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În duminica a 21-a dupã
Rusalii, biserica parohiei Calea
Hinovei din localitatea ªimian a
îmbrãcat straie de sãrbãtoare,
primind vizita Preasfinþitului Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei care a slujit aici Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului
Ioan Gurã de Aur.
   Slujba arhiereascã a fost
prilejuitã ºi de botezul fiului
pãrintelui paroh Daniel Vãtuiu de
la Parohia Calea Hinovei-ªimian.
   Rãspunsurile liturgice au fost
date de cãtre protopsalþi de la
Catedrala Episcopalã din Drobeta
Turnu Severin, iar la momentul
chinonicul, o fiicã a parohiei a
interpretat o frumoasã priceasnã.

În cadrul Sfintei Liturghii
Preasfinþia Sa a înãlþat rugãciuni
pentru pãrintele Adrian Cãpitãnescu,
preot la Parohia Calea Târgu Jiului

Slujbã Arhiereascã la
Parohia Calea Hinovei ªimian

amãnunte în pag. 16

Bine, dacã tot e campanie, facem ºi reactoare, facem ºi autostrãzi
cu trecere pin Ucraina, facem de toate. Apropo, nea Popescu, cu
Termocentrala pentru încãlzirea severinenilor facem ºi noi ceva,
ori a fost aºa, de campanie?!

Proiectele
“Modernizare/
Reabilitare DJ 562” ºi
“File de istorie” au
fost declarate
câºtigãtoare ºi vor
primi finanþare
europeanã

din Drobeta Turnu Severin care se aflã
în stare foarte gravã internat în spital,
fiind diagnosticat cu coronavirus.
   În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinþia
Sa, Pãrintele Nicodim a hirotonit întru
diacon pe tânãrul teolog Anghel
Constantin pe seama Mãnãstirii
Coºuºtea Crivelnic, cu hramul „Sfântul
Pahomie cel Mare” din protopopiatul
Baia de Aramã, judeþul Mehedinþi.
   La finalul Sfintei Liturghii ierarhul
a pus la inimile credincioºilor
prezenþi un cuvânt de învãþãturã
tâlcuind pericopa evanghelicã ce
istoriseºte Pilda Semãnãtorului. De
asemenea, preasfinþia sa le-a vorbit
celor prezenþi despre rãbdare.
  La finalul cuvântului preasfinþitului
Nicodim pãrintele paroh Daniel
Vãtuiu a mulþumit Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim pentru purtarea de
grijã pe care o are faþã de aceastã
parohie

 Continuare în pag. 12
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Editorial  de Sorin Vidan

Camera Deputaþilor a
adoptat pe articole, marþi, 13
octombrie 2020, Proiectul de lege
pentru acordarea unui stimulent de
risc personalului din învãþãmânt, în
contextul situaþiei epidemiologice
determinate de rãspândirea noului
coronavirus.
   Proiectul de lege are ca obiect de
reglementare acordarea unui
stimulent de risc cadrelor didactice,
precum ºi personalului didactic
auxiliar ºi personalului nedidactic
din învãþãmântul preuniversitar ºi
universitar de stat, din învãþãmântul
particular acreditat ºi din unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar înfiinþate
în structura instituþiilor de
învãþãmânt superior, în cuantum de
2.000 de lei lunar, respectiv de 1.500
de lei lunar, pe durata stãrii de alertã
ºi a stãrii de urgenþã, pentru
implicarea ºi expunerea în faþa
riscului rãspândirii SARS-CoV-2.
   Începând cu anul ºcolar/
universitar 2020/2021, pe perioada
stãrii de alertã/stãrii de urgenþã
instituite ca urmare a situaþiei
epidemiologice determinate de
rãspândirea SARS-CoV-2,
personalul didactic, personalul
didactic auxiliar ºi personalul
nedidactic din învãþãmântul
preuniversitar ºi universitar de stat,
precum ºi din unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar înfiinþate în structura
instituþiilor de învãþãmânt superior,
beneficiazã de un stimulent de risc
dupã cum urmeazã:

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

EDITOR: SC PROFIN SRL; ISSN 1454 - 7058

TELEFAX:   0252 - 326.143

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

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

ABONAMENTE  -  prin Oficiile Poºtale.
 Poziþie de catalog: 12203

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

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

Mobil: 0722351161Obiectiv
mehedinþean

www.obiectiv-mehedintean.ro
Facebook: Obiectiv Mehedintean

Alina Teiº,
Deputat PRO România Judeþul Mehedinþi

Proiectul de lege care prevede stimulent de risc
pentru profesori în preuniversitar ºi universitar, în

cuantum de 2.000 de lei lunar, pentru orele
predate în starea de urgenþã ºi alertã, a fost

adoptat pe articole de Camera Deputaþilor

a) în cuantum de 2.000 de lei
lunar, pentru personalul didactic;
b) în cuantum de 1.500 de lei lunar,
pentru personalul didactic auxiliar
ºi personalul nedidactic.

Stimulentul de risc se acordã pe
durata desfãºurãrii cursurilor
aferente anului ºcolar/universitar
pe perioada stãrii de alertã/stãrii de
urgenþã, proporþional cu timpul în
care persoanele din categoriile
prevãzute îºi desfãºoarã fizic
activitatea în cadrul unitãþilor de
învãþãmânt în prezenþa
antepreºcolarilor/preºcolarilor/
elevilor/studenþilor‘, prevede textul.
   Lista persoanelor din categoriile
prevãzute anterior, care
beneficiazã de stimulentul de risc,
se stabileºte lunar, prin decizie a
conducãtorului unitãþii  de
învãþãmânt. Conducãtorul unitãþii
de învãþãmânt este responsabil
pentru întocmirea listei
beneficiarilor stimulentului de risc
ºi are obligaþia comunicãrii
acesteia cãtre inspectoratul ºcolar.
   Stimulentul de risc prevãzut de
acest proiect de lege nu se cuprinde
în baza lunarã de calcul al
contribuþiei de asigurãri sociale,
contribuþiei de asigurãri sociale de
sãnãtate, respectiv al contribuþiei
asiguratorii pentru muncã,
reglementatã la titlul “Contribuþii
sociale obligatorii” din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal.

În ultima vreme s-a
accentuat parcã mai mult ca oricând
precaritatea stãrii de spirit generale.
Pe fondul creºterii în agresivitate a
infectãrii cu covid, al creºterii
vertiginoase a numãrului de cazuri
confirmate, nici nu e de mirare cã
ne lasã nervii ºi cã vedem totul
în negru cu nuanþe de gri.

Parcã totul în jurul nostru se
prãbuºeºte. Lumea veche,
lumea pe care o ºtiam dispare
încetul cu încetul iar în locul ei
o lume cu totul nouã, ciudatã
ºi nesigurã, se instaleazã de la
zi la zi. Lumea aceasta nouã e
dominatã de teamã ºi de
nesiguranþã, de restricþii ºi
ameninþãri. Nu e o lume prea plãcutã.

ªi urmeazã cinci luni de frig, de
rãceli ºi gripe, de vreme urâtã. Am
ajuns sã aºteptãm ziua de 15, mai
ceva ca ziua de salariu. E ziua lui
Vela-Arafat, în care sigur se mai
prelungeºte starea de alertã ºi mai
apar noi restricþii ºi se accentueazã
vechile restricþii.

Oamenii îºi vor vechea viaþã,
vechea normalitate înapoi. Au fost
discuþii aprinse legate de
interzicerea pelerinajului la
moaºtele Sf Parascheva. În
condiþii normale, ºtim, erau mii de
credincioºi porniþi în pelerinaj. Ar
fi putut autoritãþile sã gãseascã o
soluþie mai bunã? Probabil cã da,
dacã la noi ar mai fi posibil un
dialog social bazat pe calmitate ºi

Marea TEAMÃ
respect. Aceleaºi discuþii au avut
loc ºi în cazul începerii anului
ºcolar. Nici acum nu ºtim dacã nu
cumva era mai prudent ca anul
ºcolar sã fie îngheþat. Ceea ce
trãiesc azi copiii, cadrele didactice
ºi pãrinþii seamãnã a învãþãmânt,
dar e clar cã nu e. Trãim vremuri
tulburi ºi se anunþã vremuri ºi mai
tulburi. E nevoie în societatea
noastrã de azi de mai multã
toleranþã, înþelepciune ºi bun simþ
mai abitir ca niciodatã.

Cã tot vorbeam de bun simþ, nu
mi se pare deloc rezonabil sã
închizi instituþiile de spectacole, sã

le limitezi, sã le aºezi la loc de
„cinste” în interdicþii ca ºi cum ar
fi mari surse de risc sanitar, mai
ales odatã ce acestea nu sunt
stadioane, nu-s nunþi sã fie luate
cu asalt de sute ºi sute de oameni.

S-au pus teatrele într-o luminã
foarte nefavorabilã, când efectiv nu
era cazul. E clar cã o crizã imensã
bate la uºã, ºi nu doar din punct de
vedere economic, ci general uman.

E bine sã facem un efort, fiecare
în parte, sã regãsim în noi puterea
de a spera ºi de a crede în puterea
noastrã ca oameni de a trece ºi prin
aceste încercãri. Sã nu lãsãm teama
sã ne adumbreascã cu totul. E în
noi înºine, în inteligenþa,
sensibilitatea ºi umanitatea noastrã
puterea de a merge mai departe ºi
de a ne salva.
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În cadrul ºedinþei de îndatã de
miercuri, 14 octombrie 2020, s-a
aprobat acordul de parteneriat încheiat
între #Agenþia_pentru_Dezvoltare_
Regionalã_Sud_Vest_Oltenia ºi
# U n i t a t e a _ A dm i n i s t r a t i v _
Teritorialã_Judeþul_Mehedinþi
pentru elaborarea documentaþiilor
tehnico-economice a douã mari
obiective de investiþii care au fost
declarate conforme ºi eligibile sã
primeascã finanþare europeanã
nerambursabilã, prin Programul
Operaþional Asistenþã Tehnicã (POAT).

   Este vorba despre:
   Proiectul de modernizare/
reabilitare DJ 562 Gemeni -
Obârºia de Câmp (int. DN 56A)
- DN 56 A Nicolae Bãlcescu -
Viaºu - Pãtulele
- DN 56 A Stârmina - Scãpau -
Jiana - Pãtulele
- Scãpau - Devesel, în lungime
totalã de 46 km.

Proiectele “Modernizare/Reabilitare DJ 562” ºi “File de istorie” au fost
declarate câºtigãtoare ºi vor primi finanþare europeanã

   Proiectul “File de istorie” care va
pune în valoare trei obiective situate
în incinta Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier ºi anume: vestigiile
monumentului istoric “Podul lui
Traian”, Turnul Belvedere, Amfiteatrul
Roman ºi întreg spaþiul public
(aproximativ 4.000 mp), prin
configurarea de zone prietenoase ºi

dinamice cu un design înalt de calitate.
   “Am acordat mereu o importanþã
majorã investiþiilor de reabilitare a
drumurilor judeþene deoarece consider
cã infrastructura rutierã reprezintã
cartea de vizitã a oricãrui judeþ.
   Pe de altã parte, este important ºi
necesar sã ne îndreptãm atenþia ºi
cãtre promovarea obiectivelor istorice

ºi am convingerea cã prin
implementarea proiectului “File de
istorie” se vor crea o serie de beneficii
economice atât pentru municipiul
#Drobeta_Turnu_Severin, cât ºi
pentru întreg #judeþul_Mehedinþi.” a
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi Aladin
Georgescu.

Doar PSD ºtie cum sã facã pentru a
transforma în realitate angajamentul celor 1 milion
de noi contracte de muncã. Stau mãrturie#faptele!
   La finalul guvernãrii sale, în Octombrie 2019,
PSD a lãsat România cu cel mai #redus ºomaj
din UE - 3% ºi cele mai multe contracte de
muncã - 6,5 milioane, aferente un numãr
#record de salariaþi activi - 5,6 milioane.
   Soluþ ii le PSD pentru
economie ºi pãstrarea/înfiinþarea
de noi locuri de muncã:
   A. 8 programe de sprijin pentru
companiile care angajeazã/îºi
pãstreazã angajaþii cel puþin un an
de la primirea sprijinului. (vezi foto)
B. Schemã de ajutor de stat pentru
crearea de locuri de muncã.
   Ajutor pânã la 100.000 pentru
susþinerea afacerii, cu garanþie
pentru 50% din credit. 50% din
ajutorul nerambursabil este
pentru salariile noilor angajaþi.
   Condiþii: Investiþia sã fie într-o
zonã cu ºomajul mai mare de
5%; angajaþii vor primi salarii cel
puþin egale cu salariul mediu pe
economie; locurile de muncã
sunt menþinute cel puþin 1 an.
C. 15 politici/programe de

1 milion de noi contracte de muncã!
Acesta este angajamentul PSD în programul de guvernare 2021-2024

investiþii pentru crearea de noi locuri de muncã.
1. Accelerarea investiþiilor publice
2. Înfiinþarea Bãncii de Dezvoltare a României
3. Fondul Strategic de Investiþii
4. Program pentru stimularea Construcþiilor
5. Program pentru relansarea producþiei.
6. Program pentru investiþiile mari.
7. Dezvoltarea lanþurilor de producþie locale.

 Biroul de presã

8. Program de sprijin pentru industria auto.
9. Program pentru industria de electrocasnice.
10. Program de industrializare pe bazã de licenþã.
11. Schemã de retehnologizare a companiilor locale.
12. Schema de ajutor de stat „INNOVATION”.
13. Program pentru incubatoare ºi parcuri industriale.
14. Program Start-Up pentru studenþi
15. Program de investiþii pentru staþiunile balneare.
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Aici, chiriarhul mehedinþean
a slujit Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie, fiind înconjurat de un ales
sobor de preoþi ºi diaconi.

Rãspunsurile liturgice au fost
date de cãtre membrii Grupului
Psaltic “Sf. Cuv. Nicodim de la
Tismana”, al Catedralei Episcopale
din Drobeta-Turnu Severin.

