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Via Transilvanica, un fel de Camino de Santiago al românilor:

Încã 98 de kilometri inauguraþi în
cadrul celui mai amplu proiect turistic

Cel mai amplu proiect turistic dezvoltat în România cu finanþare privatã, Via Transilvanica, a inaugurat încã
98 de kilometri pentru turiºti în judeþul Mehedinþi. Astfel, din cei 1.000 de kilometri ai traseului ce va putea fi

strãbãtut la pas, pe bicicletã sau cãlare, pânã acum au fost inauguraþi aproape 400 de kilometri.
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Doamna deputat Teiº Alina,
membru în Comisia pentru
învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport ºi
membru în Comisia pentru egalitate
de ºanse între bãrbaþi ºi femei a
participat marþi, 24 septembrie la
dezbaterile cu tema Prevenirea ºi
combaterea violenþei domestice prin
educaþie, organizate în Sala Drepturile
Omului – Palatul Parlamentului.
   Au fost prezenþi parlamentari,
reprezentanþi ai corpului diplomatic,
ai mediului academic ºi de afaceri,
domnul ministru Marius Constantin
Budãi, prezentând prioritãþile
promovate de România în contextul
exercitãrii Preºedinþiei la Consiliul
Uniunii Europene, cu privire la
egalitatea de ºanse ºi de tratament
între femei ºi bãrbaþi.
   Obiectivul principal al
evenimentului a fost acela de a
creºte gradul de conºtientizare a
fenomenului de violenþã ºi a explora
politicile ºi practicile educaþionale
în vederea dezvoltãrii unui sistem

Am citit zilele trecute anunþul
privind recitalul maestrului Tudor
Gheorghe care va avea loc nu doar
pe scena Sãlii Palatului din Bucureºti,
ci ºi la noi în oraº.  Recitalul e intitulat
extrem de semnificativ, voit polemic,
pe un ton ce trãdeazã o dezabuzare
fãrã recurs: „Degeaba 30” ºi, în
esenþã, e o invitaþie la reflecþie în
marginea acestor trei decenii
trecute, cu bucurii ºi cu tristeþi, de
la Revoluþie încoace.

Organizatorii spectacolului spun
cã „DEGEABA 30” este, probabil, cel
mai complex ºi cel mai dramatic
mesaj social exprimat pe o scenã de
la revoluþie încoace”, ºi vom avea ºi
noi plãcerea de a-l admira, în
Severin, în 23 noiembrie, pe scena
Palatului Culturii „Teodor
Costescu”. Dincolo de toate cele
mai sus spuse, mulþi dintre noi
privesc cei treizeci de ani scurºi de
la Revoluþie (o viaþã de om, dacã stai
sã te gândeºti – repede au mai
trecut!) cu o uºoarã sau mai
pronunþatã dezamãgire. Democraþia
s-a dovedit a fi un drum frumos dar
al naibii de greu, cu poticniri, cu o
mulþime de frustrãri acumulate, cu
o mulþime de hibe ºi lucruri nici pânã
azi rezolvate. Pentru unii, cele trei
decenii au însemnat bogãþie, pentru
alþii sãrãcie. Lumea româneascã s-
a polarizat foarte mult, agresiv. O
nouã nomenclaturã a luat locul celei
vechi, instaurate de regimul

 Biroul de presã

Degeaba?
comunist. Milioane de români au
trebuit sã plece din þarã pentru a
încerca sã-ºi facã un rost în altã
parte. Ne învârtim de decenii în jurul
temei autostrãzilor, spitalelor,
ºomajului, declinului demografic,
declinului sistemului de învãþãmânt.
Anii aceºtia nu au trecut degeaba, dar
gustul trecerii lor, pentru mulþi, e amar.
   Dacã tragem linie ºi ne uitãm în
urmã, avem, desigur, multe lucruri
bune fãcute, multe realizãri, dar avem
ºi tot atâtea lucruri care nu ne plac,
care nu sunt cum trebuie.
Democraþia nu e perfectã ºi nu
promite o lume perfectã, iar
imperfecþiunile ei le trãim zi de zi.
Viaþa noastrã, în aceºti 30 de ani, a
fost frumoasã dar tumultoasã,
agitatã, sub presiune. Comparativ cu
generaþia pãrinþilor noºtri parcã am
trãi la foc automat, douã vieþi într-una.
România de mâine e clãditã pe acest
tumult care ne-a animat în aceste trei
decenii. Degeaba? Nu, desigur. Toate
au un rost pe lumea aceasta.

Începând cu toamna aceasta,
copiii ºi adolescenþii din Drobeta-
Turnu Severin vor putea începe
cursurile la noua ºcoalã Logiscool
din Drobeta-Turnu Severin, situatã
pe Strada Traian, Nr. 119, între
strãzile Smârdan ºi Rahovei.
Curriculumul dezvoltat la nivel
internaþional cuprinde cursuri de
programare ºi roboticã, iar metoda
de predare este non-formalã, bazatã
pe joc ºi experienþã.

Povestea din spatele ªcolii
Internaþionale Logiscool

   Logiscool este o ºcoalã de programare
ºi roboticã internaþionalã care a început
în 2014 la Budapesta. Astãzi numãrã
peste 70 de locaþii în 11 þãri.
   Dupã lansarea primei ºcoli pe
piaþa româneascã în 2018, interesul
pentru acest tip de cursuri a crescut
exponenþial, Logiscool ajungând la

Comunicat de presã

care promoveazã cetãþenia
democraticã pentru a combate
violenþa domesticã.
   Agresivitatea reprezintã o
preocupare socialã importantã. De
aceea, ºi domeniul strategiilor de
prevenþie ºi limitare a acesteia este
unul foarte vast.
   Rezolvarea problemei violenþei se
poate realiza prin efortul comun al
tuturor factorilor implicaþi în
educaþie, familie ºi ºcoalã.

Povestea din spatele ªcolii Internaþionale Logiscool

peste 25 de centre la nivel naþional.
   „Ne bucurãm cã Logiscool
România a înregistrat o creºtere foarte
rapidã, ceea ce aratã un interes tot
mai mare al copiilor dar ºi al pãrinþilor
din România faþã de competenþele
digitale”, transmite Dana Bãnicã,
Manager Logiscool România.

Cum a apãrut ideea
unei ºcoli de programare în

Drobeta-Turnu Severin?
   În reþeaua de ºcoli s-a alãturat ºi
Logiscool Drobeta-Turnu Severin, iar
cel care a adus acest concept în oraºul
nostru este Olivian Bratiloveanu.
   „Am observat o lipsã de opþiuni în
ceea ce priveºte educaþia digitalã
pentru copii în oraº. Bãiatul meu a
participat la cursurile de programare
Logiscool Timiºoara. A fost o

experienþã extrem de plãcutã ºi
folositoare în acelaºi timp, pentru el.
Cred cu tãrie cã înþelegerea tehnologiei
ºi minime cunoºtinþe de programare
vor fi absolut necesare în viitor în mult
mai multe domenii decât sunt acum ºi
este datoria noastrã sã le oferim
copiilor oportunitãþi pentru dezvoltare.
De aceea, am ales sã mã alãtur
Logiscool”, comunicã Olivian
Bratiloveanu, Manager Logiscool
Drobeta-Turnu Severin.

Ce cursuri oferã Logiscool
copiilor din Drobeta-Turnu

Severin?
   Curriculumul este constant
actualizat conform standardelor
internaþionale ºi a preferinþelor din
rândul generaþiei digitale ºi include:

 continuare în pag. 11
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Preºcolarii din Bala s-au
mutat în casã nouã, aceºtia
desfaºurându-ºi de azi înainte
activitãþile într-o grãdiniþã nouã,
construitã cu fonduri europene.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, domnul Aladin
Georgescu, împreunã cu domnul
Valentin Ohima, primarul comunei
Bala, domnul Alin Chirilã, ministru
secretar de stat, domnul Alin
Tomoescu, inspector ºcolar general,
au participat la festivitatea inaugurãrii
acestei unitãþi de învãþãmânt, un

moment de o importanþã deosebitã,
aºteptat cu interes de cadrele
didactice, comunitatea din Bala ºi în

Copii din Bala au o grãdiniþã nouã
mod special de copii.

Atât pentru
comunitatea din Bala,
cât ºi pentru cei care
au venit la inaugurare,
a fost un moment
deosebit de impor-
tant, deoarece, aºa
cum a menþionat
p r e º e d i n t e l e
Consiliului Judeþean
Mehedinþi, domnul
Aladin Georgescu, “A
construi o grãdiniþã

sau o ºcoalã este foarte greu, cu atât
mai mult cu cât acum patru sau cinci
ani era foarte greu pentru un primar

 Biroul de presã

sa se gândeascã la posibilitatea
construirii unor astfel de edificii.

Ce s-a întâmplat azi aici, acum se
întâmplã ºi în alte localitãþi din judeþ,
fie cã se construiesc din fonduri
europene, cum e cazul aici, fie cã se
construiesc prin PNDL 1 sau 2, ºi
asta datoritã implicãrii guvernului
PSD care a înþeles cã nu poþi sã ai
un învãþãmânt de calitate dacã nu
asiguri dascãlilor salarii decente,
dacã nu asiguri condiþii decente
dascãlilor ºi copiilor.

