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Despre tãcerile lui Sorin...

...Abia aºtepta sã ajungã acasã, sã se întindã, sã se odihneascã, sã se întoarcã, în plimbarea-i de searã, la teatru ºi
cetate. Doar cã, aºa cum am mai spus, gluma nesãratã a destinului, a fost definitivã. Sorin Delaskela, doar el ºtie cum,
ºi-a scris ultimul rând în cartea proprie-i vieþi la câþiva paºi de locul pe care l-a iubit ºi servit 5 ani de zile. Un rând umed,
un rând ce a lãsat dârã de curcubeu pe cer ºi candelã arzândã pe caldarâmul sufocat de lacrimile cerului...

CITIÞI ÎN PAGINILE  2 , 10 ºi 11

Ioan-Aurel Pop, reales în funcþia de preºedinte al Academiei Române

   Adunarea Generalã a Academiei
Române, alcãtuitã din membri
titulari, membri corespondenþi ºi

Academicianul Ioan-Aurel Pop a fost ales marþi într-un nou mandat
de preºedinte al Academiei Române, cu durata de patru ani.

membri de onoare, ºi-a exprimat
opþiunea cu o majoritate de 142
de voturi din 157 exprimate.

   Alegerile au avut loc prin vot secret,
în cadrul Adunãrii Generale întrunite
în Aula Academiei Române.
   Ioan-Aurel Pop, este doctor în istorie
ºi profesor al Universitãþii „Babeº-
Bolyai” din Cluj-Napoca, specialist în
istorie medievalã ºi în evoluþia
instituþiilor medievale, paleografie
latinã ºi istoria Transilvaniei.
  A fost profesor asociat la
Universitatea din Pittsburgh (1991 –
1992) ºi profesor invitat la INALCO
Paris (1998), Universitatea din Trento
(2001) ºi Universitatea Ca’Foscari din
Veneþia (2003 – 2008).

În anul 1999, Ioan-Aurel Pop a
fost ales membru corespondent
al Academiei Europene de ªtiinþe,
Litere ºi Arte din Paris, iar în
2013 a devenit  membru al
Academiei Europene de ªtiinþe ºi
Artã din Salzburg.
   Academicianul Ioan-Aurel Pop,
reales marþi într-un nou mandat de
preºedinte al Academiei Române,
afirmã cã încrederea acordatã de
membrii Adunãrii Generale
reprezintã o mare rãspundere ºi dã
asigurãri cã proiectele strategice ale
instituþiei vor merge înainte.

Ziua Instituþiei
Prefectului

Dezvoltarea reþelei de
universitãþi europene

din România, dezbãtutã
de Prim-Ministrul
României, Nicolae

Ciucã, cu rectorii din
reþeaua RO European

Universities
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„Cianura de potasiu”
din viaþa cotidianã
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„Generalizarea” de
rãzboi a PNL.

Urmeazã mutarea
PSD
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ªoimii, “jumuliþi” la
malul Dunãrii
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Ultimul editorial  despre...

“Nici-o moarte nu-i amarã/
Ca moartea de primãvarã”, spune un
vechi text popular românesc… Dar
amãrãciunea este cu atât mai mare
cu cât cel care a murit este ºi om
distins, artist, persoanã publicã,
destin asumat în interesul comunitãþii
din mijlocul cãreia s-a întrupat ca
personalitate… Sorin Vidan a fost
un astfel de om, o astfel de
personalitate, un astfel de destin…
   Puternic, chiar dacã aparent, fragil,
dârz, chiar dacã dãdea impresia de
relativitate, responsabil, chiar dacã îºi
plasa atribuþiile profesionale înspre
subordonaþii din organigramã… Era,
prin urmare, ºi modest, dar ºi
manager bine calibrat, lider, care nu
spune ce sã faci, ci face ºi implicã pe
cei conduºi, ca aceºtia sã aibã
satisfacþia propriilor rezultate.
   Scriitor de profunzime, distins de
critica literarã cu laude binemeritate
ºi cu distincþii de cãtre breasla
scriitoriceascã de prim plan
contemporan, cu premii ºi privilegii,
cu publicare ºi promovare în media
de rang superior; la fel, jurnalist
pasionat, dar atent la scriitura sa ºi la
argumentarea acesteia, cu stil
personal, sesizabil în coloanele
periodicelor ºi ale cotidianelor locale
sau regionale, mai apoi, naþionale.
   În ultimii cinci-ºase ani - pe unde

SORIN VIDAN
(1968-2022)

s-a dus acest timp, oare? - manager
al Palatului culturii “Teodor
Costescu”, ocupant, cum s-ar spune
al fotoliului pe care au stat un
Coriolan Buracu, un Mihai
Bãlãceanu, ªtefan Marina, ªtefan
Bãdescu, un Mircea Borcoman, Florin
Þuþuianu, Marius Popescu, Ion Olaru,
Valery Stãnescu…
   Primãvara aceasta, capricioasã
meteorologic, ne lipsi în chiar prima
zi de Prier de el, fulgerãtor, nãucitor
de nedrept, de amar, cum spune versul
popular… Este, dupã câte ºtim, primul
conducãtor al acestui impozant
monument al culturii mehedinþene,
Palatul cultural, Teatrul, cum îl ºtim
îndeobºte, care urcã la ceruri în funcþie
fiind “ceilalþi” pensionându-se chiar de
acolo…ªi este primul care conduce
instituþia sub noi auspicii ale unei re-
gândiri a actului managerial, dar ºi
cel care a “guvernat-o” de-a lungul
nefastei “pandemii”, martie 2020-
martie 2022…
   Ar fi împlinit în toamnã, 54 de ani…
Timpul s-a grãbit, însã, nu a mai avut
rãbdare, cum spunea Marin Preda…
Fotoliul primei instituþii culturale a
municipiului severinean ºi a judeþului
Mehedinþi deplânge, gol, nemiloasa
soartã, ºi, desigur, comunitatea,
obºtea culturalã ºi artisticã din
Severinul modern, îl regretã la fel de
marcatã, chiar acum, când se pregãtea
sã puncteze, la 12 aprilie, 189 de ani
de atestare documentarã…
   Adio, Sorin Vidan!
   Dumnezeu sã-l aibã în paza Sa,
alãturi de iluºtrii noºtri înaintaºi,
începând cu acel Teodor Costescu ºi
generaþia lui de aur edilitar ºi cultural,
modern ºi peren. Adio!

Haina aceasta a noastrã care
e corpul primit la naºtere, se þine de
pãmânt cu poftele ºi dorinþele pe
care le formãm. Sufletul, cel dãruit
de Dumnezeu, e lipit de Raiul cerului
cu iubire. Am trãit, alãturi de colegii
mei ºi de câþiva prieteni, un moment
ºocant. Apoi, dupã ce ºocul a
devenit obiºnuinþã, ne-am întrebat:
de ce? Rãspunsul a fost învãluit în
liniºte, lacrimi, pãreri de rãu, iertãri
ºi, de la capãt. Un capãt mai
aproape de durere...
   Ultimul spectacol al stagiunii ce a
durat 5 ani, s-a încheiat în râuri de
lacrimi. În lacrimi, regrete, întrebãri
ºi procese de conºtiinþã. Peste
ultimul spectacol al Sorinului a picat
cortina neagrã a unei tristeþi ce ne-a
îndepãrtat de culoare, bucurie,
zgomotul întâlnirilor noastre, mai
ales la zilele onomastice, la
spectacole, la evenimente. Sorin, cel
plin de gânduri ºi observaþii
interioare, Sorin, cel miºtocar, Sorin
cel care, cât de supãrat sau
îngândurat era, mã întreba: “ce face
Valentin? Sã aibã grijã de el...” 
   Atunci când se cobora în mijlocul
nostru nu mai era ºeful sau
managerul instituþiei. Sorin devenea
prietenul de bucurie, colegul de
masã, omul plin de poante
inteligente ºi, dacã erai oleacã
adormit în gândurile tale ºi nu erai
pe fazã, fãcea un miºto atât de fin
cã te întrebai: “ce-a vrut sã spunã,
ce-am fãcut?” 
   Sorin ºi-a urzit sufletul într-ale
scrisului, a aºezat în rândurile
cãrþilor sale, treceri, dureri
personale, îngândurãri nocturne,
vise, vieþi. A trãit ºi a simþit durerea
pânã în prãsila ultimelor lui cuvinte.
   L-am cunoscut în ultimul lui an
de liceu, Robert ªerban ne-a fãcut
cunoºtinþã. Era deja bãtrân ºi

îngândurat, plini de freamãtul
interior al simþirii. Apoi, mai târziu,
am lucrat împreunã la Datina, acolo
unde, dimineaþã de dimineaþã dupã
ºedinþa de redacþie, coboram la
cafea. Nici acolo nu vorbea mult dar,
ne însoþea în discuþii, era prezent.
În anii în care teatrul popular
funcþiona în parametrii normali,
Sorin adora sã vinã la spectacolele
noastre. Îmi aduc aminte cã,
spectacolul pus în scenã de Costel
Fugaºin, “Nu sunt turnul Eiffel” l-a
vãzut de 3 ori. Îi plãcea atmosfera
de spectacol ºi de dupã spectacol,
atunci când, beþi de aplauze ºi
succes, ne cuibãream în biroul dlui.
Þuþuianu (directorul de atunci al
Teatrului) ºi beam cafeaua sau
nelipsitul rom. Nu cred cã atunci, în
timpul forte al tinereþii noastre, s-a
gândit vreo secundã cã, peste ani, o
sã fie managerul Teatrului.
   Zi dupã zi, an dupã an, întâmplare
dupã întâmplare, acþiune cu acþiune,
Sorin a ars. ªi-a ars stãrile, ºi-a
oblojit nopþile în care citea, scria,
vedea filme sau, o pasiune mai nouã,
repara sau aranja ceasuri. Chiar am
discutat odatã despre timp, despre
rapiditatea curgerii lui de parcã nici
nu suntem. Devenise, brusc,
fascinat de ceasuri. Ne-a fãcut cadou
ceasuri. Parcã voia, doar el ºtie asta,
sã-i gãseascã timpului rotiþa defectã,
sã-l repare pe timp ºi sã-l facã sã
meargã în pasul stãrilor noastre. De
zeci de ori l-am simþit abãtut. Nu
îndrãzneam sã-l întreb atunci dar
seara, când îmi mai trimitea câte o
pozã a vreunui afiº vechi sau, una
cu vreo piesã din perioada
interbelicã, îl întrebam ce face, cum
îi este. Rãspunsul era, întotdeauna,
sec: “puþin obosit, odihneºte -te, ne
vedem mâine ºi vorbim”.. 
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“Te închizi în tine. În cea mai rãmas din
tine. Te destrami”. (Destrãmare - Sorin Delaskela) 
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   “Am depus primele cereri de
finanþare în cadrul PNRR (Planul
Naþional de Redresare ºi Rezilienþã).
Vorbim despre solicitãri pe care le-
am depus pentru reabilitarea a trei
unitãþi de învãþãmânt de pe raza
municipiului Drobeta - Turnu
Severin: Liceul Economic „Theodor
Costescu” ºi Grãdiniþele 7 ºi 20. Am
solicitat, pentru aceste trei unitãþi de
învãþãmânt, suma de aproximativ 3
milioane jumãtate de euro, bani cu
care clãdirile vor fi reabilitate în

Primãria Drobeta Turnu Severin
continuã atragerea de bani europeni

pentru dezvoltarea comunitãþii

totalitate. Se vor efectua lucrãri de
modernizare atât în interior, cât ºi în
exterior, se vor schimba reþelele
termice, sanitare ºi circuitele
electrice, în felul acesta, mãrind
eficienþa energeticã a acestor unitãþi
de învãþãmânt. Un aspect important
este faptul cã, odatã cu efectuarea
lucrãrilor, vom obþine ºi autorizaþia
ISU pentru incendiu, atât de necesarã
pentru siguranþa copiilor noºtri.
Acestea sunt primele cereri depuse
pe PNRR, însã avem în pregãtire

mult mai multe astfel de solicitãri de
finanþare pentru diferite domenii de
activitate. Cu siguranþã, vom reuºi
sã atragem aceste fonduri cãtre
comunitate, aºa cum am fãcut ºi în
perioada 2014 - 2021. Am
demonstrat cã fondurile europene

Primãria Drobeta Turnu Severin continuã atragerea de bani
europeni pentru dezvoltarea comunitãþii. PNRR reprezintã o cale excelentã

de modernizare a localitãþii, în acest sens fiind depuse mai multe proiecte
prin care se solicitã fonduri europene. Educaþia reprezintã o prioritate

pentru municipalitate.

reprezintã cheia sigurã de dezvoltare
ºi modernizare a unei comunitãþi”,
declarã primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu.