La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul
împreunã cu pãrintele Gheorghe
Popescu, protopop al protoieriei
Strehaia ºi cu pãrintele Birceanu Petre,
preot paroh la parohia Slãtinic, având
alãturi ºi pe pãrinþii arhidiaconi de la
Catedrala Episcopalã din Drobeta-Turnu
Severin, Constantin Gama ºi Bogdan
Chirea, au sãvârºit ºi slujba de sfinþire
a casei parohiale, ale cãrei lucrãri au
fost începute în anul 2016, prin purtarea
de grijã a Preacucernicului Pãrinte Petre
Birceanu ºi prin osteneala ºi strãdania

Binecuvântarea casei parohiale
din satul Lunca Banului, parohia
Slãtinic, protopopiatul Strehaia

Aceastã conferinþã s-a
desfãºurat în perioada 09 - 11
Octombrie 2020 în Drobeta Turnu-
Severin ºi comuna Livezile. Aceasta, a
marcat  aniversarea a83 de ani, de când
Col. Dr. ªtefan Odobleja a publicat:
Cibernetica ºi legile universale. Anul
1937 a marcat - Lansarea “Psihologiei
consonantiste”.
   ªtefan Odobleja (1902-1978) a fost
un autor, filozof, medic militar ºi
scriitor român, pãrintele ciberneticii
generalizate pe care el însuºi a numit-
o psihologia consonantistã (cu a sa
consonanþã ºi rezonanþã).
   Programul, a început cu vizitarea
casei memoriale ªtefan Odobleja  din
comuna Livezile. Locul de naºtere ºi
de gândire creatoare a savantului de
renume mondial - pãrintele
ciberneticii mondiale -, om de o
aleasã þinutã moralã ºi civicã cu o
sensibilitate deosebitã, autor a zeci
de cãrþi, articole ºi peste 50 de poezii.
  A doua zi, 10.10.2020, a avut loc
sesiunea plenarã de deschidere a
lucrãrilor CISCO 2020, avându-i ca
moderatori pe: Ing. ªtefan Odobleja
Jr. ºi Col. (r) Dr. Nicolae Popescu.
   Comunicãrile ºtiinþifice au început
cu expunerea de cãtre academicianul
Alexandru Surdu - Fenomenul de
rezonanþã. Au urmat prezentãri ºi
discuþii pe marginea temelor prezentate
de ceilalþi invitaþi de marcã pe
parcursul celor douã zile. Au mai
susþinut urmãtorii participanþi: Conf.
Univ. Dr. Marin Vlada tema - Site-ul
https//odobleja.ro, Dr. Menþeanu -
cercetãtor la Institutul de Filozofie
Rãdulescu-Motru, Col.(r) Dr. Nicolae
Popescu (MD, PhD), Psh. Plãviþu M.
- Opera lui Odobleja în similitudini cu
Cadinski, Prof. Dr. Tudor Rãþoi ºi alþii.

Sâmbãtã, 10 octombrie 2020, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei a poposit în mijlocul comunitãþii din satul Lunca

Banului, parohia Slãtinic, protopopiatul Strehaia, judeþul Mehedinþi.
comunitãþii locale din satul Lunca
Banului, filie a parohiei Slãtinic.

În cuvântul de învãþãturã rostit,
Preasfinþitul Pãrinte Episcop
Nicodim le-a vorbit tuturor celor
prezenþi despre însemnãtatea
sfinþirii locaºului în care vieþuim ºi
le-a mulþumit tuturor ostenitorilor
pentru purtarea de grijã ºi efortul
depus în ogorul Domnului.

În încheiere, pãrintele paroh a
mulþumit Preasfinþitului Pãrinte
Nicodim pentru bucuria pe care a
primit-o, prin vizita Preasfinþiei
Sale, dar ºi tuturor celor care l-au
ajutat în realizarea acestui proiect.

Piatra de temelie a lãcaºului de
cult din acest sat a fost pusã de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
în ziua de 31 iulie 2006.

Construirea sfintei biserici,
pictura interioarã, amenajarea cu
mobilier sculptat, executarea
finisãrilor exterioare, acoperirea cu
tablã de cupru, amenajarea curþii
interioare, împrejmuirea cu gard de
piatrã ºi cu racle metalice, s-au
realizat între anii 2006-2010, cu
ajutorul enoriaºilor din satul Lunca
Banului, al altor donatori, precum
ºi cu sprijinul Primãriei Strehaia,
al Secretariatului de Stat pentru
Culte ºi al Domnului Frâncu Ion,
prin stãruinþa ºi purtarea de grijã a
preotului paroh Petre Birceanu.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Conferinþa Internaþionalã

„ªtefan Odobleja” CISCO 2020

   Astfel cu toate impedimentele date
de pandemie, conferinþa a avut
succes ºi a atins obiectivele propuse.
   Lucrãrile conferinþei s-au încheiat
duminicã cu concluzii ºi
materializarea obiectivelor Fundaþiei
„ªtefan Odobleja” dintre care putem
sublinia: 1.) Sã înfiinþeze o
Universitate de varã dupã concepþia
savantului, 2.) Sã organizeze ºi sã
sprijine organizarea de cursuri de
perfecþionare a specialiºtilor în þarã
ºi strãinãtate, 3.) Copierea fondului
ªtefan Odobleja din Arhivele Statului
ºi sortarea pe discipline, 4.)
Înfiinþarea de Case de creaþie, care
pot oferi condiþii pentru cei care au
inventat ceva, de scris etc ºi altele.
   Pe viitor dupã depãºirea acestei
pandemii sunt aºteptaþi ºcolari ºi
tineri sã se adape din mesajele ºi
opera savantului ªtefan Odobleja la
conferinþe ºi la bibliotecile ce-i
adãpostesc creaþiile autorului,
vizionar de seamã al epocii sale cu
transpunerea în practicã a ideilor
sale în zilele de acum ºi de mâine.

Ing. Stancu-ªtefan Rãchitan
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    Imediat ce a ieºit de la tipar, în iunie, când
condiþiile erau mai normale decât acum, am
recitit fragmente din carte. Am retrãit acele
clipe. Acum, când lumea umblã pe strãzi,
aproape cã nu-mi vine sã cred cã am mers atâta
timp printr-un pustiu. Peste câtva timp, nu mult,
sper, când viaþa noastrã va reveni la normal,
acele luni de groazã, de pustietate, chiar ºi de
anxietate, ni se vor pãrea ireale. Însã, trebuie
sã le ºtim, pentru cã au existat.
   Cartea „Bucureºtiul, sub dictatura
Coronavirus”, pe care am scris-o pe perioada
stãrii de urgenþã, este mãrturia acelor momente.
   Am reuºit sã scriu aceastã carte datoritã
mentorului meu, Maestrul Ion Cristoiu.
   „Sunt un produs marca Ion Cristoiu ºi sunt
mândrã de asta, mereu am fost. Niciodatã nu mi-
a dat prin cap sã renunþ la aceastã meserie. Pentru
cã este frumoasã, provocatoare ºi poate fi
respectabilã, iar jurnalistul, credibil ºi onorabil.
Jurnalistul care-ºi iubeºte meseria ºi-ºi asumã
riscurile viseazã sã fie mãreþ. Îºi începe cea mai
banalã ºtire cu gândul cã într-o zi îi va ieºi în cale
un subiect de premiu, unul care sã schimbe ceva
în societate.   Jurnalismul înseamnã pasiune, nu
calcule cinice. Nimeni nu ne garanteazã nici cã
vom fi mãreþi, nici cã vom lua un Pulitzer, nici cã
numele nostru va fi subiect de film. Dar putem
încerca toate astea ºi este de ajuns”- acesta a fost,
este ºi va rãmâne crezul meu de jurnalist.

„Bucureºtiul, sub dictatura Coronavirus”

PMP, ca partid responsabil, este preocupat de
selecþia unor candidaþi potriviþi pentru Parlamentul
României. Criteriile de selecþie se referã la integritate,
la patriotism, la pregãtirea profesionalã, la dorinþa
de a iniþia legi în favoarea societãþii româneºti.
  “Românii trebuie sã fie foarte atenþi cui vor da votul
pe 6 decembrie. Le recomand sã studieze cu atenþie
fiecare listã a partidelor, mai ales pe cei aflaþi în
fruntea acestor liste. Vor fi doar douã buletine de
vot, va fi mai uºor de analizat oferta de candidaþi
a partidelor”- afirmã deputatul ION CUPÃ,
Vicepreºedinte naþional al PMP.
   PMP crede cã e foarte important ca în toate
posturile publice sã fie promovaþi oameni care
îºi iubesc þara, care au argumente de ordin
profesional ºi care sunt corecþi.
   “Noi, cei de la PMP vom fi foarte atenþi ce
oameni vom propune. Este inadmisibil sã ajungã
în fruntea unor instituþii publice oameni care ºi-
au falsificat biografia, diplomele, cetãþeni care se
dau ceea ce nu sunt. Noi nu acceptãm aºa ceva”-
precizeazã deputatul Ion Cupã.
  PMP rãmâne optimist ºi în Mehedinþi dupã alegerile
locale în urma cãrora a obþinut douã mandate de
primari ºi a reuºit sã trimitã mai mulþi reprezentanþi în
consiliile locale, în consiliul municipal Drobeta Turnu
Severin ºi în Consiliul Judeþean Mehedinþi.
   “Cu o campanie cel puþin la fel de bunã la
parlamentare, PMP va obþine ºi în Mehedinþi ºi în
toatã Oltenia scoruri mult mai mari.Vrem sã trimitem
în Parlament oameni în stare sã facã ceea ce trebuie
pentru a a ajuta la dezvoltarea judeþelor lor”-
conchide Ion Cupã, Vicepreºedinte Naþional PMP.

Deputat ION CUPÃ:

“Avem nevoie de
oameni de stat care

þin cu România”

 Biroul de presã

   Am scris, în carte, motivul care m-a
determinat sã ies din casã:
   „… cel mai mult îmi doresc sã vãd ce se
întâmplã în lume, altã lume decât cea de la
farmacie ºi magazin, ºi sã scriu despre asta.
   Am stat ºi am fãcut un bilanþ. O lunã de stat
în casã a însemnat aºa: câteva kilograme în plus,
stomac praf, dureri de spate ºi încheieturi ºi,
cel mai grav, o deteriorare psihicã.
   Dacã voi continua aºa, poate cã nu mã
infectez, dar îmi va fi foarte greu sã mã
recuperez. […]
   Într-un capitol am descris o scenã care m-a
cutremurat:
   „În faþa Teatrului Naþional, doi agenþi de pazã
stãteau la soare. M-am oprit în faþa cãruþei cu
paiaþe. Bãncile erau pline de praf de nu te puteai
aºeza. Nici urmã cã ar fi trecut cineva pe acolo,
nici mãcar un câine. […]
   Am mai stat puþin ºi am analizat paiaþele, mi s-
a pãrut cã râd batjocoritor de întreaga lume…“

   Maestrul Ion Cristoiu a scris prefaþa cãrþii.
   „I-am invidiat pentru asta pe reporterii marilor
trusturi de presã planetare, gen CNN, a cãror
apariþie într-o þarã putea fi semnalul cã acolo se
va întîmpla ceva despre care nici conducãtorii
þãrii nu ºtiau încã. Am ajuns, iatã, s-o invidiez pe
Cora Muntean. Pentru cã ea a avut avantajul de a
ieºi din casã. De a ajunge cu legitimaþia de
reporter nu la Polul Nord sau în Deºertul Gobi,
ci în Bucureºtiul primãverii lui 2020. Faþã de
cititorul închis în casã, ea a avut avantajul de a
ieºi pur ºi simplu pe strãzile Capitalei. Ca sã vezi!
A ajunge pe strãzile Bucureºtiului a fost timp de
douã luni o aventurã mai ceva decît a ajunge pe
Lunã! Cora Muntean are însã ºi al doilea mare
avantaj al reporterului. ªtie sã observe. Acolo
unde privirea cititorului lunecã fãrã sã se
opreascã, reporterul Cora Muntean descoperã
amãnunte semnificative pentru halucinanta
atmosferã datã de un oraº care trãieºte sucit, mai
ceva ca acel Cãnuþã al lui Caragiale. Pe parcursul
documentãrii, Cora Muntean se vîrã acolo unde
pare mai interzis, mînatã de curiozitatea de gazetar,
care nu diferã prea mult de curiozitatea
omeneascã pur ºi simplu, observã ceea ce
ochiului obiºnuit i-ar scãpa ºi vorbeºte despre
ea însãºi (...) Aºa cum am bãnuit, reportajele
Corei Muntean vor rãmîne pentru viitorime ca
documente scrise despre unul dintre momentele
cînd Omenirea a fost lovitã de un delir la care
nici mãcar autorii de High Fantasy n-au visat”.
   Cartea se poate comanda pe pagina Editurii
Mediafax: https://editura.mediafax.ro/, Elefant
ºi Emag ºi se gãseºte în librãriile Cãrtureºti,
Librarium, Mihai Eminescu, Libris ºi Avec MM
(Aeroport Otopeni).

 Cora MUNTEAN
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’

   Secþia “Arte” a Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu” a început un nou an de învãþãmânt,
cu un aspect diferit faþã de anul trecut.
   Aici s-au efectuat lucrãri de reabilitare,
astfel cã elevii ºi profesorii activeazã într-un
spaþiu foarte frumos decorat,  aºa cum îi ºade
bine unui aºezãmânt de artã.
   De reabilitarea clãdirii s-a ocupat
conducerea Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, doamna Emilia Mihãilescu, dar
ºi ºefa secþiei - profesoara Doina Durdan.