Încet-încet, dar sigur, se va
ajunge ca în fiecare comunã sau
oraº sã avem ºcoli ºi grãdiniþe noi
sau reabilitate“.

Consiliul Judeþean Mehedinþi a
sprijinit primarii fiecãrei comune din
judeþ ºi îi va sprijini în continuare.

Legat de zona comunei Bala, în
câteva zile vor începe lucrãrile la
drumul care scurteazã accesul cãtre
Drobeta-Turnu Severin, ºi anume
Rudina-Studina-Ilovãþ-Crãguieºti.

Premierul Viorica Dãncilã a avut
luni, 23 septembrie 2019, la New
York, în contextul vizitei de lucru în
SUA, o întrevedere cu  reprezentanþii
Bãncii Mondiale, la finalul cãreia a
fost semnat Acordul destinat creºterii
accesului cetãþenilor la servicii de
asistenþã medicalã primarã ºi
promovãrii serviciilor medicale
preventive, în special în zonele mai
puþin dezvoltate. Programul vizeazã,
de asemenea, creºterea accesului la
serviciile medicale asigurate de
medicii de familie ºi îmbunãtãþirea
eficienþei  cheltuielilor din sectorul
sanitar.
Acordul de împrumut în valoare de
500 de milioane de euro a fost
semnat în numele României de cãtre
Eugen  Teodorovici, ministrul
Finanþelor Publice, ºi în numele
Bãncii Mondiale de cãtre Tatiana
Proskuryakova, manager de þarã

pentru România ºi Ungaria.
   “Este un program ce va aduce
beneficii pacienþilor, în condiþiile în
care va creºte finanþarea pentru
medicina de familie ºi pentru cea
comunitarã, inclusiv prin dotarea cu
echipamente performante a cabinetelor
medicale, precum ºi prin pregãtirea
personalului medical din medicina
primarã. Astfel, cetãþenii din zone
izolate sau mai greu accesibile vor
avea acces mai facil la servicii de
sãnãtate, la stabilirea diagnosticului în
faza incipientã, la tratament corect,
deci, la o mai bunã îngrijire”, a subliniat
prim-ministrul Viorica Dãncilã.
   Programul pe bazã de rezultate în
sãnãtate, implementat pentru prima
datã în România, va încuraja ca
acest domeniu sã se concentreze
mai mult pe pacient.
Programul cuprinde trei arii de
rezultate:

- îmbunãtãþirea acoperirii cu servicii
de asistenþã medicalã primarã
pentru populaþia insuficient
deservitã, prin întãrirea  asistenþei
medicale comunitare ºi extinderea
pachetului de servicii de bazã în
asistenþã medicalã primarã pentru
persoanele vulnerabile neasigurate;
- reorientarea sistemului medical,
centrat pe spital, cãtre o asistenþã
medicalã primarã eficientã, prin
diversificarea pachetului de servicii
de asistenþã medicalã primarã ºi
îmbunãtãþirea mecanismelor de platã.
De asemenea, se va implementa o
schemã de ajutor de minimis pentru
cabinetele de medicinã de familie;
- creºterea eficienþei cheltuielilor în
sectorul de sãnãtate prin abordarea
aspectelor critice legate de costuri.
   „Acordul se bazeazã pe obþinerea unor
rezultate în sectorul de sãnãtate ºi sprijinã
iniþiativele Guvernului de a aduce
schimbãri majore în modul de furnizare
a asistenþei medicale, în special în
comunitãþile rurale”, a spus Eugen
Teodorovici, ministrul Finanþelor Publice.
„Prin atingerea obiectivelor vizate, ne

aºteptãm ca acesta sã devinã o poveste
de succes în Regiune ºi un punct de
plecare pentru proiecte similare viitoare”.
   „Acest program ne va ajuta sã
garantãm ceea ce ne dorim de mult
timp: acces egal pentru toþi cetãþenii
la serviciile medicale”, a declarat
Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii
„De asemenea, Strategia Naþionalã
de Sãnãtate va îmbunãtãþi modul în
care sunt cheltuiþi banii publici
investiþi în sistemul de sãnãtate”.
“În ciuda progresului înregistrat în
domeniul sãnãtãþii, în România rata
deceselor care ar putea fi prevenite prin
accesul la îngrijiri medicale este printre
cele mai ridicate din UE, în special
pentru populaþia cea mai sãracã, iar
acum existã oportunitatea de a
îmbunãtãþi aceste rezultate”, a spus
Tatiana Proskuryakova, Directorul de
þarã al Bãncii Mondiale pentru
România ºi Ungaria. „Apreciem
eforturile fãcute de actualul Guvern
precum ºi angajamentul luat pentru a
oferi un sistem de sãnãtate mai
echilibrat ºi mai integrat”.

România va îmbunãtãþi serviciile
medicale primare ºi de prevenþie, cu

sprijinul Bãncii Mondiale

 Continuare în pag. 15
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O delegaþie a Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu”, condusã
de managerul Emilia Mihãilescu, s-
a aflat la sfârºitul sãptãmânii trecute
la Rudna Glava, Serbia.

Invitaþia a fost fãcutã de primarul
localitãþii, domnul Zika Zivorad
Bogdanovic, dar ºi de un vechi prieten
ºi colaborator al Centrului Cultural,
domnul Slavisa Bogdanovic.

La Rudna Glava are loc anual un
festival renumit, inedit pentru
Serbia, dar ºi pentru România,
Festivalul Kãrãbilor; Kãrãbii sunt
instrumentiºti care cântã la
cimpoaie ºi fluiere, instrumente
specifice românilor din Serbia de
Rãsãrit.  Ei poartã pe cap aºa zisele
“klãbace” cãciuli de miel foarte
mari element distinctiv al
costumului popular moºtenit din  G. P.

Delegaþia Centrului Cultural „Nichita
Stãnescu” la Rudna Glava, Serbia

moºi strãmoºi pentru aceºti etnici
români din Serbia.

În aceastã localitate tradiþiile sunt
pãstrate cu mare grijã ºi sunt
promovate prin acest festival, care
reprezintã o manifestare culturalã de
amploare, dar ºi existã o preocupare
constantã pentru organizarea a  tot felul
de evenimente în vederea afirmãrii
identitare ale oamenilor de aici.

Alãturi de delegaþia Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu” au fost
Nicoleta Iancu, Mellora Ploºtinaru
ºi Alexia Nitulescu care au încântat
publicul cu un program artistic.

Solistele din Mehedinþi au fost
aplaudate îndelung atât de publicul
numeros, cât ºi de artiºtii din
Serbia, care au participat la
festival (25 de ansambluri din
toatã Serbia).

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a participat la
evenimentul de finalizare a lucrãrilor
de înregistrare sistematicã a imobilelor
din cadrul UAT Rogova, prin
Programul Naþional de Cadastru ºi
carte funciarã 2015-2023, finanþat
cu fonduri guvernamentale prin
Ministerul Dezvoltãrii ºi Administraþiei
Publice, dar ºi cu fonduri europene.
Obiectivul general al acestui program
al Guvernului României este
înregistrarea gratuitã a tuturor
imobilelor, terenuri ºi clãdiri din
România, în Sistemul integrat de
cadastru ºi carte funciarã, iar comuna
Rogova este prima din judeþul
Mehedinþi care a finalizat acest proces,

Comuna Rogova, prima din Mehedinþi
beneficiarã a Programului Naþional

de Cadastru ºi Carte Funciarã

Cineva spunea – ºi e mult ºi
sensibil adevãr în spusele sale – cã
orice întâlnire cu poezia are valoarea
unei sãrbãtori. Cu atât mai mult în
cazul unui discurs liric – cum avem în
recentul volum al scriitorului
Alexandru Ghe. Drãghici, „Patria din
cer”, apãrut anul acesta la Editura
Didahia) al cãrui fundament ordonator
este nostalgia. Totul, în excursul poetic
de faþã, stã sub imperiul nostalgiei. E
o îndurerare suavã ºi un suspin subtil
ºi sagace în poezia lui Alexandru Ghe.
Drãghici: „Prea singur tata venise la
mine/mirosea a grâu ºi a pãmânt/tot
satul îi curgea prin vine/ºi nu puteam
sã zicem un cuvânt”. Sau :„Mã dor
când scriu de tine, mamã, una,/
cuvintele rãdãcinând în jurul meu/
azi,bucurii puþine þii în mâna/ce ne-
nvelea cu îngerii mereu”.

lucrãrile începând în anul 2016.
   “Acest demers pune capãt
problemelor oamenilor care nu
aveau înscris dreptul de proprietate
în cartea funciarã, acum putând uza
de dreptul la proprietate ºi alte
drepturi reale, dupã cum îºi doresc.
Felicit conducerea Oficiului de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã
Mehedinþi pentru finalizarea acestui
proiect, dar ºi pe domnul primar
Costinel Vamvu pentru sprijinul pe
care l-a adus oamenilor prin acest
demers!”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   În prezent, programul se mai
deruleazã în comunele Vânjuleþ ºi
Pãtule.

