel
Miºea ºi Raul Iorgulescu.
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei cetitori de
Obiectiv, sã dusã nerodu de Sucã la comparativã,
sanchi cicã de Blec Fraidei, ori ceva de felul ãsta.
Sã dusã bou ºi sã întoarsã viþel, cã sã pãcãli la
tigãi. Luã douã tigãi la 90 de lei, cã cicã una era la
41 de lei ºi sã pãru scumpã. Ce matematicã o fi
învãþat ãsta, cine i-o fi fost dascãl, nu sã cunoaºte
ºi cred cã nici profesorul nu vrea sã sã afle cã l-
a avut elev pe nerod.

ªi cum credeþi cã ajunsã Sucã la mall? Sã

urcã într-o cãruþã, care trecea aºa pe Splai Mihai
Viteazu, fãrã sã fie deranjatã de poliþiºtii locali. O
luasã omu mai pe scurtãturã ºi dacã sã întâlni cu
Sucã, ãsta din urmã nu stete pe gânduri. Pã da,
cã ãsta când e cu uºurica nu stã mult pe gânduri.

Mã nepoate, da sã vezi cum sã recicleazã
deºeurile menajere în Severin, civilizaþie mare,
ce mai încoace ºi încolo. Claie peste
grãmadã, cartoane peste plastic ºi sticlã
peste metal, toate aruncate alandala, de
nu mai ºtii de ce s-or fi cãznit sa
amplasaeze containere de culori diferite,
dacã tot nu sã respectã nicio regulã?!
Ceva camere de supraveghere pin zonã
or exista? Ceva amenzi date or fi avut
loc?! În primu’ rând ãlora de nu ridicã
gunoiu’ la timp. Cã aºa nu ne mai facem
noi curãþenie în propria ogradã ºi când
ne uitãm în oglindã sã cam sparge.

 nea Mãrin

Sucã ºi Blec Fraideiu, colectarea selectivã a la Severin ºi
plimbãtorii de maºini de sãrviciu în interes personal

ªi apropo de propria ogradã, poate sã mai
uitã ºi nea Aladin ºi nea Pavel pe unde-ºi
plimbã sublaternii maºinile de sãrviciu, plãtite
din banul public ºi cu consum aºiºderea, cã
sã te duci la shopping cu maºina de la
stat nu sã cade. Plus cã nici nu e trecut
în fiºa postului. Unde mai pui cã sã cred
unii mai ºefi decât ºefii, n-ai loc de ei pe
uºã, aºa plini de îngâmfare sunt. Iarã
Tanþa lu Pecingine zisã cã stã cu oichii
pe ei, ca pe butelie, cã ºi aºa nu are
gazele bãgate. Bine, ea zisã cã nici nu le
bagã, de fricã sã nu sãrim în aer, cã dacã
n-a vãzut decât butelii la viaþa e, de unde
sã ºtie cum ieste cu ceasu di pe gard?!

Mã nepoate, sã-l vezi ºi pe al lu
Zbanghiu cum tremurã lângã calorifer, pin
Crihala, cã a oprit tot în casã, sã nu-i încarce
factura. A scos  ºi cutia de scrisori di la
parter, sã nu care cumva sã greºeascã
ºi sã-i lase ceva de platã, cã el zisã cã
sã duce în pãdure ºi stã acolo pãnã
trece iarna. În Pãdurea Crihala desigur,
unde credeaþi?! Pã ºi aºa sã zisã cã o
sã primeascã cãldurã doar ãia care
plãtesc întreþinerea, deºi nu e aºa de
uºor de pus în practicã treaba asta.
Chiar, o s-o facã?

Mã fraþilor, sã fãcurã pistele astea de
biciclete, pustii ce-i drept, semn cã tot
maºina rãmâne preferata severinenilor.

Din pãcate. Pã da, cã nu e bine, cã ete, din
comoditate sã ocuparã benzile de maºini,
aºa cã ºi dacã ar vrea bicicliºtii, nu ar mai
avea pe unde sã ci rcule  din cauza

autoturismelor. Pã ºi atuncea di ce sã-ºi mai
ia bicicletã, sã meargã pe lângã ea? Pãcat
de ãºtia mici, se puteau bucura ºi ei de

kiometri întregi de cale liberã, unde mai pui
cã sã încuraja miºcarea. Da poate aude cine
trebe ºi sã aplicã legea.

Hai cã vin sãrbãtorile uºor, uºor, cã dete
semne al lu Zbanghiu, care veni acasã cu
neºte flori de plastic, luate din ornamentele
puse în oraº. Cã ãsta aºa crezu nerodu’, cã
sunt la liber, dacã tot sunt ale oraºului.
Luminiþe, ceva vin fiert ºi neºte covrigi ºi
parcã Severinul aratã mai bine.

Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!
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