Ziua Instituþiei Prefectului

   Acþiunile tehnico - organizatorice
ale Direcþiei Silvice  Mehedinþi din
perioada 15 martie - 15 aprilie când
se aniverseazã în þara noastrã
evenimentul ecologic LUNA
PLANTÃRII ARBORILOR, au ca scop
dezvoltarea conºtiinþei societãþii civile
privind apãrarea, conservarea ºi
dezvoltarea pãdurii, a respectului
pentru pãdure în societatea
româneascã actualã. Dar nimeni nu
poate iubi ºi respecta ceea ce nu
înþelege. Ele au menirea educãrii
tinerei generaþii în ceea ce priveºte
gestionarea durabilã a pãdurilor ºi
conservarea biodiversitãþii.
   În cadrul parteneriatelor încheiate
de cãtre Direcþia Silvicã Mehedinþi
cu diferite licee, ºcoli generale ºi
grãdiniþe din municipiul nostru ºi din
judeþ, se urmãreºte implicarea tinerei

Pãdurea - rãdãcina sufletului

Biroul de Comunicare al Primãriei
Municipiului Drobeta Turnu Severin

 Responsabil comunicare

Vineri, 1 aprilie a.c., a avut loc
ºedinþa festivã organizatã de prefectul
judeþului Mehedinþi, Constantin Alin
Isuf, pentru a marca Ziua Instituþiei
Prefectului ce se sãrbãtoreºte în fiecare
an, în data de 2 aprilie.
   La eveniment au participat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu,
parlamentarii de Mehedinþi, foºti
prefecþi, subprefecþi, ºefii instituþiilor
deconcentrate, primarii unitãþilor
administrativ-teritoriale ºi alþi
colaboratori ai instituþiei.
   În cadrul discursului susþinut,
prefectul Constantin Alin Isuf a
subliniat importanþa Instituþiei
Prefectului în organizarea statului
de drept ºi rolul esenþial al
colaborãrii interinstituþionale.
   “Printr-o corectã ºi bunã colaborare

cu fiecare dintre dumneavoastrã,
domnule preºedinte al Consiliului
Judeþean, domnilor primari, domnilor
ºefi ai instituþiilor deconcentrate, am
convingerea cã activitatea noastrã se
poate îmbunãtãþi ºi putem livra soluþii
bune la problemele oamenilor. La fel
de important este sã lucrãm la
percepþia locuitorilor judeþului
Mehedinþi vis-à-vis de instituþiile
publice. Încrederea oamenilor în noi,
ca persoane ºi în instituþiile statului
este la fel de importantã ca ºi reuºita
misiunilor pe care le avem”, a
subliniat prefectul.
   Reprezentantul Guvernului în
teritoriu a mulþumit colaboratorilor
ºi a urat La Mulþi Ani angajaþilor
Instituþiei Prefectului - Judeþul
Mehedinþi.

generaþii în acþiuni de plantare în
curþile unitãþilor de învãþãmânt, a
unor puieþi forestieri ºi ornamentali.
   O astfel de acþiune a avut loc în
data de 31.03.2022 la ªcoala
Gimnazialã Jiana ºi ªcoala
Gimnazialã Jiana Veche, unde prin
grija directorului ºcolii, d-nul prof.
Brihac Radu, au fost plantaþi în
aliniament cca. 25 puieþi din specia
tei, de talie mijlocie ºi mare. La
lucrãrile de plantare au participat
62 elevi de la clasele V, VII ºi VIII,
6 cadre didactice ºi personal
nedidactic - 2 persoane, de la
ªcoala Gimnazialã Jiana, precum
ºi 33 elevi din patru clase V-VIII,
cinci cadre didactice ºi personal
nedidactic - 3 persoane, de la
ªcoala Gimnazialã Jiana Veche.

 Continuare în pag. 10
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Pompierul mehedinþean, plt. adj.
Dorin Bologa, a obþinut medalia

de bronz la competiþia desfãºuratã
în cadrul Campionatului Naþional
de Judo al Ministerului Afacerilor
Interne ce a avut loc, în perioada

30 - 31 martie, în localitatea
Cãlimãneºti din judeþul Vâlcea.
Peste 120 de pompieri, poliþiºti,

jandarmi ºi poliþiºti de frontierã, din
toatã þara, s-au luptat pentru a ocupa
un loc pe podium, etalându-ºi
mãiestria în judo - arta marþialã
japonezã, devenitã sport olimpic,
aceasta fiind o puternicã metodã de
autoapãrare.
   Din lotul reprezentativ al IGSU a
fãcut parte ºi un pompier din cadrul
Staþiei Strehaia, plt. adj. Dorin

Bologa, care a concurat la categoria peste 35 de ani, + 90 kilograme.
   Colegul nostru a dat dovadã de putere, concentrare ºi stãpânire de
sine,  eforturile pregãtirii fizice asidue fiindu-i recunoscute prin acordarea
medaliei de bronz. Deþinãtor al centurii maro, Dorin, crede cu tãrie cã
aceastã artã marþialã este mai mult decât un sport, fiind de fapt un mod
de viaþã bazat pe disciplinã, respect ºi perseverenþã.
   Îl felicitãm pe colegul nostru ºi ne mândrim cu el!

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Un pompier mehedinþean medaliat
la Campionatul Naþional de Judo al MAI

Cu prilejul Zilei Jandarmeriei
Române, la sediul Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Mehedinþi
s-a  desfãºurat vineri, 1 aprilie a.c.,
o activitate festivã în cadrul cãreia
18 cadre militare (2 ofiþeri ºi 16
subofiþeri) au fost avansate în grad,
înainte de expirarea stagiului
minim, pentru îndeplinirea
exemplarã a atribuþiilor de serviciu.

Avansãri în grad cu prilejul zilei
Jandarmeriei Române

   Totodatã, cu acest prilej au fost
prezentate ºi ordinele prin care personalul
unitãþii a fost recompensat cu diplome
de merit, mulþumiri ºi felicitãri.
   Activitatea încheie seria de
manifestãri organizate la nivelul
Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi, dedicate
aniversãrii a 172 de ani de la
înfiinþarea Jandarmeriei Române.

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

Marþi, 5 aprilie a.c., poliþiºti din cadrul Biroului Rutier ºi
Serviciului Rutier au desfãºurat o acþiune pentru prevenirea ºi combaterea
principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.
    S-a acþionat pe principalele cãi rutiere de intrare/ieºire din localitãþi, zonele pretabile
de manifestare a comportamentului agresiv în trafic ºi punctele cu risc rutier.
   În urma activitãþilor desfãºurate poliþiºtii din cadrul Biroului Rutier au
depistat în trafic pe Calea Tg.-Jiului un bãrbat de 49 de ani, din comuna
Malovãþ, în timp ce conducea un autoturism având o concentraþie de
0.20 mg/l alcool pur în aerul expirat.
   De asemenea, au fost aplicate 31 de sancþiuni contravenþionale ºi au
fost reþinute în vederea anulãrii sau suspendãrii 3 permise de
conducere. Totodatã, a fost constatatã o infracþiune la regimul rutier.
   Pentru contracararea aspectelor negative în trafic ºi prevenirea
accidentelor de circulaþie poliþia rutierã va continua acþiunile ºi
controalele pe sectoarele de drum din municipiu ºi judeþ.

Acþiune, la nivel naþional, pentru
siguranþa traficului rutier

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi au depistat 30 de cetãþeni strãini care se aflau într-un microbuz

pe comunicaþia DN 56A, aflatã în apropierea frontierei cu Serbia.

Treizeci de sirieni, depistaþi de
poliþiºtii de frontierã mehedinþeni

Ofiþer relaþii publice/Purtãtor de cuvânt, Agent de poliþie Ciocioanã Elena Gabriela

În data de 05.04.2022, în
jurul orei 00.05, poliþiºtii de frontierã
din cadrul Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Mehedinþi au
desfãºurat o acþiune specificã pe linia
prevenirii ºi combaterii migraþiei
ilegale în zona de competenþã.
Astfel, colegii noºtri au identificat ºi
oprit, pe comunicaþia DN 56A, în
localitatea Hinova, un autoturism
marca BMW, înmatriculat în România,
condus de un cetãþean român ºi o
autoutilitarã marca VW, înmatriculatã
în Bulgaria. La momentul efectuãrii
semnalelor regulamentare de oprire,
conducãtorul autoutilitarei ºi-a
continuat deplasarea aproximativ
500m, iar apoi a abandonat maºina.
În urma controlului efectuat în
compartimentul marfã au fost
descoperiþi 30 de cetãþeni strãini, fãrã
documente de identitate asupra lor.
A fost solicitat sprijin din partea
I.P.J Mehedinþi ºi I.J.J Mehedinþi
pentru cercetarea zonei în vederea
identificãrii ºoferului autoutilitarei.

ªoferul autoturismului, despre care s-
a stabilit cã avea rol de antemergãtor, ºi
cetãþenii strãini au fost conduºi la sediul
Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi pentru verificãri.
În urma primelor verificãri efectuate,
s-a stabilit cã cei în cauzã sunt
cetãþeni sirieni dintre care ºapte
minori, cu vârste cuprinse între 10 ºi
18 ani, ºi 23 de adulþi, cu vârste
cuprinse între 18 ºi 46 de ani.
La verificãri, adulþii au declarat cã
veneau din Bulgaria ºi doreau sã
ajungã în þãrile din vestul Europei.
În cauzã, poliþiºtii de frontierã
efectueazã cercetãri sub coordonarea
unui procuror din cadrul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Mehedinþi,
pentru sãvârºirea infracþiunii de
trecere frauduloasã a frontierei de stat
pentru cetãþenii sirieni ºi de trafic ºi
complicitate la trafic de migranþi, la
finalizare urmând a fi dispuse
mãsurile legale care se impun.

PURTÃTOR DE CUVÂNT,
Inspector de poliþie, LUCIANA LUPªA
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   Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucã s-a întâlnit,
la Palatul Victoria, cu rectorii din reþeaua RO
European Universities. Întrunirea a fost organizatã
de consilierul onorific al Prim-Ministrului
României pentru sprijinirea participãrii
universitãþilor româneºti la programele ºi
iniþiativele dezvoltate în Spaþiul European al
Educaþiei ºi în Spaþiul European al Cercetãrii,
Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universitãþii de
Vest din Timiºoara, instituþia care exercitã
coordonarea RO European Universities.
   În acest cadru, a fost analizatã tema redefinirii
spaþiului european din perspectiva învãþãmântului
superior bazat pe cooperare, pe punerea în comun a
resurselor umane ºi infrastructurii, pe incluziune ºi
mobilitate. Subiectele propuse de participanþi au
vizat, printre altele, rolul ºi implicarea active ale
universitãþilor româneºti în alianþele din care fac parte,
dar ºi asumarea unor iniþiative care sã ducã la crearea
unui cadru legislativ modern în domeniile educaþiei
ºi cercetãrii în România. A fost punctatã importanþa
mobilitãþilor studenþilor, a cadrelor didactice ºi a
cercetãtorilor ºi crearea unor sisteme simple ºi

Dezvoltarea reþelei de universitãþi europene din România, dezbãtutã de Prim-
Ministrul României, Nicolae Ciucã, cu rectorii din reþeaua RO European Universities

eficiente pentru recunoaºterea perioadelor de studii
ºi a activitãþilor desfãºurate inclusiv sub forma micro
certificãrilor. În plus, a fost dezbãtut ºi subiectul creãrii
entitãþilor legale aferente alianþelor universitare
europene, instrument care va uºura acordarea
diplomelor comune ºi integrarea acestui concept
în cultura academicã europeanã.
   Integrarea universitãþilor din România în alianþe
de universitãþi europene este un proces care se
realizeazã treptat, iar premierul Nicolae Ciucã a
subliniat cã va sprijini universitãþile româneºti
membre ale alianþelor în procesul de consolidare a
statutului lor. “Pentru învãþãmântul românesc,
adaptarea la piaþã este esenþialã ºi, în mod cert,
investiþiile din zona de cercetare ºi inovare sunt cele
care pot aduce valoare adãugatã. Iar asta se poate
face cel mai bine în instituþiile de învãþãmânt. Vã pot
spune cã aveþi tot sprijinul meu ºi vã încurajez sã îi
determinaþi ºi pe ceilalþi sã se implice în demers”, a
transmis premierul Nicolae Ciucã în cadrul discuþiei.
   România are în prezent zece universitãþi care fac
parte din alianþe europene, iar în viitorul apropiat
ºi alte universitãþi româneºti vor fi incluse ca

parteneri cu drepturi depline. Cele zece universitãþi
româneºti membre în alianþe europene reprezintã
peste 160.000 de studenþi, din totalul de peste
450.000 de studenþi înmatriculaþi la universitãþile
de stat din România (35,5% din total). Aceºtia fac
parte din zece comunitãþi de studenþi ale alianþelor
europene pe care le reprezintã universitãþile
româneºti membre, însumând un milion ºi
jumãtate de studenþi la nivel paneuropean. În urma
extinderilor preconizate pentru alianþele europene
în anul 2022, la care se vor alãtura ºi universitãþi
din România, în curând, aproape 50% din studenþii
români vor fi afiliaþi unor astfel de alianþe ºi vor
beneficia de oportunitãþile pe care acestea le oferã.
   La întâlnire, alãturi de prim-ministrul Nicolae Ciucã
ºi rectorii universitãþilor româneºti, membre ale
alianþelor universitare europene, au participat Gigel
Paraschiv, secretar de stat în cadrul Ministerului
Educaþiei, consilierii Primului Ministru, Marilen
Gabriel Pirtea ºi Sorin Costreie, dar ºi Robert Santa,
consilier în cadrul Administraþiei Prezidenþiale,
Departamentul de Educaþie ºi Cercetare ºi Mãdãlin
Bunoiu, preºedintele ARACIS.
   Zona universitarã a fost reprezentatã la discuþii
de membri din conducerile urmãtoarelor instituþii
academice, membre ale reþelei RO European
Universities: Universitatea Tehnicã de Construcþii
Bucureºti, Universitatea Bucureºti, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi, Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie “Iuliu Haþieganu” Cluj
Napoca, Universitatea din Petroºani, Universitatea
Politehnicã Timiºoara, Universitatea Politehnicã
Bucureºti, Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca,
Universitatea de Vest din Timiºoara, alãturi de
SNSPA ºi Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor
Studenþeºti din România. Horea Bãcanu

Icoana Învierii
Domnului, numitã ºi
Pogorârea la iad sau
“ A n a s t a s i s ”
(termenul grec
pentru „Înviere”),
poartã o adâncã
s e m n i f i c a þ i e
s i m b o l i c ã ,
reprezentându-L pe
Hristos biruitor

asupra morþii când îl scoate pe Adam din iad în
momentele morþii ºi Învierii Sale. Iisus, poziþionat
în centrul icoanei se apleacã pentru a-l ridica pe
pãrintele omenirii, Adam, aflat în genunchi
împreunã cu Eva. În spatele lui Hristos e pictatã
ceea ce se numeºte o „mandorlã” circularã,
simbolul prezenþei divine inefabile ºi este folositã
ºi în alte icoane, cum ar fi cea a Schimbãrii la Faþã.
Din acest nor luminos se remarcã primele raze de

ICOANÃ, Învierea lui Hristos Tempera pe lemn, sec. al XIX - lea

 Biroul de presã

luminã ale Învierii. În spatele lui Adam stau regele
Solomon ºi regele David, îmbrãcaþi în veºminte
împãrãteºti, cu coroanã pe cap, strãmoºi ºi profeþi
ai Mântuitorului. În spatele lui Solomon îl putem
vedea pe Ioan Botezãtorul.
Acesta este Înainte-
mergãtorul care a pregãtit
calea Domnului, L-a
precedat cu o moarte de
martir ºi a intrat înaintea
Sa în iad, în acelaºi fel în
care botezul sãu cu apã l-
a precedat pe cel cu Duh
Sfânt al lui Iisus. În
dreapta icoanei întâlnim
personaje din Vechiul
Testament: cei trei tineri
scãpaþi nevãtãmaþi din
focul unui cuptor încins
în vremea împãratului

