
"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu

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

Obiectiv
mehedinþean

Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT 

Obiectiv mehedinþean în format electronic

w
w

w
.o

bi
ec

tiv
-m

eh
ed

in
ea

n.
roAnul XXII Nr. 1040

6 august 2020
16 pagini * 1,00 leu

Este un tezaur arheologic, descoperit în anul 1980, în localitatea
Hinova, din judeþul Mehedinþi, fiind format din peste 9639 de piese din aur.
   Se crede cã tezaurul dateazã de la sfârºitul mileniului al doilea înaintea erei
noastre ºi a aparþinut tracilor nord – dunãreni, el cântãrind aproape 5 kg.

Toate localitãþile aflate de-a lungul DJ 562A, Lotul 1 al proiectului
care vizeazã reabilitarea/modernizarea a 112 km drumuri judeþene au asfalt
nou: Rogova - Vânjuleþ - Cioroboreni - Pãtulele - Gruia. În aceste zile se
toarnã asfaltul în comuna Pãtulele, lucrãrile fiind în plinã desfãºurare.

   Piesa lunii TEZAURUL DE LA HINOVASe toarnã primul strat de asfalt pe
DJ 562A, în comuna Pãtulele
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Cele patru scenarii propuse
de Ministerul Sãnãtãþii pentru
începerea ºcolii: 4 variante de
revenire la ore, cu posibilitatea ca
ºcolile sã adopte scenarii diferite
pe cicluri de învãþãmânt.
   Ministerul Sãnãtãþii propune douã
sub-scenarii hibride, un scenariu de
revenire integralã la ºcoalã ºi altul de
ore exclusiv online pentru
deschiderea ºcolii din 14 septembrie
2020. Marea noutate de la Sãnãtate
discutatã acum în Ministerul
Educaþiei este renunþarea la decizia
unicã de la centru impusã pânã acum
în pandemie, cu privire la care
scenariu este pus în aplicare în fiecare
ºcoalã în parte.
   Potrivit documentului realizat de
Ministerul Sãnãtãþii, Inspectoratele
ªcolare Judeþene, DSP-urile ºi
conducerile ºcolilor sunt cele care
decid care este scenariul care “se
aplicã în orice moment” în fiecare
ºcoalã în parte, iar pentru hotãrârea
finalã este nevoie ºi de aprobarea
Comitetului judeþean pentru situaþii de
urgenþã. Conform surselor
Edupedu.ro, documentul Ministerului
Sãnãtãþii urmeazã sã fie dezbãtut
sãptãmâna aceasta în cadrul
Ministerului Educaþiei.

Scenariul nr. 1 propus de
Ministerul Sãnãtãþii:

- revenirea 100% la ºcoalã, dar cu
asigurarea unei distanþe fizice între
copii de minimum 1 metru (faþã de
2 metri cât a fost impus la examene).
De remarcat cã faþã de primul
scenariu avansat de Federaþia
Naþionalã a Asociaþiilor de Pãrinþi ºi
preluat apoi în comunicarea publicã
de ministrul educaþiei, regulile MS
spun cã revenirea tuturor elevilor la
ºcoalã se face cu menþinerea acestei
distanþe de 1 metru între elevi

Scenariul nr. 2 propus de
Ministerul Sãnãtãþii

   Scenariul al II-lea avansat de
Ministerul Sãnãtãþii este compus
din 2 sub-scenarii
   Scenariul nr. 2 Varianta 1:
- propune revenirea la ºcoalã a
tuturor copiilor de grãdiniþã ºi din
clasele pregãtitoare – clasa a IV-a
- în ceea ce-i priveºte pe copiii de

Peste o lunã, pe 1 septembrie,
cadrele didactice îºi încep activitatea.

Sau poate aºa ar trebui...

clasele V-VIII ºi IX-XII, deci de
gimnaziu ºi liceu, Ministerul
Sãnãtãþii prevede în primul scenariu
hibrid revenirea lor “parþialã” în
clase. Concret, ar trebui sã fie fizic
la ºcoalã doar jumãtate dintr-o clasã
ºi sã facã rotaþie cu cei de acasã la 1
sau 2 sãptãmâni. ªi aici, se menþine
regula distanþei de minimum 1
metru între elevi
   Scenariul nr. 2 Varianta 2:
- reprezintã scenariul hibrid
pesimist, în care copiii de grãdiniþã
ºi cei din clasele pregãtitoare – clasa
a IV-a nu ar mai fi exceptaþi de la
revenirea pe ture ºi prin rotaþie la
ºcoalã. Mai exact, aceastã variantã
prevede cã toþi elevii, indiferent de
clasã ºi ciclu ºcolar, trebuie sã revinã
în clase doar prin rotaþie, câte
jumãtate de clasã, urmând sã facã
schimb cu cealaltã jumãtate de clasã
la 1 sau 2 sãptãmâni.

Scenariul nr. 3 propus de
Ministerul Sãnãtãþii:

- ºcoala se desfãºoarã 100%
online, pentru toþi elevii, indiferent
dacã e vorba de grãdiniþã, ºcoalã
primarã, gimnaziu sau liceu.
   Marea noutate din documentul
Ministerului Sãnãtãþii o reprezintã
descentralizarea deciziei, pe fiecare
judeþ ºi ºcoalã în parte. Dupã ce
numeroºi specialiºti din educaþie au
criticat închiderea fãrã excepþie a
ºcolilor, fãrã a þine cont de numãrul
de copii din anumite sate sau oraºe
ºi numãrul de cazuri de COVID-19,
experþii din Sãnãtate au prevãzut în
actul pe care l-au trimis Ministerului
Educaþiei cã fiecare ºcoalã ºi

 continuare în pag. 7

În plin stres social – ºi încã unul
major – legat de pandemie, de
spectrul infectãrii cu covid iatã cã
am intrat deja ºi în zona
crepuscularã a campaniei
electorale.

Alegerile locale bat la uºã ºi nu
e de mirare cã vedem din ce în ce
mai des figuri politice ºi mesaje
politice. Va fi o campanie electoralã
puþin atipicã. Lipsesc marile
întruniri publice, bãile de mulþime,
corturile electorale.

Toatã desfãºurarea de forþe din
anii trecuþi e lãsatã în urmã din
motive de securitate sanitarã. Acum
totul e concentrat mai cu seamã pe
mediul online. Nu vor lipsi
întrunirile publice, doar cã acestea
vor avea o dimensiune mult mai
redusã.

Deocamdatã nu ºtim cu exactitate
cine sunt candidaþii. Doar bãnuieli,
zvonuri, semi-afirmaþii. Cred cã
undeva pe 20 august se va da
startul oficial al campaniei ºi atunci
vom ºti cu nume ºi prenume cine
se aruncã în cursa pentru locale.

Cei mai mulþi au „furat„ startul,
ceea ce nu mai surprinde pe
nimeni. Va fi interesant de vãzut ºi
analizat cel puþin douã aspecte:
cum se va desfãºura, tehnic
vorbind, procesul de votare ºi, doi,
cum va reacþiona electoratul vizavi
de oferta politicã.

În condiþiile de faþã e cam
problematic sã se desfãºoare
procesul de votare în aceiaºi
parametri (cozi la secþii,  de
exemplu) ca pânã acum. Rigorile
sanitare vor impune anumite
ajustãri, anumite mãsuri. Nu ºtim
cum vor arãta aceste mãsuri, dar

O lume cuprinsã
de nesiguranþã

ºi teamã

în niciun caz nu cred cã lucrurile
vor fi lãsate sã funcþioneze la fel ca
acum patru ani în ceea ce priveºte
prezenþa alegãtorilor ºi
comportamentul acestora la urne.

Aºteptãm ºi noi cu interes sã
vedem ce vor hotãrî decidenþii.

În ceea ce priveºte atitudinea
alegãtorilor, în condiþiile
pandemiei, cu siguranþã vor fi
discuþii. Mulþi probabil nu vor veni
pur ºi simplu la vot, de teama
apropierii fizice, de teama infectãrii.
E un element important în ecuaþia
acestor alegeri. Un element de
blocaj, ce nu poate fi ignorat.

Dacã unii nu vor avea
convingerea cã procesul de votare
nu va fi sigur din punct de vedere
sanitar, nu vor veni sã voteze. ªi
cum sã vii când nu e zi de la
Dumnezeu sã nu auzi, brãzdând
arterele oraºului, sirenele salvãrilor
ce transportã bolnavi spre Orºova.
Te trec pur ºi simplu fiorii.

Cum sã pleci sã votezi când doar
ce deschizi televizorul ºi valul de
ºtiri negative te dã peste cap?

Sunt vremuri grele, apãsãtoare.
ªi în astfel de vremuri alegerile
locale nu par o necesitate. Sunt,
desigur, din punct de vedere al
democraþiei. Dar cine mai dã doi
bani pe democraþie dacã nu trãim
într-o lume sigurã, ci într-una
cuprinsã de nesiguranþã ºi teamã?
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a mers într-o nouã vizitã
la Spitalul Orãºenesc din Vânju
Mare, acolo unde se lucreazã intens
atât la interior cât ºi la faþada clãdirii,
dupã ce structura decorativã veche
a fost complet îndepãrtatã.
  “Am stat de vorbã cu reprezentanþii
constructorului ºi o voi face frecvent
pentru a mã asigura cã lucrãrile nu sunt
zãdãrnicite de aspecte neprevãzute.

Reabilitarea, modernizarea ºi
extinderea Spitalului Orãºenesc din
Vânju Mare este o investiþie foarte
importantã pentru zona de sud a
judeþului pentru ca la final, spitalul
sã poatã deservi un numãr de
aproximativ 70.000 de locuitori. Sunt
convins cã proiectul va creºte
considerabil eficienþa îngrijirilor
spitaliceºti pentru zona de sud a
judeþului Mehedinþi. Criza sanitarã
creatã de Coronavirus aratã
necesitatea ºi importanþa investiþiilor

Se lucreazã intens pe DJ 607, Strehaia - Grozeºti

Georgescu, a mers împreunã cu
primarul oraºului Strehaia, Ioan

Giura, pe ºantierul deschis pânã la
ieºirea din localitate spre comuna
Grozeºti (DJ607), mai exact pe strada
Câmpului, unde se desfãºoarã lucrãri
de reabilitare/modernizare pe o
lungime de 700 metri.
   Tronsonul face parte din Lotul 5
al proiectului care vizeazã asfaltarea
unui numãr total de 112 kilometri
de drumuri judeþene.
   “Constat cã se lucreazã intens, iar
din discuþiile purtate cu constructorul
am primit asigurãri cã pânã la sfârºitul
lunii august se vor monta bordurile ºi
se va turna primul strat de asfalt. Strada

nu doar cã va avea o lãþime de opt
metri, ceea ce înseamnã automat o
siguranþã rutierã mult mai ridicatã, ci
va avea ºi trotuare, accese la
proprietãþi ºi rigole. Mã bucur sã vãd
cum proiectele Consiliului Judeþean
Mehedinþi prind contur ºi reuºim sã
asfaltãm toate tronsoanele de drum pe
care în ultimii 30 de ani nu s-a fãcut
nimic. Mehedinþenii meritã sã circule
pe drumuri moderne, iar eu nu pot
decât sã fiu bucuros cã se întâmplã
acest lucru”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

Se lucreazã intens la clãdirea
Spitalului Orãºenesc din Vânju Mare

în infrastructura de sãnãtate ºi
certificã faptul cã obiectivele pe care
le-am proiectat pentru unitãþile
medicale din judeþul Mehedinþi sunt
mai mult decât oportune!” a transmis
Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.

Drumul Judeþean 607, între
Strehaia (intersecþia cu DN 67A) –
Grozeºti (limita cu judeþul Gorj) are
asfalt pe o lungime de 16 kilometri.
   Lucrãrile fac parte din Lotul 5 al
proiectului prin care se
modernizeazã/reabiliteazã 112 km
de drumuri judeþene.
   “Sunt bucuros sã constat cã s-a
lucrat într-un ritm neaºteptat de
bun, iar oamenii de aici pot circula

Comuna Grozeºti, asfaltatã în totalitate

de acum înainte în condiþii bune ºi
sigure. Modernizãm infrastructura
rutierã a judeþului Mehedinþi ºi
ducem asfaltul inclusiv în zonele în
care nu a fost niciodatã! Iatã încã o
dovadã clarã cã ne respectãm
promisiunile! Continuãm în aceastã
perioadã ºi cu asfaltarea celor 10
kilometri cãtre Strehaia”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

   Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a mers
într-o vizitã de lucru pe lotul 4 al
proiectului derulat de Consiliul
Judeþean Mehedinþi în cadrul cãruia
se reabiliteazã/modernizeazã 112 km
drumuri judeþene.
   “Am verificat stadiul lucrãrilor pe DJ
561A, tronsonul Gvardiniþa - Bîcleº -
Vlãdica - Tâmna (intersecþia cu DN6)
care are o distanþã de peste 32 km
întrucât îmi doresc ca oamenii din
zonã sã aibã cât mai curând drumul
asfaltat. În acest moment, în Gvardiniþa
(com. Bãlãciþa), acum se pregãteºte
drumul pentru ca în scurt timp sã se  Biroul de presã

Lucrãri premergãtoare asfaltãrii pe DJ 561A, la Gvardiniþa

aºtearnã stratul de piatrã spartã. În
urma discuþiilor purtate la faþa locului,
vã pot informa cã locuitorii de aici vor
avea asfalt pe DJ 561A în toamna

acestui an”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
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La data de 4 iunie 2020
s-au împlinit 100 de ani

de la Tratatul de la Trianon.
Practic TRATATELE DE LA TRIANON

(4 iunie ) ªI PARIS (28 oct. Unirea
Basarabiei cu România) din 1920 au fost
documentele juridice prin care s-a
consfinþit înfãptuirea ROMÂNIEI MARI.

Trebuie amintit ºi generaþiilor tinere,
împlinirea a 101 ani, zilele trecute; pe
3 august 1919 de când Banatul a fost
alipit la România ºi pe 03 august seara
1919, trupele române au intrat în
Budapesta încheind rãzboiul Româno-
Ungar din 1919 ºi astfel s-au creat
condiþiile definitive ale finalizãrii
tratatului de la Trianon.