Finanþarea a fost asiguratã de cãtre Consiliul
Judeþean Mehedinþi, principalul ordonator de
credit pentru Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”.  De altfel, Consiliul Judeþean
Mehedinþi întotdeauna a fost alãturi de Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu” ºi  a acordat
acestei instituþii de culturã de elitã a judeþului
Mehedinþi tot sprijinul necesar.
   În ceea ce priveºte Secþia “Arte” a Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu”, poartã aceastã
denumire din anul 2002, odatã cu înfiinþarea
Centrului Cultural, care iniþial se numea
Centrul Cultural Mehedinþi. Înainte Secþia
“Arte” funcþiona sub denumirea de ªcoala
Popularã de Artã “Gheorghe Anghel”.
   De-a lungul timpului aici s-au format artiºti
celebri în þarã ºi strãinãtate, de profesori la
fel de renumiþi. Deschiderea cursurilor a avut
loc la data de 1 octombrie, cu respectarea
legislaþiei în vigoare, mãsurile impuse pentru
prevenirea  virusului COV-SARS.
   Spaþiile în care au loc cursurile sunt
dezinfectate aºa cum prevede legislaþia în

Secþia “Arte” a Centrului Cultural
“Nichita Stãnescu”, în hainã nouã

* Scenariul sinistru care circula încã înainte de
începerea anului ºcolar, în sensul cã el, anul de învãþãmânt,
va fi sacrificat pe altarul intereselor electorale, de niºte
autoritãþi complet iresponsabile, prinde un din ce în ce mai
pronunþat contur. Argumente? Abandonarea procesului de
dotare a unitãþilor de învãþãmânt cu materialele necesare
trecerii procesului didactic, în caz de nevoie, pe sistem on-
line; abandonarea interesului pentru reabilitarea
corespunzãtoare a atâtor zeci de localuri de ºcoalã în diferite
stadii de reabilitare sau construcþie; dezinteresul pentru
pregãtirea/ perfecþionarea personalului didactic în vederea
ridicãrii gradului de eficienþã a procesului instructiv-educativ
în regim on-line etc. Cât priveºte perturbarea programului
ºcolar în perioada alegerilor locale ºi parlamentare, ce sã
mai vorbim?! Dumnezeu cu mila! Mai stau ºi elevii pe acasã,
sã se mai odihneascã, ce mama mã-sii!... De fapt,
propaganda guvernamentalã încurajezã în draci statul acasã
al elevilor, cu o atâta înverºunare, încât a început sã-i irite
de-a binelea chiar ºi pe elevi.
   * Nenorocirea este cã, deºi numãrul infectãrilor cu virusul
lui Peºte creºte de la o zi la alta, ajungând la cifre
impresionante, nea Rânjilã ot Cotroceaua Mov se
cramponeazã de ideea alegerilor în 6 decembrie, refuzând
cu îndârjire amânarea lor pentru primãvara lui 2021. În
bostanul lui stricat de ambiþii dictatoriale, el crede cã a prins
de coadã trenul care îi va aduce ºi parlamentul lui, ca sã
poatã sta lipsit de griji, ca un paºã puturos, anacronic, la
Palatul Cotroceni încã patru ani de acum  încolo.
   * O treabã cam grea, dacã ne gândim puþin din mãcar
douã motive: unul, cã nimeni, în condiþiile unui vot cât de
cât corect, nu îi poate garanta o victorie care sã-i punã pe
tavã o majoritate confortabilã cu care sã conducã discreþionar
aceastã þarã ºi în al doilea rând, întreaga naþiune s-a putut
lãmuri pe viu, dacã mai avea ceva îndoieli, ce înseamnã în
regimul Dulapului Sãsesc, vot democratic ºi corect. Cu
echipe de asalt care sã dea iama prin sacii cu buletine de
vot, ºtampile ºi procese verbale ale secþiilor de votare ºi sã
ofere opiniei publice niºte rezultate ale alegerilor numai bune
de adormit vigilenþa ºi bunul simþ ale unui popor mult prea
credul ºi mult prea iertãtor. Iatã însã cã au trecut cam trei
sãptãmâni de la alegeri, iar rezultatele acestora întârzie sa
fie date publicitãþii. Bãieþii manipulatori de voturi ºi ºefii lor
probabil cã nu au aºezat suficient de îngrijit batista pe
þambalul hoþiei ordinare, fãrã precedent, de la Biroul
Electoral al Sectorului 1 din Bucureºti, despre care
Iohannis nu scoate nicio vorbuliþã. Ia sã fi fost în cauzã
PSD-ul? Ce-ar fi fost la gura mestecãtoare de gresie ºi
bazalt a acestui ins fãrã onoare ºi respect pentru poporul
pe care crede cã îl conduce nu e tocmai greu de ghicit!
Acum, el ºi guvernul lui de idioþi ºi impotenþi pun la cale
instituirea stãrii de alertã pentru o perioadã de 30 de zile.
Ca sã aibã timp sã-ºi perfecþioneze ticãloºiile. Deºi acum,
pentru hoþia de la Sectorul 1, ar trebui ca toþi, în frunte cu
tartorul lor suprem, sa înfunde puºcãria pentru mulþi ani
de acum încolo. Huoo, secãturi ordinare! ªi mai aveþi
tupeul sã cereþi românilor sa iasã la vot de Moº Nicolae?

Cãtre Marea Hoþie
de Moº Nicolae?

 Gabriela Pogaci

vigoare,  se iau toate mãsurile ca toate clasele
sã funcþioneze în condiþii de siguranþã.
   Secþia “Arte” este condusã de doamna

Doina Durdan, profesoarã de canto, cu
numeroase premii obþinute.  Existã  aici un
colectiv de profesori foarte bine pregãtiþi,
specializãri diverse pentru oricine doreºte sã
urmeze o carierã artisticã.

De fiecare datã, când ziua de 13 este
marþea, vorbim despre Ziua Informãrii

Preventive. De asemenea, în fiecare an, la
data de 13 octombrie este sãrbãtoritã Ziua

Internaþionalã pentru Reducerea Riscului
Dezastrelor Naturale.

Putem spune cã, în acest
an, MARÞI 13 octombrie este o zi cu dublã
semnificaþie, care atrage atenþia asupra
necesitãþii prevenþiei, dar ºi a importanþei
reducerii riscului dezastrelor naturale.
Având în vedere dispunerea geograficã a
judeþului Mehedinþi, acesta este expus
majoritãþii categoriilor de hazarde naturale
care se pot produce: inundaþii, cutremure,
alunecãri de teren, fenomene meteorologice
periculoase, însã anul acesta ne confruntãm
cu manifestarea unui risc epidemiologic care
ºi-a fãcut simþitã prezenþa, la nivel global, ºi
a cãrui particularitate, aceea de a fi nevãzut,
îl face mai greu de controlat ºi combãtut.
Este momentul sã conºtientizãm ºi sã recunoaºtem

Marþi 13 octombrie - Ziua Informãrii Preventive ºi Ziua
Internaþionalã pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

tenacitatea acestui adversar de temut, o provocare
pentru siguranþa noastrã, a tuturor, ºi sã dãm
dovadã de unitate, responsabilitate ºi implicare,
pentru a ieºi învingãtori din aceastã luptã.
Apãrarea împotriva riscurilor implicã
cunoaºterea lor, însã, acest virus a câºtigat
deja o bãtãlie, semãnând neîncredere ºi
nesiguranþã în rândul semenilor. Deºi este
cunoscutã situaþia bolnavilor din secþiile de
terapie intensivã, persoanele asimptomatice
ne dau speranþa cã totul va fi bine.
Aceastã pandemie este un semnal de alarmã,
care a fãcut ca riscul epidemiologic sã detroneze
toate celelalte riscuri manifestate pânã în prezent.
Astãzi, mai mult ca oricând, facem apel la
cetãþeni sã conºtientizeze cã, doar împreunã,
respectând mãsurile impuse de autoritãþi, vom
depãºi aceastã perioadã plinã de încercãri, ºi
ne vom bucura, din nou, de libertatea avutã
înainte de apariþia acestui virus.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI
RELAÞII PUBLICE
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“OCTOGON”, este un
proiect  care cont inuã seria
precedentã de proiecte AFCN
(Administraþia Fondului Cultural
Naþ ional) implementate  anul
trecut de Direcþia de Patrimoniu
Istoric ºi Turism Cultural pentru
strategia turisticã localã pe care
a pus-o în miºcare. În contextul
acesta strategic, proiectul  se
adreseazã unuia dintre marile
obiective ºi anume cel de creºtere
a pro f i lului  local ,  regional ,
naþional ºi internaþional al Cetãþii
Sever inului ,  în tandem cu
Castelul Artelor pentru care s-au
derulat proiectele precedente -
“Im-Pact” ºi “Fotokaleh”, iar în
curs de implementare f i ind
proiectul “Oraºul ºi Apa”.
   Proiectul “Octogon. 8 colþuri cu
poveºti digitale despre Cetatea
Severinului” îºi propune printre
altele, dezvoltarea interesului
tinerei generaþii pentru pãstrarea
ºi valorif icarea patrimoniului
cultural. Mãsurile pentru care s-
a optat pe termen mediu ºi lung
sunt cele de organizare a unor
activitãþi de educaþie culturalã în
cetate, a unor ateliere de creaþie,
proiecte de intervenþie culturalã,
ore de predare,  împreunã cu
specialiºtii acestui sit istoric, cu
profesorii ºcolilor ºi liceelor din
oraº ºi din judeþ, ca o extensie a
unor ore de ºcoalã, precum cele
de civism, istorie, literaturã, artã.
Acest proiect aplicã pentru prima
oarã în peisajul cultural din
regiunea de sud-vest a þãrii
conceptul de ”digital storytelling”
în valorificarea ºi prezentarea unui
obiectiv de patrimoniu (Cetatea
Medievalã a Severinului), pe
coordonate care presupun

“Octogon. 8 colþuri cu poveºti
digitale despre Cetatea Severinului”

Un proiect tipic de intervenþie culturalã asupra Cetãþii Medievale a
Severinului, cu valoare de patrimoniu.

antrenarea totalã ºi exclusivã a
publicului, în dezvoltarea de
conþinut (poveste).
   În aceastã perioadã proiectul a
ajuns în faza în care un numãr de
16 tineri selectaþi au început
atelierele de lucru în online, fiind
pregãtiþi, ghidaþi ºi asistaþi în
procesele creative de doi specialiºti
italieni de la MeltingPro, una dintre
cele mai apreciate organizaþii din
Europa în dezvoltarea de conþinut
digital pentru muzee ºi obiective de
patrimoniu, implicatã într-un proiect
european de referinþã în acest sens
– “Mu.Sa - MUseum Sector
Alliance”: http://www.project-
musa.eu/.
   Finalul acestui proiect va face ca
Cetatea Medievalã a Severinului sã
surprindã plãcut vizitatorii prin
proiecþia unor poveºti realizate de
tinerii selectaþi, pe zidurile din cele 8
colþuri alese, într-un spaþiu public
plin de camere ale istoriei unde se
vor  spuneaceste poveºti digitale
surprinzãtoare, unele fantastice, altele
despre întâmplãri reale ale locului.
   Toate aceste interesante proiecte
culturale, sunt posibile ºi datoritã
strategiei de dezvoltare turisticã
localã a Primãriei Municipiului
Drobeta Turnu Severin, prin
implicarea directã a primarului
Marius Screciu. Scopul proiectului
cultural este dezvoltarea interesului
comunitãþilor locale din Mehedinþi
ºi al oraºului Drobeta Turnu-
Severin pentru pãstrarea ºi
valorificarea patrimoniului cultural
ºi al dezvoltãrii durabile din punct
de vedere turistic în aceastã unicã
regiunie istoricã, plinã de “poveºti”
încã nespuse.

Ioan N. TÃTUCU
Responsabil comunicare proiect

Direcþia Generalã
Anticorupþie în parteneriat cu
Asociaþia Pro Democraþia ºi
Fundaþia Hanns Seidel România
deruleazã, în perioada octombrie
2020 - decembrie 2021, Proiectul
#Integritate 2020 în cadrul cãruia
este organizat ºi un
concurs de filme de scurt
met ra j  cu  temat icã
anticorupþie.
   Proiectul îºi propune sã
stimuleze implicarea
cetãþenilor, în special a
tinerilor în dezvoltarea
unor mesaje educative, cu
ajutorul telefonului mobil
sau al camerei de filmat,
în cadrul unui Concurs de
film de scurt metraj cu
tematicã anticorupþie .
Participanþii la concurs
sunt încurajaþi astfel sã ia
atitudine împotriva
corupþiei ºi sã contribuie
ei înºiºi, prin viziunea lor
creativã, la dezvoltarea unui
comportament activ ºi responsabil.
   Concursul se adreseazã tuturor
cetãþenilor români, care au împlinit
vârsta de 16 ani pânã la data
înscrierii.
   Concursul are douã secþiuni
adresate amatorilor ºi
profesioniºtilor, regulamentul de
participare ºi modalitatea de
înscriere putând fi consultate pe
website-ul https://rofaracoruptie.ro/
. Filmele declarate câºtigãtoare vor
fi premiate, la data de 9 Decembrie
– Ziua Internaþionalã Anticorupþie,

Concurs de film de scurt metraj cu tematicã anticorupþie -

Proiectul #Integritate 2020
la Bucureºti, în cadrul Galei
Integritãþii, eveniment organizat
anual pentru marcarea acestui
moment.
   Mesajul Direcþiei Generale
Anticorupþie este de toleranþã zero
la infracþiunile de corupþie.

Totodatã, îndemnãm cetãþenii sã ia
atitudine împotriva faptelor de
corupþie ºi sã ne sesizeze ori de câte
ori este nevoie la Call Center
anticorupþie 0800.806.806, la
numãrul de telefon al  Serviciului
Judeþean Anticorupþie Mehedinti,
0252 332331, prin e-mail:
petit ii .dga@mai.gov.ro ºi
mehedinti.dga@mai.gov.ro sau la
sediul din municipiul Drobeta
Turnu Severin, str. Traian nr.89,
camera 501, judeþul Mehedinti.

 SERVICIUL JUDEÞEAN
ANTICORUPÞIE MEHEDINÞI



opiniiOBIECTIV mehedinþean 15 - 21.10.2020pag. 8

În favoarea unui schimb
aporetic ºi diaporematic de statistici
ºi idei, renunþ preþ de cîteva pagini la
toþi cei care au ajuns la putere, într-o
cîrdãºie subteranã  greu de decelat,
de-a lungul dictaturilor Bãsescu ºi
Iohannis. Între anii 1862 ºi 1886,
România a avut 24 de guverne
democrate. Între anii 1884 ºi 1918,
România a avut alte 24 de guverne
democrate. Între 1918 ºi 1938,
România a avut alte 24 de guverne
democrate. Asta înseamnã cã, în
72 de ani, România a avut 72
guverne democrate. Ce-au fãcut
ele în istorie se ºtie. Multe au
confundat fundamentul „a fi
român” cu „a fi cetãþean român”.
Între anii 1990 ºi 2020, preþ de 30
de ani am avut 20 de guverne
democrate, unele cu „bis” dictat.