Cronica de carte „Patria din cer” de Alexandru Ghe. Drãghici
   Volumul e structurat în trei cicluri,
fiecare cu „logica” sa afectivã dar
asumate de o tonalitate de fundal ce
conferã întregului un aer unitar, de
compozit armonios. Am convingerea
cã iubitorii poeziei vor adãsta
îndeosebi asupra primului ciclu, „În
tinda serii”, tocmai pentru fiorul
nostalgic pregnant de care vorbeam,
pentru un peisaj liric dominat de
suavitate, de imagini ce îºi impun graþia
cu rãbdare ºi echilibratã modestie:
„urzeºte iar pãdurea o liniºte cereascã”;
„ceasornicul gãrii nãpãdit de
septembrii”. Ciclul secund, „Gulaguri
vegetale” vine cu tãiere de ritm,
discursul e mai sacadat, mediul liric
se nuanþeazã: „Dimineaþa în cartier/
bate vântul ºi-mi vine sã fug,(...) Bate
vântul ºi-mi vine sã fug/departe, la
mine în sat”. Puseul melancolic

rãmâne ºi el nareazã vertiginos:
„De multe ori/din temniþa/
trupului ãsta bãtrân/mã strigã/
copilul care am fost/ºi mã tot
cheamã/sã ieºim desculþi/la
joacã-n luminã”. „Muguri de
cruce” marcheazã ultimul ciclu
al volumului ºi aduce în
economia întregului freamãtul
trãirii religioase, mixat pe acelaºi
exerciþiu suav-îndurerat al
privirii întoarse spre lumea copilãriei
ºi a satului: ”Urcã spre bisericã-n
luminã/bãtrânii cu macate puse-n car/
Dumnezeu împarte-ntr-o grãdinã/
fagurii cereºti cu har”.
   „Patria din cer” e o carte de poezie care
se constituie într-o veritabilã pledoarie
pentru întoarcerea asupra frumuseþii
lucrurilor ºi clipelor vechi ºi profunde ale
vieþii, dincolo de tot marasmul

c o n t e m p o r a n ,
dincolo de toatã furia
unei lumi care ºi-a
ieºit, vorba lui
Schakespeare, din
þâþâni.
   Alexandru Ghe.
Drãghici propune
cititorilor sãi o
literaturã epuratã de
seducþiile exauriente
ºi prolixe ale

imediatului, o veritabilã chemare la
reculegere. Paradisul e ceea ce aparent
am pierdut – lumea copilãriei, figurile
magnifice ale pãrinþilor, luminile
pâlpâitoare ale iernilor ºi cutezanþa
primãverii – dar depinde doar de
supleþea ºi forþa sufletului nostru pentru
a-l readuce în prezentul vieþilor noastre.
Poezia reuºeºte de minute tocmai acest
lucru miraculos.

 Romeo Crîºmaru

 Sorin Vidan
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  Spaniolii au Camino de Santiago,
celebrul traseu pentru pelerini, noi
vom avea Via Transilvanica, un traseu
destinat tuturor iubitorilor de
drumeþie, naturã ºi sport, care vor
putea sã îl strãbatã la pas, cu bicicleta
ori cãlare.

Sâmbãtã, 21 septembrie, au fost
daþi în folosinþã încã 98 de
kilometri din cadrul traseului Via
Transilvanica, ajungându-se, astfel,
la 400 de kilometri inauguraþi pânã
în acest moment.

În portul Drobeta Turnu-Severin
a fost montatã o bornã, chiar în locul
în care Regele Carol I a pãºit pentru
prima datã pe pãmânt românesc, iar
o altã bornã a fost pusã la Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier, lângã
piciorul Podului lui Traian, construit
de Apolodor din Damasc.

Alãturi de voluntarii implicaþi au fost
prezenþi ºi amabasadorii proiectului,
Alin ºi Tibi Uºeriu, parapantistul Toma
Coconea, principele Nicolae, precum
ºi Andreea Esca.

“Eu mi-am luat rãspunderea
pentru a promova acest traseu ºi mã
bucur cã de astãzi (n.r. - 21
septembrie) pot sã povestesc ºi
despre Mehedinþi. Cu siguranþã sã
duci la capãt un proiect în România
este mult mai greu decât orice
maraton din lumea asta”, a spus Tibi
Uºeriu, singura persoanã din lume
care a reuºit sã câºtige de trei ori la
rând cel mai dur maraton din lume.

Proiectul mai are nevoie de
aproape 600.000 de euro

Iniþiatorii proiectului mai au însã
nevoie de aproape 600.000 de
euro, pentru a-ºi putea duce la
capãt visul. Acest lucru este destul
de dificil, deoarece traseul este
amenajat fãrã finanþare de la stat.

„Via Transilvanica este de zece ori
mai mult decât eu mi-am imaginat
în cele mai frumoase vise anul trecut
în iunie când am lansat acest traseu.
Fãrã 3 kilometri, are 400 de kilometri
realizaþi într-un pic mai mult de un

Via Transilvanica, un fel de Camino de Santiago al românilor. Încã 98
de kilometri inauguraþi în cadrul celui mai amplu proiect turistic

Cel mai amplu proiect turistic dezvoltat în România cu
finanþare privatã, Via Transilvanica, a inaugurat încã 98

de kilometri pentru turiºti în judeþul Mehedinþi. Astfel, din
cei 1.000 de kilometri ai traseului ce va putea fi strãbãtut

la pas, pe bicicletã sau cãlare, pânã acum au fost
inauguraþi aproape 400 de kilometri.

an ºi a fost nevoie de forþe
foarte multe, adicã noi
organizaþional am adunat
aproape o jumãtate de
milion de euro de la
sponsori ºi donatori pentru
acest proiect. Mai avem
nevoie de încã 560 de
kilometri, de 560.000 de
euro, dar avem nevoie ºi de oameni
pentru cã în acest proiect este vorba
despre oameni. Este ca o magistralã
de curent electric de înaltã tensiune,
care trece prin acest peisaj
extraordinar de frumos, care este
România, dar dacã noi nu ºtim sã
folosim aparatele, dacã nu facem
transformatoare ca aceastã uriaºã
energie cumva sã fie în beneficiul
nostru atunci este doar o cãrare în
naturã”, a spus Alin Uºeriu,
preºedintele Tãºuleasa Social.
Un traseu de 1.000 de kilometri

Proiectul Via Transilvanica este
iniþiat de cãtre Tibi Uºeriu prin
Asociaþia Tãºuleasa Social ºi îºi
propune amenajarea unui traseu
turistic ºi de pelerinaj de 1.000 de
kilometri, care porneºte de la

Putna, strãbate Transilvania ºi se
încheie la Drobeta Turnu -Severin.

„Cred cã acest traseu pentru
România trebuie sã fie exact cum îi
spune numele, ºi anume drumul
care uneºte pentru cã traverseazã
România ºi va oferi posibilitatea
multor turiºti români ºi strãini sã
vadã cât de frumoasã este aceastã
þarã, la pas sau cu bicicleta. Cred cã
spre deosebire de multe alte drumuri
ale cãror inaugurãri au rãmas doar
inaugurãri, nu am mai vãzut ºi
sfârºitul, cu siguranþã acest drum o
sã-l vedem de la un capãt la celãlalt
fãcut foarte bine ºi o sã ne mândrim
cu el”, a spus Andreea Esca la
Drobeta Turnu Severin.

La inaugurare, au fost prezenþi ºi
reprezentanþii administraþiei publice

locale, care au sprijinit acest proiect.
“Este un moment important pentru
judeþul Mehedinþi ºi pentru municipiul
nostru. Plecarea de la Drobeta Turnu
Severin sau terminarea acestui traseu
aici înseamnã foarte mult pentru noi,
o ºansã pe care o dãm turismului. Îi
apreciez pe cei de la Asociaþia
Tãºuleasa pentru implicare ºi îi asigur
cã acest proiect va rãmâne mult timp
de acum înainte în obiectivele turistice
din judeþul nostru”, a declarat primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu.

Via Transilvanica strãbate zece
judeþe, zone de mare importanþã
culturalã, istoricã ºi naturalã, fiind în
acelaºi timp un adevãrat catalizator
pentru culturile care coexistã de
secole în þara noastrã.