I.) Ziua de 3 August 1919, a
reprezentat momentul instaurãrii
administraþiei române în Timiºoara, iar
Banatul se unea cu România. Ziua de 3
august a devenit din anul 1999 prin
consfinþirea Consiliului Local, sã
devinã în mod oficial Ziua Timiºoarei.
Fãcând un succint periplu al
evenimentelor ce s-au derulat în câteva
luni, care au schimbat destinul
Banatului ºi al þãrii noastre.

La 15 noiembrie 1918, militarii sârbi,
au intrat în Timiºoara, supravegheaþi de
trupe franceze sub comanda generalului
Gambetta. Negocierile ce au avut loc între
români ºi sârbi pentru Banatul istoric,
arbitraþi de americani, francezi ºi britanici
au decis prin Comisia teritorialã, trasarea
graniþei  dintre România ºi regatul Sârbo-
Croat ca o diagonalã ce marca linia de la
vãrsarea Mureºului în Tisa pânã la Baziaº.

La 22 iunie 1919 Consiliul Suprem
decide divizarea Banatului în cadrul
Conferinþei de Pace de la Paris. Astfel
trupele sârbe ºi franceze pãrãsesc în final
prin ultima subunitate, Banatul la 27 iunie
1919. Astfel la 3 August, militarii români
conduºi de colonelul Virgil Economu
intrau în Timiºoara, marcând în fapt
alipirea Banatului la România.

II.) Ziua de 3 August 1919, a avut o
dublã semnificaþie pentru români,
deoarece Armata Românã condusã de
generalul  Mãrdãrescu intra în seara
acelei zile în capitala Ungariei,
încheind practic râzboiul Româno-
Ungar (apr. 1919 - aug. 1919).

În noaptea de 15-16 aprilie 1919 trei
divizii, împreunã cu gãrzile  roºii
maghiare au atacat la Ciucea ºi Þigani
posturile înaintate ale armatei române.
Contraofensiva ce a urmat pe tot frontul
a atins în câteva zile linia Munþilor
Apuseni iar apoi în douã sãptãmâni au
atins linia râului Tisa.

Acest atac al Ungariei a fost determinat
de preluarea puterii la Budapesta la 21
martie 1919 de forþe bolºevice conduse
de Bela Kun. Forþele maghiare au atacat
atât Cehoslovacia cât ºi Transilvania. Însã,
trupele române au fãcut joncþiunea cu cele
cehoslovace la 1 mai. Cu toate acestea,
armata bolºevicã maghiarã a ocupat

Un altfel de Trianon!
Slovacia la 20 mai 1919. Ca urmare a
acestui succes a urmat un atac în zona de
joncþiune a trupelor române cu cele
cehoslovace, (care se retrãseserã), ce a
culminat în ziua de 21 iulie 1919 pe tot
frontul româno-ungar.Armata românã s-
a retras pe aliniamentul primei ofensive
pe linia Oradea. Apoi a iniþiat o
contraofensivã rapidã a armatei române
pe tot frontul, reuºind dupã lupte grele
într-o sãptãmânã sã treacã Tisa ºi sã se
apropie de Budapesta. Patru escadroane
de roºiori conduse de colonelul
Ruºescu au intrat în seara zilei de 3
august în Budapesta.

4 August a fost consemnatã în
istoriografia epocii ca datã a  eliberãrii
Budapestei de bolºevism. În aceeaºi zi,
în care generalul Gheorghe Mãrdãrescu
comandantul corpului de armatã român
creat la 18 dec. 1918, a primit defilarea
trupelor române în capitala Ungariei
finalizând ocuparea acesteia. Acest
moment a fost consemnat ca ºi încheiere
a rãzboiului româno-ungar. Bela Kun, a
demisionat, fugind în Austria. Trei luni
jumãtate a durat ocuparea Budapestei de
trupele române, retrãgându-se la 14
noiembrie 1919. Trupele române au
pãrãsit teritoriul Ungariei la 25 februarie
1920, creînd astfel condiþiile de semnare
a tratatului de pace cu Ungaria.
Acesta s-a semnat la Trianon, în
Versailles, la 4 iunie 1920, Tratatul de
Pace între Ungaria ºi puterile aliate.
Articolul 45 al Tratatului de la Trianon,
prevede urmãtoarele: „Ungaria renunþã
în ceea ce o priveºte în favoarea
României la toate drepturile ºi titlurile
asupra teritoriilor fostei monarhii austro-
ungare situate dincolo de frontierele
Ungariei, astfel cum sunt fixate la art.
27 partea a II-a ºi le recunoaºte prin
prezentul tratat, sau prin orice alte tratate
încheiate, în scop de a regla teritoriile
actuale ca fãcând parte din România”.

III.) Un moment, deosebit al ocupaþiei
Budapestei de trupele române, a fost
faptul cã drapelul maghiar nu a fost dat
jos de pe catargul Parlamentului. A fost
sau nu dorinþa regelui Ferdinand al
României, sau nu se voia ca Ungaria sã
parã ocupatã ci numai guvernul bolºevic
al lui Bela Kun sã fie înlãturat este altã
dilemã a istoriei, deoarece nu se avea
acordul þãrilor aliate de a ocupa Ungaria.
Din plutonul de vânãtori ce aveau în pazã
clãdirea Parlamentului se aflau ºi doi
olteni; Sergentul Iordan, de loc din
Craiova ºi caporalul Bivolaru,
mehedinþean. Sergentul nu era împãcat
cu stindardul maghiar fluturând într-o
capitalã ocupatã de armata românã. A
chibzuit îndelung, ca ostaºii români,
talpa þãrii din care fãcea parte, sã fie
rãzbunatã într-un fel pentru jertfele lor
din rãzboi. Sergentul Iordan I., împreunã
cu caporalul Bivolaru  s-au urcat pe
acoperiºul Parlamentului, iar sergentul
dupã ce au coborât drapelul maghiar la

jumãtate, s-a urcat pe suport ca o pisicã
ºi a pus opinca rãsuflatã a cãprarului
Bivolaru. Mãrturia caporalului Bivolaru
în faþa generalului Olteanu este
edificatoare”. Peste tot, domnule
general. În Carpaþi, la Rãºinari, la Olt,
la Siret, la Oituz ºi chiar pe Tisa în
aprilie, cã eu, domnule general, am fost
poate în patruzeci de atacuri mari ºi, în
adevãr, eu sunt rãbojul isprãvilor
regimentului nostru… pe mine sunt
crestate toate de la 1916 încoace… ºi
nu mã las nici mort!…” (documentat ºi
adnotat din cartea “Huzarul Negru”, 1926
al generalului Marcel Olteanu).

Acest spirit luptãtor al ostaºului
român din Primul Rãzboi mondial a fost
motorul spiritual al Armatei Române,
care a rezistat agresiunii armatelor
germane ºi austro-ungare, reuºind
victorii la Mãrãºeºti, Mãrãºti, Oituz ºi
ocuparea Ungariei la 1919, cu jertfe ce
au albit câmpurile de bãtãlie, pentru
România Mare, pentru România
dodoloasã, cum circula denumirea în
armata acelor vremuri… Sã nu fie uitat
spiritul ºi sacrificiul lor, care au generat
realitãþile României Mari aºa cum ºi-au
dorit-o; mare, bogatã ºi bunã, ca urmaºii
sã o ducã mai departe.

IV.) Pentru cã cea ce am prezentat au
fost situaþii de rãzboi reale, mai puþin
cunoscute, închei acest articol – un altfel
de Trianon -, cu o situaþie de suflet, care
aratã legãtura curatã ºi sincerã între
comunitãþi dezbinate de cele mai multe

ori de gânduri de mãrire, supremaþie ºi
dezbinare ce nu a adus decât suferinþã,
moarte, dezastre ºi încrâncenãri prin jertfa
celor mulþi, neºtiutori ºi obidiþi.

În perioada ocupaþiei capitalei
Budapesta (4 august-16 noiembrie
1919), având guvernator în persoana
generalului Gheorghe Mãrdãrescu,
situaþia locuitorilor a fost precarã.
Îndeosebi lipsa acutã a hranei fãcea
viaþa disperatã. Armata Românã, în
perioada de 4 luni a acordat sprijin
populaþiei prin distribuirea de hranã
(foto), conform mãrturiilor vremii aþât
de o parte cât ºi de alta, a dovezilor
scrise, a mãrturiilor cât ºi la mãrturii
de viaþã din acele momente triste. Avem
dovada de umanitate, de înþelegere ºi
afecþiune umanã de care oamenii pot
sã fie capabili în situaþii de restriºte.
Atunci, caporalul Popescu ªtefan de
loc din Turnu-Severin, în perioada de
ocupaþie a oraºului Budapesta, a
cunoscut o tânãrã - Elisabeta (Erzsebet),
infiripându-se un lucru frumos, o idilã
în haosul ºi mizeria din jur a populaþiei
dupã cinci ani de rãzboi, schimbãri
sociale ºi ocupaþie. Final fericit ce a
fost ºi în realitate; dupã terminarea
rãzboiului, s-au cãsãtorit în Turnu-
Severin, realizând o familie  mixtã unitã,
curatã cu trei copii. Bãiatul cel mare, a
plãtit jertfa supremã murind cu onoare
pe câmpul de luptã din al Doilea
Rãzboi Mondial.

Rãchitan Stancu-ªtefan
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Sâmbãtã 1 august 2020, s-au
împlinit 100 ani de la naºterea

pãrintelui Nil Dorobanþu. Cu
acest prilej, Preasfinþitul Pãrinte

Nicodim Sfânta Liturghie ºi o
slujbã de pomenire a pãrintelui

în parohia Crainici,
în prezenþa reprezentanþilor

Asociaþiei Nil Dorobanþu.
Din soborul slujitor la Sfânta

Liturghie a fãcut parte ºi pãrintele
Ionel Dumitru Adam, reprezentant
al Asociaþiei Nil Dorobanþu care a
primit la finalul Sfintei Liturghii din
partea Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei Crucea Mehedinþeanã.

În cuvântul de învãþãturã de la
finalul Sfintei Liturghii Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim le-a vorbit celor
prezenþi despre personalitatea
pãrintelui ieroschimonah Nil
Dorobanþu „ El a avut o dorinþã de
a combate ateismul. ªtia cã
ateismul se preda în ºcoalã ºi a
încercat cu tot dinadinsul sã îl
combatã…pãrintele Nil a scris
mult ºi iatã cã avem aici pe

100 de ani de la naºterea pãrintelui Nil Dorobanþu
pãrintele Ionel care s-
a strãduit foarte mult
sã scoatã la luminã
prin diortosire
scrierile pãrintelui Nil
Dorobanþu. Pãrintele
Ionel i-a aflat scrisul,
scrisul pãrintelui Nil
nu este uºor lizibil,
dar pãrintele a
deprins scrisul
pãrintelui. Pentru
munca deosebitã ºi
râvna deosebitã îi
acordãm pãrintelui
Ionel Adam Crucea
Mehedinþeanã”.

De asemenea pãrintele Ionel Adam
a evocat personalitatea pãrintelui Nil
Dorobanþu ºi a trecut în revista
activitatea asociaþiei Nil Dorobanþu ºi
realizãrile ei de la înfiinþare în 2014
ºi pânã în prezent: „Având în vedere
marea personalitate a pãrintelui Nil
Dorobanþu, mi-am aºternut în scris
câteva gânduri ca sã concentrez în ele
toatã munca aceasta de ºase ani pe
care am sãvârºit-o împreunã cu
membrii Asociaþiei Nil Dorobanþu. În
aceastã lume amnezicã e bine sã
facem anamnezã aducând în atenþie
chipul unui mare ascet ºi profund
teolog, o icoanã a Sfinþilor Pãrinþi,
mãrturisitor al credinþei ºi mucenic
al prigoanei bolºevice ce a trezit din
amorþire provocându-i un adevãrat
ºoc duhovnicesc, întreaga ortodoxie
româneascã, Pãrintele Nil
Dorobanþu”.

În cadrul cuvântãrilor de dupã
Sfânta Liturghie domnul profesor
Cornel Boteanu a lansat volumul

„NIL DOROBANÞU, pustnicul de la
Crainici” scris cu ocazia aniversãrii
centenarului de la naºterea
pãrintelui Nil: „Ceea ce a fãcut
pãrintele Nil pentru noi trebuie ºã
fie un reper, eu în literaturã am un
reper, Eminescu, în credinþã avem
sfinþii , pãrintele Nil nu este
canonizat dar probabil cã va fi, el a
fost un luptãtor, un martir, el a opus
rezistenþã regimului comunist, ºi ce
rezistenþã… te cutremurã viaþa lui,
te cutremurã opera lui, ºi te întrebi
când ºi în ce condiþii a reuºit sã
scrie aceastã operã când el a fost
un permanent prigonit…”

De asemenea Pãrintele Alexandru
Stãnciulescu Bârda le-a vorbit celor
prezenþi despre pãrintele Nil
Dorobanþu: „Mi-au trecut multe cãrþi
prin faþa ochilor dar nu am întâlnit
niºte lucrãri în care se combate cu
atâta virulenþã ateismul, materialismul
dialectic ºi istoric aºa cum am gãsit
la Nil Dorobanþu. Îndemn pe tinerii
care sunt de faþã sã se orienteze cãtre
opera pãrintelui Nil atunci când îºi iau
o temã pentru lucrãrile de licenþã ºi
de doctorat. Este un teren neexplorat
Nil Dorobanþu ºi opera lui, de unde
pot sã scoatã niºte lucruri
extraordinare”.

Pãrintele paroh Daniel Costinel
Raþã le-a vorbit despre începutul
pãstoririi sale în parohia Crainici
ºi începutul colaborãrii sale cu
pãrintele Ionel Adam ºi Asociaþia
Nil Dorobanþu: „am primit un
telefon din pãrþile Moldovei de la
vrednicul pãrinte frate al nostru,
pãrintele Ionel Adam care mi-a
spus în felul urmãtor, ºi citez

„pãrinte stai la Crainici pe un
bulgãre de aur” referindu-se la
pãrintele Nil Dorobanþu”. La final a
mulþumit celor prezenþi pentru
bucuria de a fi împreunã la aceastã
sãrbãtoare deosebit de importantã
pentru locuitorii satelor Crainici ºi
Bala. De asemenea a mulþumit
autoritãþilor locale ºi tuturor care s-
au implicat în organizarea acestui
eveniment.