Exceptînd guvernele social-
democrate, guvernele liberale au avut
doar viziuni pro-occidentale, au servit
interesele marilor puteri, au sprijinit
multinaþionalele, au scutit de taxe
marile bãnci strãine, au pompat
procente uriaºe din P.I.B. pentru
înarmarea cu utilaje americane, au
respins vehement naþionalismul, s-au

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

A fi Român nu-i totuna cu a fi cetãþean român
fãcut preº înaintea serviciilor
secrete, au þinut naþiunea în sãrãcie
ºi supuºenie totalã. În parantezã fie
spus, dupã 1990 am avut preºedinþi
demni de toatã ruºinea. Cînd vorbim
despre dictatorul Iohannis, nu pot sã
nu amintesc asemãnãrile cu anul
1937, în care un alt neromân Carol
al II-lea, ignora ºi el votul popular ºi
numea „Guvernul meu”, condus de
Octavian Goga: „Este guvernul meu
ºi trebuie sã aibã aprobarea mea. În
ziua când nu aº fi mulþumit de felul
cum guverneazã voi cere o
schimbare”, spunea, regele-
playboy, la vremea respectivã. Cum
s-a terminat aventura carlistã se ºtie.
Neromânul de la Cotroceni, ne-a
bãgat în luptã dintre doctrine politice,
ceea ce George Friedman numea
„noua dihotomie politicã ce
înlocuieºte vechea diviziune stânga
- dreapta: naþionalism vs
internaþionalism”. Luînd în
considerare reacþiile Înaltelor Porþi,
e clar cã internaþionaliºtii vãd în
P.S.D. drept adversarul ce luptã sub
stindardul naþionalismului. Tocmai
de aceea liberalii, cu „fritz-ul” dictator
în frunte, luptã pe toate cãile sã le
turteascã basca pesediºtilor.

În 158 de ani, România a avut 79
de miniºtri ai învãþãmîntului ºi 29 de
reforme ale învãþãmântului, din care,
cele mai multe reforme diforme, în
ultimele trei decenii. În 158 de ani
România a purtat cinci rãzboaie, a
pierdut trei ºi a cîºtigat douã, în care
a pierdut ºase milioane de vieþi
omeneºti. În 158 de ani a înmugurit,
a înfrunzit ºi a rodit traseismul politic.
În capitalismul modern sorbit cu

osîrdie de români, Curtea
Constituþionalã Românã a decis cã
anume articol care interzice traseismul
unui parlamentar pe perioada
mandatului sãu este inacceptabil sub
aspect constituþional. Fireºte, Curtea
Constituþionalã Românã e formatã
din specialiºti de cel mai înalt grad,
contribuþiile lor teoretice fiind
binecunoscute ºi recunoscute în
doctrina juridicã româneascã.

Cum stã bine unui jurnalist detaºat
de orice partizanat politic, îmi exprim
pãrerea sine ira et studio: Orice
Constituþie, are un temei, adicã se
bizuie pe ceva mai profund decît
însuºi textul ei. Prima întrebare care
se iveºte, este pe ce se întemeiazã o
construcþie constituþionalã ca sã fie
coerentã, dreaptã, justificatoare? Pe
un sistem de principii metajuridice,
transpolitice, care i-ar conferi trãinicia
necesarã sã nu contravinã moralei.
Nu unei morale formal-politice, ci
Moralei, aceeaºi pentru autori cît ºi
pentru destinatari. Ori, traseismul
politicianului pe perioada mandatului
sãu încalcã sfidãtor tocmai aceastã
moralã, implicatã în textul
constituþional. În lenjeriile
traseismului se întrezãresc de cele
mai multe ori veºtejitele figuri
reºapate ale politicianismului, indivizi
de care partidele se tot scuturã
declarativ, dar, în realitate, þin morþiº
sã-i racoleze. P.N.L. a aspirat cu
nemiluita trãdãtori pesediºti, ei care
fugeau de „ciuma roºie” ca diavolul
de tãmîie. „P.S.D. sau „ciuma roºie”
din viziunea lor demagogicã fiind
singurul partid salubru al românilor.
Cu contribuþia trãdãtorilor interni,
K.W.I. alias „Fritz I”, susþinut de forþele
antinaþionaliste, de inamicii Familiei
Tradiþionale ºi adepþii L.G.B.T.Q. au
reuºit sã-l ºubrezeascã ºi sã-l
compromitã, nu ºi sã-l demoleze.

Continuînd morala, un aspect
anume trebuie clarificat: un candidat
pentru Parlament se adreseazã
viitorilor sãi alegãtori cu o serie de
idei politico-juridice clare, ce provin
din atitudinea sa partizanã, adicã e
apartenent al unui partid politic, sã-l
notãm cu X. El este ales, pînã la urmã,
pentru cã alegãtorii subscriu la ideile
lui politico-juridice ce þin tocmai de
partidul „X”. Dar, dupã o lunã, cinci,

un an, alesul alegãtorilor lui, adicã a
celor care au investit în acele idei,
abandoneazã partidul politic „X” ºi
trece cu arme ºi bagaje în partidul „Y”
sau chiar în opusul lui „X”. Constituþia
Curþii Constituþionale i-o permite, dar
cu alegãtorii cum rãmîne ºi cu
„Minima Moralia”? Potrivit
judecãtorilor înþelepþi ai C.C.R., ce e
strîmb de fapt devine drept, traseistul
care promova idei de stînga a trecut
la cele de dreapta sau invers,
nesinchisindu-se de încrederea
votanþilor. În realitate nu e drept, nu e
just, nu e coerent. Acest
comportament, avizat de C.C.R. l-aº
numi ticãloºie, dispreþ faþã de cei ce
au crezut în politicianul devenit
traseist. Membru al partidului „X”,
parlamentarul voteazã pentru legea L,
a doua zi, devenit membru al
partidului „Y”, voteazã împotriva legii
„L”. Conteazã alegãtorii? Nu. De o
mie de ori, nu. ªi atunci, ce fel de
democraþie moral-juridicã
promoveazã C.C.R.? Cãci,
democraþia nu e doar politico-
juridicã, ci ºi moralã, lucru total de
neînþeles pentru specialiºtii C.C.R.,
sfidãtori ai temeiurilor Constituþiei.
Ca de altfel, pentru traseiºtii politici,
care primesc votul de aur al
românului, precum Max Brod, valiza
cu manuscrise a lui Frantz Kafka. Acel
român e pentru ei o vietate oarecare,
cum pentru „marele” istoric Paul
Lendvai, miºcarea de la Bobâlna a fost
o rãzmeriþã oarecare.

Dacã tot a venit vorba de C.C.R.,
cum a fost permisã candidatura ºi
„alegerea” neamþului Dominic Fritz,
fãrã cetãþenie românã, ca primar al
unui mare oraº al României? Dacã
pe ai noºtri îi „aleg” S.R.I., S.I.E.,
S.T.S., se vorbeºte prin tîrg cã pe ãsta
l-ar fi „ales” Bundesnachri
chtendienst, ca urmaº la tronul
cotrocean. Cã ei l-au instruit. M-am
hotãrît, eu, român, fãrã cetãþenie
germanã, ca la urmãtoarele alegeri
locale din cel de-Al Patrulea Reich
sã candidez la postul de
Bürgermeister von München. Ce va
zice Bundesverfassungsgericht -
C.C.R.-ul lor -, nici nu vreau sã ºtiu.
Sã vedeþi atunci Europäischer Zirkus!
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Mii de cazuri de coronavirus
pentru ATI ar însemna o mare jale
pentru þara noastrã. Mãsurile de
relaxare luate în varã, în primul rând,
plecarea în concediu în strãinãtate,
deschiderea cârciumilor, a altor tipuri
de activitãþi. Apoi redeschiderea
ºcolilor ºi organizarea alegerilor
sunt câþiva factori care au contribuit
la situaþia prezentã în privinþa
pandemiei de coronavirus la
nivelul României.

Cel mai important factor este însã
lipsa de receptivitate a unei pãrþi
însemnate a populaþiei la mãsurile
de protecþie aprobate de cãtre
autoritãþi. Sunt în continuare foarte
multe persoane, sute, poate chiar
mii sau zeci de mii, care nu cred în
existenþa coronavirusului ºi, care,
prin urmare, nu se protejeazã aºa
cum ar trebui ºi nu îi protejeazã nici
pe cei din jurul lor.

Cel mai mare prieten al infecþiilor
este mizeria. ªi nu este vorba numai
de coronavirus, ci de o gamã foarte
largã de boli. Aºadar, este foarte
importantã igiena ºi protecþia. Nu
ar fi ceva senzaþional sã porþi mascã

 ªtefan Bãeºiu

Ce vor face medicii când sistemul va intra în colaps?
ºi sã foloseºti dezinfectant sau sãpun.
Sau sã eviþi zonele aglomerate pentru
a nu te contamina sau pentru a-i
contamina pe alþii. Sunt foarte mulþi
români care cred cu tãrie cã ei sunt
imuni la coronavirus ºi nu li se poate
întâmpla lor nenorocirea, mai ales cã
unii nu cred încã în existenþa COVID.
Adicã sunt români care au în cap multe
filme ºi le vine greu sã se punã în
situaþia altora: adicã pe patul de spital
ºi cu masca de oxigen pe faþã.

Ori vorbim despre sistemul
românesc de Sãnãtate. Cine îºi doreºte
sã treacã pe la spital în România, chiar
dacã este asigurat este un om curajos.
De obicei românii s-au obiºnuit sã
apeleze la medic ºi la spital abia
atunci când picã din picioare sau nu
mai pot respira.

În rest, se evitã prezenþa la spital sau
controalele ºi analizele preventive.
Acest lucru ar uºura din misiunea
medicilor ºi a sistemului, dar le-ar face
bine ºi românilor. Aceºtia ar avea
posibilitatea sã afle foarte devreme dacã
au anumite boli sau afecþiuni ºi vor
putea sã se trateze devreme. Mai târziu
poate fi prea târziu. Este acelaºi lucru

ºi cu prevenþia din pandemia de
coronavirus. Este mai bine sã nu te
infectezi decât sã iei virusul ºi sã
ajungi sã te tratezi sau sã te internezi
la spital pentru tratament.

Nimeni nu ºtie cum îi va reacþiona
organismul în cazul unei infectãri cu
noul coronavirus. De fapt este deja
vechi acest coronavirus, mai ales cã
a fost depistat în 2019 ºi acum suntem
pe final de 2020.
Aproape cã nu
ne vine sã
credem cã a
trecut un an de la
apariþia în China
a virusului care a
fãcut deja peste
un milion de
morþi pe aceastã planetã. Virusul nu
a început deloc sã disparã, aºa cum
spune preºedintele american Trump.
Cel mai puternic om al planetei este
un exemplu negativ pentru întreaga
populaþie a lumii. Sã nu uitãm cã este
un fel de politician ºi mai ales cã îi
place puterea ºi ar face orice pentru a
se menþine acolo.

Cert este cã, dacã vom ajunge la
7.000 - 9.000 de cazuri de
coronavirus pe zi în þara noastrã ºi la
peste 3.000 - 4.000 de pacienþi pentru
ATI, atunci cu siguranþã cã vom asista
la un dezastru în Sãnãtate. Sistemul
este pregãtit acum pentru o mie, o
mie cinci sute sau maximum 2.000
de locuri la ATI în spitale ºi nu mai

mult. Spitalele nu vor face faþã ºi
medicii vor fi puºi în situaþia de a face
alegeri în funcþie de gravitatea fiecãrui
caz în parte. Unii vor rãsufla bucuroºi
cã au fãcut boala ºi cã la vremea
respectivã au avut loc în spitale ºi au
avut parte de medicamente sau de un
aparat pentru respirat. Ce vor face mii
de români cu COVID sau cu alte boli
care nu vor avea paturi pentru

tratament sau ventilatoare pentru
respirat? Cine poate sã rãspundã la
aceste întrebãri? Pot coronascepticii?

Cert este cã pentru protejarea
stãrii de sãnãtate a populaþiei ºefii
statului ºi ai guvernelor trebuie sã
ia mãsuri. Nu mai conteazã votul,
alegerile, puterea. Va fi greu, însã
nu cred cã îºi doreºte nimeni sã
vadã mii de sicrie peste tot sau
oameni cãraþi cu sacii. Cel mai greu
va fi gândul celor care vor fi
conºtienþi cã vor muri sigur pentru
cã nu vor avea unde sã se trateze.
Acest gând va fi unul greu de
suportat. Dar se pare cã aºteptãm
sã ajungem în colaps.
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Maria Tãnase - „Pasãrea Mãiastrã a muzicii româneºti” (3)

Redacþia Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

[1] Radio România Cultural - https://radioromaniacultural.ro/portret-maria-tanase-un-fenomen-
unic-in-muzica-romaneasca-debutul-la-radio-si-dragostea-pentru-brancusi-repere-ale-unei-
existente-fascinante/ - 22 iunie 2020
[2] Cãtãlin Opriºan - https://www.ferratum.ro/maria-tanase-pasarea-maiastra-muzica-totul
- Surse: „Adevãrul”, „Maria cea fãrã de moarte”, „Filmat în România”
[3] foto https://ro.pinterest.com/pin/541909767640535840/

Se bagã-n spionaj, iubindu-se cu
francezul Maurice Négre, agentul
Biroului 2 din Hexagon. Numele sãu
începe sã aparã în dosarele Siguranþei
Statului. Gurile rele spun cã ar fi avut
o relaþie ºi cu Eugen Cristescu, ºeful
Serviciului Special de Informaþii
(S.S.I.), dar dacã nu ai urcat pe
Moldoveanu, poþi critica Everestul?
Un spion britanic o curteazã atât de
tare, încât îi propune sã se stabileascã,
amândoi, în Turcia. Vremurile se
schimbã. În 1952 este solicitatã sã
profeseze la ªcoala medie de muzicã
nr. 1 din Bucureºti. Acceptã, pentru
cã este vorba despre o catedrã de cânt
popular, nou creatã. Le are eleve,
printre altele, pe Natalia ªerbãnescu,
pe Ileana Constantinescu, pe Victoria
Darvari. Dupã o pauzã discograficã de
11 ani, imprimã, din nou, la Radio,
dar ºi la „Electrecord”. E când
protejatã, când hulitã. Primeºte
Premiul de Stat (1955), apoi e unsã
Artist Emerit (1957). Pe Gheorghe
Gheorghiu-Dej îl iritã extravaganþele
ei, dar, pentru cã e consumator de
folclor, o primeºte cu braþele deschise
ºi îi spune: „Maria noastrã!”.