Nebucadnetar. Lacãtele sparte care plutesc în
abisul negru din partea inferioarã a icoanei
simbolizeazã descãtuºarea, eliberarea sufletelor
din iad, eliberarea noastrã din temniþa morþii.
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (32)
   Gata, domnul ministru Câmpeanu a
slobozit prin Ordin de ministru, nr. 3505/31
martie 2022, structura viitorului an ºcolar,
2022-2033, adicã cel care nu va avea nici
trimestre, nici semestre, ci module. Cinci
module ºi cinci vacanþe începând cu 5
septembrie ºi pânã în 16 iunie 2023! Adio,
teze, adio, simulãri de Bac ºi de Evaluare
naþionalã, nimic din toate astea, doar o
evaluare iniþialã, la intrarea în noul an ºcolar
ºi una finalã, la terminarea anului ºcolar, în
rest, predare, ceva notare, dar nu se spune
clar - cum se vor încheia ºi când medii, dacã
ele vor mai exista - probabil, urmeazã sã fie
precizat în “normele metodologice” ale
Ordinului - cam asta am înþeles noi, pãcãtoºii,
din ce se vrea din Educaþia naþionalã la nivel
de preuniversitar, începând din toamna
anului acesta! Noi, ca noi, nepricepuþii, dar
iatã cam ce a spus stimabilul Constantin
Cucoº, profesor universitar doctor, care, ca
sã zicem aºa, se pricepe asta într-un material
apãrut pe site-ul R3Media: “Schimbãrile
radical anunþate de cãtre Ministrul Educaþiei
vor bulversa ºi mai mult procesele
educaþionale”. Cum aºa? Pãi, bine, cã mai
zice domn’ profesor, eliminarea tezelor ºi
înlocuirea lor cu “evaluãri standardizate ºi
computerizate” nu reprezintã decât “o
gesticulaþie pur administrativã, neavând
un temei psihopedagogic”.
   Dispariþia subitã a tezelor, haida-de, dar
ºi a simulãrilor de Bac ºi Evaluare,
domnule, chiar aºa, sã disparã? Da, dispar
ºi nimeni nu sughite de prin Ministerul
cu pricina din cauza asta, doar cã noi ne
amintim cum a reacþionat profesorimea ºi
bunã parte din cei care se mai ocupã cu
educaþia ºi psihologia, care au semnalat
faptul cã astfel de “simulãri” nu ar fi altceva
decât frecþii cu apã de ploaie la picioare
sãnãtoase, altfel. Adicã fãrã valoare nici
evaluativã, nici psihologicã, de mobilizare
la învãþare a copiilor, adolescenþilor-elevi.
Iatã, dispar ºi, gata! Dacã cei care au
semnalat inconsistenþa lor, atunci, au
rãmas nebãgaþi în seamã, cei care le-au
susþinut atunci, unde sunt, sã protesteze
la scoaterea lor din program, acum?
   Revenind la Ordinul comentat de distinsul
profesor Cucoº, mai desprindem din articolul
menþionat, ºi anume câteva întrebãri ale
acestuia, desigur, retorice atâta vreme cât
structura a fost deja publicatã, consultarea
“societãþii civile” fiind foarte firavã ºi grãbitã,
grãbitã: “pe ce se întemeiazã aceastã
propunere (articolul era publicat în
01.04.2022, cu trei zile înaintea publicãrii

oficiale, pe 04.04 - n.n.), dacã existã experienþe
sau studii care sã demonstreze cã organizarea
pe intervale mici a anului ºcolar, numite
module, conduce la o îmbunãtãþire a
activitãþilor didactice ºi a performanþelor
ºcolare; apoi, cât de importantã este forma -
respectiv, structurarea cronologicã, dacã ea nu
este corelatã cu sau <<umplutã>> cu
conþinuturi care sã genereze sau sã promitã o
creºtere a rezultatelor (…) cui i-a venit aceastã
idee ºi de cãtre cine a fost consiliat (…)”.
   Zadarnic, nici atunci, când s-au hotãrât
“simulãrile”, nu s-a deranjat nimeni sã
argumenteze solid chestiunea, s-au impus
prin Ordin, ºi, gata, s-a trecut la executare!
Aºa ºi acum! Asta se numeºte reformã, aºadar!
Mai exact, am îndrãzni noi, alt experiment pe
seama ºcolarizãrii copiilor de români, din
dorinþa de a fi… aliniatã la standardele
occidentale. Dacã occidentalizarea aceasta
este beneficã - ºi dacã, da, cât este de beneficã?
- nu mai intereseazã, se pare, e destul cã vor
ºi elevii - pãi, cum sã nu vrea, orice elev vrea
sã facã ºcoalã cât mai puþinã ºi sã aibã vacanþe
cât mai lungi ºi cât mai dese! - restul nu mai
conteazã, restul are mintea ocupatã cu criza
economicã, cu creºterea preþurilor, cu facturile
uriaºe la energie, cu rãzboiul, cu covidul, cu
pensiile mici, cu salariile care se tot
negociazã, dar bat pasul pe loc, cu ale vieþii
valuri, când sã se mai gândeascã ºi la
educaþia copiilor, la, auzi, ‘mneata, “structura
modularã” a anului ºcolar?
   Care este diferenþa, mai exact, între teza
clasicã ºi noua modalitate propusã, iat-o
desprinsã din argumentaþia dlui profesor
Cucoº: “Teza poate avea o funcþie
motivaþionalã, chiar corectivã, pe când
evaluarea standardizatã se centreazã pe o
funcþie puternic selectivã, clasificatorie,
decizionalã. Teza, ca instrument diferenþiat,
este apanajul profesorului, proba standardizatã
este generatã, asumatã, aplicatã unitar la nivel
de sistem (…) teza poate propensa sau evalua
creativitatea, inventivitatea, aplicabilitatea, pe
când probele standardizate vizeazã seturi de
cunoºtinþe adesea disparate, focalizate,
precise”. Douã scurte concluzii vizavi de cele
extrase: profesorul este scos din angrenajul
ºcolii, nu subtil, ci cu brutalitate - dispare
“apanajul profesorului”, teza ca “instrument
diferenþiat” - ºi doi, elevii vor deveni niºte
maºinãrii de execuþie, niºte minþi
“standardizate”, tip, vorba cântecului, “gândim
la fel, iubim la fel”! Omul Nou al Erei
globalizãrii se insinueazã tot mai adânc în
structurile Educaþiei, acolo, unde se lucreazã
cu mintea ºi sufletul copilului! C. Ovidiu

Principalul eveniment al începutului de lunã s-a
desfãºurat marþi când a avut loc ºedinþa de politicã
monetarã a BNR, unde s-a decis majorarea dobânzii de
referinþã de la 2,5 la 3%, conform cu aºteptãrile pieþei.

În comunicatul de presã care a urmat ºedinþei, se indicã urmãrirea
încetinirii inflaþiei pe termen mediu, precum ºi stimularea
economisirii, „în vederea readucerii durabile a ratei anuale a inflaþiei
în linie cu þinta staþionarã de 2,5 la sutã ±1 punct procentual, într-o
manierã care sã contribuie la realizarea unei creºteri economice
sustenabile în contextul procesului de consolidare fiscalã”.

Cursul euro a atins în perioada analizatã un minim al
ultimelor trei luni de 4,9431 lei iar media de miercuri a
fost stabilitã la 4,9447 lei, în timp ce tranzacþiile s-au
realizat în culoarul 4,941 - 4,948 lei.

Dupã atingerea în 22 septembrie 2021 a maximului istoric
de 4,9495 lei, cursul euro s-a cantonat în culoarul 4,93 - 4,949
lei, evoluþie semnalatã ºi de BNR: „cursul a cunoscut o ajustare
ascendentã, mult mai modestã totuºi decât cele evidenþiate în
regiune, ºi succedatã de o cvasi-stabilizare pe noul palier, în
contextul acþiunilor BNR în sfera gestionãrii lichiditãþii, dar ºi
pe fondul relativei calmãri ulterioare a volatilitãþii pe piaþa
financiarã internaþionalã, inclusiv sub influenþa iniþierii de cãtre
Fed a ciclului de creºtere a ratei dobânzii reprezentative”.

Miercurea aceasta, indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate
înainte de mai 2019, a urcat de la 4,62 la 4,68%. Indicele la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a urcat de la
4,70 la 4,78%, iar cel la 12 luni, care reprezintã rata dobânzii
plãtitã la creditele în lei atrase nivel interbancar, a crescut de la
valoarea stabilitã miercurea trecutã de 4,73 la 4,83%.

Cei care au luat împrumuturi dupã mai 2019 vor scoate mai
mulþi bani din buzunar. Indicele de referinþã pentru creditele
consumatorilor (IRCC) a crescut pentru trimestrul al doilea din acest
an de la 1,17% la 1,86%. Tendinþa ascendentã se va menþine ºi în
urmãtoarele trimestre, indicele având un decalaj de ºase luni.

Euro a crescut joia trecutã la 1,1184 dolari dar s-a
depreciat la sfârºitul perioadei la 1,0875 - 1,0926 dolari,
când indexul dolarului faþã de un cos al principalelor valute
a atins un maxim al ultimilor doi ani. Cursul monedei
americane a crescut de la 4,4372 la 4,5304 lei.

Aprecierea dolarului s-a datorat scãderii ratei ºomajului
din SUA cât ºi declaraþiei unui oficial al Rezervei Federale
conform cãruia politica Fed va urmãri un mix al majorãrilor
repetate ale dobânzii de referinþã ºi lichidarea rapidã a
activelor achiziþionate în ultimii ani.

Cursul monedei elveþiene a crescut de la 4,7924 la 4,8674
lei, cel de la finalul perioadei fiind stabilit la 4,8561 lei.

Media lirei sterline a urcat de la 5,8330 la 5,9339 lei.
Metalul galben fluctua miercuri în culoarul 1.917 -1.932 dolari/

uncie, valori apropiate de cele de la începutul sãptãmânii.
Aprecierea monedei americane a fost cea care a provocat creºterea
preþului gramului de aur de la 279,4986 la 281,0938 lei.

Aprecierea de la sfârºitul perioadei a dolarului a împins
în jos cotaþiile criptomonedelor. Bitcoin a alunecat la
44.470 - 45.520 dolari iar ether la 3.280 - 3.410 dolari.

Analiza cuprinde perioada 30 martie -6 aprilie.

 Radu Georgescu

Euro nu a reuºit în ultimele opt
luni sã treacã de 4,95 lei
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Academia Românã a celebrat
luni, 4 aprilie 2022, în Adunarea
Generalã festivã 156 ani de la fondare.
Manifestarea s-a desfãºurat în Aula
Academiei din Calea Victoriei nr. 125,
începând cu ora 10.
   Adunarea Generalã festivã a fost
deschisã de alocuþiunea acad. Ioan-
Aurel Pop, preºedintele Academiei
Române, care a subliniat rolul de
reper al societãþii româneºti pe care
cel mai înalt for de culturã al þãrii l-a
jucat încã de la înfiinþare.
   Evenimentul a fost marcat printr-un
grupaj de filme documentare, ce au
punctat principalele momente din
istoria de peste un veac ºi jumãtate a
Academiei Române.
   La 1/13 aprilie 1866, dupã Unirea
Principatelor Române, se înfiinþa la
Bucureºti una dintre primele instituþii
fundamentale pentru consolidarea
statului român modern, Societatea
Literarã Românã, reorganizatã un an
mai târziu în Societatea Academicã
Românã ºi transformatã în anul 1879
în Academia Românã.
   Încã de la constituire, Academia
Românã s-a dorit a fi cel mai înalt for
de consacrare ºtiinþificã ºi culturalã
al þãrii, care sã reuneascã
personalitãþi cu realizãri de excepþie
în toate domeniile spiritului.
   Misiunea Academiei Române,
concentratã iniþial pe normarea limbii
române ºi pe studiul istoriei naþionale,
s-a diversificat de-a lungul secolului
al XIX-lea, fiind reprezentatã de
preocupãrile membrilor a trei secþii
ºtiinþifice: literarã-filologicã, istorie ºi
arheologie, ºtiinþe naturale. În cadrul

Cartea cu titlul de mai sus,
apãrutã la Editura Hoffman 2021,
reuneºte alte douã volume anterioare
pe acelaºi subiect, revãzute ºi adãugite,
primul apãrut în 2000 la Editura
“Sedona” Timiºoara, acoperind
perioada 1957-1994, cel de-al doilea,
la Editura “Profin” Drobeta Turnu
Severin, în 2020, vorbind despre
perioada 1995-2020, acesta ultimul,
fãcând acolada peste cei 153 de ani
de atestare documentarã a miºcãrii
teatrale severinene, 1867-2020.
   Sintagma “istorie sentimentalã”
aparþine autorului cãrþii, Dan ªalapa, ºi
se referã la miºcarea teatralã
severineanã de la prima ei atestare
documentarã la 12 aprilie 1867, pânã
la stagiunea 2019-2020 trecând prin
forme de teatru “de amatori”,
“muncitoresc”, “popular”, “de tineret”,
“de proiect” numai “de stat”, nu, pentru
cã nu am avut aici, aºa ceva, în Severinul
nici modern, nici contemporan.
   Istoria a fost însã scrisã de multe

Ziua Academiei Române
156 de ani de la înfiinþare

acestor secþii s-au reunit exponenþii
elitelor intelectuale din epocã.
   Odatã cu progresul cercetãrii ºi
diversificarea ºtiinþelor, Academia
Românã a dezvoltat noi direcþii de
studiu, reflectând dinamica societãþii.
În prezent, Academia Românã are 14
secþii, acoperind domenii precum:
literaturã, lingvisticã, istorie,
geonomie, fizicã, chimie, biologie,
medicinã, agronomie, ºtiinþe
economice, ºtiinþe juridice, arte
plastice ºi cinematografie, ºtiinþa ºi
tehnologia informaþiei. Direcþiile
actuale ale Academiei continuã
misiunea sa iniþialã, aceea de a
participa activ la viaþa societãþii ºi de
a fi garantul unitãþii românilor din
toate provinciile istorice.
   Prin hotãrârea Prezidiului Academiei
Române din anul 2000, ziua
Academiei Române este celebratã în
fiecare an la data de 4 aprilie.