La finalul cuvântãrilor Claca
satului Crainici a cântat câteva
pricezne.

Nil Dorobanþu (n. 1 august 1920,
Crainici, Mehedinþi - d. 27 martie
1977, Crainici, Mehedinþi). A fost un
ieroschimonah ortodox, stareþ,
duhovnic, ascet ºi mistic. Pãrintele
Nil Dorobanþu s-a împotrivit
ateismului comunist. A îmbrãcat
haina “nebuniei” pentru Hristos,
formã de manifestare puþin
cunoscutã în spaþiul monahal
românesc. A fost arestat ºi închis de
mai multe ori, a fost urmãrit de
Securitate. A fost caterisit în 1956.
A continuat sã facã zilnic Sfânta
Liturghie în case de credincioºi
ortodocºi, în peºteri, în pãduri. A fost
bãtut ºi prigonit. A murit cu pieptul
zdrobit de bãtaie în 1977. La
deshumarea fãcutã în 2016, trupul
lui nu a fost gãsit în mormânt, sicriul
fiind plin cu pãmânt ºi fãrã capac.
S-au pãstrat mii de pagini din scrierile
pãrintelui Nil. Pentru a edita aceastã
bogatã operã teologicã s-a constituit
o asociaþie care tezaurizeazã scrierile,
obiectele care i-au aparþinut, mãrturiile
celor care l-au cunoscut.

Pr. Marian Alin Giginã
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27 iulie - Chestia cu “teoria conspiraþiei” îi iritã rãu de tot pe
foarte mulþi, care zic cã nu existã aºa ceva, cã totul este o
scornealã, o manipulare etc., iar Covidul existã, ºi cã el a apãrut
pe cale naturalã, neavând nimic de-a face cu vreun scenariu
mondial! Bravos, naþiune, vorba lui nenea Iancu, vasãzicã Covidul
e naturel ca amoarea Ziþei pentru Ricã, ºi nevinovat de rãspândire
ca dulceaþa din galoºii domnului aflat în „Vizitã”! Pãi, cu Ebola,
cum fu? Dar cu “boala vacii nebune”? Ori cu gripa aviarã, care
ne puse de ne omorârãm gãinile ºi curcile de prin curþi, ca sã
aibã ei piaþã de desfacere pentru puii lor îngrãºaþi cu
medicamente? Ori cu gripa porcinã, de tip african? Aia, care
veni de la porcii mistreþi, aºa, nitam-nisam, dupã care dispãru
brusc, parcã anume spre a face loc (?) pandemiei Covid-19!
28 iulie - Anti-conspiraþioniºti sunt atât de convinºi cã nu
existã vreo punere la cale în toate aceste situaþii de tip global,
încât uitã cã manipulare nu fac doar cei care acceptã
posibilitatea unei “conspuraþii”, ci cã o pot face inclusiv cei
care sunt incluºi în cercul marilor decidenþi mondiali! Pãi, e la
mintea cocoºului: nimeni care face ceva despre care vrea sã
nu se ºtie nimic, va declanºa acþiuni specifice manipiulãrii ºi
dezinformãrii care sã-i acopere faptele, sã le mascheze evidenþa
etc. Niciun rãu-fãptaº nu recunoaºte cã a greºit, cã e autor de
fãrãdelege, ce naiba, zice cã “a cãzut nevinovat”!
29 iulie - Nu-mi iese din minte, în context, nici globalizarea:
pãi, ea existã sau nu existã? Noua Ordine Mondialã, este un
concept gol au ba? Mai înainte de astea douã, împãrþirea
lumii, a zonelor de influenþã postbelicã, pe un ºerveþel, la
Ialta, între Churchill, Stalin ºi Roossvelt a fost doar urmarea
unei beþii cu whiskey, vodca ºi scotch, sau era dinainte stabilit
ce ºi cum? Comunismul, nazismul, Revoluþiile, apariþia UE,
NATO, ONU, cicã ºi astea ar fi tot instrumente create la masa
marilor decidenþi! Nasol, nu?
30 iulie - Covidul pare sã se fi stabilizat în România, iar
guvernanþii noºtri o þin tot într-o vãicãrealã, de s-a speriat ºi
mapamondul de cât de plângãcioºi ºi alarmiºti suntem ca
naþie! Mulþi ºi-au închis graniþele pentru români, alþii au
înãsprit condiþiile de intrare sau de tranzitare de cãtre noi a
teritoriilor statelor lor.
31 iulie - Deschizi radio - Covid! Deschizi TV - Covid, morþi, ºi
prãpãd! Mergi pe stradã -  bannere uriaºe care îþi zic sã porþi
mascã! Intri într-un magazin - hop, cu temperatura, puneþi, mascã,
þine distanþa! Pe stradã, tinerii merg de mânã, dar au mascã, de-þi
vine sã plângi de mila iubirii lor adolescentine! Oare, cum se mai
sãrutã, bieþii de ei? O teroare continuu întreþinutã ca pentru a ne
spãla creierele ºi a ne arunca tot mai adânc în bezna sclaviei sanitare!
01 august - Preºedintele Iohannis ne-a zis cã ne vin bani mulþi
de la UE, dar nu ne spune când, ºi în ce condiþii! Chestie de
propagandã pre-electoralã, întrucât chiar dacã am obþinut acei
bani, ei ni se vor da doar dacã îndeplinim niºte condiþii de
acordare efectivã a lor! Altfel, e pandemie propagandisticã curatã!
02 august - Þara întreagã achieseazã, judeþ dupã judeþ, la
recomandãrile centrale privind comportamentul cetãþenilor în
locuri publice, deplasarea ºi echiparea corespunzãtoare,
distanþarea etc. E un aºa acord între administraþiile locale, de te
întrebi cum de nu funcþioneazã aºa armonie ºi înþelegere ºi fãrã
Codiv-19? Ori asta o fi vreo... simptomã nedescoperitã a
Covidului, iar dupã ce ne vindecãm de el, dispare ºi armonia
naþionalã? (G. News pt conf. D.D.S)

* Ieri, mierciuri 5 august, s-au
împlinit 98 de ani de la naºþerea genialului
prozator român MARIN PREDA. E aproape

incredibil. Trecând în Eternitate la doar 58
de ani, la 16 mai 1980,  vârstã de apogeu
pentru un romancier, ºi mai ales dupã
succesul fulminant de public ºi de criticã al
trilogiei „Cel mai iubit dintre pãmânteni”,
Marin Preda, la aproape 100 de ani de la
naºtere ºi patru decenii de la moarte, face, în
egalã mãsurã, figura unui clasic ºi a unui
modern. Practic, tot ce a scris acest titan al
literaturii române se înscrie, indiscutabil, în
zona capodoperei. „Moromeþii”(I, II),
„Risipitorii”, „Intrusul”, „Marele
singuratic”,”Delirul”, „Cel mai iubit dintre
pãmânteni”, volumul de nuvele „Întâlnirea
din Pãmânturi”, eseul autobiografic „Viaþa ca
o pradã”,volumul de eseuri ºi publicisticã
„Imposibila întoarcere” sunt cãrþi de referinþã,
fiecare pentru genul sãu ºi toate la un loc
scriind un capitol impresionant de istorie
literarã româneascã ºi în context european.
   * Pentru literatura de dupã rãzboi, Marin
Preda fost exponentul conºtiinþei
scriitoriceºti, el  apãrând de la înãlþimea
valorii sale condiþia scriitorului român:
„Dacã aº ºti cã efortul pentru scrierea unui

Derutã totalã
roman mã poate costa viaþa, mi-aº lua toate
mãsurile de siguranþã pentru a înlãtura o
eventualitate cum ar fi boala din care sã mi
se tragã moartea. Dar singura masurã
hotãrâtoare, aceea de a renunþa la scris, nu
aº lua-o.” Nu am cunoºtinþã dacã o
asemenea marturisire de credinþã a fost
formulatã, în câmpul literaturii române, în
ultima sutã de ani ºi nu sunt semne ca
asemenea iniþiative de conºtiinþã sã aparã în
viitorul apropiat. În rest, ce sã spunem? O
mare sãrbãtoare a literaturii române, tratatã
cu obiºnuita indiferenþã de cei care ar fi putut
avea îndreptãþire sã probeze o altã atitudine.
   * Încet, încet bãtãlia electoralã a înlocuit,
în spaþiul public, bãtãlia cu coronavirusul.
În timp ce, odatã cu fiecare zi, cifrele
agresiunii virusului cunosc creºteri absolut
îngrijorãtoare, ciomãgeala electoralã
cunoaºte o la fel de îngrijorãtoare
recrudescenþã. Marii moraliºti liberali au
pornit în forþã campania de racolare a
primarilor pesediºti prin mai toate judeþele
þãrii dupã ce îºi luaserã angajamente solemn
lacrimogene cã nu vor recurge la asemenea
ignobile practici. Revenind la cifrele
comunicate zilnic din spaþiul pandemic, pe
lângã aspectul cã, uneori, sunt flagrant
contradictorii, ele îmbracã adesea ºi aspecte
umoristice, aºa cum s-a întâmplat recent într-
o emisiune de televiziune în care profesorul
Rafila ºi Marius Tucã se amuzau copios pe
seama unor comentarii ale ministrului
Sãnãtaþii, Ionel Tãtaru. Mari îndoieli au apãrut
în legãturã cu înmulþirea numãrului de teste
fals negative sau fals pozitive, ceea ce a slãbit
sensibil încrederea populaþiei în verdictele
„specialiºtilor”.  Ale cãror declaraþii devin,
pe zi ce trece, nu doar profund contradictorii,
ci ºi de un ridicol desãvârºit. Ia auziþi acilea:
„Lipsa simptomelor reprezintã unul din
simptomele Covidului”! Vasãzicã, dacã nu
te doare nimic, eºti bolnav mort-copt! Autorul
teribilei ziceri - celebrul doctor  Raed Arafat...
Derutã maximã! Din aceastã dilemã...

Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din
România (U.Z.P.R.) ia act cu îngrijorare de
ºtergerea, blocarea sau interzicerea
conturilor de Facebook ale mai multor
pagini, site-uri ºi bloguri româneºti ale
unor jurnaliºti din România ºi Republica
Moldova, considerate „neconforme”, în
terminologia guvernamentalã actualã, sau
pentru cã „încalcã standardele
comunitãþii”, în terminologia Facebook. S-
au blocat, fãrã niciun avertisment sau

Apel: Nu-l reînviaþi pe Stalin!
explicaþie, conturile de Facebook ale unor
site-uri ºi bloguri de prestigiu, unele cu
vechime de peste 20 de ani („Naþional”). A
fost interzis „Glasul Info”[1], dar ºi blogul
unuia dintre veteranii presei româneºti de
peste Prut, ªtefan Secãreanu, director al
ziarului „Þara” ºi deputat în Parlamentul de la
Chiºinãu „ªtefan Secãreanu - Blog
personal”[2].  De asemenea, a fost blocat
contul de Facebook al site-lui ziaristului Victor
Roncea[3],  Continuare în pag. 14
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În timpul domniei lui Mircea
cel Bãtrân, Cetatea Severinului a
devenit unul dintre cele mai
importante puncte de interes
strategic-militar ºi economic din sud-
estul Europei, zonã devenitã de mai
multã vreme principala zonã de
conflict a Europei.
   De aici, o îndelungatã ºi complicatã
disputã pentru supremaþie în zonã,
între numeroºii pretendenþi pe de o
parte ºi între aceºtia ºi Þara
Româneascã, stãpânul legitim al
zonei ºi cetãþii. Permanenta stare de
îngroparea unui mare numãr de
tezaure monetare ºi de podoabe în
jurul Cetãþii Severinului.
   Asupra importanþei economice a
sud-vestului Þãrii Româneºti, cu
Cetatea Severinului, în comerþul
european al vremii, ne-am oprit ºi
noi, dar ºi mulþi alþi cercetãtori ai
Evului Mediu românesc.
   Din punct de vedere economic,
Þara Româneascã este un partener
principal al comerþului sud-est
european, iar Cetatea Severinului este
nu numai loc de schimb ºi vamã, ci
ºi depozit de mãrfuri aflate în tranzit.
   În acest context economic favorabil,
Mircea are nevoie ºi bate tot mai
multã monedã din argint, monedã
aliniatã cursului monetar european,

Despre un asociat la domnie al lui Mircea cel Bãtrân, mai puþin cunoscut (I)

context în care intrã în funcþiune ºi
monetãria de la Cetatea Severinului.
   Din punct de vedere strategic,
stãpânirea Cetãþii Severinului ar
deschide drumul otomanilor spre
Centrul Europei ºi invers, statelor
occidentale, special regatului
maghiar, drumul spre gurile Dunãrii.
   În acest context beligerant, numai
sub Mircea cel Bãtrân (1386 – 1418)
ºi a urmaºului sãu Mihail (1418 –
1420), în jurul Cetãþii Severinului în
numai 30 – 35 de ani, au fost îngropate
nu mai puþin de 10 tezaure monetare
ºi de podoabe, cel mai valoros, mai
bine cunoscut între ele fiind tezaurul
de la Dudaºul Schelei. Alte tezaure din
aceeaºi perioadã sunt cunoscute în
apropiere ºi la sudul Dunãrii.
   La un calcul sumar, cele 10 tezaure
conþin în jur de 5000 monede din
aur ºi argint, podoabe ºi argintãrie
diversã, tot din aur ºi argint.
   Prezenþa unei mari varietãþi de
monedã europeanã, dar ºi otomanã,
subliniazã încã o datã, intensitatea ºi
amploarea schimbului comercial prin
vama de la Severin. În componenþa
tezaurelor întâlnim monede din aur
ºi argint, emise de Veneþia, Franþa,
Germania, Ungaria, Imperiul Otoman,
Serbia, Þaratul de Vidin ºi, desigur,
Þara Româneascã.