Michailescu istoriseºte cum cã
într-o searã, la „Capºa”, Maria
Tãnase a zãrit o balerinã. Era clar cã
e amãrâtã, era clar cã nu mâncase
nimic. A chemat-o la ea acasã ºi i-a
spus: „Alege-þi trei rochii, sunt ale
tale!” Dupã un turneu în Bulgaria, a
lãsat toþi banii translatoarei. Primea
tone de flori. O chema pe Mariþa, i le
dona ei, femeia le vindea. La Belgrad,
dupã un concert imens, i-a fãcut
cadou costumul ei naþional Iovancãi
Broz Tito, soþia liderului iugoslav.
Uneori intervenea la partid pentru
nevoiaºii care aveau nevoie de
medicamente, de o casã, de o bursã
de student. Obiºnuia sã intre în
localurile modeste, sã-ºi ocheascã
foºti prieteni ºi sã le achite
consumaþia, fãrã ca ei sã ºtie!

„Fãrãmiþã, ai acordeonul spart,
mã, de ce mã trage aºa, un curent?”

Fuma enorm. De fapt, nu fuma,
„suda”. ªi americane, „Pall Mall”, ºi
Mãrãºeºti, de-ale noastre. Prin 1951
se gãseºte cu un alt imens, Fãrãmiþã
Lambru. Tânãrul are 24 de ani, trage

dupã el un imens pian de burtã.
- Sãru’ mâna, doamnã!”, zice.
- Mã, ºtii „Astã iarnã era iarnã”?
- Pãi se poate?
- Bagã!
ªi Fãrãmiþã încinge acordeonul, chiar

acolo, pe holul teatrului. Are un ”Hohner”
de 48 de baºi. Femeile de serviciu,
plasatoarele, maºiniºtii, toatã lumea se
adunã ca la urs. Concert ad-hoc.

- Fãrãmiþã, abanosule, eºti bun, te
iau! Auzi, mã, dar ai burduful spart, ce
naiba, cã m-a tras un curent, aºa...?, îl
ºicaneazã pe acordeonistul cu care va
cânta pânã la moarte. ªi, da, „Hohner”-
ul avea burduful niþeluº ciupit...

Ambasadorul României la Berlin,
Radu Crutzescu, îi face curte. N-are
vreme. Ben Smith, un magnat al
aluminiului, vine cu inelul de logodnã.
Degeaba. Ajunge sã-l cunoascã pe
Clery Sachelarie, boier scãpãtat ºi
patron la locanta „Wilson”, unde ea
cânta de ani de zile. „E drept cã se
nãscuse bogat, dar, când s-au gãsit,
era complet lefter”, scrie Gaby
Michailescu, cel care nu l-a înghiþit
niciodatã pe Clery. „A devenit din mare
moºier bãrbatul Mariei Tãnase”. Chiar
dacã nu-i va fi fidelã, Sachelarie va
rãmâne soþul ei din decembrie 1950,
de la cãsãtorie, pânã la finalul vieþii.

În 1956 imprimã, la „Electrecord”,
patru cântece populare româneºti
traduse ºi adaptate în francezã. Joacã
în filme, în piese de teatru, în scurt-
metraje. Repertoriul sãu e imens. Cântã
din toate zonele României, din toate
categoriile: doine, oraþii de nuntã,
cântece de leagãn, hore, sârbe,
învârtite, jieneºti, de dragoste, de
petrecere, lãutãreºti, bocete. În
primãvara lui 1963, când n-a adunat,
încã, 50 de ani, i se face rãu. E a patra
zi a unui turneu prin Târgu-Jiu. Merge
la spital. Îi zice doctorului sã-i spunã
direct, sã nu umble cu fofârlica: cancer
la plãmâni, fazã avansatã. Refuzã
spitalizarea. Spune cã va termina de
cântat aici, apoi o roagã pe Mia Braia,
sora Ioanei Radu, sã o înlocuiascã.
Rãmâne pe scenã încã douã sãptãmâni.

1.000.000 de oameni au condus-
o pe ultimul drum! Bucureºtiul a fost
blocat o zi întreagã!

Pe 2 mai ajunge acasã, la Bucureºti.
Apucã o foaie ºi aºterne câteva rânduri
pentru Sachelarie: „Îþi scriu acum,

tãtuþã, scrisoarea cea mai adevãratã
pe care am crezut vreodatã cã am
s-o pot scrie. Te rog sã mã ierþi de
tot, dacã poþi, de tot ce þi-am putut
pricinui. Cautã-mã, cautã
mângâierile mele. Ele n-au murit ºi
niciodatã sã nu le socoteºti moarte.
Cautã-mi ochii. Ei nu te-au minþit
niciodatã. Cautã-mi sufletul. Cãci,
dezlipit de carne, nu te va uita
niciodatã. Prinde-mi din aer
vorbele, cãci nimeni nu le va
recunoaºte. Culege-mi visele, pe
care le-am croit lângã tine, ºi
împarte-le oamenilor, cãci au fost
curate ºi rare. Te voi aºtepta, tãtuþã,
oricât þi-o place þie sã trãieºti. Voi
gãsi atâtea flori pe-acolo cã nu ºtiu
dacã-mi va ajunge timpul, pânã vei
veni, sã þi le cos, sã fie cum am visat
sã-þi fie viaþa. Eu am sã plec, ºi-þi
mulþumesc pentru viaþa noastrã.
[...] Iar vouã, cele 49 de frunze verzi
de primãvarã ºi galbene în toamnã,
pe care mi-am plimbat anii, vã las
câte o lacrimã de emoþie: Adio,
frunzã verde, frunzã galbenã, tu mã
saltã, tu mã leagãnã...”. Prima ei
melodie. Cercul urma a se închide.
Dacã tu, iubite cititorule, cunoºti o
despãrþire mai frumoasã...

A plecat pe 22 iunie 1963.

„Pasãrea mãiastrã” a lãsat un
testament: „Dupã moarte, corpul
nescãldat, numai ºters cu alcool sã
fie la dispoziþie medicilor dacã vor
considera cã este cazul sã se
foloseascã de el la autopsie. Una
dintre cele douã cãmãºi albe de
mãtase pe care le am în dulap sã fie
puse pe sub rochia de pichet albã ce
se gãseºte la spital ºi care se
butoneazã în spate. Pe cap, sã-mi
punã pichetul de colþar alb, iar, în
picioare, ciorapi albi scurþi. […]
Dacã se va putea ºi nu va fi greu aº
vrea ca pe un drum secetos ºi dornic
de apã sã se facã o fântânã”...

Pentru prima datã în istorie, a fost
permisã transmiterea de imagini de
la o înmormântare, la tv. ºi conform
martorilor, pe ultimul drum, cãtre
„Bellu”, a fost condusã de peste un
milion de bucureºteni. Astãzi, locul
sãu de odihnã nu aratã prea bine. Cât
despre fântânã, a existat o propunere,
în „Parcul Tineretului”, pe locul fostei
mahalale a Cãrãmidarilor, de unde
Maria îºi luase zborul. Dar, la 57 de
ani de la plecarea sa, havuzul tot n-a
apãrut la loc secetos [2].
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Elitele României din toate
domeniile de activitate au fost
distruse de comuniºti la venirea lor
la putere. Se cunosc metodele
folosite: trimiterea în închisori, în
lagãre de muncã, totala confiscare
a averii, înjosirea familiei, scoaterea
din posturi de conducere ºi darea
afarã din locurile de muncã,
eliminarea din universitãþi a
copiilor celor întemniþaþi ºi alte
asemenea umilinþe.
   Fiind una dintre instituþiile de o
importanþã vitalã, armata a avut
parte de o atenþie specialã din
partea comuniºtilor încã de la
instalarea lor la conducerea þãrii.
Partidul Comunist, beneficiind de
sprijinul Uniunii Sovietice, a fãcut
tot posibilul sã o atragã de partea
lui, indiferent de metodele ce
trebuiau folosite. Însã cea mai mare
parte a cadrelor militare de la
sfârºitul celui de-al doilea rãzboi
mondial erau oameni cu un ascuþit
simþ al datoriei ºi onoarei care nu
se lãsau cumpãraþi. A servi patria,
a-i asigura independenþa, a-i pãzi
hotarele, în interior a apãra
instituþiile statului, a asigura pacea
socialã, garanþia prosperitãþii
publice, a dezvoltãrii intelectuale,
a face sã se respecte justiþia ºi legile
nu erau doar vorbe mari pentru
ofiþerii armatei regale a României.
  Nereuºind sã-i manipuleze pe
ofiþeri, comuniºtii trec la aºa
numitele epurãri. Ele au avut ca
rezultat înlãturarea din armatã a
numeroase cadre. În martie 1945,
prin Legea nr. 186, pentru trecerea
în rezervã a personalului activ al
armatei care prisosea peste nevoile
de încadrare, au fost epuraþi dupã
criterii politice 1.376 de ofiþeri
superiori. Alþi 7.600 de ofiþeri au
fost trecuþi în rezervã prin Legea
pentru crearea cadrului disponibil
al armatei, din 19 iunie 1946. În
anul urmãtor va avea loc a treia
epurare în armatã, prin aplicarea
Legii nr. 293, cu aceastã ocazie
fiind trecuþi în rezervã aproape
150 de generali.

Însã,  partea cea mai
îngrozitoare a fost nu epurarea,
ci martirizarea marilor eroi ai
armatei române în închisori ºi

60 de ani de la martirizarea Generalului Constantin Cernat
lagãre de muncã forþatã.
 Unul dintre marii nedreptãþiþi ai
naþiunii române a fost generalul
Constantin Vasile Cernat. El a fost
exterminat la închisoarea Gherla în
1960 la vârsta de 78 de ani, dupã
ce trecuse prin închisorile: Piteºti
(nu a prins reeducarea), Sibiu,
Galaþi, Jilava, Târgºor, Fãgãraº. La
Gherla a fost bãtut sãlbatic, cu
ranga, de 2 deþinuþi de drept
comun. Martorii spun cã a mai trãit
doar câteva ore ºi s-a stins.
   Constantin Cernat s-a nãscut în
18 septembrie 1882 în Moldova
la Letea, Bacãu. Rãdãcinile
familiei sale urcã pânã la celebra
Rãreºoaie, mama lui Petru Rareº.
Numeroºi ofiþeri de elitã a dat
aceastã celebrã familie.
   Deºi pãrinþii sãi au fost plugari,
l-au dat la ºcoalã, iar el a învãþat
foarte bine. ªi-a luat licenþa în
drept la Universitatea din Iaºi ºi a
ajuns avocat. S-a cãsãtorit cu
Maria Cristescu ºi a avut trei copii.
A absolvit ulterior ºi ºcoala de
ofiþeri, cu numeroase specializãri
la Paris ºi Londra.
   Participant în 1913 la primul
rãzboi balcanic, într-o
ambuscadã regimentul lui a cãzut
prizonier la bulgari. Internat într-
un lagãr de pe celãlalt mal al
Dunãrii, s-a îmbolnãvit de tifos
exantematic ºi, cu febrã de 40 de
grade,  a evadat  pe t imp de
noapte ºi a traversat înot înapoi
fluviul, pânã la liniile româneºti.
Dat dispãrut, a ajuns acasã la
Bacãu când deja i se fãceau
slujbele de pomenire.
   Avea sã fie din nou înrolat pe
frontul Rãzboiului pentru Întregirea
Neamului (1916-1918) – în grad
de ofiþer de rezervã la Vânãtori de
Munte. A luptat în toate marile
bãtãlii, Oituz, Mãrãºti, Coºna,
Cireºoaia, Mãrãºeºti. A participat
la 36 de atacuri la baionetã ºi a fost
rãnit de 14 ori. Una dintre rãni era
sã-i fie fatalã: glonþul inamic i-a
strãpuns ficatul, i-a traversat corpul
ºi a ieºit prin spate. L-a salvat
intuiþia gornistului care ºi-a umplut
gura cu iod ºi i l-a suflat prin ranã,
pânã a ieºit pe partea cealaltã. Dus
la cortul sanitar de campanie, a fost

întins pe jos, lângã stiva de
muribunzi. Un chirurg evreu,
ieºit dintr-o operaþie sã se
aeriseascã, a trecut din
întâmplare pe lângã el ºi l-a
recunoscut. Fost coleg de
ºcoalã cu Constantin Cernat,
fusese salvat de el în timpul
unor inundaþii.

Pentru faptele sale de
eroism, a fost decorat cu Virtutea
Militarã, Ordinul Mihai Viteazu (din
partea Casei Regale), din partea
Franþei i s-a oferit distincþia
Legiunea de Onoare în grad de
comandor, Spania i-a oferit cea mai
înaltã distincþie militarã, a primit
Virtutea Polonezã, iar fosta
Cehoslovacie i-a acordat distincþia
Leul Alb. A fost periodic înaintat în
grad, pânã la cel de general.
   Dupã încheierea Primului Rãzboi
Mondial, pentru merite deosebite
Constantin Cernat a fost numit
prim-comisar regal, în vremea
Regelui Ferdinand. În 1921 a
participat la arestarea participanþilor
la primul congres al Partidului
Comunist Român, fiind cel care i-
a închis pe Ana Pauker, Gheorghe
Gheorghiu Dej, Max Goldstein sau
Gheorghe Cristescu. În 1936, în
vremea lui Carol al II-lea, a fost
numit director general al Poliþiei
de Siguranþã. S-a specializat în
mai multe þãri ºi a primit mari
distincþii europene.