Biroul de comunicare al
Academiei Române

TEATRUL SEVERINEAN. O ISTORIE
SENTIMENTALÃ (1867-2020) de Dan ªalapa

colective de creaþie, la “casa de
culturã”, la “sindicate”, de “trupe
particulare”, de “studiou de tineret”, de
cãtre adulþi, de adolescenþi, de tineri,
de pensionari, chiar ºi de cãtre copii
când au cerut-o distribuþiile, toþi fiecare
îndrumaþi de metodiºti, de instructori,
de referenþi, de regizori profesioniºti
sau neprofesioniºti... O “istorie” care
a început a fi scrisã din 1982, deci de
acum 40 de ani, având acele apariþii
menþionate, în 2000 ºi în 2020.
   Lansarea oficialã va fi anunþatã în
timp util publicului severinean,
comunitãþii teatrale locale ºi
regionale, de ce nu, naþionale þinând
cont de reputaþia Teatrului popular
severinean ºi, la o mai micã
dimensiune, a celei a Studioului de
teatru Casa tineretului, o poveste în
304 pagini alb-negru ºi color.
   Lucrarea apare cu sprijinul
Palatului Culturii “Teodor
Costescu” ºi al Primãriei Drobeta
Turnu Severin.

   Odatã cu înfiinþarea ACR, ziua de
5 aprilie a devenit ºi “Ziua
Automobilistului’’.
   Automobil Clubul Român,
organizaþie neguvernamentalã fondatã
la 5 aprilie 1904, recunoscutã de Statul
Român prin Legea nr. 872/1909
membru al FIA din anul 1905, este
autoritate Sportivã Naþionalã (ASN)
pentru sportul  automobilistic ºi de
karting din România.
   Ca membru al FIA, ACR
implementeazã iniþiative de dezvoltare
a motorsportului din România, la
nivel grassroots ºi de implementare
a mãsurilor de siguranþã, astfel încât
motorsportul sã devinã un sport
accesibil tuturor participanþilor.
Automobil Clubul Român înseamnã,
privind în timpul istoric, un
patrimoniu de suflet ºi de fidelitate.
   Structuratã în toate  regiunile ºi
zonele þãrii, Asociaþia noastrã  se
bucurã de un patrimoniu imens, care
s-a transmis ºi  înnobilat mereu, mai
multor generaþii de membri.
   Generaþiile  de salariaþi ai Automobil
Clubului Român au cultivat spiritul de a
merge mai departe, chiar ºi în momente

 O.M.

Acum 118 Ani, la 5 aprilie 1904, se înfiinþa
AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN, moment care a

marcat dezvoltarea automobilismului din ROMÂNIA.
de cumpanã ale existenþei sale.
   Sucursalele Automobil Clubului
Român reprezintã  structurile de bazã
prin care asociaþia comunicã  permanent
cu membrii sãi aflaþi în judeþele þãrii ºi
prin care se asigurã pachetul de
beneficii, avantaje ºi facilitãþi puse la
dispoziþia acestora,  respectiv:
- asistenþã tehnicã rutierã 24 din 24 ore
pe tot teritorul României ºi în strãinãtate;-
depanare - transport cu autoplatforma
gratuit 50km dus - 50 km întors;- permis
auto internaþional, asistenþã juridicã
gratuitã pe linie auto;- reduceri de preþ la
conbustibili auto; - verificarea tehnicã
generalã a automobilului gratuit pentru
membrii ACR; - întreþinerea curentã a
autototurismului în staþiile de asistenþã
tehnicã ale ACR; -  reducer de preþ la
inspecþia tehnicã periodicã ce se face în
Staþiile partenere autorizate de Registru
Auto Roman ºi în Staþiile proprii; -
reduceri de preþ la ºcoala de ºoferi pentru
obþinerea permisului de conducere.

La Mulþi ANI ACR !

Echipa ACR
Drobeta Turnu Severin,

str. Alexandru Bãrcãcilã nr. 2 Parter
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O snoavã cu tâlc care circulã în
spaþiul virtual defineºte fidel
realitatea zilelor noaste:

„Întrebare: Care este diferenþa
dintre teoria conspiraþiei ºi
realitate?

Rãspuns: … de câteva luni!”
Faþetele lumii actuale sunt

asemenea unui caleidoscop în
miºcare perpetuã, dar imaginile
create sunt departe de a fi simetrice,
ele se aºeazã în ochii privitorului
haotic, aparent fãrã sens, fãrã vreo
„lege” a raþiunii existenþiale. Legile
teoriei conspiraþiei devin realitate.
Asemenea caleidoscopului
„asimetric”, din când în când,
„Istoria se trezeºte, se burzuluieºte,
cheamã notarul ºi schimbã
testamentul” cum scrie Mijomir
Mecu într-un text bine chibzuit.

Dacã în urmã cu vreo zece ani,
cineva ar fi descris haosul în care
omenirea se situeazã azi, ar fi fost
echipat urgent cu cãmaºã de forþã
ºi trimis la izolare. Acum, îmbrãcaþi
„la patru ace” în costume Armani
(pe banii contribuabilului român)
„loazele” prezidenþiale,
guvernamentale ºi parlamentare fac
turism intens în scopuri personale
ºi de ochii lumii la vreun summit
sau întâlniri cu „neica nimeni”,
unde primesc ºepcuþe sau porunci
(vezi recenta vizitã a unor oficialitãþi
româneºti în S.U.A. despre care,
cineva spunea: „… dacã dl. Florin
Cîþu rãmânea în America încã vreo
câþiva ani, se bucura ºi P.N.L. ºi
România ºi banca din S.U.A. unde

„Cianura de potasiu” din viaþa cotidianã
are încã datorii!”).

Cu riscul de a fi  catalogat
„conspiraþionist” sau „putinist” ºi
pus la „index” precum cei care
afiºeazã litera „Z” în Germania
(pasibili de urmãrire penalã -
potrivit Reuters), chiar dacã litera
„Z” nu face parte din alfabetul limbii
ruse -, readuce în actualitate
afirmaþia lui Dinu C. Giurescu: „A fi
astãzi patriot în România este
aproape o infracþiune!”.

La ora actualã, Terra seamãnã mai
degrabã cu un imens spital psihiatric,
cãruia i-au fost smulse uºile,
pacienþii au evadat, apoi unii dintre
ei au fost instalaþi ca ºefi de stat în
coloniile globaliste. ªtirile false din
panoplia propagandei de rãzboi rãsar
ca ciupercile dupã ploaie, odatã cu
adevãrul care iese la suprafaþa apei.
Tare aº vrea sã fiu contrazis cu
argumente corecte. Da, suntem în
rãzboi - ºi nu mã refer la ce se
întâmplã în þara artificialã vecinã,
condusã de „un actor grãbit”, ce se
dã în stambã sub regie „maidanezã”.
Nu mã refer la operaþiunea de
„salubrizare” complexã a
laboratoarelor americane (se pare cã
ar fi peste 336 în vreo 30 de þãri ale
lumii) de cãtre armata Federaþiei
Ruse, nici la declaraþiile
iresponsabile ale saltimbancului
senil de la „The White House”, care
vrea rãzboi cu Rusia. Mã refer la
Rãzboiul Total declanºat de pãpuºarii
din spatele cortinei pentru
oficializarea mult doritei „Mari
Resetãri”, ceea ce confirmã cuvintele
regretatului economist român
Anghel Ruginã, rostite în urmã cu
peste douã decenii: „Am interesul ca
poporul meu sã afle... Sã afle ºi sã
înþeleagã! Sã înþeleagã cã la nivel
global « cãrþile sunt fãcute »!
Oamenii ãºtia sunt prea deºtepþi ºi
prea puternici!...”[1].

Recenta declaraþie a lui Igor
Kirillov - ºefului trupelor ruse de
protecþie nuclearã, biologicã ºi
chimicã - deconspirã gravitatea

faptelor (confirmatã chiar de
fostul Adjunct al Secretarului de
Stat al S.U.A. - Victoria Nulland):
„Operaþiunea militarã specialã a
Rusiei în Ucraina a fãcut posibilã
încetarea activitãþilor a cinci
biolaboratoare de la Kiev care
lucrau cu agenþi patogeni de
antrax, holerã ºi pesta porcinã
africanã. […] Încetarea
activitãþilor a cinci biolaboratoare
de la Kiev, care au lucrat cu
agenþi patogeni de antrax,
tularemie, brucelozã, holerã,
leptospirozã ºi pesta porcinã
africanã, este un rezultat
important al operaþiunii speciale
a Forþelor Armate Ruse. […]
Dovezile confirmã implicarea acelor
laboratoare în activitãþi comandate
de Departamentul Apãrãrii al
SUA”[2].

Filtrând informaþiile, fac o
paralelã ºi încerc sã înþeleg de ce
oare prestigiosul Institut
„Cantacuzino”, care producea
vaccinuri antipolomielitã
(cunoscutul „Polidin”) a ajuns
„Institutul Naþional de Cercetare-
Dezvoltare Medico-Militarã «
Cantacuzino », instituþie de drept
public, care desfãºoarã activitãþi de
interes strategic în domeniul
asigurãrii protecþiei intereselor
esenþiale ale siguranþei stãrii de
sãnãtate a populaþiei”.

Noua inscripþie a firmei seamãnã
mai degrabã cu reclama de circ care
circula în perioada interbelicã prin
bâlciurile mioritice „Pe-afarã-i
vopsit gardu’/ Înãuntru-i leopardu’
!”, ºi întreb nedumerit: de ce din
cel mai mare institut de seruri ºi
vaccinuri din România ºi din
Europa de Sud-Est, considerat al
doilea ca valoare dupã Institutul
„Pasteur” al francezilor, Institutul
„Cantacuzino” a ajuns - aparent -
un fel de depozit militar de tranzit
pentru vaccinuri expirate. Dacã
apreciem ca realã declaraþia lui Igor
Kirillov, o întrebare este inevitabilã:
nu cumva „leopardu’“ e altceva
decât spune înscrisul de pe firmã?
„Partenerul strategic” nu doarme!

Ucraina invadatã de ruºi,
ucrainenii pleacã din þara lor,
ajutoare româneºti pentru refugiaþi

faþã în faþã cu neglijare totalã
pentru sãracii României…
Adevãrul a tot umblat cu capul
spart, dar încet, încet, a început sã
se vindece. Românii au început sã
se trezeascã ºi constatã cã nu toþi
„refugiaþii” „ucraineni” sunt
ucraineni. Ba mai mult, drept
„recunoºtinþã” pentru modul cum
sunt trataþi ucrainenii în România,
Oleg Tyagnibok, liderul partidului
ucrainean „Svoboda”, cu câteva
zile în urmã a afirmat: „În Ucraina,
doar ucrainenii sunt autohtoni.
[…] Ucrainenii trebuie sã-i
ucrainizeze pe non-ucraineni.
Ucrainizarea poate fi realizatã doar
cu ajutorul sterilizãrii în masã a
populaþiei sub pretextul vaccinãrii,
rãspândirii virusurilor mortale,
infecþiilor, întroducerii otravei în
reþelele de apã potabilã. […]
Biomasã amorfã vorbitoare de
limbã rusã de stomacuri vii -
aceastã turmã trebuie eliminatã. În
Ucraina, cu o populaþie de 45
milioane, dispariþia a 6 milioane va
trece neobservatã. E necesar sã fie
eliminatã fizic inteligenþa rusofonã,
toþi ucrainenofobii, toþi membrii
partidelor ºi organizaþiilor anti-
ucrainene. Nu numai cei pro-ruºi,
ci ºi pro-români, pro-maghiari,
pro-tãtari”[3].

Câtã dreptate are înþelepciunea
strãbunilor: „Facerea de bine e
înjurãturã de mamã”!

Aranjament grafic - I.M.

[1] https://www.art-emis.ro/analize/stapanii-lumii - 16 iunie 2012
[2] https://flux24.ro/seful-trupelor-ruse-de-protectie-nucleara-biologica-si-chimica-
5-laboratoare-secrete-din-kiev-lucrau-cu-agenti-patogeni-de-antrax-tularemie-
bruceloza-holera-leptospiroza-si-pesta-porcina-af/ - 31 martie 2022
[3] https://www.ziuanews.ro/stiri/liderul-unui-partid-parlamentar-din-ucraina-vrea-
lichidarea-rom-nilor-e-necesar-s-fie-elimina-i-fizic-sterilizare-n-mas-virusuri-mortale-
1569472 - 23 martie 2022

Ion Mãldãrescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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La PNL se va produce „generalizarea” de
rãzboi. Nu era nicio surprizã cã zilele lui
Florin Cîþu erau numãrate de mult. De când
a pierdut relaþia cu preºedintele Iohannis ºi
postul de premier. Era foarte clar cã nu va
mai rezista mult timp în postul politic, mai
ales cã nu s-a ferit sã îl critice pe premierul
care îi este coleg de partid. I-a reproºat cã le
þine partea miniºtrilor de la PSD, în
defavoarea celor de la PNL. Au apãrut ºi
tensiuni în ºedinþele de Guvern, în care
protagonist a fost omul de încredere al lui
Florin Cîþu. Este deputatul Dan Vîlceanu,
care a demisionat, de asemenea, din
conducerea PNL, din postul de secretar
general. Cel mai important post din PNL.
Secretarul general este de fapt omul care
conduce partidul ºi care îi face agenda
preºedintelui.

Vîlceanu nu mai avea cum sã reziste în
conducerea partidului, în contextul în care
Florin Cîþu a fãcut un pas în spate. ªi va
mai face unul în mod cert de la conducerea
Senatului. Doar preºedintele i-ar mai putea
salva scaunul lui Florin Cîþu de la Senat.
Nu cred cã va fi cazul, având în vedere cã
sunt mulþi care stau la coadã ºi care au
trecut deja din barca fostului premier în
barca actualului premier.