   Din cele 10 tezaure, 6 sunt
considerate de noi a fi îngropate în
ultimii ani ai domniei lui Mircea, mai
precis dupã 1415, când Cetatea
Severinului devine tot mai greu de
apãrat, Mircea fãcând tot mai greu
faþã presiunii otomane.
   Din cele 6 tezaure avute de noi în
vedere în prezentul studiu, ne oprim
numai asupra acelui tip monetar,
ducaþi, numiþi în literatura de
specialitate tipul „Mircea ºi Petrusian”,
Mircea ºi Petru sau Mircea ºi Petru-
Stan, cum considerãm noi.
   Acest tip monetar se considerã a
fi bãtut la Cetatea Severinului, în
ultimii ani ai domniei lui Mircea.
   Aceste tezaure, îngropate spre
sfârºitul domniei lui Mircea ºi în
timpul scurtei domnii a lui Mihail sunt
urmãtoarele:
1. Tezaurul de la Orºova, descoperit
la 1877, ce conþine peste 1000
monede, între care ºi de tipul ce ne
intereseazã acum. Se pãstreazã în
trei loturi aflate la Muzeul Naþional
de Istorie Bucureºti ºi la Muzeul
Naþional din Budapesta.
2. Tezaurul de la Bistriþa (Mehedinþi),
descoperit în anul 1931, este compus
din 90 de monede, din care de tipul
în discuþie, un numãr de 22.
3. Tezaurul de la Strehaia a fost
descoperit în condiþii necunoscute în

zona oraºului. Nu se cunoaºte
numãrul total al monedelor cuprinse
în tezaur. Un numãr de 45 ducaþi de
tipul aflat în discuþie au intrat în
colecþia Muzeului Naþional de Istorie.
4. Tezaurul de la Turnu Severin a fost
descoperit în anul 1960 pe „dealurile
din vestul oraºului”, conform unei
note a lui Octavian Iliescu din
30.05.1961; tezaurul s-ar afla în
Muzeul din Turda ºi ar conþine 18
ducaþi aparþinând tipului în discuþie.
5. Tezaurul de la Jiana, Mehedinþi a
fost descoperit întâmplãtor în anul
1981, din cele 215 monede 136 sunt
ducaþii aflaþi în discuþie.
6. Tezaurul de la Dudaºul Schelei,
printre cele mai valoroase tezaure din
timpul lui Mircea ºi Mihail, a fost
descoperit parþial în vara anului 1983,
dupã care, în locul descoperirii, am
realizat o cercetare arheologicã
sistematicã, descoperind ºi alte piese
componente ale tezaurului. Astãzi
tezaurul, împãrþit în loturi, se gãseºte
la Muzeul severinean, la Muzeul
Olteniei din Craiova ºi la Muzeul de
Istorie din Târgu Jiu. Nu cunoaºtem
compoziþia iniþialã a tezaurului. Din
cele cunoscute un numãr de 39 ducaþi
aparþin tipului în discuþie Foto: Ducat
Mircea cel Bãtrân – Muzeul Olteniei
din Craiova (va urma)

Conf. univ. dr. Ion Stângã
Notã: Materialul prezentat este parte integrantã a cãrþii ”CETATEA
MEDIEVALÃ A SEVERINULUI – IMPORTANT CENTRU MILITAR,

COMERCIAL ªI SPIRITUAL AL ÞÃRII ROMÂNEªTI”, apãrutã cu prilejul
simpozionului cu acelaºi titlu, ce a avut loc la Cetatea Medievalã a

Severinului, spre finalul anului 2019, cu participarea celor mai importanþi
istorici medievaliºti din România. Cartea a fost editatã de Direcþia de

Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural din Drobeta Turnu Severin,
cu sprijinul Primãriei Municipiului.

 urmare din pag. 2 grãdiniþã trebuie
sã facã o analizã localã a riscurilor ºi acesta este
practic documentul de bazã pentru decizia de a
redeschide total sau parþial cursurile.
   Încã o noutate: ºcolile pot decide sã adopte
scenarii diferite la fiecare ciclu de învãþãmânt.
   Hotãrârea finalã o iau Inspectoratele ªcolare
Judeþene (ISJ), Direcþiile de Sãnãtate Publicã
(DSP) ºi conducerea fiecãrei ºcoli în parte.
   Documentul obþinut de Edupedu.ro conþine
inclusiv obligaþia ca ºcolile ºi primãriile sã
identifice “spaþii suplimentare” pentru
desfãºurarea orelor. #PRO_EDUCAÞIE.

Peste o lunã, pe 1 septembrie...

Alina Teiº,
Deputat PRO România Judeþul Mehedinþi

Membru al Comisiei pentru Învãþãmânt, ªtiinþã, Tineret ºi Sport
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   Trãim vremuri ciudate, trãim în plin
rãzboi bacteriologic nedeclarat oficial,
dar „anunþat” cu mulþi ani în urmã ºi
prin bolovanii numiþi „Georgia
Guidestones” (Pietrele îndrumãtoare
din Georgia), prin cele zece porunci
inscripþionate în opt limbi moderne ºi
în patru limbi antice. Despre bolovanii
respectivi, Alex Jones cunoscut
susþinãtor al unor „teorii” controversate
afirma: „Mesajul monumentului
Georgia Guidestones este acelaºi cu
al membrilor societãþii secrete numitã
Ordinul Rozei Cruci sau Rosicrucienii,
care l-au ºi construit, cã aceºtia doresc
formarea unei religii mondiale, a unui
singur tribunal al lumii ºi canumãrul
oamenilor sã nu depãºeascã 500 de
milioane, trebuind deci ca sã se facã
o reducere de 7,5 miliarde oameni (în
acest moment - n.n.I.M.). Pietrele vor
sã spunã cã oamenii sunt un cancer
pe pãmânt ºi cã trebuie sã fie aleºi
câþiva pentru a se menþine echilibrul
cu natura”[1]. Vã spune ceva despre
ceea ce se întâmplã astãzi, despre
Covid, despre genocid ºi fãrã-de-legea
carantinãrii?
   Ca tot românul care face haz de necaz,
„testamentul” pe care vi-l prezint este
un pamflet, asemãnãrile putând fi
întâmplãtoare, reale, sau nu. Precizez
cã textul a fost inspirat dupã însemnãrile
cronicarului  Grigore Ureche ºi porunca
lui ªtefan cel Mare datã într-o zi de marþi,
la 2 Iulie 1504, în scaunul sãu domnesc
de la Suceava, înainte de a muri, dar ºi
de învãþãmintele lui Shifu Yan Lei, un
cãlugãr Shaolin practicant al artelor
marþiale[2]. Care este legãtura dintre
ipoteticul testament, Templul Shao lin
ºi celelalte mesaje? Citiþi ºi vã veþi
lãmuri:

Testamentul unui Diktator
         Dragi români,
   Mã mãrturisesc înainte de plecarea
mea de la Cotroceni, mã spovedesc
þãrii sau ce-o mai fi România normalã,
astãzi. Rog sã mã iertaþi cã am fost prea
prostovan ºi rãu cu voi. Când cu
moºtenirea bunurilor „Deutsche
Volksgruppe in Rumänien” am avut
grijã de Vaterlandul meu (nu de al
vostru) ºi a caselor mele din meditaþii,
de Mutti Merkel ºi de istoricul Ioan
Scurtu pe care Rerichsreiterii mei l-au
pus la platã pentru publicarea
adevãrului istoric. Aºa i-a trebuit dacã
l-a mâncat scrisul! Aºa am ajuns
posesor al Bundesverdienstkreuz
(Crucea Federalã de Merit a Republicii
Federale Germania), - „Prietenii ºtiu
de ce!” - ºi Gauleiter cu dosare penale.
Acum vã las o þarã pustiitã. Toatã
populaþia care ºtia sã þinã în mâini
coarnele plugului, a fost obligatã sã
þinã pe figurã masca anti-Covid. Le-
am pus-o! P.S.D.-ul e de vinã!
   În istorie, turcul ne-a dorit ca
paºalic al Imperiului Otoman, leºii
(polonezii) - un fel de judeþ al þãrii
Leºeºti. Ungaria, cu ajutorul
U.D.M.R., al lui Hans Klemm,
Ciolacu, Boia Gherman, acum ºi
Adrian Zuckerman, dar ºi cu/prin
inspiraþiile mele de genul
centenarului Trianon, un teritoriu al
Ungariei. Unii au izbutit sã-ºi vadã
visul cu ochii. Americanii au obþinut
loc de parcare pentru blindatele,
avioanele ºi navele lor militare. Vã las
o þarã pãrãsitã de milioane de fraþi ai
voºtri. În cetatea ce se întindea
cândva, de la Dunãre ºi Marea Neagrã
pânã-n „Codrii voievodali ai
Bucovinei” ºi Maramureº, de la „De
la Nistru pân-la Tisa” trãiau românii
primitori de alte etnii nevoiaºe care
cereau „Pãmânt ºi apã!”. ªed acum
ca un spin în coasta þãrii javrele cele
fãrã de Dumnezeu acceptate de mine
ºi „Guvernul meu”. Îmi pare rãu de
neputinþele pe care mi le-a adus
incompetenþa mea de robot
merkelian cu ºepcuþã americanã, cãci
visul meu era sã vã las fãrã þarã. Cãci
o þarã, atâta timp cât îºi va avea
hotarele ºtirbite, va sângera mereu,
aºa cã mai bine am dat þara altora, pe
gratis, cu pãduri ºi aur cu tot.
   Acum nu sufãr atât de vânãtãile la
ºezut cauzate de navetele
sãptãmânale la nevastã, cât de cele

douã dorinþe neîmplinite: cã nu v-am
lãsat complet orfani de suveranitatea
ºi bogãþile voastre. Ca sã pot dormi
liniºtit în Grab-ul meu, aº vrea sã-mi
juraþi cã nu veþi uita niciodatã de
mine, de ticãloºiile mele ºi, atunci
când va sosi clipa prielnicã, sã vedeþi
cã aºa de rãu cum a fost cu ºederile
mele la Vila-Lac 3 ºi Cotroceni, mai
rãu nu se poate. Nu v-am furat doar
libertatea, v-am furat chiar dreptul de
a trãi. Cu ajutorul unor tembeli dupã
chipul ºi asemãnarea mea am reuºit
sã vã îngenunchez ºi nu oricum, chiar
cu voia multora dintre voi ale cãror
creiere le-am spãlat cu apa Dunãrii
trecutã prin Hidrocentrala de la
Porþile de Fier, astãzi, ajunsã aproape
o caricaturã din ce a fost pe vremea
celui pe care l-aþi împuºcat în ziua
Crãciunului vostru. Întrebaþi-l pe un
fost prim-ministru dacã nu credeþi.
Cu încuviinþarea idioþilor neamului, „în
þara asta de gugumani în care eu sunt
cel dintâi” ºi a mea, Holzindustrie
Schweighofer v-a chelit pãdurile de
nici cu Elseve nu veþi mai reuºi sã le
refaceþi. Nu peste multã vreme, nici apa
din Marea Neagrã nu o veþi mai avea,
cu petrol ºi gaze cu tot. Ha, ha, Ha!
Mulþi v-au vrut îngenuncheaþi, dar nu
reuºiserã. Grele mi-au fost mandatele
de chiriaº la Cotroceni când mã
miram în fiecare zi cã n-am murit din
pricina blestemelor. Dar am avut
noroc, cu „Guvernele mele”, cu
cioloºii, papagalii, mandolinele,
velele, cucuvele, tãtari, cîþii, cerceii,
turcanele ºi arafaþii care v-au trimis
fraþii ºi surorile ca sclavi, la cules
sparanghel în cel de-Al Patrulea
Reich. În „Spaþiul Schengen” oricum,
oficial nu aþi avut ºi nu veþi avea
acces, cu aurul vostru cu tot, dar prin
sclavi, da! Vã las moºtenire moºia pe
care n-o mai aveþi, am dat-o altora
pe gratis, pentru cã nu a fost a mea,
nu mai e nici a voastrã ºi nu va mai fi
nici a urmaºilor urmaºilor voºtri.
   Degeaba strigã Radu Gyr de acolo
de unde e acum: „Ridicã-te
Gheorghe” Ridicã-te, Ioane!”. Toþi vã
vor vasali ºi birnici. Eu ºi peneleii mei
am fãcut tot ce ne-a stat în putinþã sã
cãsãpim þara de dupã Ceauºescu. Au
sãrãcit-o mai întâi Iliescu ºi Roman,
apoi Constantinescu, iar Bãsescu,
arãtând spre flota-fantomã a spus:
„Aici sunt banii dumneavoastrã!”. Eu

ºi ai mei am vândut ce s-a mai putut,
iar restul am dat pe gratis celor care
au vrut ºi vor România ca pe o simplã
regiune a þãrilor lor. ªi U.E. ºi
globaliºtii sorosisto-bill-gatesiºti
jinduiesc sã vã aibã birnici ºi sclavi
fãrã credinþã în Dumnezeu.
   Turcul, care cândva a cuprins atâta
lume se scuturã, arãtându-ºi muºchii.
Chinezul, care în augustul lui ’68 au
pus piciorul în pragul lui Ivan pentru
a-i apãra pe români nu mai e
„pretinul” românilor. Ivan priveºte cu
jind la gurile Dunãrii ºi, cu
îngrijorare, la tarlalele de la
Kogãlniceanu, Deveselu ºi pe unde
s-a mai aciuat „partenerul strategic”
ºi haita N.A.T.O. Peste gârlã, Obama,
Hillary ºi gaºca lor îl atacã pe Trump
care mi-a dãruit ºepcuþa, þara arde,
iar B.L.M., un fel de #rezist de-ai mei
fac ce li s-a poruncit: spalã picioarele
afro-americane ºi dãrâmã statui.
   În aceste vremuri de restriºte -
pentru voi, nu pentru mine -, din toate
pãrþile, asasinii genocidari gata de
pradã se uitã cu ochi pohticioºi cãtre
ce a mai rãmas din þara frumoasã ºi
bogatã lui ªtefan, Mihai, Ion,
Gheorghe ºi Nicolae. Nu aº vrea sã
închid ochii fãrã sã ºtiu pe cine aþi
ales Diktator al landului în locul meu.
Sã nu fie vreun pesedist vinovat de
pandemia Covidului sau pe vreunul
care mi-a furat masca la summitul din
2020. Nu doresc ca Grab-ul meu sã
fie stropit cu sânge ci numai cu
marcaje canine comunitare. Nu
doresc sã se certe din cauza tronului
þãrii pãrinþii ºi copii, fraþii ºi surorile,
nepoþii ºi unchii sau victimele lu’
Dincã de la Caracal. Vreau sã plec
împãcat cu onoruri date de maºinile
Poliþiei (ne)române fãrã Tricolor pe
caroserie.