Serviciul Judeþean al
Arhivelor Statului Mehedinþi, precum
ºi Direcþia Silvicã Mehedinþi au
prezentat marþi, 24 septembrie,
rapoarte de activitate amãnunþite în
faþa Colegiului Prefectural.
   Conducerea Arhivelor Statului, filiala

Arhivele ºcolilor, în magaziile de lemne
Modul în care se arhiveazã documentele instituþiilor de stat, în special ale ºcolilor din Mehedinþi, dar ºi

integritatea fondului forestier judeþean au fost problemele aduse în atenþia Colegiului Prefectural din Mehedinþi.
Dacã din fondul forestier pare sã se fure în mod rezonabil, la capitolul arhive lucrurile nu stau tocmai bine.

judeþeanã, a raportat o serie de
rezultate ale mai multor controale
efectuate în anul precedent la unitãþile
de învãþãmânt din judeþ. Obiectul
controalelor s-a circumscris calitãþii
unitãþilor ºcolare de creatori de arhive.
În acest sens, îndrumarea ºi controlul

de specialitate urmãresc arhivarea
documentelor în condiþii conforme cu
legislaþia în vigoare ºi sancþionarea
celor care lucreazã haotic cu
documentele destinate arhivãrii ºi care
ignorã contribuþia la fondul arhivistic.
   Controalele s-au efectuat la un
numãr de 50 de unitãþi ºcolare ºi la
Biblioteca Judeþeanã „I. G. Bibicescu”.
Majoritatea ºcolilor vizate au fost
localizate în mediul rural, iar aici
surprizele nu au întârziat sã aparã: lipsa
de spaþii de arhivare adecvate,
dezinteres pentru arhivare, proastã
comunicare. Un exemplu elocvent este
depozitarea arhivei în magazia de
lemne.  continuare în pag. 16

 A.M.
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* De când cu cazul Caracal,
deci de aproximativ douã-trei luni,
aflãm cã, în România, au fost
semnalate circa 400 de dispariþii de
copii ºi adolescenþi. Nu discutãm
acum vinovãþiile pentru aceastã mai
mult decât îngrijorãtoare situaþie,
deºi poate cã de aici ar trebui sã
înceapã orice analizã a fenomenului.
Ne întrebãm doar dacã nu cumva se
aºteaptã ca aceste 400 de dispariþii
sã se transforme, rând pe rând, în
niºte „cazuri” sau, dacã vreþi,
„dosare” precum cele de la Caracal.
Doar pentru ca sã mai avem  de...
tocºoit douãzeci ºi mai bine de ani
de acum încolo? Doar pentru atât?
Sau pentru a aºtepta
internaþionalizarea cazului? Pentru
cã, iatã, un cetãþean având
prenumele Johannes, din Olanda,
þara atât de arogantã ºi de dispusã a
oferi „retardaþilor” din Estul Europei
lecþii de norme ºi de comportament
democratic, a fãcut recent o excursie
în România, a rãpit o fetiþã de 11 ani
dintr-un cãtun sãrac ca vai de mama
lui, a suit-o într-o maºinã ºi a
omorât-o, abandonându-i cadavrul
pe un câmp pustiu ºi luându-ºi,

dupã aceastã sinistrã ispavã
tãlpãºiþa în þara natalã. Unde ºi-a
gãsit ºi el sfârºitul, zice-se, ca
urmare a unui act suicidal. Sã-l fi
chinuit aºa de repede amintirile
isprãvilor sale recente (cãci de cele
mai vechi încã nu ºtim)? Teama de
poliþie? Sau dumnealui a fost niþel
sinucis de tema izbucnirii unui
scandal internaþional uriaº, în care
Olanda risca sã fie datã drept
exemplu negativ sau, mã rog, de rele
practici? În fine cazul criminalului
olandez care a venit tocmai în
România sã-ºi punã în practicã
sinistrul viciu a ºocat întreaga þarã,
aºa lentã-n reacþii civice, cum este
ea de obicei. Pentru cã, la noi, se
iese în stradã pentru orice fel de
trinki-trinki, dar pentru cauze grave,
cum ar fi abuzurile Justiþiei
„independente”, încãlcarea
Constituþiei tocmai de cãtre cei care
ar trebui sã garanteze, prin funcþia
deþinutã, respectarea ei sau cazurile
acestea de pedofilie asociatã cu
crimã de care vorbirãm, nu se
deranjeazã nimeni. Uitându-se cã
oricine, oricând poate deveni o
victimã. Noi, pânã nu ne lovim cu

capul de pragul de sus, nu
reacþionãm la niciun fel de pericol
potenþil. Lipsa de disponibilitate
empaticã, absenþa conºtiinþei civice,
ideea cã las’ cã merge ºi aºa?! Toate
la un loc? Oricum, cum e nu e bine,
iar România oferã imaginea unui
teritoriu al nimãnui, a unui sat fãrã
câini, în care oricine poate face exact
ce vrea, fãrã sã fie tras la rãspundere.
Trist, dar cât se poate de adevãrat.
Iar când ne mai întrebãm cine ne mai
apãrã ºi pe noi în þara asta, ar trebui
sã ne gândim mai întâi ºi la cât de
vinovaþi suntem pentru aceastã
situaþie, fiecare în parte.
   * În vremea asta, Werner exerseazã,
prin diferite colþuri ale patriei, dusul
cazmalei în dreptul inimii, sã arate cât
de patriot este el când se intoneazã
imnul naþional, organizând întruniri
cu partizanii ºi simpatizanþii sãi,
fãcându-se a nu observa cã abia
peste vreo trei sãptãmâni se
declanºeazã oficial campania
electoralã. Dar ce-i pasã dumnealui,
mai ales câtã vreme lumea se face cã
nu bagã de seamã? Dumnealui de
mult timp se ºterge pe picioare cu
Constituþia acestei þãri mult prea
îngãduitoare cu apucãturile lui
mârlãneºti- teutonice. Exprim, încã o
datã, pãrerea cã acest cetãþean trebuie
împiedicat democratic, adicã prin vot
ºi fãrã ajutorul... dezinteresat  al
calculatorului, sã câºtige un nou
mandat la Cotroceni. Este un ins
nociv, care nu are, practic, nimic în
comun cu tradiþiile ºi interesele
fundamentale ale acestei þãri.
   * În aceste zile, acelaºi personaj

s-a dus sã moþãie într-un fotoliu la
sesiunea Adunãrii Generale a
Organizaþiei Naþiunilor Unite de la
New York. Privind fotografiile
realizate la respectivul eveniment, nu
se poate sã nu fi resimþit, ca ºi mine,
stimaþi cititori, un copleºitor
sentiment de mândrie naþionalã
vãzând cum preºedintele nostru
moþãie artistic ºi patriotic la cel mai
înalt for mondial. Sã-l vadã cu
adevãrat TOATÃ LUMEA de ce e în
stare!
   * Luni i-am vãzut pe  unicul Sicã
Balalaicã ºi pe alþi câþiva caraghioºi
anunþând, cu surle ºi tobe, cã s-au
strâns peste 233 de semnãturi, câte
ar fi fost necesare pentru depunerea
moþiunii de cenzurã împotriva
Guvernului Dãncilã. Inclusiv de la
unii parlamentari ai PSD. Aºa, ºi?
Textul moþiunii e gata? N-am prea
înþeles. Cum nu am înþeles de ce a
crescut numãrul de acatiste puse
prin diverse biserici ca moþiunea sã
nu treacã. Succes la toatã lumea!
   * Ar fi rãmas doar nouã candidaþi
în cursa pentru Cotroceni, dupã
expirarea termenului de depunere a
dosarelor cu semnãturi. Din pãcate,
candidatul pe care eu, unul, mizam
cã ar putea schimba aerul mult prea
infestat de nãravuri vechi de la
Cotroceni, Liviu Pleºoianu, nu a
reuºit, pratic de unul singur sã
adune 200.000 de semnãturi. Mare
pãcat! Vom avea de ales între nouã
hahalere absolute. Sumbru viitor se
profileazã, printre atâþia caraghioºi
ºi atâtea hahalere, pentru aceastã
þarã mult prea nefericitã!

Printre caraghioºi ºi hahalere...
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UKRAINIAN RADIO
SYMPHONY ORCHESTRA

Toamna ºi-a fãcut apariþia la
Castelul Artelor din Drobeta Turnu Severin,
cu o cromaticã bogatã, oferitã de lucrãrile
de artã ale artiºtilor plastici severineni ºi ale
colaboratorilor acestora. Expoziþia a reunit
lucrãrile a peste 20 de artiºti mehedinþeni
ºi gorjeni în spaþiul cald ºi luminos al
primului etaj al Castelului.
   La vernisajul care a avut loc marþi, 24
septembrie 2019, au putut fi admirate lucrãri
de picturã, sculpturã ºi graficã. Deºi diversã
ca abordãri tematice, materiale ºi suporturi,
expoziþia este unitarã. Prezentând tehnici
mixte, suporturi variate, expoziþia a oferit un
regal al artelor cu semnãturi de artiºti
consacraþi: Daniel Cepeºi, Vasile Dãnilã, Oara
Larisa Mindoiu, Florin Preda Dochinoiu,

Artiºtii plastici revin la Castelul Artelor...