În timpul celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial, se spune în
dosarul sãu de la CNSAS cã a
avut “atitudine binevoitoare faþã
de etnicii evrei din detaºamentele
de muncã”. Dupã rãzboi, s-a
retras la proprietatea familiei de
lângã Focºani.
   Odatã cu venirea comuniºtilor
la putere, C. Cernat a fost
considerat incoruptibil ºi tratat ca
atare. În 1948, a fost ridicat de
Siguranþa Focºani pentru
nepredarea averii ºi dus la Piteºti.
Era ofiþer în rezervã ºi, ca viticultor,
deþinea 8 hectare de vie. Soþia sa
a fost arestatã ºi dusã la Târgºor,
torturatã cu bestialitate, acolo
declanºându-i-se o leucemie, iar
înainte de arestare fusese obligatã
sã predea totul: casa, crama ºi

instalaþiile vinicole, grajdurile,
animalele, terenurile.
   În 1953, dupã cinci ani de arest,
Constantin Cernat a fost
condamnat la temniþã grea pe viaþã,
sub învinuirea de „activitate intensã
contra clasei muncitoare ºi
miºcãrii revoluþionare”.
   Comisarul de poliþie Florin
ªinca, în cartea „Martirii Poliþiei
Române”, bazându-se pe
documente din arhivele CNSAS,
afirmã: „Dupã 12 ani de încarcerare,
în majoritate petrecuþi la izolare ºi
în zarcã, atunci când în România
s-a declanºat un nou val de
represiune, Constantin Cernat a
fost ucis la Gherla cu bestiale
lovituri de rangã, pe coridorul dintre
celule, în auzul deþinuþilor care au
început sã strige gardienilor: «Nu-
l loviþi,  e bãtrân!»” În urma
loviturilor, a murit în 1960, la vârsta
de 78 de ani.
          Familia sa a aflat de
plecarea la Domnul a bãtrânului
ofiþer de poliþie abia în 1963,
când a fost trimis prin poºtã sacul
cu lucrurile aparþinãtoare. În
cadrul emisiunii „Memorialul
durerii”, realizat de Lucia Hossu-
Longin, fiul cel mare, arhitectul
Alexandru Cernat, a declarat cã a
ascuns sacul în podul casei ºi l-
a deschis abia atunci, în faþa
camerei de filmat. În el se aflau:
o gamelã ºi hainele ºi ghetele din
ziua arestãr i i  ta tãlui  sãu.
Obiectele sunt expuse acum în
Memorialul de la Sighet.
   Constantin Cernat a fost
îngropat la Cãrãmidãrie, un loc
din cimitirul închisorii Gherla.
Odatã cu el, în aºa-numitul „Lot
Cernat”, au mai fost arestaþi încã
30 de inculpaþi.

prof. Ileana Mateescu
presedinte AFDPR Filiala Mehedinþi
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Când tunurile bat tot mai
aproape de hotarele þãrii noastre, când
se încalcã legi ºi hotare, când se rup
bucãþi din þãri ºi din popoare, când
dreptul internaþional devine poveste de
adormit copiii, când þãrile mici sunt
ameninþate de tãvãlugul coloºilor, nouã,
creºtinilor, ne rãmâne disponibilã o
armã puternicã: rugãciunea. S-o folosim
cu speranþã ºi credinþã, cã Dumnezeu
îºi va întoarce faþa spre lumea aceasta
atât de frãmântatã, atât de învrãjbitã ºi
de bulversatã ºi va face sã domneascã
pacea, respectul faþã de dreptul fiecãruia,
faþã de hotare, faþã de libertatea ºi
demnitatea oamenilor ºi popoarelor. Am
alcãtuit o astfel de rugãciune, pe lângã
cele oficiale, în spiritul vremurilor de
restriºte, de rãzboi ºi de prigoanã
dintotdeauna, ca o datorie faþã de neamul
românesc de pretutindeni, o datorie faþã
de toþi cei ce grãiesc ºi gândesc
româneºte. Iat-o:

“Doamne..., Doamne, prea mult am
mâniat bunãtatea Ta ºi mânie
îngrozitoare am pornit asupra noastrã.
Biciul urgiei Tale este foc mistuitor ºi
nãvalã de hoarde pãgâne asupra noastrã.
S-a îngrozit sufletul de atâta sânge
nevinovat, s-au spãimântat robii Tãi de
cruzimile ºi fãrãdelegile barbarilor. Ne
pãrãsim casele, bisericile, holdele, viile
ºi livezile, cimitirele ºi fântânile ºi luãm
drumul pribegiei. Adãpost ne sunt
codrul, munþii, vãile, stufãriºurile ºi
crãpãturile pãmântului.

Cautã, Doamne, degrabã spre
plângerea ºi tânguirea poporului Tãu,
spre pustiirea moºtenirii Tale, ce vine
acum de la cei de alt neam. Auzi,
Doamne, þipãtul copiilor, bocetul
femeilor, mugetul dobitoacelor ºi vezi
speranþa tuturor spre Tine îndreptatã.
Nãdejdea noastrã spre Tine o punem,
Dumnezeul puterilor ºi al dreptãþii.
Grãbeºte, ca un milostiv ºi ne ajutã,
pânã nu suntem robiþi. Vrãjmaºii au
pângãrit Biserica Ta cea sfântã. Zvârlit-
au trupurile robilor Tãi mâncare
pãsãrilor cerului; trupurile cuvioºilor
Tãi fiarelor pãmântului. Se varsã
sângele lor ca apa ºi nu are cine sã-i
îngroape pre dânºii. Venit-au
neamurile, Dumnezeule, venit-au
neamurile din puste fãrã hotare sã ne-
aducã dumnezei strãini. Opreºte,
Doamne, carele de luptã ºi nãvãlirea
barbarilor. Opreºte, Doamne, mânia Ta

Rugã la vreme de primejdie
pornitã asupra noastrã. Pune stavilã
urgiei ºi cãtuºe furtunii dezlãnþuite.
Treacã de la noi paharul acesta! Ne-am
dus Crucea pânã în vârful Golgotei, nu
ne pãrãsi tocmai acum, când avem mai
multã nevoie de Tine. Nu lãsa barbarii
cei fãrãdelege sã ne rãstigneascã
Neamul. Tu, Cel ce ai dãruit biruinþã lui
Moise asupra lui Amalic, lui Samson
asupra celor de alt neam ºi lui David
asupra lui Goliat.; Tu, Cel ce Te-ai
îndurat spre robii Tãi de alt neam:
Mircea Basarab, ªtefan Voievod,
Constantin Voievod, Horea, Tudor,
Iancu, Nicolae cu tot neamul lor, îndurã-
Te spre noi, pânã nu pierim. Conteneºte
urgia vrãjmaºilor ; dã tãrie oºtirii noastre
ºi iubitorilor de Hristos sã-i punã pe
fugã de întoarcere, zdrobeºte puterea lor
prin braþul oºtirii noastre!

Fii cu noi, ca sã înþeleagã neamurile
strãine, cã nu este alt Dumnezeu mai mare
decât Tine. Degrabã sfãrâmã puterea ºi
îndrãznirea duºmanilor celor ce s-au
pornit împotriva noastrã ºi frica, spaima,
cutremurul ºi ºovãirea sã cuprindã
inimile lor. Oºtirii noastre dã-i vitejie
deplinã ºi întãreºte braþul ei asupra
nepoftiþilor vrãjmaºi. Precum se stinge
fumul, aºa sã se stingã vrãjmaºii noºtri
ºi precum se spulberã praful în faþa
vântului, aºa sã piarã taberele vrãjmaºilor
din faþa oºtirii noastre. Trimite, Doamne,
îngerii rãi în corturile vrãjmaºilor noºtri,
ca sã-i învrãjbeascã pre dânºii, spre
surparea puterii lor, ca sã ne putem curãþi
pãmântul de liftele strãine. Fã, Doamne,
calea vrãjmaºilor întuneric ºi alunecare
ºi îngerul Tãu sã-i goneascã prin braþul
oºtirii noastre ºi sã-i alunge pre dânºii
în locuri pustii ºi neumblate, unde este
locaºul lui satan ºi al slujitorilor lui.
Pãzeºte, Doamne, nevãtãmaþi ºi nebiruiþi
de tot rãul, cruzimea ºi strâmtorarea
vrãjmaºilor pe credincioºii Tãi robi.

Veseleºte cu puterea Ta pe
binecredinciosul Tãu popor, dãruindu-
i lui biruinþã asupra potrivnicilor, având
ajutorul Tãu, armã de pace, nebiruitã
biruinþã. Cel ce ai potolit valurile mãrii
ºi stihiile întunericului, potoleºte urgia
cea pornitã asupra noastrã ºi adu-ne
pace. ªtim, Doamne, cã dupã Cruce vine
Învierea. Învredniceºte-ne sã ajungem
Ziua Învierii cu bucurie, cu pace, cu
libertate, stãpâni în casele noastre, în
hotarele noastre. Amin.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

 Urmare din pag. 1

ºi bunãvoinþa de a poposi în aceastã duminicã în frumoasa bisericã
de la ªimian. De asemenea a mulþumit credincioºilor prezenþi pentru
cã au pãstrat îndrumãrile date de cãtre organele abilitate pãstrând
distanþa socialã ºi purtând mascã în interiorul lãcaºului de cult.
   La finalul cuvântãrilor Pãrintele Episcop Nicodim a primit din
partea pãrintelui paroh Daniel Vãtuiu ºi a comunitãþii parohiale
o icoanã cu Sfântul Ioan Botezãtorul.
   Piatra de temelie a bisericii a fost pusã în 16 mai 2009, iar în 11
decembrie 2010 s-a sfinþit subsolul bisericii prin purtarea de grijã a
pãrintelui inspector bisericesc Ionuþ ªtefan care s-a ocupat de construcþia
acestei biserici.Paraclisul de la subsolul bisericii a fost folosit ca
spaþiu liturgic pânã la finalizarea lucrãrilor de construcþie ºi
sfinþirea bisericii în data de 9 septembrie 2017 când a fost
hirotonit ºi instalat aici ca preot paroh pãrintele Daniel Vãtuiu
actualul paroh al acestei parohii. Pr. Marian Alin Giginã

Slujbã Arhiereascã...
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Pentru tine, sãptãmâna aduce oportunitãþi
profesionale ºi financiare, aºa cã fii pe fazã ºi
deschide-te sã le primeºti ºi sã le valorifici. Poþi
primi în sfârºit undã verde în privinþa unui proiect
sau poþi corecta cu succes anumite erori care s-au
strecurat în trecut, asta ºi cu ajutorul echipei cu care
lucrezi ºi cu care acum relaþiile devin din ce în ce
mai armonioase. Provocarea sãptãmânii vizeazã relaþia
de cuplu ºi asocierile, mai ales în cursul zilelor de
joi ºi vineri, când climatul astral tensionat te determinã
sã iei niºte hotãrâri ºi faci niºte schimbãri pentru a
putea merge mai departe. Bazeazã-te pe intuiþia ta,
dar ºi pe revelaþiile din aceastã sãptãmânã, pentru a
face alegerile potrivite.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În prima parte a sãptãmânii, te poþi ocupa cu succes,
atât de confortul personal – poþi îmbunãtãþi atmosfera în
cãmin - cât ºi de armonizarea relaþiei cu copiii sau cu
persoana iubitã. Poþi sã ai mai multã claritate cu privire la
viitorul unei relaþii sau al unui proiect creativ. Apropo de
creativitate, concentreazã-te pe ceea ce-þi place sã faci ºi
pune-þi energia în a da naºtere unor idei ºi proiecte artistice
sau de altã naturã. Hobby-urile pot fi de mare inspiraþie
acum, dacã alegi sã le dedici timp. A doua jumãtate a
sãptãmânii se caracterizeazã printr-un climat încordat în
ce priveºte relaþiile lucrative, dar ºi în ce priveºte starea
fizicã. Unele relaþii se reconfigureazã, poþi chiar sã renunþi
la colaborarea cu un angajat. E esenþial sã te ocupi de
propria sãnãtate ºi sã aplici orice remedii te ajutã sã
diminuezi stresul cu care te confrunþi.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Din 15 octombrie, Mercur îºi începe miºcarea aparent
retrogradã, iar efectele se vor simþi în zona muncii ºi
a sãnãtãþii. Probabil cã vei începe sã vezi niºte aspecte
ale activitãþii tale care nu mai sunt funcþionale sau
vei descoperi detalii ºi informaþii pe care nu le-ai
accesat pânã acum. E posibil sã afli ºi niºte adevãruri
despre oameni cu care lucrezi. În ce priveºte sãnãtatea,
dacã te bate gândul sã reiei anumite protocoale sau
terapii, ori sã renunþi la un viciu sau la un obicei
nesãnãtos, acum e momentul. În altã ordine de idei,
e momentul sã faci o schimbare, sã te pregãteºti de
o nouã etapã în ce priveºte viaþa romanticã ºi relaþia
cu copiii. E necesarã o schimbare de abordare ºi de
comportament.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

În prima jumãtate a sãptãmânii, poþi sã te foloseºti
de abilitãþile în comunicare, de intuiþia ta ºi de
spiritul de observaþie, pentru a convinge ºi a obþine
ce ai nevoie în urma conversaþiilor, întâlnirilor ºi
negocierilor la care participi. Unii nativi se pot bucura
de beneficii financiare suplimentare, alþii se
strãduiesc sã micºoreze niºte pierderi. Foarte puternic
activatã, mai ales în a doua parte a sãptãmânii, este
zona familiei, casei ºi relaþiei cu trecutul. E momentul
sã te desprinzi de o veche etapã, poate de o casã, de
un loc sau de niºte (re)sentimente care te-au blocat
pânã acum. Unii Raci au noroc prin relaþii, li se
deschide un orizont nou, li se împlineºte un vis sau
primesc inspiraþie ºi capãtã încredere, în urma unor
veºti, în ce priveºte viitorul care se aratã senin.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Reuºeºti sã extragi beneficii din acþiunile ºi
alegerile pe care le faci în aceastã sãptãmânã. Atât financiar,
cât ºi pe alte paliere, te descurci foarte bine, atât sã
descâlceºti situaþii încurcate, cât ºi sã îþi iei un avans
considerabil. Se menþin aspectele tensionate pe zona
comunicãrii ºi a demersurilor juridice sau care þin de studii,
acte, evoluþie în general. În jurul zilei de 15 octombrie, se
deschide un nou capitol în ce priveºte aceste zone de viaþã.
E momentul sã te repoziþionezi faþã de anumiþi oameni ºi
sã-þi regândeºti sistemul de valori ºi filozofia de viaþã.
Leii au noroc în jurul zilei de 16 octombrie, atât în ce
priveºte starea fizicã ºi emoþionalã care cunoaºte un salt,
cât ºi în ce priveºte activitatea profesionalã. Se pot bucura
de o împlinire, au satisfacþii sau pur ºi simplu se elibereazã
de o povarã ºi un stres.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