Dragi români - câþi aþi mai rãmas
pe locul vechii moºii - sã faceþi
alegere bunã ºi sã-l sprijiniþi pe noul
vostru Gauleiter, chiar dacã nu mai
aveþi Þarã, iar pentru a trãi fãrã grija
zilei de mâine, vã las câteva sfaturi
utile din experienþa mea de-o viaþã:
- nu gândiþi prea mult fiindcã gânditul
consumã energia vã epuizezã;
- nu vorbiþi prea mult cã puteþi scãpa
nerozii printre mãsele, aºa cum mi
s-a întâmplat întotdeauna când am
deschis gura;

[1] Alex Jones,
[2] https://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/
10-sfaturi-calugar-shaolin-ramane-tanar-
sanatos-1_58cd4a6e5ab6550cb873d23c/
index.html  continuare în pagina 10
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Traian Bãsescu este pe cale
sã dea „lovitura” vieþii sale prin
candidatura la fotoliul de primar de
Bucureºti, dacã va câºtiga. Este
vorba de orgoliul omului de vazã
care nu mai are mult ºi se transformã
în om de rând. Adicã vreo câþiva ani
de mandat de europarlamentar ºi
apoi pensie ºi plimbãri pe mare cu
nepoþeii sau prin parc. Cu mascã
sau fãrã mascã. Bãsescu nu are
multe mãºti, dar a ºtiut sã treacã
foarte repede peste promisiunle
electorale care nu s-au adeverit ºi
electoratul s-a tot lãsat vrãjit de omul
politic Traian Bãsescu. ªi, uite aºa,
omul respectiv se laudã cã nu a
pierdut nicio bãtãlie politicã. ªi chiar
nu a pierdut. Este vorba de
parlament, Primãria Capitalei, douã
mandate de ºef al statului ºi un
mandat de europarlamentar.

Acum tinde sã devinã om de rând,
dupã ce ºi-a trãit traiul în politicã.
Traian Bãsescu este omul care a
ocupat cam tot ce se putea ocupa în
materie de funcþii publice în aceastã
þarã ºi nu a muncit o zi din viaþa lui
la privat. Poate pe vremuri când mai
aducea produse de peste mãri ºi þãri.
În momentul de faþã Traian Bãsescu
este pe cale sã se transforme în om
mic, aºa cum le ura el duºmanilor
sãi politici pe vremuri.

Nu credea nimeni cã o sã îl vadã
pe Bãsescu într-o astfel de ipostazã,
dar uite cã se poate. În mod cert mai
are prin desagã un mic potenþial, dar
un partid mic rãmâne mic, indiferent
de ce ar face. Nu am avut pânã acum
ales un ºef de stat provenit de la un
partid minuscul. A fost cazul lui Emil

 ªtefan Bãeºiu

Curiozitatea a ucis pisica ºi pe Bãsescu
Constantinescu poate, dar
avea o coaliþie în spate,
dincolo de PNCD. Toþi
oamenii care se cred mari
sunt stãpâniþi de orgolii ºi
mai mari, mai ales dacã au
condus suflete.

În momentul de faþã
Bãsescu nu se mai aflã în
vârful carierei politice, ba
chiar se apropie de apusul
acesteia. ªi pãrea în regulã
tot tabloul, dacã nu apãrea
în peisaj povestea cu
Securitatea ºi acuzaþia cã
ºi-a turnat colegii. Încã
este pe rolul instanþei
supreme acest dosar. A
fost o loviturã venitã prea târziu, dar
a fost încasatã.

A fost momentul care a declanºat
butonul în creierul lui Bãsescu. În
creierul de om mare ºi nu a
suportat cã este pe cale sã devinã
un turnãtor mãrunt, cu întreaga
carierã ºtearsã cu buretele, mai ales
dacã instanþa îl va dovedi definitiv
turnãtor ºi mincinos prin urmare,
în declaraþiile date înainte de a-ºi
depune candidaturile.

Candidatul etern Bãsescu, gata
mereu de luptã, a luat-o razna ºi a
explodat. Acum ºtie cã e pe cale sã o
ia pe urma lui Adrian Nãstase ºi sã
devinã la fel de minuscul. Nãstase a
rãmas mãcar cu averea ºi acum îºi
mai dã cu pãrerea pe blog. Bãsescu
vrea sã arate cã are muºchi ºi cã nu
este omul de rând, „terfelit” de unii ºi
de alþii. Este omul care a pus la punct
Justiþia ºi instrumentele sale ºi doar
nu o cãdea tocmai el în ghearele ei.

Este motivul pentru care Bãsescu
a luat-o razna politic ºi a anunþat cã
va intra din nou într-o bãtãlie
politicã. Ar putea a fi ultima din viaþa
sa. Ar putea fi ºtampila oficialã de
om mic pentru Traian Bãsescu.
Fostul preºedinte nu mai are mult
pânã când instanþa se va pronunþa
dacã ºi-a turnat sau nu colegii. Va fi
tot mai mic. De aici vine ºi urletul
politic al lui Bãsescu în spaþiul
public. Nu poate accepta cã va
deveni doar analist politic pe la vreo
televiziune de cartier sau cã se va
retrage, sã îºi scrie memoriile pe la
vreo vilã de protocol la care au
dreptul foºtii ºefi de stat.

Cea mai grea bãtãlie politicã este
poate Primãria Capitalei, la egalitate

cu ºefia statului. Cine ajunge primar
al Capitalei are ºanse mari sã
devinã preºedinte. Nu mai este
cazul pentru Bãsescu pentru cã a
avut douã mandate de ºef de stat,
iar rezultatul se vede astãzi în
economie ºi în infrastructura de
transporturi. Se spune cã are vreo
15% ºanse sã câºtige mandatul de
primar de Bucureºti. Poate cã va
mai creºte. Dacã va câºtiga, va
rãmâne în istorie. Dacã va pierde,
va deveni mai mic decât Adrian
Nãstase ºi alþi  „mari” de pe
vremuri. Bãsescu mizeazã pe faptul
cã poporul încã îl mai crede. Este
curios sã vadã dacã aºa este. Dar
curiozitatea a ucis pisica, se spune.
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Pãrintele Stelicã Zoican era în primii ani ai activitãþii
sale. Slujea în Parohia Balta, din care fãceau parte
satele Balta ºi Sfodia.

Era Paºtele. Perioadã lungã de post ºi slujbe. În
noaptea de Paºti a fãcut mai întâi slujba la Balta. A venit
multã lume ºi pãrintele s-a strãduit din rãsputeri,
împreunã cu cântãreþul sãu, nea Ilie, sã facã o slujbã cât
mai frumoasã.  Toatã lumea a fost mulþumitã. S-a terminat
slujba la Balta, credincioºii s-au retras fiecare pe la casele
lor, numai preotul ºi cântãreþul au pornit-o grãbiþi spre
Sfodia. Aveau de strãbãtut câþiva kilometri. Aveau cu ei
iapa lui nea Ilie. Fiindcã dascãlul o ducea cam greu cu
vederea pe timp de noapte, au convenit ca la ducere sã
încalece dascãlul, iar la întoarcere, când e deja soarele
pe la prânziºor, sã meargã cãlare preotul. Zis ºi fãcut.

Au ajuns cu bine la Sfodia, au oficiat slujba.
Biserica era plinã de lume. Rãsãrise demult soarele
ºi tot se auzea în bisericã glasul preotului ºi al
cântãreþului aducând slavã lui Dumnezeu. Dupã ce
s-a terminat totul ºi acolo, cei doi au pornit-o spre
casã. Au pus în desagi ouãle roºii, pe care le lãsaserã
credincioºii la biserica din Sfodia. Au aºezat desagii
pe iapã, iar pãrintele Stelicã a încãlecat cu grijã.
Mergeau încet. Oboseala îºi spunea cuvântul.
Dascãlul venea agale dupã cãlãreþ, mai mult
dormitând. Iapa era în cãlduri. La un moment dat,
din pãdure a apãrut un armãsar spumegând. Nea Ilie
a strigat îngrozit: “- Fugi, pãrinte!”

Preotul a tresãrit din gândurile lui, a observat
pericolul ce se apropia de el cu repeziciune ºi a sãrit
ca ars din spinarea animalului. Abia a avut timp sã
atingã pãmântul, cãci în clipa urmãtoare armãsarul
era în spinarea iepei. Dupã ce ºi-a fãcut treaba,
animalul s-a îndepãrtat nechezând, aºa cum venise.
Cei doi au examinat desagii. Ouãle se spãrseserã.
Erau un fel de pastã alb-gãlbuie, amestecatã cu coji.
Nu le-au aruncat. Puteau sã le dea la pãsãri acasã.

Când cei doi au ajuns în Balta, la marginea satului îi
aºtepta primarul cu un funcþionar al primãriei. În ziua aceea
trebuia sã vinã la primãrie cineva de la raionala de partid
ºi ei trebuiau sã se pregãteascã. Ajunseserã la concluzia
cã numai de la popa pot sã ia ouãle necesare pentru masã.
I-au spus preotului despre ce e vorba ºi i-au cerut ouã.
Preotul a schimbat o privire complicitarã cu dascãlul ºi i-
a spus primarului: “-Domnule primar, e bine cã aþi apelat
la noi! Nu vã dãm “câteva”! Noi vi le dãm pe toate! Luaþi
desagii cu ouã ºi mi-i daþi dupã ce-i goliþi!”

Tare s-a bucurat primarul. Nu mai contenea cu
mulþumirile. A luat desagii ºi, împreunã cu celãlalt
funcþionar, au plecat spre primãrie. Dupã ce s-au
depãrtat biniºor, preotul ºi dascãlul au izbucnit în râs.
Nu ºtiau ce-o sã se întâmple apoi, dar primarul era,
totuºi, de-al lor, nu le-ar fi fãcut rãu. De altfel, nici nu
s-a rãzbunat.  Pânã la bãtrâneþe, însã, de câte ori se
întâlnea cu pãrintele sau cu dascãlul Ilie, se amuza
copios, amintindu-ºi de întâmplarea de pominã de
altãdatã cu “ouãle popii”!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Ouãle popii

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

- dacã munciþi, fãceþi-o preþ de câteva minute,
apoi opriþi-vã pentru cã puteþi obosi ºi ceilalþi
pot observa cã vã lipseºte creierul;
- fie cã sunteþi fericiþi, fie cã sunteþi supãraþi,
plecaþi urgent în vacanþã;
- dupã o vacanþã epuizantã, arunca-þi-vã paltonul
oriunde ºi mergeþi în concediu de refacere, altfel,
energia internã vã va fi afectatã;
- nu vã îngrijoraþi prea mult ºi nu vã enervaþi,
pentru cã enervarea afecteazã ficatul ºi
intestinele, deci, veþi fi obligaþi - sine die - sã
plecaþi iarãºi în vacanþã sau la un sammit al
idioþilor europeni;
- spãlaþi-vã pe mâini, pãstraþi distanþa „socialã”
(sau cum i-o fi zicând), nu vã ridicaþi sãtui de
la masã deoarece aceste obiceiuri pot dãuna
splinei cu consecinþe logoreice nefaste;
- când faceþi un lucru, nu vã mai solicitaþi
creierul (cine are) pentru cã efortul intelectual

Testamentul unui
Diktator

poate dãuna grav sãnãtãþii. Eu, numai aºa am
rezistat atâþia ani ca urmaº de drept al
Baronului Münchausen ºi Gauleiter purtãtor
de geantã al lui Mutti în Þara lui Papurã Vodã;
- în viaþã, trebuie sã fi ori pre-cáut, ori prost…
una din douã; opþiunea mea o ºtiþi cu toþii;
- faceþi totul lent, robotic, nu cãdeþi pradã efectelor
meditaþiei, pentru cã vã veþi pierde orientarea ºi
nu veþi mai putea echilibra yin-ul ºi yang-ul de la
mansarda nelocuitã. Nu conteaza cât de multe
ore petreceþi încercând acest lucru. Pentru cã tot
proºti veþi rãmâne. O spun din experienþã!.
   Acum, am ostenit ºi plec sã mã culc. Aº vrea sã
dorm somnul cel de veci împãcat cu prostia ºi
ticãloºia mea. Nu vreau sã am coºmaruri. Asta e
ultima rugãminte a celuia care, ca Diktator de
cacao - chiar dacã „a trebuit sã moarã oameni” -
v-a condus ani de zile cu incompetenþã, urã ºi
nemernicie, împreunã cu „Guvernul meu” (1,2,3,4)
prin criza Covidului spre, Nacht und Nebel.
    ªalom!

Media dolarului american a coborât în perioada
analizatã de la 4,1251 la 4,0780 lei, cel mai redus
nivel începând cu prima parte a lui ianuarie 2019,
cursul de la finalul ei fiind stabilit la 4,0976 lei.

La scãderea dolarului au contribuit mai
mulþi factori. În primul rând, investitorii sunt
îngrijoraþi de creºterea numãrului de
americani infectaþi cu Covid 19 dar ºi a celor
care au decedat în urma pandemiei.

Pe de altã parte PIB-ul brut al SUA a scãzut
în al doilea trimestru cu 32,9% în ritm
anualizat, o cãdere istoricã a acestuia.

Vânzãrile de dolari s-au majorat ºi ca urmare a
unui mesaj transmis de preºedintele Trump pe
Twitter în care a afirmat cã „alegerile (prezidenþiale,
n.red.) din 2020 vor fi cele mai inexacte ºi
frauduloase din istorie”, punând astfel sub semnul
întrebãrii votul prin corespondenþã din 3
noiembrie. Declaraþia oferã astfel posibilitatea
Administraþiei de la Casa Albã sã decidã o
eventualã amânare a alegerilor.

Aceste turbulenþe „made in USA” au deschis
drumul spre apreciere al altor monede majore.

Euro a înregistrat cea mai bunã performanþã
sãptãmânalã din ultimii zece ani, de circa 5%,
atingând vinerea trecutã un maxim al ultimilor
doi ani ºi jumãtate de 1,1909 dolari. Dupã
atingerea acestui vârf euro a fãcut un pas
înapoi iar la finalul perioadei fluctua între
1,1753 ºi 1,1807 dolari.

Marcãrile de profit au fost facilitate de anunþarea
unei contractãri a economiei din zona euro, în
trimestrul al doilea, cu 12,1%.