Maria Ciocan, Victor Gingiu, Lucian Mareºi,
Florin Vîlceanu, Polia Rãdoi, Robert Ecle,
Constantin Plãviþu, Sebastian ªtefãnescu,
Victor Lalu, Raluca Radovici, Marin Diaconu,
Gabriel Radovici, Ana-Maria Matei, Natalia
Boceanu, Raluca Israel, Nicoleta Troancã,
Diana Petcuºin, Dorel Diniºoarã, Maria Barbu.
   Susþinutã de Consiliul Local ºi Primãria
municipiului Drobeta Turnu Severin, prin
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi Turism
Cultural ºi organizatã de Uniunea Artiºtilor
Plastici din Drobeta Turnu Severin, expoziþia
de artã plasticã de la Castelul Artelor a fost
vernisatã în prezenþa unui public ales,
iubitor de artã, copii ºi adulþi deopotrivã ºi
va rãmâne la dispoziþia vizitatorilor pânã la
sfârºitul lunii octombrie. Birou Comunicare

Restituirea TVA clienþilor
strãini persoane fizice non UE

    Colectivul a produs mai mult de 10 mii de înregistrãri
muzicale simfonice pentru Fondul Radio din Ucraina în
decursul celor 88 ani de istorie creativã abundentã. A fost
creatã o colecþie unicã, care cuprinde lucrãrile muzicii clasice
naþionale, creaþiile compozitorilor ucrainieni moderni ºi
capodoperele muzicii clasice mondiale.
   Orchestra a fost perfecþionatã printr-o colaborare cu dirijorii
proeminenþi ai secolului XX: Mykola Kolessa, Nathan Rakhlin,
Oleksandr Klimov, Gennady Rozhdestvensky, Isaac Pain,
Stefan Turchak, Arild Remmerit, Rikkardo Kapasso. Herman
Adler, Mykhailo Kanershteyn, Petro Polyakov, Kostyantyn
Simeonov.
   Din 2005, Orchestra simfonicã a fost condusã de Volodymyr
Sheiko – Dirijor ªef ºi Director artistic.
   Sub supervizarea lui Volodymyr Sheiko ca ºi dirijor, Orchestra
a înregistrat mai mult de 280 capodopere ale muzicii mondiale
ºi capodopere ucrainiene, contribuind astfel la îmbogãþirea
tezaurului naþional radiofonic.
   Interpretãrile cele mai de succes ale Orchestrei au avut loc
pe scenele principale ale capitalei Ucrainei, precum Societatea
Naþionalã Filarmonicã a Ucrainei, Palatul Naþional al Ucrainei
ºi Opera Naþionalã a Ucrainei.

Orchestra va fi compusã din 36 de instrumentiºti, iar pe acordurile
vieneze va dansa Corpul de Balet „ANIKO BALLET”.
   Biletele sunt puse în vânzare la Agenþia Teatralã, situatã la
intrarea în sala de spectacole a Palatului Culturii “Teodor
Costescu”.

Programul Agenþiei Teatrale este urmãtorul:
LUNI-JOI, orele 08:30-11:00 ºi 12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00

Preþul unui bilet este de: 150 lei - jos în salã ºi 120 lei la balcon.
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele 08:30-
16:00, la tel. 0733/033071 sau la email:
rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

este recunoscutã pentru arta sa pe plan naþional ºi
internaþional. Timp de mai multe decenii, activitatea

Orchestrei a contribuit la îmbogãþirea tezaurului culturii
naþionale muzicale. Orchestra Simfonicã Radio din

Ucraina a fost creatã în 5 Octombrie 1929.

Partidul Naþional Liberal are
soluþii pentru a apãra siguranþa
cetãþeanului ºi ordinea publicã, propuse
prin mai multe proiecte de lege depuse
în Parlament, dar majoritatea PSD
blocheazã adoptarea lor.
PACHETUL DE LEGI PNL PENTRU

SIGURANÞA CETÃÞEANULUI
- Abrogarea Recursului
Compensatoriu, adoptat de PSD, care
a dus la eliberarea anticipatã a infractorilor
violenþi – proiect de lege depus de #PNL în
ianuarie 2019, blocat de PSD la Camera
Deputaþilor.
- Implementarea Sistemului „Alertã copil
dispãrut”, care reglementeazã difuzarea
imediatã cãtre public a informaþiilor privind
dispariþiile de copii – proiect de lege depus
de PNL în august 2019, refuzat de PSD sã fie
adoptat în regim de urgenþã.
- Înãsprirea pedepselor – închisoare pe viaþã
pentru infracþiunile de omor cu violenþã
deosebitã sãvârºite în special asupra femeilor

Siguranþa cetãþeanului
Partidul Naþional Liberal are soluþii pentru a apãra

siguranþa cetãþeanului ºi ordinea publicã

ºi copiilor – proiect de lege depus de PNL în
august 2019, blocat de PSD la Senat.
- Implementarea sistemului de supraveghere
cu brãþarã electronicã pentru condamnaþii
eliberaþi condiþionat pentru fapte comise cu
violenþã – proiect de lege PNL depus în 2015,
blocat de PSD la Camera Deputaþilor.
   Alãturi de consilierii locali liberali am
propus ºi la nivelul municipiului Drobeta
Turnu Severin mai multe mãsuri care sã ducã
la creºterea gradului de siguranþã a cetãþenilor.
- Am solicitat conducerii Poliþiei Locale sã

 continuare în pag. 9
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Se zice cã marele Will ar fi spus:
„Întotdeauna mã simt fericit, ºtii
de ce? Pentru cã nu mã aºtept la

nimic de la nimeni”.
Pãºind prin istorie

cu ochii închiºi
   Poate nu am dreptate dar, privind
retrospectiv, mi se pare cã o mare
parte a istoriei noastre am parcurs-
o cu ochii închiºi. Ochi pe care nici
în prezent nu ne prea grãbim sã-i
deschidem. O fi un defect genetic?
O fi lenea ancestralã care ne
îndeamnã la somnolenþã perpetuã,
sau doar o manifestare exterioarã
a nepãsãrii noastre cronice?
   Este deja demonstrat, cu douã mii
de ani în urmã n-am vãzut cã
romanii construiau un pod peste
ditamai Dunãrea cu scopul de a-ºi
trece oºtile. ªi ne-au cucerit. Ne-au
furat tezaurul þãrii, ne-au luat tinerii
ºi femeile în lungi convoaie de
sclavi, ne-au exploatat aurul ºi
argintul timp de douã sute de ani.
ªi, poate unic în istoria lumii, noi,
poporul cu ochii închiºi, ne
mândrim azi cu aceastã înfrângere,
socotind-o cea mai importantã
realizare a istoriei naþionale. Înclusiv
azi, dupã 20 de secole, printr-o
neînþeleasã contorsionare a
sentimentului naþional proslãvim în
imnul þãrii bucuria de-a fi fost
supuºi, tâlhãriþi, violaþi de romani.
Mai târziu, n-am observat cã
flãmândele neamuri ale hunilor
oprite din rãtãcire în Câmpia
Panoniei vor râvni la frumuseþea ºi
bogãþia Transilvaniei. ªi au cotropit-
o, au spus cã-i a lor din totdeauna
ºi au refuzat sã plece de acolo timp
de sute de ani. Apoi, tot cu ochii
închiºi, am acceptat entuziaºti regi
strãini care, din tatã în fiu, ne-au
condus precum bastonul alb pe orbi,
timp de 78 de ani.
   Aveam pleopele lãsate peste
ochi atunci când cãminul
strãmoºilor a fost sfârtecat în
bucãþele de nu mai aveam un loc
al nostru nici pentru a pune
scaunele guvernului devenit
voiajor. Nu aveam ochii deschiºi
nici atunci când am fost târâþi,
complet ne pregãtiþi, în prima
mare conflagraþie mondialã. Din
cauza orbirii noastre, atunci când
întreaga Europa lupta hotãrâtã cu
arma în mânã pentru cauze pe care

În þara ochilor închiºi
le vedea ca fiind juste, noi am
orbecãit. Am fost, pe rând, þarã
neutrã, þarã beligerantã, þarã în stare
de armistiþiu, þarã necombatantã ºi
din nou þarã beligerantã. În rãzboiul
acela absurd ca toate rãzboaiele,
noi nu am vãzut mitralierele ºi
tunurile inamicului ºi ne-am
bulucit, cu ochii închiºi ºi gândul
la îndurarea Dumnezeeascã, cãlare
pe telegari, cu sabia goalã în mânã,
sau pedeºtri cu piepturile învelite
în pijamale, spre a opri cu carnea
copiilor noºtri ploaia de plumb
ucigaº.
   Nu am deschis ochii nici când,
în primele decenii ale secolului al
XX-lea, conaþionalii mânã în mânã
cu alogenii au început sã fure pe
rupte din bunurile noastre ºi nici
când fãrã arme, fãrã echipament,
fãrã o minimã pregãtire militarã, cu
o armatã improvizatã ºi subminaþi
din interior de politicieni vânzãtori
de þarã, am fost împinºi în al doilea
Rãzboi Mondial. Pãstrând tradiþia
ochilor închiºi, nu am vãzut
sufletele celor circa 300.000 de
tineri sfârtecaþi de fier ºi plumb
înãlþându-se la cer ºi nici durerea
sângerie a suferinþei sutelor de mii
de soldaþi români azvârliþi în
gulagurile Siberiei.
   Nu am vãzut nici când, poate
ultimul mare patriot român, Ion
Antonescu, a fost trãdat, vândut
sovieticilor ºi apoi împuºcat ca un
câine. Ne-am comportat ca orbii
când un beþiv notoriu, mare iubitor
de whisky ºi ºampanie, prin simpla
mâzgãliturã pe un ºerveþel al
restaurantului în care îºi satisfãcea
viciul ne-a aruncat pentru lungi
decenii în gura hulpavã a marelui
ucigaº sovietic. Tot noi suntem aceia
care am mers, cu ochii închiºi, pe
marele drum al socialismului
multilateral dezvoltat ºi am suportat,
tot cu pleoapele coborâte, o revoluþie
care n-a fost revoluþie ºi trãim acum
o democraþie care nu seamãnã deloc
a democraþie.