Acesta va fi ºi omul care va candida pentru
postul de preºedinte la Congresul
extraordinar din aprilie. Premierul general
Nicolae Ciucã nu are nicio legãturã cu
politica ºi cu jocurile politice. Seamãnã puþin
cu Florin Cîþu din acest punct de vedere. Este
însã general ºi nu unul care nu a trecut prin
misiuni ºi care a primit sãltarea în grad
acasã, în plic, la fel cum s-a întâmplat în

„Generalizarea” de rãzboi a PNL.
Urmeazã mutarea PSD

   Reputatul regizor ºi actor de comedie, Dan Tudor, revine în
lumina reflectoarelor cu cea mai fantezistã ºi mai actualã comedie
a anului!!!
Îmbrãþiºãri pe ascuns, soþi geloºi, soþii nevinovate,aventuri
„politice” la cel mai înalt nivel ºi un salvator...mincinos.
Marii actori de comedie, artiºti iubiþi de publicul românesc din toatã
lumea: Adrian Pãduraru, Corina Dãnilã, Anca urcaºiu, Andrei Duban,
Ada Navrot, Afrodita Androne, Orodel Olaru ºi Dan Tudor, vã invitã la

O COMEDIE DE ZILE MARI!
Haideþi sã râdem, umorul este medicament, mai ales ASTÃZI!
Spectacolul va avea loc în sala de spectacole a Palatului Culturii
“TEODOR COSTESCU”, luni, 16 mai 2022, ora 19.00.
Preþul unui bilet este de 65 lei, indiferent de locul în salã. Biletele
sunt disponibile începând din 22 martie 2022, la Agenþia Teatralã
a Palatului Culturii „Teodor Costescu”, situatã la intrarea în sala
de spectacole ºi online pe iaBilet.ro.
Programul Agenþiei Teatrale:
Luni-Joi, orele 09:00-15:00; Vineri, orele 09:00-13:00

cazul câtorva sute de generali de carton pe
care îi are România. Unii spun cã România
are câteva mii de generali fãcuþi la gura sobei.

Ciucã nu are legãturã cu politica ºi cu
jocurile politice subterane. Dar a avut timp
sã înveþe ºi sã devinã mai experimentat. Unii
ar spune cã va fi luat cu fulgi cu tot de greii
din PNL sau PDL care au o altã experienþã
ºi care îl vor trãda la fel de repede, precum
au fãcut cu Florin Cîþu. Imediat au schimbat
macazul. S-a vãzut cã faþã de Ludovic Orban,
Florin Cîþu a fost mult mai singur. Nu se
poate baza decât pe un singur om. Cu Orban
au plecat mai mulþi.

Dar trebuie sã vedem tabloul de ansamblu.
Nici nu a contat cine este ºef al PNL, ci doar
cine s-a bucurat de susþinerea preºedintelui
Klaus Iohannis. Totul a fost cum a dorit ºeful
statului. Acesta s-a comportat ca un preºedinte
de facto al PNL ºi a hotãrât ce ºi cum. Prin
urmare, era de aºteptat ca liberalul cu funcþia
cea mai înaltã în stat sã fie ºi liderul partidului.
Aºadar, este mai degrabã o formalitate ca
Iohannis sã îºi punã favoritul de acum la
conducerea PNL. Data viitoare va fi altul. Este
vorba de niºte nume ºi nimic mai mult.

Cert este cã liberalii au schimbat într-un
an trei preºedinþi. Ceva se întâmplã la
partidul aflat la guvernare. A fost Orban care
a fost mazilit de cãtre Klaus Iohannis. A fost
dat la o parte pentru cã nu a mai avut
binecuvântarea lui Klaus. Acesta din urmã
avea un alt favorit: pe Florin Cîþu la vremea
respectivã. Avea nevoie de un obedient pe
postul de premier ºi de ºef de partid. Tocmai
pe Orban care i-a fost ºef de campanie ºi a
lucrat la al doilea mandat de preºedinte a
fost ras. A venit Cîþu, care nu a avut vreun

rol aparent în viaþa lui Klaus
Iohannis. A fost doar un pion,
un element de sacrificiu în
drumul lui Klaus Iohannis în
politicã, viaþã ºi administraþie.
A fost dat la o parte mai repede
decât Orban. Acesta din urmã
parcã a mai spus una alta, a
mai tras de timp. A apucat chiar
sã candideze ºi a fost învins de
tabãra lui Iohannis.

În cazul lui Florin Cîþu a fost
mult mai simplu ºi rapid. A fost
pãrãsit într-o zi de tot partidul,
când a plecat în SUA, la
plimbare. La revenire s-a trezit
cã nu îl mai susþine nimeni ºi i
se cere capul.

“CLÃTITE cu MINCIUNI”

 continuare în pagina 14
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Era bucuros de fiecare datã când ne
revedeam, mai ales în Severin. Îl sunam pe drum
ºi-i spuneam cã-i fac o vizitã-fulger. Bãiatul meu,
Ducu, avea probleme de afaceri în zonã ºi plecam
cu el când fãcea ruta Severin-Orºova. La Orºova
mã aºtepta poetul Nicolae Jinga.
   La Severin, prozatorul Sorin Vidan. Vechi prieten
ºi complice în discuþii despre viaþã ºi literaturã,
atât de vechi cã nu mai ºtiu când ne-am cunoscut.
Poate, dupã 1990 când am ajuns la festivalurile
organizate de ei în oraºul de pe Dunãre. Cât de
mult îi invidiam! Nu pentru festivaluri, ci pentru
Dunãrea care mângâie marginea sudicã a oraºului.
Mã duceam s-o vãd imediat ce soseam, iar apoi îl
cãutam pe Sorin. Râdeam cu el, prin 1995, când,
la o masã unde era ºi Cezar Ivãnescu, ne distram
copios: apãruse cartea lui Livius Ciocârlie,
„Fragmente despre Vid”, iar Sorin credea cã titlul
e greºit. Ar fi trebuit sã se numeascã „Fragmente
despre Vid(an)”. Râdeam ca niºte adolescenþi puºi
pe ºotii ºi bãtrânii de la masã nu ºtiau ce ne apucase.
   Când a debutat cu „Animalul confesiv” (1995),
Dan C. Mihãilescu a scris despre el o cronicã în
22: „Ciorãneii blânzi”. Alt prilej de glume între noi
doi. Era îndrãgostit de jurnal, de confesiunea intimã
pe care autorul ºi-o face sieºi ºi poate posteritãþii.
Citea avid tot ce gãsea. A scris despre cartea lui
Eugen Simion, „Ficþiunea jurnalului intim”. A
publicat recenzia în LAMA, suplimentul pe care îl
fãceam la Craiova, iar dupã ce a citit-o, Simion a
vrut sã-l cunoascã ºi sã-l… angajeze la filiala din
oraº a Academiei. Dar Sorin iubea Severinul,
melancoliile oraºului precis desenat lângã malurile
bãtrânei Dunãri. O melancolie de care nu a scãpat

toatã viaþa. Tot acolo, în LAMA, a publicat pentru
prima oarã fragmente din „Abisex” (apãrutã în
2007), sub pseudonimul Sorin Delaskela, stârnind
o micã furtunã în redacþie ºi pasiuni la chioºcurile
de ziare din oraº. Vorbeam la telefon ºi râdeam în
hohote de impactul prozelor sale în rândul
pensionarilor care cãutau ziarul la chioºcuri! Ne
amuzam de furia redactorului ºef al ziarului, care
aflase ce publicã de la o doamna profesoarã din
oraº. Literatura are mesagerii sãi necunoscuþi.
   Scriam atunci: „Abisex este o suitã de proze scurte
care se pot citi ºi ca roman de sine stãtãtor, în care
un personaj no name iese din gãoacea protectoare
a sinelui larvar printr-o confesiune izbitoare despre
ratare, sexualitate ºi multã angoasã existenþialã. A te
prãbuºi fãrã opreliºti - iatã singurul scop al unui
faloscriptor care-ºi iubeºte propriul dezastru ºi îl
observã necruþãtor pe al celorlalþi. Lumea lui
Delaskela aminteºte cumva de cea a lui Anton
Holban, prin fineþea observaþiei psihologice ºi a
notaþiei despre un sine care nu poate ieºi din
imaturitate - întrucât nici nu-ºi propune -, cu un plus
de violenþã a limbajului ºi a descrierilor sexuale pe
care autorul “Daniei” nu ºi-ar fi permis-o”.
   Apoi a avut o dramã personalã. Soþia. Sinucidere.
A plecat în Africa, Maroc. Ar fi vrut sã rãmânã acolo.
A revenit. Voia sã i se piardã urma în Bucureºti. S-
a întors dupã un timp. Nu-ºi gãsea locul.
   În noiembrie 2010 a fost invitat la „Scriitori la
Tradem”, proiectul pe care îl coordonam la Casa
de Culturã Traian Demetrescu. Am discutat alãturi
de cei prezenþi despre cartea sa de atunci, „Noaptea
pisicilor lungi”. Aceeaºi linie felinã, suplã,
labirinticã a prozei unui solitar. Un însingurat care
zâmbea oamenilor. Mã uit pe ce spuneam atunci
când l-am prezentat: „Delaskela se prezintã
aidoma unui pesimist de sorginte
schopenhauerianã, cu o poezie personalã însã,
identificatã în special în felul în care se apleacã
asupra detaliilor de viaþã ºi a zugrãvirii unor
personaje pe care le priveºte cu detaºare ºi cu
milã în acelaºi timp”. Detaºare ºi milã…
   Când, în 2019, a primit Premiul „Cartea discretã
a anului”, pentru volumul de proze „Destrãmare”
(Ed. Paralela 45) mi-a spus asta cu tonul cel mai
natural cu putinþã. Nimic emfatic, nimic zgomotos.
M-am bucurat pentru el, premiul a fost acordat de
un juriu competent, Radu Vancu, Simona Sora,
Ciprian Mãceºaru. A primit premiul Cartea anului,
acordat de filiala Craiova a USR, pentru aceeaºi
carte. Mã bucur cã juriul craiovean a avut flerul sã
premieze aceastã ultimã carte a sa antumã, la
lansarea cãreia am asistat la Târgul de carte
Gaudeamus Bucureºti. Fotografiile de atunci ne
aratã ca pe vremuri: râdem ºi ne bucurãm cã suntem
împreunã, într-o mare de celebritãþi ºi de anonimi
târgoveþi de care nu ne pasã. Nu ºtiam cã viaþa, tot
ea, ne va ºterge zâmbetul de pe faþã într-o zi. Am

cãlãtorit la Severin ºi în 2020, aºa îmi amintesc.
Era marcat de pandemie, dar îl îmbãrbãtam ºi mai
puteam încã râde.
   Am gãsit de curând ceva, un interviu dat de el
unei publicaþii: “ªtiu cã la un moment dat, mergând
prin oraº în primele sãptãmâni dupã 15 martie,
am fost copleºit. Un aliaj ameþitor, straniu:
vitalitatea soarelui, splendoarea copacilor înverziþi,
ºi absenþa (cumva apãsãtoare ºi irealã) oamenilor,
pustietatea strãzilor. Un iz de Cernobâl plutind în
aerul pur, primãvãratic, strãpuns de ciripitul
pãsãrilor. Plimbam câinii ºi ascultam în cãºtile
telefonului un concert disco din Moscova anilor
trecuþi, cuJoy cântând „Touch by touch” în zumzetul
policrom al mulþimii de spectatori, iar contrastul a
devenit sufocant. În aprilie a murit tata (cancer), s-
a stins repede, abrupt, dupã o suferinþã care ne-a
împietrit inimile. Au fost apoi sãptãmâni ºi luni de
teamã ºi frustrare. Nu am putut sã mã relaxez
aproape deloc. Mai tot timpul, cum spune la un
moment dat Heidegger, “pluteam în angoasã”.
Nu am scris. Pentru scris e nevoie de distanþare.
E un mecanism care se strânge încet, asemeni
celui care armeazã ceasul”.
   Ceasul care s-a oprit pentru el: din 1 aprilie Sorin
nu mai e. Era ora 16.00, încercam sã plec spre casã
din biroul de la teatru când a sunat telefonul. Valentin
Vasilescu, prietenul sãu, mi-a vorbit cu o voce
gâtuitã: poate ar trebui sã stai jos. Am o canapea
aici, în birou, am glumit eu. Sorin nu mai e. Ce glumã
mai e ºi asta (pe drum, cât am mers pe jos cãtre
casã, am tot sperat cã Valentin a fãcut doar o glumã,
o glumã proastã)? Nu e nicio glumã: Sorin nu mai
e. Am vãzut un filmuleþ seara, pe net, cu el cãzut jos,
în ploaie, ºi mi s-a rupt inima. Am simþit cã sunt
sfâºiat. Îl revedeam cu ochii minþii pe Patrel Berceanu,
cãzut pe stradã, la 55 de ani. Sorin avea 54.
   Noi acum suntem deodatã foarte bãtrâni ºi nu
înþelegem de ce el nu mai este printre noi. Spune
o vorbã, Sorine…

Nicolae Coande Despre tãcerile lui Sorin

 urmare din pagina 3
Activitatea practicã desfãºuratã în curþile celor douã
ºcoli, a fost urmatã de susþinerea de cãtre
reprezentantul Direcþiei Silvice Mehedinþi ing.
Ciochinã Cristian Dorin a unei prelegeri la clasã,
unde le-a vorbit elevilor despre funcþiile de
protecþie ale pãdurilor, menþionând faptul cã
pãdurile sunt importante nu numai pentru lemnul
care ni-l furnizeazã, ci ºi mai ales prin
extraordinarele servicii de naturã ecologicã,
sanitarã ºi esteticã pe care le aduc societãþii umane.
   La final le-a fost explicat copiilor faptul cã, fãrã
pãduri planeta noastrã ar arãta un deºert selenar,
cum se prezintã de altfel centura de deºerturi
subtropicale în continuã expansiune. În lupta
împotriva deºertificãrii, a aridizãrii climatului, a
erodãrii ºi degradãrii solului, pãdurile reprezintã
singura alternativã posibilã. Ocrotirea pãdurilor
este o datorie copleºitoare atât faþã de noi, cât ºi
faþã de generaþiile viitoare, care au dreptul la o
moºtenire naturalã nealteratã ºi cât mai funcþionalã.