Media euro a scãzut la începutul sãptãmânii
trecute la 4,8276 lei, minim care nu a mai fost

Trump ºi pandemia au zguduit dolarul
atins din prima parte a lunii aprilie, dupã care
moneda unicã s-a instalat peste pragul de 4,83
lei. Media de la sfârºitul perioadei a fost stabilitã
la 4,8341 lei când tranzacþiile s-au realizat între
4,832 ºi 4,837 lei.

Moneda elveþianã s-a miºcat într-un culoar
mai larg decât cel obiºnuit, cuprins între 1,073
ºi 1,083 franci/euro, iar media ei a scãzut de
la 4,4925 lei la 4,4795 lei.

Cursul lirei sterline a urcat de la 5,2972 la
5,3685 lei pentru ca marþi sã scadã la 5,3537 lei.

Aurul beneficiazã de statul de „refugiu” în
perioade cu turbulenþe, precum cea actualã, în
care dolarul se depreciazã cu rapiditate.

Uncia de aur a atins în urmã cu o sãptãmânã
recordul istoric de 1.981,27 dolari, dupã care
a fluctuat între 1.960 ºi 1.980 dolari. Aceastã
evoluþie a fãcut ca lunea aceasta preþul
gramului de aur stabilit de BNR sã atingã
maximul istoric de 260,8073 lei.

Marþi, Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat la 2,15%, un nivel mai
mic fiind înregistrat în 20 aprilie 2018.

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a
oprit la 2,24%, o valoare apropiatã
înregistrându-se la jumãtatea lui ianuarie
2018, iar cel la 12 luni s-a menþinut la 2,35%.

Duminicã, bitcoin a urcat pe platformele
specializate la 12.100 dolari, dupã care
tranzacþiile de pe platformele specializate s-au
limitat la culoarul 11.050 – 11.350 dolari.

Analiza cuprinde perioada 28 iulie – 4 august.
 Radu Georgescu
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COMUNICAT DE PRESĂ
OCPI MEHEDINŢI, 04.08.2020

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a iniţiat
o procedură de licitaţie deschisă pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare
sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din
261 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), din 35 de judeţe. Lucrările de
cadastru general sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 –
2020 (POR). Printre acestea se numără şi 11 comune din judeţul Mehedinţi

ANCPI, instituţie aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), a publicat 4 august 2020, în Sistemul
Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), anunţul cu numărul CN1023371 – „Servicii
de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a
imobilelor în 261 UAT- uri”.

Finanţarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional
Regional - Proiectul major privind „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune
a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”.

Procedura de achiziţie publică se desfăşoară pe loturi, fiecare comună
reprezentând un lot. Suprafaţa totală estimată a comunelor aferente celor 261
de loturi este de 1.587.138 de hectare.

Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot,
pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea totală estimată este de 299.713.704
de lei (fără TVA).

Anunţul a fost publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE),
astfel încât la această procedură pot depune oferte operatori economici din
ţară sau din străinătate care îndeplinesc cerinţele solicitate de ANCPI. Termenul
limită pentru depunerea ofertelor este 15 septembrie 2020.

Proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de
înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” completează obiectivul
Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin
realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660
de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului
este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 de euro -
cofinanţare de la bugetul de stat.

Selectarea  UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele
criterii de prioritizare:

· localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură
prevăzute în Master Planul General de Transport al României;

· localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare
a infrastructurii în cadrul altor programe;

· localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare
 privind accesul informal la proprietate.

 Mai multe informaţii despre proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”
puteţi găsi accesând http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.

11 de UAT-uri din judeţul Mehedinţi pentru care au fost demarate
procedurile de atribuire: Burila Mare, Butoieşti, Gogoşu, Hinova, Iloviţa, Jiana,
Prunişor, Stângăceaua, Şimian, Tâmna, Voloiac.

Purtător de cuvânt:Maria POPESCU
Tel. 0252310432
E-mail: maria.popescu@ancpi.ro

OCPI MEHEDINÞI/Str. Serpentina Roºiori, Nr. 1A, Cod poºtal 220235, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinþi, ROMÂNIACertificat SR EN ISO9001:2015

Telefon: (0252) 31 68 74 ;  Fax: (0252) 31 93 40; e-mail: mh@ancpi.ro; www.ancpi.ro                     Nr. 27921/09/R
Extrase de carte funciarã pentru informare online: ePay.ancpi.ro

Astfel, cei care au
depus dosarul complet ºi au
avizul „APT” la examinarea
psihologicã, se vor prezenta
la centrul zonal de selecþie
din cadrul ªcolii Militare de
Subofiþeri Jandarmi „Grigore
Alexandru Ghica” Drãgãºani,
pentru susþinerea probei
eliminatorie de evaluare a
performanþelor fizice în
perioada  24 –29.08.2020.
   Candidaþii declaraþi “admis” la aceastã probã,
vor susþine  evaluarea cunoºtinþelor, în perioada
01 – 02.09.2020.
   Repartizarea ºi planificarea pentru susþinerea
probelor de evaluare a performanþelor fizice ºi de
evaluare a cunoºtinþelor se realizeazã de cãtre
Academia de Poliþie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureºti
ºi sunt aduse la cunoºtinþa candidaþilor, în timp util,
prin postarea acestora pe site-ul oficial al instituþiei
precum ºi al centrului zonal de selecþie.
   În vederea susþinerii probelor de admitere, candidaþii
vor avea asupra lor cartea de identitate/paºaportul,
iar în cazul probei de evaluare a performanþei fizice ºi
echipamentul sportiv necesar.
   Rezultatele obþinute de candidaþi se centralizeazã la
Academia de Poliþie „Alexandru Ioan Cuza” ºi se
afiºeazã pe site-ul instituþiei de învãþãmânt, în ordinea
mediilor obþinute la proba de evaluare a cunoºtinþelor.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

Candidaþi înscriºi la sediul Jandarmeriei
Mehedinþi pentru a susþine examen de

admitere la Academia de Poliþie
„Alexandru Ioan Cuza” Bucureºti vor

parcurge urmãtoarele etape din cadrul
concursului de admitere

     Vã aducem în cunoºtinþã cã, la data de 7 august
2020, ora 09.00, în conformitate cu H.G. nr. 576/2020
pentru aprobarea programului calendaristic pentru
realizarea acþiunilor necesare organizãrii ºi
desfãºurãrii în bune condiþii a alegerilor pentru
autoritãþile administraþiei publice locale din anul 2020
ºi cu dispoziþiile prevãzute la art. 26 alin (9) din Legea
nr. 115/2015 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020, la
sediul Tribunalului Mehedinþi, din Drobeta Turnu
Severin, Bd. Carol I  nr. 14,  judeþul Mehedinþi (sala
de judecatã nr. 4, situatã la etajul II), va avea loc
tragerea la sorþi în vederea desemnãrii preºedintelui
ºi locþiitorului biroului electoral de circumstripþie
judeþeanã, precum ºi a preºedinþilor ºi a locþiitorilor
celorlalte birouri de circumstripþii electorale, organizate
pentru alegerile locale din anul 2020.

PREªEDINTELE TRIBUNALULUI MEHEDINÞI,
judecãtor NOREL POPESCU

COMUNICAT
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Euro Insol, lichidator judiciar al R.A.A.N. organizeazã în data de 26.08.2020, ora 10:00, la sediul R.A.A.N. din str.
Nicolae Iorga nr. 1, Drobeta Turnu Severin, judeþul Mehedinþi, licitaþie publicã, competitivã, cu strigare, cu preþ în urcare,
având ca obiect valorificarea unui numãr de 328 de bunuri reprezentând maºini, echipamente ºi instalaþii din cadrul
Termocentralei Romag Termo Halânga la preþul total de 45.815.598 Euro (exclusiv T.V.A.)

Bunurile ce fac obiectul licitaþiei se vând individual. Lista detaliatã a activelor ce cuprinde denumirea bunului,
producãtorul, modelul, principalele caracteristici tehnice poate fi consultatã pe site-ul Euro Insol www.euroinsol.eu, pe
site-ul R.A.A.N. www.raan.ro sau poate fi comunicatã ofertanþilor în urma unei solicitãri formulate pe adresa de e-mail:
office@euroinsol.eu

Participarea la licitaþie este condiþionatã de achiziþionarea caieþelului de sarcini. Caietul de sarcini privind condiþiile de
participare la licitaþie poate fi achiziþionat de la sediul RAAN din str. Nicolae Iorga nr. 1, Drobeta Turnu Severin, judeþul
Mehedinþi  dupã plata sumei de 1.500 lei, exclusiv TVA în contul de lichidare al R.A.A.N., respectiv
RO86UGBI0000552006027RON.

Persoanele interesate pot formula eventuale oferte de cumpãrare cu privire la terenuri, clãdiri împreunã cu maºini,
echipamente ºi instalaþii aferente Termocentralei Romag Termo Halânga din cadrul Sucursalei Romag Termo care pot
forma un întreg activ. Ofertele se transmit lichidatorului judiciar Euro Insol pe adresa de e-mail: office@euroinsol.eu

Prezentarea Termocentralei Romag Termo Halânga poate fi consultatã pe site-ul Euro Insol www.euroinsol.eu, pe
site-ul R.A.A.N. www.raan.ro sau poate fi comunicatã ofertanþilor în urma unei solicitãri formulate pe adresa de e-mail:
office@euroinsol.eu

Termocentrala Romag Termo Halânga este echipatã cu 9 cazane energetice din care: 6 cazane energetice de 420 t/h cu
funcþionare pe cãrbune lignit ºi cu suport de pãcurã, 1 cazan de 420 t/h cu funcþionare pe pacurã ºi 2 cazane de 105 t/h cu
funcþionare pe combustibil lichid.

Aburul energetic era produs de cazanele de 420 t/h ºi prelucrat cu ajutorul a 6 turbogeneratoare, din care: 4
turbogeneratoare de 50 MW, 1 turbogenerator de 25 MW ºi 1 turbogenerator de 22 MW, producând energia electricã în
cogenerare destinatã consumului propriu tehnologic al CET Halânga, consumului tehnologic al Sucursalei ROMAG PROD
(Fabrica de apã grea), iar surplusul era livrat în SEN prin intermediul staþiei de 110 kV, pe piaþa de energie.

Din prizele industriale ale turbinelor se extrãgea abur industrial de 16 ata ºi 40 ata, iar din priza de 1,2 ata se extrãgea
aburul destinat preparãrii apei fierbinþi în instalaþia de boilere de bazã, pentru termoficare urbanã.

Termocentrala Romag Termo Halânga este amplasatã la 5 km. Nord – Est de Municipiul Drobeta Turnu Severin, pe
drumul naþional DN67 ºi cuprinde: Centrala Electricã de Termoficare, Canalul de gardã, Depozitul de zgurã ºi cenuºã.

Termocentrala este racordatã în reþeaua de 110kV a SEN în zona de S-V prin intermediul Staþiei electrice de 110kV.

Centrala Electricã de Termoficare este situatã în partea de Sud – Vest a localitãþii Halânga, terenul aferent având o
suprafaþã totalã de 79,3794 Ha.

Canalul de gardã este situat în localitatea Halânga, partea de Nord – Vest a centralei termo – electrice, terenul
aferent având o suprafaþã totalã de 4,4843 Ha.

Depozitul de zgurã ºi cenuºã este situat în localitatea Halânga, pe valea Pârâului Trestelnic în partea de Nord – Vest
a centralei termo – electrice, terenul aferent având o suprafaþã totalã de 135,2851 Ha.

Cele mai importante secþii ale CET Halânga sunt Secþia Exploatare Cazane, Secþia Exploatare Turbine, Secþia Exploatare
Combustibil, Secþia Exploatare Chimicã, Secþia Exploatare Electricã, Secþia CFU, Laboratorul PRAM AMC, Atelier de Reparaþii
Cazane, Atelier de Reparaþii Turbine, Atelier de Reparaþii Electrice, Atelier de Reparaþii Gospodãria de combustibil solid,
Atelier Prelucrãri Mecanice.

Priza de apã ºi staþia de pompare sunt amplasate într-o construcþie de tipul captare de mal, având 10 linii de captare.
Activul este amplasat la km 935+200 pe Dunãre.

Staþia de tratare apã industrialã Halânga este amplasatã în dreptul CET Halânga, km5 DN67, la cota absolutã 80-82
m ºi realizeazã tratarea preliminarã a apei brute pompate de la Staþia de captare prizã Dunãre ºi livrarea apei tratate
pentru cele douã Sucursale din cadrul RAAN.

Persoanele interesate pot obþine informaþii suplimentare la telefoanele: 021/3354509 ºi 0723.613.516.