Mircea Eliade este ºi
nu este de acord

   Dupã modul în care a fost expusã
mai sus, istoria noastrã pare scurtã,
pare tristã ºi pare a fi opera
exclusivã a celor ce ne-au tot

stãpânit. De acord ºi nu cu aceastã
pãrere, eruditul Mircea Eliade
descria astfel, sintetic, istoria
românilor: „Noi, Românii, nu avem
niciun motiv sã idolatrizãm Istoria.
Printre neamurile fãrã noroc, ne
numãrãm în frunte.
   […] Cu ce am idolatriza, noi,
românii, Istoria? Descindem dintr-
unul din neamurile cele mai
numeroase din lume ºi praful s-a
ales de el; nici mãcar limba nu i se
mai cunoaºte”.
   Cu o viziune, diferitã de aceea a
poporului cu ochii închiºi, Eliade nu
dã vina pe noi, pe orbirea ºi
nepãsarea românilor în confruntarea
cu viitorul. El invocã în apãrarea
noastrã lipsa de noroc (!), invazia
slavã ºi Occidentul. Acuzã mai ales
Occidentul care ne-ar fi lãsat singuri
în calea nãvãlirilor barbare ºi a
expansiunii otomane: „Pe noi, timp
de cinci secole, ne-a scos din istorie
victoria Imperiului Otoman; ºi
aceastã victorie se datoreazã
neputinþei occidentalilor de a se uni
împotriva unui duºman comun. […]
Istoria se fãcea în Apus; fãrã noi,
datoritã ºi sângelui nostru.
Occidentalii nu stãteau nici ei cu
mâinile în sân, ci se luptau; dar se
luptau între ei. Evident, lupta aceasta
între fraþi, veri ºi cumnaþi, nu putea
avea aceeaºi sângeroasã intensitate
ca, prin pãrþile noastre, lupta cu turcii
ºi tãtarii. Se ardeau oraºele în apus,
dar parcã tot mai rãmânea ceva.
Occidentul e bogat în ruine ºi toate
sunt istorice. La noi, nu rãmânea
nimic, nicio urmã. Încã din timpul
nãvãlirilor barbare, oamenii
învãþaserã cum sã-ºi ardã satele ºi
sã le refacã primãvara urmãtoare. În
timpul acesta, la o mie, douã de
kilometri spre Apus, se înãlþau
catedralele, se îmbogãþeau castelele,
se înfrumuseþau mânãstirile ºi
oamenii aveau prilejul, mãcar la
rãstimpuri, sã citeascã pe sfinþi, pe
teologi ºi pe poeþi, sã înþeleagã cã
sunt oameni ºi sã se bucure cã
trãiesc omeneºte - iar nu ca fiarele
sãlbatice, prin munþi, prin pãduri, ca
strãmoºii noºtri, care nu aveau altã
vinã decât aceea de a se fi nãscut în
calea rãutãþilor”.
   ªi, patriot adevãrat, Eliade nu-ºi

pierduse încrederea în români. Nu-
i putea incrimina: „Românii nu au
sabotat istoria”, ne spune el, „Au
înfruntat-o ºi i-au rezistat din toate
puterile lor”.

Realitatea de azi, lipsitã de
curtoazie, îl contrazice pe Eliade
   Dacã cineva poate spune cã dupã
1989 românii au vãzut drumul ce li
se aºterne în faþã ºi cã ºi-au
înfruntat soarta „din toate puterile
lor”, acela fie este idiot, fie este
parte a acelora care profitã din plin
de orbirea noastrã. Realitatea
demonstreazã, prin cuvântul sec al
cifrelor, nu numai cã am fost orbi,
dar cã nici nu ne-a pãsat de ceea
ce se întâmplã! Realitatea de azi
aratã cât se poate de convingãtor cã
nu am întrezãrit distrugerea
programatã a economiei României,
prãbuºirea þãrii în adâncul fiinþei sale
ºi cã nu ne-am luptat, nu am schiþat
niciun gest notabil, pentru a o stopa!
Mai mult, ea, realitatea nemiloasã,
ne spune cã asemenea
somnambulilor, ca aflaþi în transã,
ca drogaþi, noi, românii, am pus în
mod voluntar umãrul la definitivarea
tragediei statului român. De-ar fi trãit
aceste vremuri, ar mai fi afirmat
Eliade cã „Românii nu au sabotat
istoria”? Ar mai fi spus el, pentru
posteritate, cã românii au înfruntat
istoria potrivnicã ºi „i-au rezistat din
toate puterile lor”? Ne-ar trebui cãrþi
câte într-o bibliotecã pentru a
descrie dezastrul ºi dimensiunea
nepãsãrii noastre…
Aranjament grafic - I.M.

Teodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Adevãrul este cã Democraþia este
cel mai bun sistem de guvernare, cu
toate cã are multe hibe. Aristotel
credea cã Republica este cea mai bunã
formã de guvernãmânt. Mã rog, dupã
atâtea mii de ani de experimente, ne-
am dat seama cã democraþia este un
sistem intermediar ºi trebuie sã
tindem cãtre altceva sau omenirea va
ajunge într-o crizã profundã.

Treaba cu democraþia este cã orice
cretin cu bani sau fãrã poate sã ajungã
în funcþii publice. Cã legea poate fi
negociatã de cei puternici ºi se aplicã
mai blând la cei cu putere, influenþã
ºi bani ºi chiar deloc, în numite
situaþii. Într-o democraþie conteazã
foarte mult relaþiile. Poate chiar mai
mult decât eram noi obiºnuiþi în
comunism. E adevãrat cã românii de
dinainte de 1989 nu erau ºi capitaliºti.
Nu exista o culturã a capitalului, nu
exista proprietate economicã privatã.
Aveai nevoie de relaþii sã faci rost de

Cine minte în politicã sã stea pe margine mãcar un mandat
ceva, sã promovezi, sã iei un examen,
sã pui mâna pe o autorizaþie, un
salam, chiar dacã pãrea imposibil de
procurat la un moment dat. De obicei
relaþiile nu existã fãrã favoruri ºi în
unele cazuri fãrã foloase. Unii spun
cã e vorba de mitã.

Sunt multe chestii comune între
democraþie ºi comunism. În special
oamenii sunt la fel de buni ºi la fel
de rãi. Existã lãcomie în ambele
sisteme ºi o mãsurã egalã de prostie.
Viaþa e finitã, chiar ºi democraþia, dar
prostia este eternã. Ea transcende
secolele ºi regimurile politice. O
regãseºti în orice epocã, indiferent de
cât de evoluatã era ºtiinþa, tehnica,
indiferent de cât de avansate erau
descoperirile în toate domeniile. În
ciuda acestui lucru, pe planetã s-a
pãstrat în mod constant, de la apariþia
omului, acest fenomen perpetuu
numit prostia.

Ea nu are limite ºi graniþe. Este o

împletire între inculturã, lipsa
abilitãþilor intelectuale, a IQ-ului. Mã
rog, o sumã de factori. Nu au legãturã
cu etica sau cu moralitatea. Pur ºi
simplu prostia este indubitabilã,
implacabilã, inexorabilã.

Aºadar, în democraþie, orice idiot
poate alege ºi, mai grav poate sã fie
ales. Acesta este unul din riscurile
majore ale democraþiei. Totul este la
mâna omului ºi a partidelor. Partidele
sunt conduse de oameni ºi nu de
maºini. Selecþia elitelor este fãcutã de
oameni. Intervine subiectivitatea ºi de
aici pot apãrea promovãri pe bazã de
nepotisme ºi alte criterii care nu au
legãturã cu profesionalismul,
priceperea, etica ºi alte criterii specific
unei societãþi conduse de elite.

Democraþia este viabilã, dacã are
ca fundamente o societate cu o culturã
ºi un sistem de educaþie bine pus la
punct ºi performant. O societate în
care omul este educat ºi ºtie sã
evalueze performanþa ºi sã aprecieze
elitele. Pentru cã nu tot timpul elitele
se regãsesc printre politicieni ºi
politicienii printre elite. Totuºi în
Republicã elite conduc ºi nu „plebea”,
chiar dacã vorbim de drepturi
inalienabile ºi egalitatea de ºanse.
Este adevãrat, în afaceri se poate vorbi
de egalitate de ºanse. Nu e nevoie de
o culturã vastã pentru un comerciant
sau pentru un antreprenor. Dar elitele
trebuie sã fie predominante în toate
domeniile de activitate: educaþie,

cercetare, sãnãtate, administraþie,
armatã. Ce ar însemna cercetarea fãrã
elite? Sau o academie fãrã elite?