 Deºi sãptãmâna se caracterizeazã printr-un climat
astral tensionat, reuºeºti sã te strecori printre toate
obstacolele, dacã te foloseºti de versatilitatea ta ºi
de farmecul incontestabil din aceastã perioadã.
Atenþie la finanþe, aici nu e momentul pentru
asumarea unor riscuri mari, ci e mai degrabã un
moment de regândire, reorganizare ºi schimbare a
prioritãþilor. Mercur retrogradeazã din 15 octombrie,
aºa cã slãbeºte capacitatea de concentrare ºi existã
riscul unor erori, neînþelegeri, interpretãri greºite  ale
mesajelor. Dar, e ºi un avantaj, mai ales pentru aceia
care cautã rãspunsuri privind în profunzime ºi sunt
gata sã primeascã revelaþii ºi inspiraþie. În jurul zilei
de 15 octombrie se pot bucura de un vis împlinit în
plan afectiv sau în privinþa unui proiect creativ.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

 În aceastã sãptãmânã se va forma aspectul de Lunã
nouã în semnul tãu, într-un context destul de tulbure
din punct de vedere astrologic, dar totuºi generator
de determinare ºi schimbãri benefice. E momentul
sã schimbi atitudinea ºi comportamentul în cadrul
unor relaþii de familie sau chiar în relaþia de cuplu,
mai ales dacã ai experimentat blocaje în acest sens
în ultima vreme. Oricum, e nevoie de un nou tu ºi de
o nouã etapã. Din punct de vedere financiar, urmeazã
o perioadã de întârzieri ºi amânãri. Mercur retrograd
va activa zona banilor în horoscopul tãu ºi te invitã
sã fii mai prudent ºi mai concentrat pe conservarea
resurselor. Unele Balanþe au noroc în chestiuni legate
de casã ºi familie, dar ºi în ce priveºte sãnãtatea.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Mercur, planeta comunicãrii ºi a intelectului, va
intra în miºcare aparent retrogradã în semnul
Scorpionului, din 15 octombrie, indicând cã e
momentul sã-þi reevaluezi atitudinea, comportamentul
ºi anumite gesturi fãcute faþã de ceilalþi. De asemenea,
poþi începe sã te preocupi de aspectul fizic ºi de
înfãþiºare, poate sã faci niºte schimbãri ºi
îmbunãtãþiri. În jurul zilei de 16 octombrie, se creeazã
un context energetic potrivit pentru introspecþie,
retragere din lume, meditaþie ºi contemplare. Unii
Scorpioni pot realiza acum cã nu se mai potrivesc cu
climatul profesional actual, cu ceea ce fac sau cu
atmosfera de la serviciu. Aºa cã, urmeazã sã schimbe
ceva în privinþa asta. Sãnãtatea ar trebui sã fie
prioritarã, ar fi bine sã ai grijã mai multã de tine ºi
sã-þi rezervi mai mult timp pentru sufletul tãu.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna aceasta începe cu un aspect armonios între
guvernatorul semnului tãu (Jupiter) ºi Neptun, care poate
aduce pentru tine o oportunitate financiarã frumoasã,
un noroc, o ºansã de a-þi expansiona viaþa financiarã ºi/
sau familialã. De asemenea, poþi valorifica acum un talent
sau o abilitate, cu uºurinþã ºi succes. Mercur retrograd
în Scorpion va activa, în cazul tãu, casa a 12-a, ceea ce
indicã faptul cã urmeazã o perioadã în care e necesar sã
desluºeºti trãiri interioare, mesaje primite, informaþii
care ajung la tine, dar cu o maximã discreþie ºi precauþie.
Cu alte cuvinte, lumea ta interioarã capãtã prioritate ºi e
bine sã intervii în exterior doar atunci când ºtii sigur ce
vrei sã transmiþi sau când mesajul tãu chiar schimbã
sau adaugã ceva la realitatea exterioarã, în sens benefic.
Altfel, fii un bun observator ºi primeºte revelaþiile care
vor apãrea cu vârf ºi îndesat.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Pentru tine, încã de la începutul sãptãmânii pot
veni veºti bune, se pot aºeza anumite lucruri fãrã sã
ai idee cum, poþi înþelege dintr-odatã imaginea de
ansamblu într-o situaþie sau poþi îmbunãtãþi o relaþie
în mod miraculos. Mercur retrograd în Scorpion, din
15 octombrie, aduce la suprafaþã tot felul de secrete,
informaþii, aspecte oculte ale unor relaþii de prietenie
sau proiecte de grup. Urmeazã o perioadã de revizuire
a trecutului, în cazul tãu acest trecut având de a face
cu proiectele, aspiraþiile ºi anturajul. Luna nouã în
Balanþã, din 16 octombrie, activeazã zona carierei ºi
anunþã începerea unei etape noi în acest sens. Mai
ales dacã ceea ce experimentezi acum în plan
profesional nu mai e conform cu principiile tale, e
timpul sã laºi în urmã o abordare, o colaborare, un
mod de a face lucrurile ºi sã faci loc unui nou început.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Cere ºi þi se va da! Chiar dacã, privind de la nivelul
logicii ºi raþiunii, un vis care necesitã o investiþie mare
pare imposibil de realizat, treaba ta e sã-þi foloseºti
imaginaþia ºi sã ai încredere. Lasã Universul sã-þi arate
cum poþi împlini ceea ce-þi doreºti. În aceastã sãptãmânã,
s-ar putea sã fii surprins de experienþele pe care le trãieºti.
Mercur retrograd în Scorpion, din 15 octombrie, va rãscoli
zona carierei, în sensul cã multe informaþii e posibil sã
fie confuze aici ºi de asemenea e posibil sã te confrunþi
cu amânãri, întârzieri, rãspunsuri evazive. De aceea, e
important sã ai rãbdare ºi sã fii atent la toate informaþiile,
fãrã însã a lua de bun chiar totul.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Primeºti un cadou astral la începutul sãptãmânii, un
aspect armonios între cei doi guvernatori ai Peºtilor-
Jupiter ºi Neptun. Aºadar, e posibil sã întrezãreºti, pentru
prima datã dupã mult timp, o luminã, o speranþã ºi
chiar sã ai parte de o experienþã minunatã pe care o
trãieºti cu sprijinul sau prin intermediul unor prieteni
sau cunoºtinþe. De asemenea, poþi primi inspiraþie legat
de un proiect. Mercur retrograd deschide, în cazul tãu, o
uºã secretã a cunoaºterii, în sensul cã începi sã fii deschis
la alt gen de informaþii, mai profunde, poate spirituale
ºi sã primeºti tot felul de mesaje subtile prin intermediul
intuiþiei ºi abilitãþilor. Unii Peºti pot relua studii ºi
demersuri neterminate. Alþii pot reevalua o cãlãtorie sau
o relaþie cu cineva din strãinãtate. Iar alþii vor dori sã
afle un adevãr ºi vor cerceta totul sub suprafaþa ºi
aparenþa lucrurilor.

(15 - 21 octombrie 2020)

Autor: AstroCafe.ro
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Chiar dacã ne aflãm în valul al doilea al pandemiei
autoritãþile nu mai doresc sã punã þara sub lacãt, mãsurã
care ar periclita ºi mai mult revenirea economicã.

Datele prezentate la începutul acestei sãptãmâni de INS
nu sunt încurajatoare în ceea ce priveºte evoluþia economiei
româneºti.

Conform INS comparativ cu septembrie 2019 rata inflaþiei
anuale a crescut luna trecutã cu 2,5%, una dintre cele mai
ridicate din UE, dar este mai micã decât în august când
preþurile de consum au urcat cu 2,7%.

Pe de altã parte, companiile româneºti au exportat în
primele opt luni din acest an bunuri ºi servicii în valoare
de 38,73 miliarde euro, în scãdere faþã de aceeaºi perioadã
a anului trecut cu 15,3%, în timp ce importurile s-au redus
cu 11,2% la 50,25 miliarde euro.

Leul aºteaptã, de asemenea, notele pe care agenþiile de rating
Moody´s ºi Fitch urmeazã sã le acorde României în ultima
parte a lunii. O eventualã trecere la categoria „gunoi” (junk) va
face ca euro sã atingã cu rapiditate pragul de 4,9 lei.

Situaþia este foarte încordatã, ceea ce a fãcut ca BCE sã anunþe
miercurea trecutã un maxim al cotaþiei de 4,8760 lei/euro.

La sfârºitul perioadei, cererea de valutã a crescut la nivel
regional, din cauza ieºirilor de capital speculativ. Piaþa
localã s-a deschis pe creºtere, la 4,8750 lei, presiunea
pe cumpãrare urcând cotaþiile pânã la 4,8795 lei, moment
în care au apãrut ordine de vânzare de valutã, venite
probabil din partea bãncii centrale, ceea ce a fãcut ca
media sã fie stabilitã la 4,8734 lei.

Externarea din spital a preºedintelui Trump, care a fost
infectat cu noul coronavirus, a redus plasamentele în moneda
americanã, investitorii mizând ºi pe un acord între Casa Albã,
democraþi ºi republicani privind noile mãsuri de stimulare a
economiei SUA, iar euro a atins un maxim de 1,1832 dolari.

Tendinþa s-a inversat la finalul intervalului iar euro a
scãzut la 1,1720 -1,1754 dolari. Deprecierea era cauzatã
de lipsa unui acord comercial post-Brexit între UE ºi Marea
Britanie dar ºi de eºecul înregistrat de douã mari companii
farmaceutice americane în realizarea unui vaccin anti-covid.

Cursul dolarului american a scãzut de la 4,1468 la 4,1290
lei, pentru a urca miercuri la 4,1566 lei.

Media monedei elveþiene a urcat de la 4,5163 la 4,5391 lei,
influenþatã de aprecierea ei la 1,072 -1,075 franci/euro.

Cursul lirei sterline s-a miºcat între 5,3407 ºi
5,3939 lei, perioada fiind încheiatã la 5,3746 lei.

Preþul gramului de aur a urcat de la 251,7433
la 255,1347 lei, influenþat de creºterea unciei
pânã la 1.920 - 1.931 dolari, dar a coborât la
sfârºitul intervalului la 253,4660 lei.

La sfârºitul perioadei, indicele ROBOR la trei
luni, în funcþie de care sunt calculate dobânzile
la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 2,10%.
Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la 2,12%
iar cel la 12 luni la 2,13%..

Bitcoin a crescut pe platformele specializate
de la 10.500 la aproape 11.700 dolari, pentru ca
miercuri sã coboare la 11.400 – 11.500 dolari.

Analiza cuprinde perioada 7  – 14 octombrie.

Euro aºteaptã noi recorduri

 Radu Georgescu

Având în vedere prevederile H.G.
nr. 286/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, Spitalul Orãºenesc
Baia de Aramã, judeþul Mehedinþi

organizeazã  concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor funcþii contractuale
- POSTURI VACANTE:
1. Posturi scoase la concurs:
- 2 (douã) posturi muncitor calificat IV -
fochist - studii medii - fãrã vechime în
meserie - perioadã nedeterminatã;
Condiþii specifice:
- Certificat de calificare pentru meseria de
fochist cu viza ISCIR - prezintã avantaj cei
care au ºi alte calificãri: zidar, pietrar,

Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã - Judeþul Mehedinþi

ANUNÞ
tencuitor, faianþar, instalator instalaþii
tehnico-sanitare sau tâmplar.
Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere: 19.10.2020-30.10.2020
Proba scrisã: 09.11.2020, ora 10.00;
Interviul: 16.11.2020, ora 10.00.
   Concursul se organizeazã la sediul
Spitalului Orãºenesc Baia de Aramã, str.
Iulian Predescu nr. 12, în perioadele
menþionate mai sus. Relaþii suplimentare
se pot obþine la sediul Spitalului
Orãºenesc Baia de Aramã, Biroul RUNOS,
telefon - 0785236052.

Manager, Dr. Pucã Bogdan Marian
ªef Birou RUNOS, Ec. Dragomir Rozina

Guvernul României a aprobat în ºedinþa de joi, 8 octombrie, suplimentarea cu 750 de posturi
a necesarului pentru personalul din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat. Decizia este
complementarã celei adoptate la începutul anului ºcolar 2020-2021, potrivit cãreia numãrul de posturi
necesare pentru desfãºurarea în condiþii optime a activitãþii în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de
stat a fost, iniþial, suplimentat cu 500. În total, schema de personal în sistemul de învãþãmânt preuniversitar
în acest an ºcolar a fost suplimentatã cu 1.250 de posturi.
   Urmare a hotãrârii aprobate, numãrul total de posturi din învãþãmântul preuniversitar de stat, inclusiv
în învãþãmântul special, în centrele judeþene de resurse ºi asistenþã educaþionalã/Centrul Municipiului
Bucureºti de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã, este de 286.710 posturi.
   Reglementarea stabilitã de Executiv are ca scop asigurarea dreptului la educaþie al elevilor, în contextul
în care, noul an ºcolar a început în condiþiile prevãzute de starea de alertã. Mai exact, organizarea
activitãþilor didactice pe durata stãrii de alertã presupune dispunerea unor mãsuri stricte de igienã ºi
distanþare socialã, fapt care determinã micºorarea efectivului de elevi la clasã ºi creºterea numãrului de
clase, implicit a numãrului de posturi.
   În anul 2020, cheltuielile bugetare se vor face cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Educaþiei
ºi Cercetãrii. În viitorii ani financiari, cheltuielile bugetare se vor realiza cu încadrarea în fondurile
aprobate prin legile bugetare anuale.
   Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, în calitate de autoritate de stat, în conformitate cu prevederile art. 32
din Constituþia României, republicatã, ºi-a îndeplinit obligaþiile ce-i revin, prin punerea în aplicare a
cadrului legal ºi prin asigurarea exercitãrii dreptului fundamental la educaþie, în condiþiile stãrii de
urgenþã ºi ale stãrii de alertã.
   În acest sens, a fost emisã OUG nr. 141/2020 privind instituirea unor mãsuri pentru buna funcþionare
a sistemului de învãþãmânt ºi pentru modificarea ºi completarea Legii educaþiei naþionale nr. 1/2011,
precum ºi ordinul comun MEC/MS nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea mãsurilor de organizare a
activitãþii în cadrul unitãþilor/instituþiilor de învãþãmânt în condiþii de siguranþã epidemiologicã pentru
prevenirea îmbolnãvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prin care au fost instituite mãsuri specifice de
protecþie a elevilor ºi a personalului din învãþãmânt, pentru ca activitatea didacticã sã se poatã desfãºura
în condiþii de siguranþã sanitarã.