Anunþ privind vânzarea prin licitaþie
publicã, competitivã, cu strigare, cu preþ
în urcare, a unor echipamente, maºini ºi

instalaþii din cadrul Termocentralei
ROMAG TERMO Halânga, proprietatea

Regiei Autonome pentru Activitãþi
Nucleare R.A. (R.A.A.N.)
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

În prima parte a sãptãmânii eºti preocupat de
prieteni. S-ar putea ca unele relaþii sã se sfârºeascã, dar
se face loc pentru altele noi. Evitã discuþiile contradictorii,
fii mai rezervat ºi primeºte cu inima deschisã sfaturile
sau îndemnurile celorlaþi. Unele informaþii pot fi
alarmante, dar beneficiezi de suficientã susþinere astralã
pentru a rezolva orice problemã. Intervalul 6 – 7 august
este delicat pentru sãnãtate. Nu se recomandã consultaþii,
analize medicale ºi intervenþii chirurgicale. Pe de altã
parte, existã persoane în anturajul tãu care nu prea te
privesc cu ochi buni. Indicat ar fi sã-þi reevaluezi
atitudinea faþã de tot ce te înconjoarã, dar mai ales faþã de
tine însuþi. Frecventeazã cursuri de dezvoltare personalã,
relaþionalã sau de comunicare. Se pare cã îþi surâde
norocul la cadouri ºi recompense. La finalul sãptãmânii
te vei simþi excelent, reuºind sã-i surprinzi plãcut pe
ceilalþi cu prezenþa ta.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Toate eforturile tale se îndreaptã în aceastã sãptãmânã
cãtre sufletul tãu. Se pare cã este o perioadã bunã de a-
þi croi noi planuri de viitor, de a face curãþenie în toate
tipurile de relaþii, dar mai ales de a te gândi pe îndelete la
ce îþi doreºti cu adevãrat. Profitã de îndemnurile astrelor
de a-þi reconfigura drumul vieþii. În zilele de 6 ºi 7 august,
cariera ºi relaþiile cu ºefii sunt destul de rãscolite. Relaþiile
colegiale sunt conflictuale. Fii prudent, nu îþi divulga
intenþiile ºi bazeazã-te doar pe forþele tale. Prietenii ºi
protectorii te pot sfãtui de bine. Existã multã confuzie ºi
iluzie în acest segment de viaþã. Evitã pe cât posibil
consultaþiile, analizele medicale ºi intervenþiile
chirurgicale, mai ales în a doua parte a sãptãmânii. În
ultimele zile, dorinþa de retragere din cotidian va fi la cote
înalte. Plimbã-te în aer liber, lasã grijile deoparte ºi
odihneºte-te mai mult.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

În primele zile ale sãptãmânii se va face remarcatã la
tine dorinþa de rafinare sufleteascã. Vizionarea pieselor
de teatru, ascultarea concertelor de muzicã, lecturarea
unei cãrþi deosebite sau participarea la seminarii cu teme
spirituale îþi pot fi de mare folos. Te poþi gândi la cãlãtorii
în strãinãtate sau la studii pe termen lung. Zilele de joi ºi
vineri îþi aduc în atenþie cariera ºi imaginea ta în ochii
celorlalþi. Sunt posibile discuþii aprinse cu un ºef.
Nemulþumirile existente în carierã te vor duce la ideea de
a-þi schimba domeniul profesional. În relaþii se pare cã
oscilezi între prieteni ºi persoana iubitã. Acest balans te
poate obosi destul de mult ºi îþi poate strica relaþii bune.
Majoritatea prietenilor actuali nu îþi sunt de bun augur ºi
bine ar fi sã te pregãteºti pentru alþii noi, mult mai folositori
þie în aceastã etapã de viaþã. La finalul sãptãmânii se
întrezãresc agape alãturi de cei dragi.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Debutul sãptãmânii îþi aduce în atenþie taxele,
impozitele, relaþiile cu instituþiile financiare sau chestiuni
legate de moºteniri. În funcþie de caz, poþi întâmpina
dificultãþi în semnarea unor documente sau poþi
descoperi ceva nereguli. Sunt aspecte pasagere ce se
pot rezolva cu prudenþã ºi discernãmânt. Pe 6 ºi 7
august, relaþiile cu strãinãtatea sunt în prim-plan. Sunt
vizate cãlãtoriile sau studiile pe termen lung. Bine ar fi sã
reþii ºi sã aplici sfaturile ºi îndemnurile primite de la
prieteni, mai ales de la femei. Spre sfârºitul sãptãmânii,
astrele îþi trimit provocãri în zona carierei ºi a imaginii în
ochii celorlalþi. Existã multã forfotã în domeniul
profesional, conflicte, dar ºi posibilitãþi de avansare
socialã. Sunt posibile invitaþii la evenimente sociale
deosebite ce vor avea repercursiuni asupra vieþii tale
pentru mulþi ani de acum încolo.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Relaþiile parteneriale ºi colaborãrile îþi deschid
sãptãmâna. Sunt momente bune de a rezolva diverse
animozitãþi cu partenerul de viaþã sau de a rediscuta
etapele unui proiect. Zilele de joi ºi vineri îþi aduc în
atenþie chestiunile financiare ce vizeazã banii ºi
bunurile altora. Este vorba despre taxe, impozite,
datorii de orice fel, dar ºi aspecte legate de partaje
sau moºteniri. Existã persoane în jurul tãu care te
sfãtuiesc la capitolul bani ºi vegheazã atent asupra
finanþelor tale. Este posibilã îmbunãtãþirea poziþiei
sociale. Spre sfârºitul sãptãmânii, astrele te sfãtuiesc
sã te ocupi de relaþiile cu strãinãtatea sau de studiile
pe termen lung. Poþi cãlãtori în interes de serviciu
sau de agrement. S-ar putea ca unele cãlãtorii sã fie
suspendate. Bine ar fi sã ai în vedere ºi activitãþile
culturale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Activitãþile de la locul de muncã îþi deschid
sãptãmâna. Sãnãtatea fluctueazã destul de mult. Evitã
conflictele cu ceilalþi ºi ocupã-te doar de activitãþile de
rutinã. Zilele de joi ºi vineri sunt interesante la capitolul
relaþii parteneriale ºi colaborãri. Sunt posibile discuþii
contradictorii. Tempereazã-þi dorinþa de a te alãtura altora
în colaborãri sau proiecte pe care nu le cunoºti foarte
bine. Se pare cã în preajma ta este un partener important
ce îþi poate ghida paºii într-un proiect de lungã duratã.
Fii prudent la capitolul financiar! Sunt restricþii ºi
întârzieri legate de plata salariilor sau a altor drepturi.
Verificã-þi în permanenþã situaþia bugetului de venituri
ºi cheltuieli. Discordia sãlãºluieºte în sectorul banilor
ºi bunurilor de la alþii, astfel încât prudenþa ºi
discernãmântul te pot scãpa de neplãceri.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

 Tu începi sãptãmâna cu chef de distracþii ºi
aventuri. Cu toate cã în sufletul tãu existã nemulþumiri
legate de propria-þi persoanã sau de propriul drum în
viaþã, reuºeºti sã te detaºezi pentru câteva momente.
Relaþia cu persoana iubitã poate cunoaºte neplãceri,
dar sunt momente pasagere. Zilele de joi ºi vineri îþi
aduc multã forfotã în sfera muncii. Relaþiile colegiale
sunt dinamice ºi înconjurate de neprevãzut. Existã
varianta sã te gândeºti la schimbarea domeniului
profesional, orientându-te cãtre domenii
avangardiste. Sãnãtatea este vulnerabilã. Foloseºte
doar remedii naturiste pentru îmbunãtãþirea sãnãtãþii
ºi odihneºte-te mai mult. Spre sfârºitul sãptãmânii,
astrele îþi trimit raze în sectorul relaþiilor parteneriale
ºi al proiectelor. Sunt posibile situaþii conflictuale,
reproºuri din partea partenerului de viaþã sau reevaluãri
de poziþie într-o colaborare.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Activitãþile gospodãreºti dau startul acestei sãptãmâni.
Poþi face cu succes curãþenii generale, reparaþii curente.
Nostalgia copilãriei te va cuprinde pe neaºteptate.
Recomandabil este sã-i aduni pe cei dragi la o ºuetã
pentru a depãna amintiri. Relaþiile cu membrii familiei
sunt destul de fluctuante, dar se poate cãdea la pace pe
orice subiect. Pe de altã parte sunt posibile oferte de
colaborare profesionalã noi ºi foarte bune. Fii foarte
atent la sãnãtate ºi la locul de muncã! Relaþiile colegiale
sunt tensionate. Nu îþi este pe plac ce se petrece în sfera
muncii, dar ai rãbdare ºi nu rãspunde la provocãri.
Bazeazã-te doar pe tine însuþi! Sãnãtatea este vulnerabilã.
Evitã, pe cât posibil, consultaþiile, analizele
medicale ºi intervenþiile chirurgicale pe toatã
durata sãptãmânii. În ultimele zile ale intervalului
analizat plimbã-te în aer liber, detaºeazã-te de tot
ce te înconjoarã ºi odihneºte-te mult.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

La începutul sãptãmânii eºti mai mult pe drumuri.
Întâlnirile ºi dialogurile cu neamurile ºi prietenii
apropiaþi pot fi frecvente. Ai putea afla veºti neplãcute
legate de cineva drag, dar nu lua de bun chiar tot ce
auzi. Alþii se pot ocupa de studii pe termen scurt. Zilele
de 6 ºi 7 august sunt propice activitãþilor gospodãreºti.
Relaþiile cu membrii familiei sunt destul de
controversate. Un membru al familiei îþi poate oferi
sfaturi preþioase vizavi de drumul tãu în viaþã.
Creativitatea este la cote înalte. Ocupã-te de domeniile
dragi sufletului tãu. Fii atent la relaþia cu persoana iubitã
ºi în funcþie de caz ºi la copii! Spre finalul sãptãmânii
organizeazã o petrecere pentru cei dragi. De reþinut cã
relaþiile cu prietenii ºi protectorii sunt umbrite.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Capitolul financiar este prioritar pentru tine la
începutul acestei sãptãmâni. Poþi primi cadouri,
recompense sau veºti legate de salariul de la un loc
de muncã. Totuºi, în domeniul profesional  existã
restricþii, aºa încât fii atent la cheltuirea banilor.
Relaþiile cu ºefii sunt tensionate, în schimb colegii
îþi sunt alãturi. Pe de altã parte, veselia te însoþeºte
în permanenþã, reuºind sã depãºeºti toate problemele
vieþii cotidiene. Zilele de 6 ºi 7 august le poþi dedica
studiului. Ori te înscrii la cursuri, ori finalizezi unul
deja început. O discuþie de tainã cu o rudã apropiatã
te poate pune pe gânduri. S-ar putea sã fii nevoit sã
faci mai multe drumuri pentru cineva drag. În ultimele
zile ale sãptãmânii, astrele te îndeamnã sã te ocupi
de casã ºi familie. Curãþeniile generale, reparaþiile
curente sau planurile de achiziþionare a unei locuinþe
noi sunt bine susþinute.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Primele zile ale sãptãmânii îþi aduc multã energie
ºi dorinþã de a te implica în toate aspectele vieþii.
Vizitele la saloanele de întreþinere corporalã sau
cursurile de dezvoltare personalã þi-ar fi de mare folos.
Pe 6 ºi 7 august apar chestiuni financiare. Poþi primi
cadouri ºi recompense mãrunte, dar de folos. Relaþiile
cu strãinãtatea se aflã într-un con de umbrã. Cãlãtoriile
în afara graniþelor þãrii se pot amâna pentru o altã
perioadã mai bunã. În a doua parte a sãptãmânii se
întrezãresc întâlniri ºi dialoguri interesante cu
persoanele din anturajul apropiat. Mentalul cotidian
este la cote înalte, ai idei bune, iar ceilalþi vor fi
fascinaþi de vorbele tale. Totuºi, fii prudent ºi nu îþi
divulga planurile de viitor. S-ar putea sã cãlãtoreºti
pe distanþe scurte. O excursie în naturã alãturi de cei
dragi ar fi foarte potrivitã stãrii tale de moment.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

La începutul sãptãmânii nu prea te faci remarcat în
anturaj. Dorinþa de interiorizare este la cote înalte ºi
bine ar fi sã-i dai curs. Personalitatea ta are o dozã
mare de mister, fapt ce va fi observat de cei din jur.
Recomandabil este sã fii prudent cu stãrile tale,
deoarece te poþi amãgi foarte uºor. Sfaturile unui
psiholog sau specialist în dezvoltare personalã ar fi
binevenite. Poþi cunoaºte oameni noi, interesanþi,
ce îþi vor rãmâne alãturi multã vreme. Capitolul
financiar este foarte dinamic. Rãsturnãrile de situaþie
pot fi frecvente, aºa încât fii prudent la cheltuieli.
Discordia îþi pândeºte din umbrã acest segment de
viaþã ºi îþi poate crea neplãceri oricând. La finalul
sãptãmânii verificã pe îndelete situaþia bugetului de
venituri ºi cheltuieli. Energia vitalã este scãzutã.
Plimbã-te în aer liber ºi odihneºte-te mai mult.

Autor: AstroCafe.ro

(6 - 12 august 2020)
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cãruia i-au fost ºterse ºi toate cele 5.000 de
articole publicate de-a lungul anilor. De asemenea,
la momentul în care scriem aceste rânduri, contul
ziarului „Naþional”[4] este ºi el radiat.
Având în vedere precedentul cu închiderea abuzivã
a site-ului „Justiþiarul”[5], printr-o decizie a
Autoritãþii Naþionale pentru Administrare ºi
Reglementare în Comunicaþii (A.N.C.O.M.), în
urma sesizãrii fãcute de Grupul de Comunicare
Strategicã (G.C.S.), în perioada Ordonanþei de
Urgenþã, Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din
România îºi exprimã suspiciunea unei legãturi între
autoritãþile române (M.A.I., de exemplu) ºi divizia
din România a reþelei de socializare Facebook.
Considerãm cã cenzura naþionalã ºi internaþionalã
intermediatã prin platforma Facebook s-a ridicat
la un nivel periculos pentru însãºi democraþia
României, presa liberã fiind ilustrarea consacratã

Apel: Nu-l reînviaþi pe Stalin!
a acestei democraþii ºi a libertãþii cuvântului. Or,
lanþul de interdicþii ºi blocãri ale conturilor de
Facebook care „încalcã standardele comunitãþii”,
fãrã avertisment ºi fãrã a face precizãri în ce constã
aceste „standarde”, ne obligã sã ne punem întrebãri
ºi chiar sã gãsim rãspunsuri. Iar unul dintre
rãspunsuri este acesta: blocarea selectivã a
conturilor amintite identificã „standardele
comunitãþii” Facebook cu cele ale „comunitãþii
guvernamentale”, care se aflã demult în stare de
beligeranþã cu libertatea cuvântului în România. 

Având în vedere ºi luând în considerare
aspectul de blocare comandatã a conturilor
amintite, repetãm întrebarea cu rãspunsul inclus:
existã vreo legãturã între structurile „vigilente”
ale statului român ºi Facebook România?

U.Z.P.R. atrage atenþia tuturor structurilor de
putere, de la Preºedinþie, Guvern, Parlament,
Justiþie, pânã la A.N.C.O.M. ºi Grupul de
Comunicare Strategicã, în cazul vreunei implicãri
mijlocite sau nemijlocite  a lor în aceastã situaþie,
cã numãrul „asimptomaticilor” care pun dreptul
la liberã exprimare mai presus de alte drepturi e
mult mai mare decât al celor „simptomatici”.
Aceºtia din urmã pot fi identificaþi uºor, pentru
cã, exprimându-se la vedere, pot fi blocaþi, aºa
cum pe vremuri erau arestaþi. Ceilalþi, mai greu,
pentru cã sunt… asimptomatici. 