România s-a depopulat de elite ºi
la posturile publice din democraþia
localã au acces tot mai mulþi proºti ºi
nepregãtiþi sau deprofesionalizaþi. De
la atâta politicã nu mai ºtiu nici
meseria lor de bazã. Unii nici nu au
meserie ºi politica ºi gargara sunt
singurele lor meserii. Este cazul unor
primari care nu au nici mãcar
Bacalaureatul, dar sunt gospodari.
Sigur cã partea cu gospodarul e
partea frumoasã. Cea mai
complicatã e corupþia, pentru cã ºi
unul cu studii superior poate fura la
fel de mult ca unul cu studii medii
sau invers. E vorba de civilizaþie ºi
de educaþie acumulatã de-a lungul
unor generaþii, asumatã la nivelul
ADN ºi în conºtinþa publicã.

Ce te faci în democraþie cu instituþia
responsabilitãþii în politicã pentru cei
aleºi ºi pentru cei numiþi? Nu îi poate
trage nimeni la rãspundere, decât
electoratul. Este o relativitate mare ºi
subiectivitate în domeniu ºi se poate
foarte greu reglementa pedepsirea
politicienilor mincinoºi. Cei care
promit orice pentru a ajunge la ciolan,
apoi încep sã explice de ce nu se
poate. Ar fi greu de conceput un
mecanism care sã le mãsoare
minciunile ºi realizãrile ºi apoi sã
dispunã sancþiuni. Ar trebui încercat.

 ªtefan Bãeºiu
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Daniel Cîrjan, Viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin

prezinte urgent un plan concret de înfiinþare a unui post de poliþie
permanent pentru Schela Cladovei ºi Gura Vãii! Locuitorii din Schela
Cladovei ºi Gura Vãii au nevoie de protecþie ºi siguranþã pentru ei ºi
copiii lor exact ca toþi severinenii!
- Am propus alãturi de consilierul local Puicãnescu Iorgu montarea unuisistem
de supraveghere video pentru Schela Cladovei, ºi anume: în zona ªcolii
generale în Schela de sus, în zona Grãdiniþei de pe Calea Timiºoarei, precum ºi
în zona blocurilor. E nevoie în aceastã zonã de creºterea siguranþei cetãþenilor.
- Vom propune mãsuri concrete mai drastice în ceea ce priveºte accesul
cãruþelor pe strãzile din municipiul Drobeta Turnu Severin. Printre altele,
vom propune mãsuri dure cu privire la sancþionarea celor care nu respectã
legea ºi circulã pe strãzi pe care nu au voie, precum ºi interzicerea accesului
cãruþelor pe anumite strãzi pe care azi au acces, cum ar fi Splaiul Mihai
Viteazu, bulevard intens circulat pe care nu au ce cãuta cãruþele. Aceste
cãruþe, caii scãpaþi de sub control, s-au înmulþit pe strãzile din oraº ºi
prezintã pericol real public pentru ºoferi dar mai ales pentru copii.

Partidul Naþional Liberal are soluþii...
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Cu durere în suflet, am participat
astãzi (marþi, 24 septembrie 2019 -
n.r.) la slujba de mutare în veºnicie a
celui pe care îl considerãm un dar al
lui Dumnezeu fãcut Mãnãstirii
Topolniþa, pãrintele stareþ Arhimandrit
Pavel Nicolãescu.

Aºadar, marþi, 24 septembrie 2019,
într-o zi mohorâtã de toamnã în care
cerul a zãbovit clipe îndelungate în
a-ºi vãrsa “lacrimile” peste
comunitatea îndureratã de la
Mãnãstirea Topolniþa, începând cu
ora 09.00, a fost sãvârºitã Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Siluan, Episcopul
românilor ortodocºi din Ungaria ºi
locþiitor al Episcopiei Daciei Felix
împreunã cu Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, iar începând cu orele 11.30
a avut loc slujba prohodirii la care au
slujit Preasfinþitul Pãrinte Lucian,
Episcopul Caransebeºului,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
Preasfinþitul Pãrinte Siluan, Episcopul
românilor ortodocºi din Ungaria ºi
locþiitor al Episcopiei Daciei Felix ºi
Preasfinþitul Pãrinte Emilian Criºanul,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Aradului, alãturi de numeroºi
ieromonarhi, preoþi ºi diaconi ºi un
numãr foarte mare de credincioºi,
veniþi sã-ºi conducã pe ultimul sãu
drum pãmântesc pe duhovnicul lor.

La finalul Sfintei Liturghii,
Preasfinþitul Pãrinte Siluan a aºezat
la sufletele credincioºilor un
cuvânt de binecuvântare, iar la
finalul slujbei de prohodire
pãrintele Mihai Zorilã, vicar
eparhial al Eparhiei mehedinþene,
a prezentat viaþa ºi activitatea
pãrintelui stareþ ºi Preasfinþitul
Pãrinte Lucian a adus un frumos
cuvânt de mângâiere, dar ºi de
binecuvântare pentru creºtinii
îndureraþi.

*
Scurtã prezentare biograficã
Preacuviosul Pãrinte Stareþ a vãzut

lumina zilei la data de 22 august 1964,
în localitatea Godeanu din judeþul
Mehedinþi, puþin mai sus de
mãnãstirea Topolniþa, din tatãl
Dumitru, devenit dupã moartea soþiei
sale Maria, monahul Dimitrie de la

Pãrintele Arhimandrit Pavel Nicolãescu a fost prohodit la
Mãnãstirea Topolniþa

Motto: ”[…]
Din codru rupi o rãmurea
Ce-i pasã codrului de ea!
Ce-i pasã unei lumi întregi
De moartea mea!”

(G. Coºbuc, Moartea lui Fulger) 

Vodiþa, primind numele de Petru. Îºi
va petrece frumoºii ani ai copilãriei
alãturi de fraþii sãi, Nicolae, devenit
mai târziu ieromonahul Nicodim de
la Vodiþa ºi apoi Preasfinþitul nostru
Episcop Nicodim al Severinului ºi
Strehaiei, fratele cel mic, Ion, care a
îmbrãcat ºi el haina monahalã,
devenind pãrintele stareþ Ioanichie
de la Vodiþa ºi rãbdãtoarea ºi blânda
lor sorã, Elena.

ªcoala Primarã o face în satul natal,
bucurându-se de farmecul unor
locuri minunate, unde a deprins de
la dascãli minunaþi învãþãturile
necesare vieþii, dar ºi supravegheaþi
fiind de mama lor, Maria, întru a
împlini cele corecte, cinstite ºi drepte
ale vieþii, împletite cu bunãtatea ºi
blândeþea tatãlui Dumitru, care s-a
ostenit din toate puterile ca familia sã
aibã cele necesare traiului.

În urma absolvirii ºcolii generale,
se înscrie la Liceul Industrial nr. 3
din Drobeta Turnu-Severin, unde a
dat dovadã de multã seriozitate ºi
punctualitate la programul zilnic,
fiind apreciat atât de profesori, cât
ºi de colegi, liceu pe care l-a
absolvit în 1983 atunci când merge
în armatã, satisfãcându-ºi stagiul
militar în întregime.

Dupã terminarea stagiului militar,
paºii sãi s-au îndreptat din ce în ce
mai des spre Mãnãstirea Topolniþa,
vizitându-ºi fratele, unde a avut
bucuria ºi binecuvântarea lui
Dumnezeu sã stea în preajma
pãrinþilor duhovniceºti din acea
vreme, dintre care amintim pe
pãrintele Graþian Rãdac, stareþ al
Mãnãstirii timp de 47 de ani, pânã în
anul 1990. Acesta a fost stareþ într-o
perioadã foarte grea în care credinþa
era persecutatã; ºi pe pãrintele

V i c h e n t i e
Popescu, trecut la
cele veºnice în
1996, la vârsta de
91 de ani.

Într-un interviu
acordat unui
cotidian naþional
(Formula AS),
pãrintele stareþ
menþiona: „Am
avut ºi un mare
avantaj pentru
cã veneam aici,
la mânãstire la
Topolniþa, încã
din anii adoles-

cenþei, sã mã ºi spovedesc. Am
avut parte de o binecuvântare pe
care, poate, mulþi tineri nu o au: sã
stau de vorbã cu niºte pãrinþi buni,
duhovniceºti, chiar sfinþi aº
îndrãzni sã îi numesc”.

Tot în acel interviu era menþionat
faptul cã hotãrârea de a veni la
mãnãstire a fost din propria-i
convingere, iar duhovnicul sãu s-a
bucurat foarte mult când în 1987 a
hotãrât sã rãmânã alãturi de fratele
sãu, Nicodim, la aceastã mãnãstire.