Responsabil Educaþie ecologicã
Ing. Ciochinã Cristian Dorin

Pãdurea - rãdãcina sufletului
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 ... m-am trezit buimac în jurul orei 5,
privind în jurul meu ºi revenind de unde
fusesem lent, ca o plutire, veneam de undeva
din visul de dimineaþã, când fusesem pe
marginea coperiºului Teatrului, chiar pe
margine, mergeam firesc, ºi m-am rezemat de
lira lui Apollo, am privit oraºul de acolo, totul
se vedea într-o luminã lãptoasã dar ºi acoperit
în ceþurile miºcãtoare ºi imediat, i-am auzit
vocea lui Sorin, nu te rezema de ea, cã este la
fel de crãpatã..., în dreapta mea, lângã pasãrea
leoninã, grifonul fãrã cap, era el, avea aproape
de el, o trusã mare cu scule, ºi în clipa aia am
scos un sunet de uimire, în vise nu se aud
sunete, doar credem noi cã auzim, vãzând aripa
grifonului desfãcutã, aºezatã cu grijã lângã
Sorin, iar în interiorul statuetei, multe rotiþe,
arcuri, luminiþe colorate care sclipiceau, cumva
muzical, iar el, umbla cu o sculã, un fel de
mânã ce þinea o cheie. Pãrea ceva vechi, de pe
vremurile cruciaþilor... iar eu m-am apropiat ºi
i-am spus... Ce faci Sorine? El, fãrã sã se
întoarcã, nu vezi? Repar vehicolul acesta care
mã va duce departe, departeeee... ce chestie,
zic eu privind fascinat maºinãria interioarã a
grifonului, nimeni nu a ºtiut cã aºa aratã în
interior statuetele astea... Greºeºti, m-a oprit
el, de data asta privindu-mã ºi ridicând
ustensila cu care meºterea, în sus, nici vorbã,
mulþi ºtiu dar nu spun... a continuat sã
meºtereascã, scotea atent mici obiecte ce
pãreau ca niºte vietãþi, le ºtergea cu atenþie,
avea o pânzã neagrã în stânga ºi le reaºeza la
loc la fel de atent, ºi chiar dacã spun nimeni
nu-i poate pricepe... pot sã te-ntreb ceva zic
eu încet, parcã-mi era fricã sã nu mã audã
celãlalt grifon, poþi, ce ce sã nu poþi? Ce s-a-
ntâmplat, de fapt?...
el aºeazã aripa cu atenþie ºi strânge niºte
cleme, zbang, zbang, apoi se ºterge pe mâini
cu pânza aceea neagrã, mâinile sale devin
translucide, apoi o împãtureºte ºi o pune în
buzunarul de la piept al cãmãºii...
   “...Acest eveniment strict personal care e
moartea, strict individual, delimitat
individual, delimitat sever, rupt din orice
context metafizic, istoric sau social, desprins
de orice generalitate ºi care se va întâmpla,
simplu, clar, fãrã nici un echivoc. Dar cine
putea înþelege, pe atunci?...”
   ...mergem spre port?, zic eu...el dã din cap
fãrã sã se opreascã din text... pentru cã textul
sãu nu se va opri niciodatã... textele nu mor
chiar dacã nu sunt citite... cartea sa va fi pusã
în raftul Bib. Jud. ºi va fi cititã de spiritele
ce bântuiesc spaþiile Teatrului...
   “...Moartea era îndepãrtatã. O þarã aflatã
undeva la capãtul lumii cunoscute de voi,

VIS CU GRIFONI ªI SORIN DELASKELA

   Este greu sã scrii la trecut, despre Sorin Vidan. Ajunsese
la vârsta în care tânjea dupã calitatea sufletului. Tânjea dupã
cel ce înþelegea cine este. Cel care îl punea pe aceeaºi
“paginã” cu el, era preferatul lui! Am învãþat multe împreunã
din relaþiile din trecut ºi de aceea, acum, tânjesc eu dupã
el... N-a fost interesat ºi nu mi-a amintit niciodatã de vechile
mele tipare de comportament. În preajma lui întotdeauna
aveam posibilitatea de a purta o conversaþie plãcutã cu un
om inteligent. Era extrem de atractiv pentru oricine intra în
discuþie cu el. Avea concepte serioase ºi permanent se
gândea la “sensul” vieþii. Era bãrbatul care recunoºtea
oricând darul inimii ”celuilalt”, pentru cã devenise înþelept.
Era bun, ori de câte ori se putea. ªi putea aproape
întotdeauna. Vorbele lui “zideau” nu “dãrâmau”,
“mângâiau” nu “judecau”. Nu ºtia sã condamne ºi avea
darul rãscumpãrãrii, dãruind. Lãsa urme peste tot pe unde
trecea. Urmele sale se pot încã vedea, pentru cei ce ºtiu privi
într-acolo, pe toate obiectele pe care le-a atins. Referindu-se
la o anumitã cotiturã profesionalã din viaþa mea, nu cu mult
timp în urmã, Sorin îmi spunea: “Trebuie sã ºtii când se
încheie o etapã în viaþa ta. Dacã te încãpãþânezi sã rãmâi mai
mult decât este necesar, pierzi bucuria de a trãi ºi sensul
vieþii!” L-am ascultat. Avea dreptate! I-am mulþumit ºi atunci,
îi mulþumesc ºi acum!Pentru Sorin însã, ultima “etapã” s-
a jucat în ...ceruri, pe 1 aprilie 2022, puþin dupã prânz,
dar a pierdut ...meciul vieþi! Amintire veºnicã prietene ºi
te rog, pune o vorbã bunã ºi pentru mine acolo sus, cã eu
aici jos, cât voi mai exista nu te voi uita!

Cu durere maximã,
Neluþu, cum îþi plãcea þie sã-mi spui

la marginea hãrþilor, cu stâncile adâncite în
ocean. Este doar o poveste, o poezie ºoptitã
la mese, spre groaza tuturor, de o femeie
tânãrã ºi beþivã venitã din Est împreunã cu
soþul ei, Fodia, inginer naval...”
    “...lucrurile trebuie luate ca atare. Asta este
singura atitudine care vã mai poate liniºti...”
   “...de fapt, dupã tot iureºul, ce mai eram
dacã nu un biet animal încolþit, un bãtrânel
cu gleznele reci ... ºi dacã îmi era fricã de-
adevãratelea de ceva, îmi era fricã de viitor,
de ce putea însemna acel viitor, acest teritoriu
nesigur, neclar, de umilinþele pe care le
îngânã. ªtiam cã pânã la urmã, moartea mã
va gãsi ºi pe mine, aºa cum i-a gãsit pe fiecare
în parte... apropiaþi, prieteni, cunoºtinþe...”
   ... ne apropiem de port, se zãreºte deja
Dunãrea, ceva albastru precum în valsurile
vieneze, cu tot felul de catarge care lasã
malurile... zic, pentru cã el pluteºte tãcut lângã
mine, mereu în dreapta..., Sorine, ºtiu cã tu nu
credeai în chestii dintr-astea de care, tot de fricã
mã agãþ ºi eu, dar am întrebat Oracolul...
   ...tace...
  ...metaforic spre ocult este vorba despre
o pasãre albã, care a intrat într-o cuºcã,
care era un fel de închisoare, nu un loc
al siguranþei ºi care vãzând cea mai
preþioasã parte a libertãþii pierdute a fost
chinuitã de remuºcãri... trebuia sã te
fii retras ca sã nu ajungi într-o situaþie
disperatã, iar aventurarea într-o direcþie
fãrã mãsuri de precauþie, de aceea ai
ajuns într-o parte a soartei tale cu multe
remuºcãri... aºa zice Oracolul
   ...”poate, dar mai este resemnarea... Într-
o zi te resemnezi... te închizi în tine. În ce a
mai rãmas din tine. Te destrami”.
   ...brusc, pe apele Dunãrii pluteºte o corabie
cu pânzele albe, iar sufletul sãu zburând pe
grifon, pluteºte pânã în pânzele albe...
   ...drum bun Sorine, luminã pentru
sufletul tãu!!!
Semnez, Veve, aºa cum îmi spuneai tu mie...

(azi, miercuri 06.04.2022)

ªi vorbeam dar, nu atât cât ne doream pentru cã, alte probleme ºi telefoane îi mutau atenþia. L-am întrebat
într-o zi: “ai mai scris!” S-a uitat lung, ºi-a pus o þigarã în aparat, a tras cu îngândurare ºi a zis: “nu, dar
îmi e dor sã plec undeva, sã mã pierd pe strãduþe umbroase ºi sã scriu”.. 
   Sorin Vidan a plecat brusc. Toþi dar absolut toþi suntem încã ºocaþi. Pe mine una, cu sinceritate spun, mã
obsedeazã ultima lui ieºire pe uºã. A vorbit încet, aºa cum o fãcea. Pãrea obosit, era obosit, Dumnezeu ºtie. Eu,
cu bãbismele mele, am crezut cã vremea tomnaticã de afarã, curentul care se creeazã în teatru ºi multe altele au
fãcut ca starea aceea sã ne facã pe toþi sã ne simþim obosiþi. Abia aºtepta sã ajungã acasã, sã se întindã, sã se
odihneascã, sã se întoarcã, în plimbarea-i de searã, la teatru ºi cetate. Doar cã, aºa cum am mai spus, gluma
nesãratã a destinului, a fost definitivã. Sorin Delaskela, doar el ºtie cum, ºi-a scris ultimul rând în cartea proprie-
i vieþi la câþiva paºi de locul pe care l-a iubit ºi servit 5 ani de zile. Un rând umed, un rând ce a lãsat dârã de
curcubeu pe cer ºi candelã arzândã pe caldarâmul sufocat de lacrimile cerului. Dumnezeu sã te odihneascã în
pace, Sorin Vidan ºi, sã te ajute sã-þi termini cãrþile, acolo sus, lângã cei dragi ºi plecaþi mai devreme.. 
      Gândul meu bun ºi lumina sã te însoþeascã, prietene Sorin  Manu Vasilescu

“Te închizi în tine....

SÃ NE VEDEM CU BINE,
ACOLO SUS, SORINE!

 urmare din pagina 2
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Priviþi în jurul Dumneavoastrã, priviþi la televizor ºi
veþi vedea multe grãmezi de grâu ºi multe de plevuºcã.
Nu ºtiu dacã este ceva specific vremii noastre, sau aºa
a fost întotdeauna.

Sã le luãm pe rând:
Grâu curat sunt oamenii simpli, harnici, cumpãtaþi,

cinstiþi, credincioºi, buni familiºti, care-ºi cunosc
rosturile ºi lungul nasului, oamenii modeºti, de cele
mai multe ori sãraci;

Plevuºcã sunt parveniþii, îmbogãþiþii peste noapte,
linguºitorii, mincinoºii, escrocii de tot felul, hoþii ºi
infractorii, mituitorii ºi mituiþii, cei fãrã de Dumnezeu,
care nu au teamã ºi ruºine de nimeni ºi de nimic;

Grâu curat sunt cei care se entuziasmeazã de trecutul
glorios al neamului românesc, de vremurile de sfântã
aducere aminte, de domnii ºi eroii de altãdatã, care ºi-
au pus la temelia þãrii viaþa, averea ºi speranþele lor,
care au frãmântat pãmântul þãrii cu sângele ºi cu
osemintele lor;

Plevuºcã sunt cei care se ruºineazã de pãrinþii, de
moºii ºi strãmoºii lor, de istoria neamului, de amintirile
sfinte, de monumentele, muzeele ºi cultura româneascã.

Grâu curat sunt intelectualii adevãraþi, savanþii veritabili,
cercetãtorii, inventatorii, artiºtii, scriitorii, poeþii, copiii ºi
tinerii olimpici ºi studioºi, sportivii de performanþã, toþi
cei care înalþã prestigiul þãrii la cotele cele mai înalte;

Plevuºcã sunt cei care se ruºineazã cã sunt români,
cã fac parte din poporul român;

Grâu curat sunt cei care plâng sau se revoltã când
sunt distruse sau vândute fãrã noimã bunurile materiale
ºi spirituale, bogãþiile solului ºi subsolului þãrii, care
sperã cã într-o zi vor trãi sã vadã iarãºi România Mare;

Plevuºcã sunt cei care furã din averea þãrii, care-ºi folosesc
funcþiile politice ºi administrative încredinþate de stat, de
popor, ca sã se ghiftuiascã pe ei ºi pe acoliþii lor.

Grâu curat sunt cei care pãstreazã în sufletul lor ca
pe un sfânt odor credinþa în Dumnezeu ºi în valorile
creºtine, care trãiesc dupã învãþãturile date de
Mântuitorul ºi Sfinþii Pãrinþi, care se roagã fãrã preget
pentru sãnãtatea, ajutorul, pacea ºi bunul mers al lor,
al familiilor lor, al þãrii ºi al lumii întregi;

Plevuºcã sunt cei care îl alungã pe Dumnezeu din
sufletul lor ºi încearcã sã-l alunge ºi din sufletele altora,
cei care batjocoresc Biserica ºi valorile ei, morala
creºtinã, încercând sã promoveze “valorile” lui
nichipercea, perversiunile de tot felul.

Grâu curat sunt cei care sunt conºtienþi de rolul ce-
l au în formarea copiilor lor ca oameni ºi creºtini
adevãraþi, cei care susþin ºi promoveazã valorile
creºtine în lumea de astãzi atât de debusolatã, cei care
îºi riscã poziþia socialã, uneori chiar ºi viaþa pentru
Hristos ºi pentru Biserica Lui.

Lista ºi comparaþiile ar putea continua la nesfârºit.
Sã ne analizãm fiecare ºi sã vedem din care categorie
facem parte.

Dã, Doamne, sã fie în lume numai grâu curat, aºa
cum Îþi place þie!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Grâul ºi plevuºca

     În cursul anului 2022, Inspectoratul
Teritorial de Muncã Mehedinþi desfãºoarã
sub coordonarea Inspecþiei Muncii, Campanie
naþionalã de verificare a modului de respectare
a cerinþelor minime de securitate ºi sãnãtate în
muncã la lucrãrile din domeniul construcþiilor
- cod. CAEN 41, 42, 43.
   Din Buletinul statistic al anului 2020,
domeniul construcþii clãdiri (cod caen 41)
ocupã poziþia a doua cu 321 accidentaþi
reprezentând 7,3% din totalul accidentaþilor
din economia naþionalã, iar domeniul lucrãri
speciale de construcþii (cod caen 43) ocupã
locul nouã cu un numãr de 119 de
accidentaþi, reprezentând 2,7% din totalul
accidentaþilor din economia naþionalã.
   În ceea ce priveºte numãrul de accidentaþi
mortal în domeniul construcþii clãdiri au fost 24,
reprezentând 16,8% din totalul accidentaþilor
mortal din economia naþionalã  iar în domeniul
lucrãri speciale de construcþii - au fost 7
accidentaþi mortal, reprezentând 4,9% din totalul
accidentaþilor mortal din economia naþionalã.
   Având în vedere numãrul de accidente de
muncã înregistrat în acest domeniu de
activitate în anul 2020, precum ºi gravitatea
acestora, Inspecþia Muncii considerã cã se
impune continuarea acþiunilor de verificare
ºi monitorizare a modului în care se respectã
prevederile legale în domeniul securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã, precum ºi asupra
modului în care angajatorii realizeazã
mãsurile de securitate ºi sãnãtate dispuse
de inspectorii de muncã, în ºantierele

COMUNICAT DE PRESÃ
temporare ºi mobile.