Constatãm aºadar cu stupoare cã a început un
nou sezon al interdicþiilor în presã. Uniunea
Ziariºtilor Profesioniºti din România este alãturi,
din datorie profesionalã, responsabilitate de
breaslã, spirit civic ºi menire istoricã, de toþi
jurnaliºtii care-ºi asumã libertatea cuvântului, a
cãror cauzã o susþine considerând-o propria cauzã,
ºi dezavueazã discriminarea lor în mediul online,
pe care o considerã propria discriminare. 
Rãmânem pânã la capãt fideli principiului de bazã
al democraþiei, exprimat cu simplitate de cuvintele
marelui om politic Ion Raþiu: „Voi lupta pânã la
ultima mea picãturã de sânge pentru ca dumneata
sã ai dreptul sã nu fii de acord cu mine!”.

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de
emitere a acordului de mediu

SPEEH HIDROELECTRICA S.A. - SH
Porþile de Fier, str. I. Ghe. Bibicescu, nr. 2,
mun. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinþi,
Telefon 0252308601 anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
“Mãsurãtori de protecþie suplimentarã a
disipatorului barajului deversor Porþile de
Fier l”, din bazinul hidrografic Dunãrea, pe
fluviu Dunãrea, km D943, propus a fi amplasat
pe terenul intravilan al municipiului Drobeta
Turnu Severin, în judeþul Mehedinþi.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Mehedinþi str. Bãile
Romane nr. 3 ºi la sediul titularului SPEEH
HIDROELECTRICA S.A. - SH Porþile de Fier în
zilele de luni - vineri, între orele 8-14.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi.

ANUNÞ
Privind organizarea unui concurs
pentru ocuparea postului vacant

de Administrator Public

Primãria Dumbrava, comuna Dumbrava,
Strada Principalã FN, judeþul Mehedinþi,
telefon 0252/342.661, fax 0252/342.661, CUI
7536937 e-mail: social@cldumbrava.ro,
persoanã de contact: Virdarus Liviu, anunþã
organizarea unui concurs pentru ocuparea
postului vacant de Administrator Public în
data de 27.08.2020, conform O.U.G. nr. 57/
2019 cât ºi H.G. nr. 286/23.03.2011.
   Informaþii privind documentele necesare
înscrierii la concurs se pot obþine la sediul UAT
Dumbrava, Strada Principalã FN, comuna
Dumbrava, judeþul Mehedinþi, de luni pânã vineri
între orele 8:00 – 16:00.
   Data limitã pentru înscriere la concurs:
17.08.2020, ora 16:00.
   Soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele
pentru sesizarea instanþei: Tribunalul
Mehedinþi, Drobeta Turnu Severin, bd. Carol,
nr. 14, judeþul Mehedinþi, telefon 0252/
208.245, fax 0252/314.666, e-mail: tr-
mehedinti@ just.ro.

PRIMAR, Ing. ENACHE CÃTÃLIN

Stimaþi conducãtori, suntem în primii 20 de ani
ai mileniului trei, nu în anii ‘50 ai secolului al XX-
lea. Nu-l reînviaþi pe Stalin! Nu reinventaþi
„Tribunalul Poporului”! Nu-i stârniþi pe
„asimptomaticii” liberei exprimãri!

Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România
Departamentul de Comunicare

[1] Glasul Info - glasul.info,
[2] ªtefan Secãreanu – Blog personal - secareanu.wordpress.com
[3] Victor Roncea - http://roncea.ro/
[4] Ziarul „Naþional” - https://www.national.ro/ 
[4] Justiþiarul - https://www.justitiarul.ro/
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Dupã partidele de verificare
disputate cu CSM Reºiþa (5-2), AF C
Ripensia Timiºoara (2-2) ºi ACS
Viitorul Pandurii Târgu Jiu (2-1), FCU
Craiova a susþinut, miercuri
dimineaþa, al patrulea amical al verii
pe Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin. Adversara nou-
promovatei în Liga 2 a fost CS
Pandurii Târgu Jiu, iar jocul-test s-a
încheiat cu victoria categoricã a

Învingãtoare, în ultima
etapã din play-off-ul Ligii 1, cu 3-
1 cu pe terenul contracandidatei
CS Universitatea Craiova, CFR Cluj
a câºtigat al 3-lea titlu consecutiv
ºi al ºaselea din istorie.
Un club mediocru pânã în urmã cu
2 decenii, CFR Cluj a ajuns sã
egaleze la numãr de trofee UTA
Arad, care devenise campioanã a
României în 1947, 1948, 1950,
1954, 1969 ºi
1970. Intratã într-
un con de umbrã,
echipa arãdeanã a
promovat, zilele
trecute, în Liga 1,
dupã 12 ani de
absenþã de pe
prima scenã
fotbalisticã a þãrii.
   CFR Cluj mai
cucerise titlul în
2008, 2010 ºi
2012, astfel cã
poate fi conside-

Planificat iniþial pe data de
12 august, primul tur al Cupei
României din cadrul sezonului
2020-2021 a fost reprogramat ºi se
va juca tocmai pe 25 august.
Decizia a fost luatã de Comitetul
Executiv al Federaþiei Române de
Fotbal, ca urmare a cazurilor tot
mai numeroase de Covid-19,
existente la nivel naþional.
   Din acelaºi motiv, ºi starul Ligii
a 2-a a fost amânat, cu o
sãptãmânã, campionatul urmând
sã înceapã pe 29 august. ªi aceste
noi date ar putea suferi însã
modificãri, dupã cum a anunþat
chiar preºedintele FRF, Rãzvan
Burleanu. Totul depinde de evoluþia
pandemiei, în România. “Referitor
la debutul Ligii a 2-a, vorbim de

FCU Craiova,
abonatã la amicale pe “Municipal”

echipei craiovene, scor 4-0, prin
golurile izbutite de Andrei Ciolacu
(’19), Andrea Campagno (’25, ’36) ºi
Robert Rãducanu (‘86). Mehedinþenii
Samuel Zimþa ºi Dragoº Albu au
jucat titulari în echipa antrenatã de
Eugen Tricã, fiind schimbaþi pe
parcursul reprize secunde.
   Dacã echipa craioveanã, care
remizase, în urmã cu 2 sãptãmâni,
la Chiajna, cu CS Condordia, scor

1-1, s-a aflat la cel de-al V-lea joc
amical al verii, pentru Pandurii a fost
de-abia primul joc de verificare al
verii. Echipa gorjeanã, confruntatã
în continuare cu grave probleme
financiare, a efectuat cu întârziere
testele COVID-19 pentru jucãtori,
obligatorii pentru a putea disputa
jocuri de verificare. Pandurii va
susþine urmãtorul amical sâmbãtã,
la Târgu Jiu, cu Gilortul Târgu
Cãrbuneºti (Liga 3), în timp ce FCU
Craiova va juca, la Bucureºti, cu
Farul Constanþa.
   Noul sezon din Liga 2 ar putea
începe la sfârºitul lunii, iar FCU
Craiova a anunþat FRF cã îºi va

disputa meciurile de pe teren
propriu din campionat la Drobeta
Turnu Severin. Pânã toamna
trecutã, clubul patronat de Adrian
Mititelu jucase ºi în Liga 3 pe
“Municipalul” severinean, însã
ulterior s-a mutat la Târgu Jiu,
invocând afluenþa micã de
spectatori de la malul Dunãrii.
Publicul n-a fost prea numeros nici
pe stadionul din oraºul de pe malul
Jiului, unde Consiliul Local Târgu
Jiu percepe echipelor 10.000 de lei
pentru disputarea unui joc. La
Drobeta Turnu Severin, suma
pentru închirierea stadionului este
de 4 ori mai micã.

Pandemia amânã startul
Cupei României ºi al Ligii secunde

29 august. În acelaºi timp, la nivel
de Comitet Executiv am stabilit cã
în fiecare sãptãmânã vom analiza
evoluþia pandemiei, astfel încât sã
fim în mãsurã sã susþinem sau nu
amânarea acestui debut de
campionat”, a precizat Burleanu.
   FRF nu s-a putut pronunþa în
privinþa începerii campionatelor
naþionale de juniori U19 sau U17.
Fotbalul  juveni l nu deþine
resursele necesare ca sã poatã
respecta “Protocolul medical
pentru reluarea competiþi ilor
sportive în aer liber”. Anul trecut,
echipele mehedinþene de profil
CSS Drobeta Turnu Severin ºi ACS
Luceafãrul Drobeta Turnu Severin
debutau pe 10 august în sezonul
2019 - 2020.

OFERTÃ EDUCAÞIONALÃ 2020 - 2021

ªcoala Postlicealã Sanitarã “Gheorghe
Þiþeica” Drobeta Turnu Severin

acreditatã prin Ordinul MEdCT nr. 5638/
14.11.2006 organizeazã înscrieri pentru anul

ºcolar 2020-2021 dupã cum urmeazã:
* Asistent medical de balneofiziokinetoterapie

ºi recuperare -  28 locuri - duratã 3 ani
* Asistent medical generalist - 140 locuri - duratã 3 ani
* Asistent medical de farmacie - 56 locuri - duratã 3 ani
   Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa
secretariatului: tel./fax 0252-214164, în intervalul
orar 8:00 - 20:00 zilnic.
Tel. contact: 0723285096, 0786406368, 0733681863.

 Mircea  Oglindoiu

CFR Cluj, la cel de-al treilea titlu consecutiv

ratã echipa care a dominat fotbalul
românesc în ultimul deceniu. În
provincie, dintre echipele care încã
mai existã, Ripensia Timiºoara
(1933, 1935, 1936 ºi 1938) ºi
Universitatea Craiova (1974, 1980,
1981 ºi 1991) au câte 4 titluri de
campioanã, iar Petrolul Ploieºti a
cucerit laudii în 3 rânduri, în 1959,
1965 ºi 1966.
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Mã nepoate, ca la noi la nimenea, de
începu sã vã sune cunoscutã zicala asta, de câte
ori am spus-o în ultimii ani ºi zãu cã aºa sã întâmplã.
   Pã, stai sã vezi.
   Crescu pandemia asta pi la noi ca bradu, aºa
crescu, ca Fãt Frumos, cã altfel nu sã explicã, cum
de ajunserãm din urmã judeþe de cel puþin douã
ori mai mari. Dacã tot suntem premianþi la COVID,
atunci trebuirã luate mãsuri specifice,  motiv pentru
care CJSU Mehedinþi dete, sâmbãtã 1 august,
aproape de miez de noapte, o HOTÃRÂRE cu
mãsuri nãucitoare cu distanþe, ore ºi date precise
parcã se ºtie când ºi cum atacã nemilosul virus.
Da o deterã aºa sã nu afle multã lume, iar dupã ce
PRESA s-a interesat, au fãcut postarea ºi pe SITE
ul Prefecturii. Între multele semne de întrebare este
ºi absenþa articolelor legate de Clisura Dunãrii.
Adicã ar trebui ca ºi Bustu lu’ Decebal sã aibã
mascã, la care sã adaugã ºi cum o sã ajungã
postarea acolo unde nu este internet!?
   ªi ca ºi cum n-ar fi fost îndeajuns, nea prefectu,
nea Pavel, zisã sã spunã cu subiect ºi predicat,
cum cã în judeþul Mehedinþi programul teraselor,

 nea Mãrin

Sucã ºi master-chef-ul pãcãnelelor din Severin,
plecãciunile lu’ nea Pavel ºi reafirmarea lu’ nea Sibinescu

barurilor, operatorilor de jocuri de noroc NU a fost
limitat, fiecare astfel de unitate funcþionând dupã
programul stabilit de proprietar/administrator. Ce
fac interesele din oameni, mã fraþilor, mehedinþenii
mei cititori de Obiectiv, nu mai conteazã cã sã
împrãºtie virusu pin sãlile de jocuri de noroc ºi
pãcãnele, dacã-i ies bani frumoºi protejatului
Tãnase. Cum, care Tãnase?! Nea patronul
jocurilor de noroc din Severin ºi Mehedinþi, acest
adevãrat master-chef al pãcãnelelor, ale cãrui
afaceri sunt acu privilegiate, din moment ce omul
stã la aceeaºi masã cu marionetele lu’ nea
Popescu, zis ºi master-chef peste Ministerul
Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri, zis
ºi trei în unu. Aºa e când te mânjeºti cu noroi, e
greu sã mai scoþi petele, iarã nea Virgilicã ºtie
cum stã treaba.
   Mã nepoate, da am trãit sã
o vedem ºi pe asta: un bãrbat
în putere a fost lãsat pe jos,
la  in trarea  în  urgenþa
Spitalului Judeþean Drobeta-
Turnu Severin,  din motiv de
COVID ºi a murit la scurt timp
de PANCREATITÃ... Mã fraþilor, vã daþi seama
pânã unde s-a ajuns!?
   Mare zarvã, ce mai, ierea pe punctu de a deveni
rãzboi intern, la PMP Mehedinþi, din cauza
listelor. Nea Cupã a descoperit (?!) cã stã mai
bine în sondaje ºi candideazã la foncþia de
preºedinte de judeþ, ejectându-i pe cei care s-au
implicat major în campanie. Cicã nici nu mai
conteazã ce ºi cum, conteazã probabel doar cât.
ªi, ca sã priceapã lumea cine ieste jupân, la
Primãria Severin va candida... tanti Ramona. Pãi,
dacã tot ie chierdere, mãcar sã fie în familie. Da,
poate le vine inspiraþia ºi... nu-ºi bat joc de PMP!?
   Mã nepoate, între timp îºi reveni nea
Sibinescu, sã reafirmã pe la Mehedinþi, sã bãgã
în samã, sã uitã în oglindã, îºi potrivi cãrarea,
cãmeºa, cravata ºi pe-aci þi-e drumu. Drumu
drept, cãtre zãri albastre, probabel.
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!

‹...purtarea mãºtii de protecþie, astfel încât sã acopere nasul
ºi gura, este obligatorie pentru toate persoanele prezente în
spaþiile publice deschise începând cu data  prezentei hotãrâri
pânã pe data de 16.08.2020 astfel:
- începând cu data de 07.08.2020, în intervalul orar 10:00 -
20:00 pentru obiectivul turistic aflat pe DN 57, în golful
Mraconia din localitatea Dubova “Chipul lui Decebal” pe o
distanþã de 100 m de o parte  ºi de alta a acestuia› ...