Suplimentare cu 750 de posturi pentru buna desfãºurare a
activitãþii în învãþãmântul preuniversitar, în anul ºcolar 2020-2021
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Derby-ul etapei a 7-a din Liga
2 a fost câºtigat la pas de FCU
Craiova, care a surclasat, sâmbãtã
seara, la Drobeta Turnu Severin,
Rapid Bucureºti, scor 5-0 (3-0)!
Dupã acest rezultat, nu doar echipa
patronatã de Adrian Mititelu ºi-a
consolidat poziþia de lider în
clasament, având acum 4 puncte
avans faþã de giuleºteni, ci ºi atacantul
craiovean Claudiu Bãlan, pe cea de
golgheter al competiþiei. Prin “dubla”

Spectacol pe teren, incidente în afara stadionului

150 de suporteri craioveni au
fãcut sâmbãtã seara deplasarea la
Drobeta Turnu Severin, pentru a-ºi
încuraja favoriþii din afara stadionului,
accesul publicului în tribune fiind în
continuare interzis din cauza
pericolului de rãspândire a
coronavirusului. Imediat dupã
deschiderea scorului, în minutul 7,
ultraºii au început sã arunce cu
materiale pitotehnice în incinta
stadionului, iar câteva scaune au luat
foc. Au fost dispersaþi, la scurt timp,
de Jandarmerie, moment în care
incidentele s-au mutat pe strãzile din
imediata apropiere a arenei. Fanii au
aruncat cu petarde ºi torþe spre forþele
de ordine. Ulterior, Jandarmeria
Mehedinþi a solicitat ca echipa
patronatã de Adrian Mititelu sã nu mai
dispute meciurile de pe teren propriu
pe Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, aducând în discuþie ºi
incidentele provocate de ultraºii
craioveni la meciul cu Petrolul
Ploieºti, din urmã cu 7 ani, din
ºaisprezecimile Cupei României. Pe
25 septembrie 2013, douã autocare ale
suporterilor prahoveni, care se  Mircea  Oglindoiu

Jandarmeria nu mai vrea FCU
Craiova la Severin, primarul se opune

reuºitã la malul Dunãrii, jucãtorul de
26 de ani a ajuns la 7 goluri în actuala
stagiune. La finalul partidei de la
malul Dunãrii, Bãlan a spus cã
principalul sãu obiectiv rãmâne
promovarea în Liga 1 ºi a admis cã
nu se aºtepta la o victorie categoricã
împotriva Rapidului. “Sunt foarte
fericit pentru cã reuºesc sã marchez,
dar obiectivul nostru este sã
promovãm ºi cu fiecare victorie
suntem mai aproape de acest lucru.

M-am gândit cã o sã câºtigãm, dar
bineînþeles cã nu mi-a trecut prin cap
cã o sã fie aceastã diferenþã de scor.
Ne bucurãm pentru cele trei puncte.
Chiar dacã a pierdut cu 5-0, Rapid
este o echipã foarte bunã. Cu
siguranþã ne vom reîntâlni în plaf-off.
Fotbalul românesc are nevoie de
echipe ca Rapid ºi Universitatea
Craiova”, a declarat Bãlan.
   Dupã ce nu reuºise sã marcheze în
primele 2 jocuri, cu FK Csikszereda
(1-1) ºi Ripensia Timiºoara (4-1),
Bãlan a spart gheaþa în etapa a 3-a,
când a marcat, golul victoriei,  în
prelungirile partidei cu Dunãrea
Cãlãraºi, câºtigatã de echipa sa, pe
teren propriu, cu 2-1. A urmat golul
din deplasarea de la Viitorul Pandurii
Târgu Jiu (4-2), iar apoi dubla cu CSM
Slatina (2-1), ambele reuºite fiind din
penalty, dupã care a mai înscris ºi în
deplasarea din Maramureº, cu FC
Recea (3-3). Practic, Bãlan a marcat
cele 7 goluri în ultimele 5 etape, iar
echipa sa are cel mai bun atac din Liga

2, cu 21 de goluri în 7 meciuri. Are
însã 9 goluri primite, iar meciul cu
Rapid a fost primul din acest sezon în
care FCU Craiova n-a scos balonul din
propria poartã.
   Cu Rapid a marcat chiar ºi Robert
Rãducanu, atacant care, în jocurile
anterioare, s-a remarcat doar prin ratãri
din poziþii ideale. A fost practic primul
gol stagional pentru jucãtorul de 24
de ani. Sâmbãtã seara, acesta a înscris
pentru 4-0, cu capul, în minutul 50.
“Am fost foarte concentranþi, din primul
ºi pânã în ultimul minut. Meritãm sã
fim pe primul loc.Nu mã aºteptam la
un asemenea scor. Sunt foarte fericit
de golul meu ºi de victoria echipei.
A fost o fazã lucratã la antrenament.
Sper sã rãmânem pe primul loc pânã
la finalul campionatului ºi sã
promovãm, fiindcã acesta este
obiectivul echipei. Mulþumim ºi
fanilor care ne-au susþinut din afara
stadionului ºi sper sã poatã revenii
cât mai repede în tribune”, a declarat
Rãducanu.

deplasau la jocul respectiv, erau atacate
cu pietre ºi se alegeau cu geamurile
sparte, în comuna ªimian, aflatã la 7
km de Drobeta Turnu Severin.
Violenþele au continuat ºi la intrarea
în stadion, unde suporterii au aruncat
cu torþe în forþele de ordine, iar, ulterior,
jocul a fost întrerupt, pentru scurt timp,
din cauza petardelor ºi fumigenelor
aruncate în teren, din peluza arenei.

“Din pãcate, violenþele exercitate de
suporterii craioveni au un caracter
de repetabilitate. Sâmbãtã seara,
intervenþia jandarmilor a fost
necesarã ºi am restabilit ordinea
publicã într-un mod profesionist.
Aceastã echipã nu este a severinenilor,
nu este a Severinului. Nu este normal
ca severinenii sã suporte actele de
dezordine produse de niºte indivizi
care au un comportament antisocial
de notorietate, la nivel naþional. Nu am
uitat ce s-a întâmplat la meciul cu
Petrolul Ploieºti, când au atacat în trafic
ºi au vandalizat autocarele suporterilor
ploieºteni.  Ei au un istoric în actele de
violenþã. Propunerea nostrã este ca
aceastã echipã ºi bineînþeles ca
suporterii ei sã nu mai gãseascã motiv

sã vinã la Drobeta Turnu Severin. O sã
solicit autoritãþilor locale interzicerea
pe stadion a acestei echipe”, a declarat
colonelul Adrian Zanfir.
   În replicã, Primarul Municipiului
Drobeta Turnu Severin n-a fost de
acord cu propunerea Jandarmeriei
Mehedinþi, chiar dacã a dezaprobat
actele ultraºilor craioveni. “Nu sunt de
acord cu incidentele. O sã discut ºi eu
cu patronul echipei ºi o sã-l rog sã se
implice în relaþia cu galeria. Suntem
un oraº liniºtit ºi nu avem nevoie de
acte reprobabile. Sunt de acord cu
mãsuri împotriva suporterilor care fac
dezordine, dar mã dezic de pãrerea
Jandarmeriei ºi nu voi fi de acord ca
Universitatea Craiova sã nu mai joace
la Drobeta Turnu Severin. N-o sã fiu
niciodatã de acord ca din cauza unora
care nu respectã normele sã renunþãm

la un contract în derulare.
Universitatea are foarte mulþi suporteri
ºi la Drobeta Turnu Severin”, a spus
primarul Marius Screciu.
   FCU Craiova are programat
urmãtorul joc la Drobeta Turnu Severin
tocmai pe 31 octombrie, când va întâlni
Aerostar Bacãu. FCU Craiova plãteºte
600 euro/orã pentru închirierea
Stadionului Municipal din Drobeta
Turnu Severin, acesta fiind printre cele
mai mici tarife din þarã. De exemplu,
Academica Clinceni va plãti 5.000
euro/meci pentru a juca pe stadionul
din Cãlãraºi. Închirierea Stadionului
Ion Omblemenco costã 10.000 de
euro/meci, doar cã FCU Craiova nu
are acces pe arena de 30.000 de locuri,
din Bãnie, decât dacã joacã în Liga 1
sau în fazele superioare ale Cupei
României.
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv, mult ne
mai þine pandemia asta depãrtaþi
unii de alþii, da ºi când om scãpa,
sã te þii, abia dacã ne mai desparte
careva. Cam aºa cum sã desparte
Parlamentu’ de nea Nicolicea,
care nu mai apucã loc pe listele
PSD, decât prin vreo minune,
ceva. Poate dacã dã bine din
coate, deºi ‘mnealui dã mai mult
din gurã, cam aºa sã pricepe, aºa
cã puþin probabel sã nu iasã la
pensie. Asta dacã nu cumva o sã-
ºi gãseascã, ca toþi ceilalþi, un loc
cãlduþ, de bugetar, sã nu iasã din
schema de buget lunar pe care
ºi-a pãstrat-o zeci de ani de zile.
Da poate sã angajeazã cu juma
de normã la frãþioru’ Liviu, la radio,
face un talkshow, ceva, cã tot îi
place lu ‘mnealui sã comenteze ºi
poate sã-l invite ºi pe nea Popescu,
zis ºi Gãlãgie, zis ºi ministru la
Economie ºi la toate cele care sã
existã, sã facã amândoi show de
show. Ca în vremile bune, iarã nea
Stãniºoarã sã facã galerie, cu nea
Mâþu, pot sã-l cheme ºi pe nea
Bãlu, ca sã fie treaba treabã, pãnã
la capãt. Pãi zãu aºa!

Pãi asta e performanþã, mã
nepoate, sã stai matale în
Parlamentu’ României din 1992
ºi pãnã astãzi, asta e deja o
Revoluþie întreagã, nu e jucãrie.
Ia calculaþi dumnevoastrã, stimaþi
cetitori, cam ce bani s-au dus di
la buget pe veniturile ºi traiul bun
al lu’ nea Nicolicea, cam cât?! Mult,
vã spune Sucã, foarte mult.

Mã fraþilor, dacã stai pi la colþuri
ºi vezi ºi auzi ce aranjamente sã fac,  nea Mãrin

Sucã, nea Nicolicea scos pe tuºã,
nea Popescu ºi promisiunile, Severinul ºi ultraºii lu Mititelu

pe plan local, pe cine sã punã pe
locurile eligibile, la alegerile din 6
decembrie, pe cine sã
recompenseze sau sã salveze, stai
ºi te minunezi. Bine, te minunezi
degeaba, cã oricum ei fac tot ce vor,
da aºa, de sanchi. Cicã nici nu mai
þin cont de vreo indicaþiune de la
centru, fac ce-i taie capu’ ºi
interesu’, cã ãsta le poartã fesu’.

În rest, nu sã schimbã nimica.
Nici mãcar pe nea Stoica di la
Orºova nu reuºirã sã-l schimbe,
sã þinu tare la ei Mariusicã, unde
mai pui cã acuma, aºa cum zicea
al lu Zbanghiu, o sã poatã sã-ºi
schimbe maºina cu alta. Punem
pariu cã pãnã la primãvarã o face
ºi pe asta?! Pã aºa e la Orºova, nu
sã cade sã mergi cu aceeaºi
maºinã doi ani la rând, cã te trage
curentu pe Dunãre. Parol. Da, iote
ce zâce Sucã, dacã tot rãmasã nea

Stoica, sã vedem în cât timp
desfiinþeazã sensu’ giratoriu di la
intrarea în oraº, cã mare pacoste
mai e. ªi poate o mai fi rãmas
ceva din parandãrãtu’  di  la
locale!? Sã vedem!

Mã nepoate,  ce pohti nea
Popescu, di la Economie, cã tot
aminteam de  ‘mnealui ,  sã
întâmplã, cicã vine gazu’ gratis
acuma pãnã acasã, nu mai trebe
sã plãteascã omu branºarea. Da
ce uitã sã spunã nea ministru e
cã tot noi o sã plãtim facturile
mai umflate. Cã ºi operatoru trebe
sã scoatã de uneva banii de
investiþii, cã doarã nu face aºa,
onori f ic.  Bine,  dacã tot  e
campanie, facem ºi reactoare,
facem ºi autostrãzi cu trecere pin
Ucraina, facem de toate. Apropo,
nea Popescu, cu Termocentrala
pentru încãlzirea severinenilor

facem ºi noi ceva, ori a fost aºa,
de campanie?!

Mã fraþilor, da fu zarvã mare la
ul t imu’  meci  al  echipei  lu ’
Mititelu, disputat la Severin, ieºi
cu scandal, cu tãrãboi, cu torþe,
cu bãtãi cu jandarmii, deranj
mare, ce mai. Acuma, jandarmii
n-ar mai fi de acord sã vinã
craiovenii  sã joace pe
Municipalul severinean, ca sã nu
strice scaunele ultraºii, da acuma
ºi la Belgrad când joacã Steaua
cu Partizan iasã de astea ºi
jandarmii lor nu sã mai plâng.

Zisã al lu Zbanghiu cã ãl mai
bine e aplicarea legislaþiei, cã de
aia e fãcutã, dupã caz ºi sã face
liniºte. Cã altfel închidem tot ºi
plecãm fiecare la casa lui.

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