Obiective generale:
- Creºterea gradului de conºtientizare a
angajatorilor ºi a lucrãtorilor din domeniul
construcþii lor în ceea ce priveºte
obligativitatea respectãrii prevederilor legale
referitoare la securitatea ºi sãnãtatea în
muncã, cu precãdere în prevenirea riscului
de cãdere de la înãlþime, al surpãrii malurilor
la lucrãrile de excavaþii, etc.
- Încurajarea unei abordãri participative, prin
implicarea principalilor actori din domeniul
construcþiilor, în acþiunea de diminuare a
consecinþelor sociale ºi economice negative
care derivã din nerespectarea prevederilor
legale, aplicabile în domeniul construcþiilor;
- îndrumarea angajatorilor pentru crearea
condiþiilor care pot stimula lucrãtorii,
reprezentanþii acestora, precum ºi sindicatele
din domeniul construcþiilor, pentru o
participare cât mai activã la procesul de
implementare a legislaþiei specifice
domeniului construcþii, la promovarea
programelor proprii ale angajatorilor pentru
creºterea nivelului de securitate,
- Promovarea bunelor practici în acest
domeniu de activitate economicã.
   Pentru anul 2022, campania va urmãri în
special modul de respectare a cerinþelor
minime de securitate ºi sãnãtate în muncã la
lucrãrile din domeniul construcþiilor,
respectiv implementarea acestora.
Inspector ºef,  Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P., Aurora Mãdãlina Gîrlea

În perioada 01-
03.04.2022 în localitatea
Focºani s-a desfãºurat
Finala Campionatului
Naþional de juniori I, U21,
individual, masculin ºi
feminin, competiþie din
calendarul oficial al
Federaþiei Române de
Judo la care au luat
startul 240 sportivi de la
60 cluburi.
   CSM Drobeta Turnu
Severin a avut în concurs
3 sportivi care s-au clasat
dupã cum urmeazã:
Loc II -TOPALÃ VLAD +100 kg
Loc III -ARGINT DIANA  -52 kg
Loc III -RÃDUCAN ANA MARIA -78 kg
   A fost o competiþie cu obiective îndeplinite
care contribuie la pregãtirea începutã pentru

Finala Campionatului Naþional de juniori I
desfãºuratã la Focºani

competiþiile de nivel european ºi mondial ce
vor urma pentru aceºti 3 sportivi în anul
calendaristic ºi competiþional urmãtor - 2023.

Lena STEREA,Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Foarte importante devin relaþiile cu anturajul
apropiat. Se contureazã oportunitãþi de a-þi
îmbunãtãþi mentalitatea, comunicarea ºi relaþiile
cu cei din jur. De asemenea, sunt ºanse
favorabile pentru a planifica excursii, vizite sau
studii personale ºi profesionale. Talentele
oratorice îþi vor fi evidenþiate ºi apreciate, ca de
altfel ºi ideile pe care le prezinþi cu emfazã. Însã,
dozeazã-þi debitul verbal ºi alege cu grijã
vorbele. A doua parte a sãptãmânii este
favorabilã treburilor gospodãreºti ºi dialogurilor
familiale. Activitãþi comune cu cei dragi.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

   Începi sãptãmâna în forþã, dornic de a muta
munþii din loc. Atenþia îþi va fi atrasã de segmentul
financiar, care va cunoaºte modificãri benefice. În
primele zile ale sãptãmânii se pare cã vei primi
anumite sume de bani, salariul o primã, cadouri
sau diverse favoruri ºi recompense dinspre locul
de muncã. Se deschide o nouã etapã de câºtig din
activitatea profesionalã. Evitã cheltuielile ºi
chibzuieºte atent fiecare achiziþie! Spre finalul
sãptãmânii se contureazã cãlãtorii pe distanþe scurte
ºi dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat.
Activitãþi domestice importante.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmânã foarte importantã pentru tine,
întrucât se contureazã posibilitãþi deosebite de
a te dezvolta din toate punctele de vedere. Sunt
momente favorabile transformãrii personale ºi
trasãrii unor planuri de viaþã cu totul noi.
Beneficiezi de o susþinere astralã deosebitã,
astfel cã foloseºte tot ce þi se oferã. Renunþã la
obiceiuri toxice, la idei ºi planuri neproductive.
Mulþi vor dori sã afle secretul strãlucirii tale, însã
îþi va fi greu sã explici ceea ce trãieºti. Spre
sfârºitul sãptãmânii apar îmbunãtãþiri financiare,
aspect care te va încânta. Discuþii ºi întâlniri cu
persoanele din anturajul apropiat, însã fii
prudent.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

 Eºti preocupat mai mult de nevoile tale sufleteºti
ºi faci totul în aºa fel încât sã treci neobservat.
Contextul astral din aceste zile îþi aduce deschideri
mentale deosebite, viziuni premonitorii ale
evenimentelor în care eºti implicat sau vei fi cumva,
în unele viitoare. Rezervã momente numai pentru
tine ºi scrie totul într-un jurnal. Îþi va fi de mare
folos la momentul potrivit. Sãnãtatea este
vulnerabilã, de aceea dozeazã-þi eforturile ºi
odihneºte-te mai mult. Începând de joi te vei simþi
excelent, implicându-te în tot soiul de activitãþi.
Cheltuieli cotidiene!

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Relaþiile cu prietenii capãtã valenþe
deosebite, fiind influenþate de razele astrale din
aceste zile. Sunt momente favorabile în care vei
observa foarte clar cine îþi este loial ºi cine stã
pe lângã tine doar pentru interese personale
meschine. A doua parte a sãptãmânii aduce stãri
de spirit fluctuante, dorinþã de interiorizare ºi
accentuarea unor probleme de sãnãtate mai
vechi sau mai noi. Odihneºte-te, ia în serios
semnalale ºi nevoile organismului, dar urmeazã
ºi sfaturile specialiºtilor în sãnãtate. Sunt
favorizate dialogurile tãinuite cu cei dragi. Finalul
sãptãmânii îþi aduce energie ºi spor în toate.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Foarte important este segmentul profesional
ºi imaginea ta în ochii altora. Se contureazã
schimbãri în cadrul colectivului de lucru în care
activezi, discuþii cu ºefii ºi autoritãþile,
responsabilitãþi profesionale noi. Deocamdatã,
lucrurile se petrec în umbrã, astfel cã este puþin
probabil sã înþelegi, pe deplin, însemnãtatea
celor petrecute. A doua parte a sãptãmânii îþi
aduce în preajmã prieteni. Distracþii, aventuri,
planuri de vacanþã, dar ºi discuþii importante pe
marginea unor proiecte profesionale ce se
întrezãresc la orizont alãturi de prieteni.
Odihneºte-te ºi respectã o dietã de sezon!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Gândurile îþi sunt luminate de idei deosebite.
Spiritualitatea capãtã noi valenþe pentru tine,
deoarece eºti influenþat de raze astrale benefice.
Sunt zile bune pentru a-þi redefini concepþiile
despre lume ºi viaþã, pentru a te apropia de cele
sfinte ºi pentru a-þi trasa planuri noi. Vor fi
favorizate de acum încolo ºi cãlãtoriile îndepãrtate
ºi studiile pe termen lung, însã deocamdatã este
vorba despre planuri în acest sens. A doua parte
a sãptãmânii îþi aduce multã forfotã socio-
profesionalã. Senzaþia cã te afli pe o scenã ºi multã
lume te priveºte ºi ascultã va fi la cote mari.
Prudenþa ºi sinceritatea îþi sunt cei mai buni aliaþi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Accentul sãptãmânii se va afla pe segmentul
financiar, în speþã pe situaþia banilor ºi bunurilor
comune cu alþii. Apar ºanse deosebite de a analiza
obiectiv acest segment de viaþã ºi activitate. Sunt
posibile câºtiguri de la ºi prin alþii, lãmuriri ºi rezolvãri
financiare surprinzãtoare, dar ºi aflarea unor detalii
bine ascunse mai demult. Începând de joi ºi pânã la
finele sãptãmânii este rost de planuri de cãlãtorie,
dialoguri cu persoane aflate în strãinãtate, însã te
poþi gândi ºi la abordarea unor studii personale
sau profesionale. Apare tendinþa de a socializa
mai mult decât de obicei, însã fii prudent. ªi mediul
on-line este la fel de bun deocamdatã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna este importantã în plan relaþional,
întrucât se deschid oportunitãþi de colaborare sau
de implicarea într-o relaþie matrimonialã oficialã.
Orice relaþie partenerialã se va reconfigura, bine
fiind sã-þi stabileºti termenii ºi condiþiile în care
vrei sã se desfãºoare de acum încolo toate acestea.
Influenþele astrale din aceste zile te ajutã sã pui
ordine ºi disciplinã în activitãþile ºi proiectele
comune cu ceilalþi. Evitã exagerãrile ºi aºteptãrile
prea mari de la alþii! De joi apar preocupãri legate
de achitarea datoriilor. Sunt zile bune pentru a
relaþiona cu instituþiile financiare. Discuþii erudite
ºi cãlãtorii de tot felul, chiar ºi la nivel imaginar.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Se contureazã schimbãri majore în plan
profesional, respectiv la locul de muncã. Apar
posibilitãþi deosebite de avansare profesionalã
sau de gãsire a unui alt loc de muncã.
Deocamdatã vin informaþii, au loc discuþii, dar
concretizarea va apãrea ceva mai târziu. În a doua
parte a sãptãmânii, se vor evidenþia relaþiile
parteneriale, atât cea cu partenerul de viaþã, cât
ºi cea cu partenerii de afaceri sau colaboratorii.
Evitã sã vorbeºti prea mult despre tine ºi
planurile tale de viitor! Unii plãnuiesc în tainã
sã profite de pe urma ta. Cheltuieli comune cu
alþii, achitarea facturilor ºi datoriilor de orice fel.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Foarte interesant este capitolul amoros. Se
întrezãresc noutãþi fie într-o relaþie sentimentalã
veche, fie se contureazã una nouã, cu mari ºanse
de a se desfãºura pe termen lung. Conjuncturile
astrale din aceste zile îþi vor spori creativitatea,
reuºind sã-i uimeºti pe cei dragi cu ideile tale
strãlucite. Distracþii ºi aventuri la cote mari. Fii
prudent ºi pãstreazã mãsura în toate! A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã activitatea
profesionalã ºi sãnãtatea. Vei avea mult de lucru,
bine fiind sã-þi dozezi eforturile corespunzãtor.
Chestiuni parteneriale delicate.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Evenimentele principale ale sãptãmânii se
aflã în planul personal, familial ºi domestic. Sunt
ºanse deosebite pentru îmbunãtãþirea relaþiilor
cu membrii familiei, dar ºi pentru schimbãri
importante în spaþiul locativ. Þine cont ºi de
sfaturile sau nevoile celor dragi. Sprijinul lor
conteazã ºi reprezintã fundamentul a tot ce
doreºti sã realizezi în viitor. A doua parte a
sãptãmânii te îmbie la distracþii, aventuri ºi
implicare în relaþii amoroase. Prudenþã,
discernãmânt ºi mãsurã în toate! Sãnãtatea
devine vulnerabilã pe întregul organism.
Odihneºte-te ºi respectã o dietã!

(7 - 13 aprilie 2022)

Autor: AstroCafe.ro
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S.C. COTTONTEX SRL
firmã de confecþii articole sportive
cu sediul în Drobeta Turnu
Severin, B-dul. Aluniº nr. 15

angajeazã: confecþioneri ºi muncitori necalificaþi:
• Confecþioner / muncitor necalificat - confecþii articole sportive

o Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate, Experienþa
constituie un avantaj (pe maºini liniare, triploc, zig-zag)
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza cãreia
se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
o Program într-un singur schimb
o Responsabilitãþi: confecþionarea produselor textile (pe maºini
liniare, triploc, zig-zag) conform fiºei postului ºi
documentaþiei tehnice.

• Muncitori necalificaþi - imprimerie textilã
o Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza cãreia
se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
o Program într-un singur schimb.

• Pentru persoanele interesate de ofertã, ne gãsiþi la sediul din
B-dul Aluniº Nr. 15, Drobeta Turnu Severin, Tel: 0746616464
sau 0757041799.

Asociaþia de Turism Ecologic Camena deruleazã în perioada 1 aprilie - 30 iunie
2022 proiectul intitulat „Tineri pe potecile Geoparcului”, proiect ce îºi propune
creºterea gradului de înþelegere ºi apreciere a naturii de cãtre tinerii din
Mehedinþi.

Ca ºi în proiectele noastre anterioare de tip Junior Ranger, ne adresãm unei
nevoi care se perpetueazã de la o generaþie la alta. Este vorba de nevoia tinerilor
din zona noastrã de a avea alternative de învãþare la educaþia formalã ºi de a se
apropia de naturã, care este abordatã superficial de cele mai multe ori de ºcoalã,
la un nivel generalist, puþin aplicat practic.

Ne dorim sã putem aplica în continuare ceea ce am învãþat în proiectele de
mediu anterioare ºi sã valorificãm experienþa pe care o deþinem, sã multiplicãm
acele rezultate ºi sã creºtem gradul de vizibilitate ºi de acceptare a acestei arii
naturale protejate.

Dorim un proiect care sã se adreseze tinerilor, ca fiind cei mai sinceri ºi
responsabili actori ai comunitãþii. Ne dorim sã îi aducem aproape de natura din
Geoparcul Platoul Mehedinþi.

Noi vrem sã intervenim pentru cã, la nivelul comunitãþilor locale ºi în special în
mediul urban, tinerii au în continuare o legãturã destul de slabã cu natura în
general ºi cunosc foarte puþine despre ariile naturale protejate.

Participanþii în proiect vor fi 15 tineri cu vârsta cuprinsã între 15 ºi 25 de ani din
Mehedinþi. Tinerii participanþi provin din organizaþii nonguvernamentale, grupuri
de iniþiativã, cluburi de tineret.

Activitãþi ce vor fi derulate în cadrul proiectului
.  Întâlnirea echipei de proiect;
.  Promovarea proiectului
.  Drumeþie în zona de podiº
.  Amenajarea unui traseu turistic
.  Turã ciclistã în Geoparc
.  Diseminarea rezultatelor proiectului

Proiect derulat cu sponsorizare din partea AROBS Transilvania Software S.A.
Pentru informaþii suplimentare vã rugãm sã vã adresaþi echipei de proiect la adresa:

office@camena.ro

Tineri pe potecile Geoparcului

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de Comuna

Broºteni, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã
solicite la ABA Jiu/SGA Mehedinþi, aviz de gospodãrire
a apelor pentru realizarea proiectului “Înfiinþare reþea
inteligentã de distribuþie a gazelor naturale în comuna
Broºteni, 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 06.04.2022.

Primar

 Urmare  din pag. 9

 ªtefan Bãeºiu

Dupã o zi în care a pãrut cã va lupta pentru ciolan a
venit ºi demisia. Nici mãcar nu a mai comentat, ci s-a
retras ºi i-a fãcut loc lui Ciucã via Flutur. Adicã oamenii
sãi, garda veche, care a schimbat repede tabãra ºi care
lucreazã pentru noul mascul Alfa în PNL. Dar Ciucã sã
nu îºi facã iluzii. Nu el este masculul Alfa. Viaþa sa
politicã ºi administrativã va fi atât de lungã pe cât va
vrea Klaus. Dacã Klaus ºi-a gãsit urmaºul la Cotroceni
ºi acesta este Ciucã, atunci premierul va mai avea viaþã
în politicã ºi în administraþie. Urmeazã mutarea PSD.

„Generalizarea” de rãzboi a
PNL. Urmeazã...

Anunþ public privind decizia etapei de încadrare
Titular

Pãunescu Mircea lulian ºi Pãunescu Ecaterina, titular al proiectului
“Construire pensiune, Eºelniþa, strada Dunãrii, nr. 239, amenajare,
recompartimentare, mansardare, construcþie existentã P+1, în P+1+M,
construire prin extindere, construcþii tip P+1, tip P, bazin etanº vidanjabil,
amenajare parcare auto, alei pietonale ºi auto, amplasare piscinã, amenajare
acces rutier la drum public D.N 57” propus a fi amplasat în intravilanul
comunei Eºelniþa, strada Dunãrii, nr. 239, CF nr. 52788+52949, numãr
cadastral 253+52949” anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire
pensiune, Eºelniþa, strada Dunãrii, nr. 239, amenajare, recompartimentare,
mansardare, construcþie existentã P+1, în P+1+M, construire prin extindere,
construcþii tip P+1, tip P, bazin etanº vidanjabil, amenajare parcare auto,
alei pietonale ºi auto, amplasare piscinã, amenajare acces rutier la drum
public D.N 57” propus a fi amplasat în intravilanul comunei Eºelniþa, strada
Dunãrii, nr. 239, CF nr. 52788+52949, numãr cadastral 253+52949”.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din judeþul
Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele
de: luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 ºi vineri, între orele 8:00 - 14:00, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet: http://apmmh.anpm.ro.
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În etapa a 7-a a Ligii Elitelor
la Futsal U19, CFR’43 Turnu Severin
a dispus cu scorul de 12-5 de ªoimii
ªimand, rezultat prin care ºi-a
consolidat locul 3 în clasamentul
Seriei Vest. Echipa preluatã de Tavi
Popescu a condus ostilitãþile pe tot
parcursul jocului din Sala Polivalentã,
în special în partea
secundã, dupã ce la
pauzã a intrat cu
avantaj de doar 2
goluri, scor 5-3. Dupã
acest rezultat, arãdenii
au ieºit din cursa
pentru calificarea la
Final 4, iar severinenii
mai au nevoie de 2
victorii, pentru a fi

Viitorul Pandurii Târgu Jiu,
singura echipã din Oltenia prezentã în
Liga 2, a remizat, scor 3-3, cu Unirea
Dej, în etapa a 2-a din play-out.
Rezultatul n-a fost pe placul patronului
Nicolae Sarcinã, care, imediat dupã
joc, a coborât de la lojã ºi a ordonat
ºoferului de pe autocar sã-i lase pe
jucãtori la stadion ºi sã nu-i mai ducã
la hotel, unde erau cazaþi.

ªoimii, “jumuliþi” la malul Dunãrii

Autocar fãrã “Sarcinã”

 Mircea Oglindoiu

Liga Elitelor U19, Seria Vest
Etapa a 7-a
CSM Târgu Mureº - CFR’33 Timiºoara  3-8 (1-2)
CFR’43 Turnu Severin - ªoimii Arad    12-5 (5-3)
CSJ ªtiinþa U Craiova a stat
Clasament
1. CSM Târgu Mureº        6 4   1 1   27-23   13
2. CFR’33 Timiºoara        6 4   0 2   33-17   12
3. CFR’43 Turnu Severin   6 3   1 2   39-32   10
4. ªoimii ªimand        5 2   0 3   31-35    6
5. ªtiinþa „U” Craiova        5 0   0 5   10-33    0

siguri de calificarea la turneul final,
vor participa cele mai bune 4 echipe
din România. Din Seria Est, FK
Odorheiu Secuiesc ºi Ceahlãul
Piatra Neamþ sunt deja calificate. În
Seria Vest, pe primul loc este CSM
Târgu Mureº (13 puncte), urmatã de
CFR’33 Timiºoara (12 puncte) ºi

    Sarcinã a fãcut acelaºi lucru ºi dupã
meciul de la Filiaºi, din turul 4 al Cupei
României, pierdut de echipa sa cu
scorul de 2-3, pe 8 septembrie 2021,
cu echipa localã din Liga 3. De
supãrare, “patronul” a dat ordin ca
autocarul sã plece de la stadion, iar
jucãtorii au revenit la Târgu Jiu, pe o
distanþã de 75 de kilometri, cu ce au
putut, cum s-a descurcat fiecare.

Cristian Lupuþ pregãtea la vremea
respectivã echipa ºi inclusiv el a trebuit
“sã iasã la ocazie”. “Cel puþin 2  jucãtori
nu au ce cautã la echipã. Dar lasã cã
sunt mai mulþi. Neluþule, ia porneºte
tu acum autocarul ºi pleacã”, a tunat
Sarcinã, nervos. “Sunt foarte supãrat
pentru cã am avut jocul în mânã. Am
avut un avantaj de douã goluri pânã
în minutul 80, dupã care au intervenit
niºte greºeli inadmisibile din partea
jucãtorilor mei. Asta este viaþa,
mergem înainte, nu avem ce face, dar
trebuie sã schimbãm puþin atitudinea.
Cu atitudinea asta nu putem face
nimic. Trebuie sã fii implicat,
concentrat, pânã în ultimul minut.
Dacã nu, aþi vãzut ce se întâmplã! Prinzi
o echipã bunã, cu niºte puºti foarte
buni, talentaþi, ºi te executã. Au plecat
cu un punct, dar au mai avut o ocazie
la 3-3 ºi puteau sã plece cu toate
punctele. Repet, sunt foarte supãrat.
Mai sunt patru meciuri de disputat, o
sã mã bazez pe ei pânã la finalul

campionatului ºi apoi o sã tragem linie
ºi vedem ce facem pe viitor”, a declarat
ºi antrenorul principal al echipei Viitorul
Pandurii, Eugen Tricã.
   Dacã Viitorul Pandurii a acumulat
patru puncte în play-out ºi ocupã
locul 3 în Seria B, fãrã emoþii la
retrogradare, cu un total de 28 de
puncte, mai ales cã a mai ºi câºtigat
la “masa verde” jocul cu FC Buzãu,
pierdut pe teren cu 2-6, Unirea
Constanþa e la primul rezultat pozitiv
în play-out ºi e la cinci puncte de
locul 5, de baraj de menþinere, ocupat
de FC Braºov. Braºovenii joacã
mâine, de la ora 11:00, cu liderul
acestei grupe FC Buzãu. Unirea are
un total de 12 puncte.
   Etapa viitoare, a 3-a, programatã la
9 aprilie, îi aduce echipei Viitorul
Pandurii un meci la Unirea Dej (locul
2, 31 puncte), iar Unirea Constanþa
joacã acasã, la Buftea, chiar cu FC
Braºov (locul 5, 17 puncte).

CFR’43 Turnu Severin (10 puncte).
Severinenii vor sta etapa viitoare ºi
sperã ca ªomii ªimand sã încurce
liderul CSM Târgu Mureº, echipã pe
care CFR’43 o va întâlni pe 16
aprilie, în deplasare. Cu ªomii
ªimand, CFR’43 a jucat în formula:

Silviu Drîngã, Dragoº Rotã - Alex
Tãrãbîc (cpt) (3 goluri), Coty Dãnoiu
(1 g), Alex Crãiaºu (3 g), Mario
Viºan (3 g), Bogdan Tãncuºe,
Antonie Olãrean, Antonio Ionaºcu (1
g), ªtefan Borugã, Alin Chiriþã ºi
Lucian Fãiniºi (1 g).

Jandarmii care s-au clasat pe
primele locuri în urma participãrii
la concursurile sportive organizate
cu prilejul Zilei Jandarmeriei
Române au fost premiaþi  în cadrul
unei activitãþi festive ce a avut loc
la sediul inspectoratului.
   În perioada 21.03-27.03.2022, cu
sprijinul Asociaþiei Sportive “Cleante
Davidoglu” Mehedinþi, jandarmii din
cadrul structurilor unitãþii au
desfãºurat competiþii pe diferite

Cupa Presei la Tir ºi Cupa Jandarmeriei
2022 au fost înmânate câºtigãtorilor

discipline sportive: ºah, tenis de
masã, tir sportiv, minifotbal,
competiþie de forþã tip circuit, în
urma cãrora au fost premiaþi de
organizatori cu cupe ºi diplome. În
cadrul aceleiaºi activitãþi,
colaboratorilor din partea mass-
media le-au fost apreciate rezultatele
la concursul “Cupa Presei la Tir”,
fiindu-le înmânate premii conform
locurilor câºtigate.
Biroul de Presã al IJJ Mehedinþi
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei
cetitori de Obiectiv, supãrare mare
pe Severinul ãsta ºi aºa cam
împuþinat, sã mai pusã ºi toropeala
aia de ploaie torenþialã, parcã sã
prevesteascã toate cele ce vor sã se
întâmple. E cam greu sã vorbeºti la
trecut de oameni pe care i-ai
cunoscut, i-ai respectat prin felul lor
de a fi, uneori greu de înþeles, alteori
greu de pãtruns, dar de fiecare datã
agreabili ºi numai prin cuvintele
împãciuitoare pe care le emanã. ªi,
pentru cã bãnuiþi, cel mai probabel,
dragi cetitori de Obiectiv, cã de Sorin
vorbeam, e bine câteodatã sã facem
liniºte în jur, sã ne uitãm cãtre cei de
lângã noi ºi doar sã ne bucurãm de
prezenþa lor. E poate mai greu ca
niciodatã în aceste vremuri, dar ce greu
este când nu-i mai avem alãturi. Dar
lui Sorin nu-i plãcea sã se vorbeascã
despre el. Sã-i respectãm dorinþa.

Mã nepoate, sã trezi ºi nea
Mãrculescu, nu ºtiu dacã aþi auzit
de ‘mnealui, sã sã ocupe de

Sucã ºi prefectura, nea Virgil ºi rotativa,
bucãþica lu’ Mariusicã de Orºova ºi groapa di la Aurora

 nea Mãrin

defriºãri, de poluare, de inundaþii,
de de toate. Sã preocupã sã
planteze neºte pomi, probabel s-or
fi ºi uscat între timp, cã doarã nu
vã imaginaþi cã sã dusã nenea sã
ude plantaþii. Bine, sã mai trezi ºi
tanti Firu, la aniversarea Instituþiei
Prefectului, cã cicã îºi doreºte ca
instituþia cu pricina sã redevinã ceea
ce a fost cândva: o instituþie aflatã
în slujba cetãþenilor, care sã lucreze
pentru cetãþeni. ªi noi care credeam
cã pãnã acuma aºa a fost, da sã
pare cã ne-am înºelat. Bine ºi nea
Drãghiea, la ziua Prefectului, a
vorbit despre: “ceasul acela, dacã
funcþioneazã,  pãstraþi-l cã s-ar
putea sã rãmâneþi fãrã baterii”... O
ºti ‘mnealui ceva ºi nu spune, cã
are multã înþelepciune nea fostu’.

Între timp, nea Virgil di la Energie
e atacat la drumu’ mare, da începe
sã-i placã, zâci cã sã simte ca
peºtele pe uscat. Îl mai fãcu
preºedintele interimar al USR un
fel de incompetent, de fapt îl acuzã
de incompetenþã, probabel nu e
acelaºi lucru, în legãturã cu legea
offshore. Plus cã cicã alþii spun cã
vrea sã vândã Termocentrala Mintia
la un preþ subevaluat. Ar mai fi ºi
scandalul CNIT, adicã Centru
Naþional de Învãþare în Turism.... în
care sã pare ca ieste implicat nea
Virgil de Mehedinþi. Da aflãm, dupã
ce sã terminã cu ROTATIVA
numirilor la deconcentratele
mehedinþene!

Mã nepoate, da sã amintim ºi de
groapa de lângã AURORA... da
chiar în zona centralã, si, dacã, nu
a fost asfaltatã de autoritãþile
locale, fie îl aºteaptã pe nea Alin,
fie se aºteaptã ca vreo personalitate
localã sã dea-n groapã. Om vedea!

Da pãnã sã asfalteazã groapa sã
reamintim autoritãþilor ce
administrazã municipiu’ cã au
reapãrut câinii fãrã stãpân, iar pe

negurã sunt un real pericol. Nu de
alta, da s-a fârºit pandemia ºi s-a
reluat circulaþia noaptea ºi nu toþi
au maºina cu ºofer la dispoziþie!

Fu incendiu la PSD Mehedinþi,
atât la propriu cât ºi la figurat, de
nu sã-nþelegea om cu persoanã
de unde a luat... foc!. Acuma nu
sã ºtie dacã iera aºteptatã vreo
verificare sau vreunu’ s-a supãrat
cã nu este reprimit în partid...?
Gura urbei vorbeºte de un fost
lider, da nu-l divulgãm.

Se zvoneºte cã la Orºova se va
asfalta o bucãþicã din drumul ce
duce pe lângã Casele de vacanþã din
Zona Graþca, de pe malul Dunãrii.
Am precizat o bucãþicã de drum,
pentru cã primaru’ municipiului,
nea Mariusicã Simion, mai lasã
vreo 30 de metri neasfaltaþi pentru
viitoarea campanie electoralã, cã
altã explicaþie nu sã ezicxtã!

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


	pag_1
	pag_2
	pag_3
	pag_4
	pag_5
	pag_6
	pag_7
	pag_8
	pag_9
	pag_10
	pag_11
	pag_12
	pag_13
	pag_14
	pag_15
	pag_16