A fost cãlugãrit ca monah în
seara zilei de 20 iulie 1990 de cãtre
pãrintele exarh de atunci, Caliopie
Georgescu.

În ziua de 5 august 1990, la
Mãnãstirea Lainici din Gorj, a fost
hirotonit ierodiacon de Preasfinþitul
Pãrinte Damaschin, episcop vicar
al Arhiepiscopiei Craiovei, iar
ieromonah a fost hirotonit în ziua
Schimbãrii la Faþã a Mântuitorului,
la data de 6 august 1990, pe
seama Mãnãstirii Topolniþa.
Duhovnicia a primit-o la hramul
mãnãstirii, pe 29 august 1990.

Dupã anul 1990, ºcolile teologice
îºi deschid mai mult porþile ºi pentru
personalul monahal cãruia, pânã
atunci, îi erau îngrãdite posibilitãþile
de a urma cursurile de zi sau chiar
fãrã frecvenþã. Astfel, în toamna anului
1990, pãrintele Pavel Nicolaescu se
înscrie la Facultatea de Teologie, din
cadrul Universitãþii Bucureºti, unde
în sesiunea din iunie 1994 i se
conferã titlul de licenþiat în teologie
la Teologie Pastoralã, având o
lucrare de excepþie despre Sfânta
Mãnãstire Topolniþa, pe care a
publicat-o mai târziu, devenind
astfel o lucrare de referinþã în
istoriografia de specialitate.

Prin decizia nr. 22 din 1 martie
1992 a Mitropoliei Olteniei,
ieromonahul Pavel este numit stareþ
al Mãnãstirii Topolniþa, iar între 1
ianuarie 2009 ºi 1 noiembrie 2010
a deþinut ºi funcþia administrativã
de exarh al mãnãstirilor de
Episcopia Severinului.

La propunerea Înaltpreasfinþitului
Teofan, Mitropolitul Olteniei, ºi prin
aprobarea Sfântului Sinod al B.O.R.
i-a fost acordat rangul de Arhimandrit.

Sub stãreþia Sfinþiei Sale, graþie
spiritului sãu practic ºi de bun
organizator, Mãnãstirea Topolniþa a
dobândit o strãlucire, devenind un loc
de pelerinaj, dar ºi trãire
duhovniceascã prin excelenþã.

În interviul mai sus amintit,
pãrintele ne spune urmãtoarele: “Am
aproape 30 de ani de vieþuire în
Topolniþa, care au trecut parcã mult
prea repede, ºi cu fapte, din partea
mea, parcã prea puþine. Dar sunt tare
bucuros cã am venit ºi m-am
cãlugãrit aici, cãci mânãstirea
aceasta mi-a fost tare dragã încã
din copilãrie. Deºi am fost ºi în alte
pãrþi, chiar ºi în Muntele Athos, n-
am simþit nicio lipsã în a trãi
duhovniceºte aici, în liniºtea pe
care, mulþumim lui Dumnezeu, încã
o posedã mânãstirea noastrã”.

În cei aproape 30 de ani de stãreþie,
pãrintele arhimandrit Pavel
Nicolaescu a îmbinat foarte bine
lucrurile Martei cu cele ale Mariei,
astfel încât lucra cu conºtiinciozitate
la lucrãrile pe care le demarase la
bisericile din jurisdicþia mãnãstirii ºi,
cu atât mai mult, se ocupa de
sufletele credincioºilor, ducându-i la
limanul mântuirii pe fiecare în parte.

“Suntem fericiþi cã aparþinem
acestui neam care-ºi cinsteºte morþii,
eroii ºi sfinþii, pentru cã avem
convingerea cã toþi cei care au plecat
ºi s-au mântuit sunt într-o legãturã
cu noi ºi se roagã lui Dumnezeu
pentru noi. Noi ºtim asta ºi ne-o spun
ºi alþii care vin din afarã: ”Ce duh de
rugãciune este în Sfânta Bisericã!”.
Este duhul pãrinþilor care s-au nevoit
aici de atâþia ani; dacã ei nu ne-au
pãrãsit, suntem obligaþi ca nici noi
sã nu-i uitãm ºi sã-i avem în
rugãciunile noastre...”, aceste cuvinte
profunde rãmân ca un “testament”
pentru posteritate.
Raiul a înflorit primindu-vã, Pãrinte!

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
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Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de
emitere a acordului de mediu

Societatea SECOM S.A. anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Proiectului
regional  de dezvol tare a
infrastructurii de apã ºi apã uzatã
din judeþul Mehedinþi”, propus a
fi amplasat în urmãtoarele localitãþi:
UAT Drobeta Turnu Severin, UAT
Brezniþa-Ocol (Brezniþa-Ocol ºi
Magheru, Jidoºtiþa ºi ªuºiþa) UAT
Baia de Aramã (Baia de Aramã,
Brebina, Titerleºti, Bratilovu,
Negoeºti, Mãrãºeºti ºi Stãneºti),
Oraºul Vânju Mare, UAT Hinova
(Hinova, Bistriþa), Cujmir (Cujmir ºi
Aurora), Obârºia de Câmp (Obârºia
de Câmp ºi Izimºa), Braniºtea
(Braniºtea ºi Goanþa), Vânjuleþ, UAT
ªimian (ªimian, Dudaºu, Dedoviþa
Nouã, Cerneþi, Ergheviþa, Valea
Copcii, Dedoviþa Veche ºi Poroina),
UAT Izvoru Bârzii (Izvoru Bârzii,
Schinteieºti, Rãscoleºti, Halânga ºi
Puþinei) UAT Jiana (Jiana, Jiana
Mare, Cioroboreni, Jiana Veche,
Dãnceu), Burila Mare, UAT Strehaia
(Strehaia, Ciochiuþa, Hurduceºti,
Comanda).
    Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autoritãþii competente pentru
protecþia mediului din Drobeta
Turnu Severin, str. Bãile Romane nr.
3 ºi la sediul Societãþii SECOM S.A.
din Drobeta Turnu Severin, str. Carol
I nr. 53, judeþul Mehedinþi, în zilele
de luni – joi între orele 8,00 ºi 16,00
ºi vinerea între orele 8,00 ºi 14,00.
    Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia
mediului, Agenþia pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi.

 urmare din pag. 2
• Cursuri de introducere în IT
• Cursuri de programare
   În semestrul urmãtor, la cursurile
existente se vor mai adãuga ºi cele de
Roboticã ºi Editare Video. Cursurile
sunt dedicate copiilor cu vârste de
peste 7 ani pânã la 17 ani, iar elevii
sunt împãrþiþi în grupe de 6 pânã la 12
cursanþi. Astfel se creeazã dinamica
potrivitã pentru ca parcursul fiecãrui
copil sã fie personalizat în funcþie de
ritmul ºi metoda de rezolvare preferatã.

Povestea din spatele ªcolii...
   „Metoda de predare Logiscool
combinã armonios jocul cu principiile
de programare. În timpul cursurilor,
elevii înþeleg noþiuni de programare,
realizând propriile proiecte-jocuri, iar
aceastã experienþã personalã a
succesului stã la baza motivaþiei lor
de a exersa ºi de a-ºi menþine interesul
pentru programare. Întrucât platforma
Scoolcode este disponibilã online,
elevii o pot accesa ºi de acasã pentru
a exersa”, ne-a declarat Olivian

Bratiloveanu, Manager Logiscool
Drobeta-Turnu Severin.
   Cursanþii au la dispoziþie în locaþie
tot echipamentul necesar, care
formeazã un spaþiu deschis imaginaþiei
ºi creaþiei, copiii fiind încurajaþi sã-ºi
descopere ºi latura creativã.

Cum te poþi înscrie la lecþiile
demonstrative gratuite?

   Înainte de începerea cursurilor,
pãrinþii ºi copiii pot participa gratuit la
lecþii demonstrative, acesta fiind primul
pas spre a afla cum pot ajunge

utilizatori activi ai tehnologiei
înþelegând principiile de programare.
   Pentru pãrinþi este un prilej atât
pentru a afla despre metoda de
învãþare aplicatã, cât ºi pentru a
primi rãspunsuri la toate întrebãrile.
   Înscrierile pentru cursuri sau lecþiile
demonstrative se pot face direct pe site,
aici: https://www.logiscool.com/ro/
school/severin
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DOCUMENTE INEDITE: IOAN G. BIBICESCU (2)  Tudor Rãþoi

Cel mai stãruitor gând al sãu,
în aceastã ordine, a fost pregãtirea
marii lui biblioteci spre a o dãrui
Severinului ºi Mehedinþiului, dupã o
maturã chibzuinþã dar ºi ca expresie
a dorinþei clar mãrturisite ca, în fine,
“sã dau fiinþã dorului demult hrãnit
în sufletul meu, de a lãsa, dupã
trecerea mea din viaþã, compatrioþilor
mei ºi, cu deosebire, iubiþilor mei
mehedinþeni, un mijloc de a se
continua rãspândirea culturii ºi în
generaþiile viitoare”. “Cu acest gând,
de mulþi ani, am adunat, pe cât mi-a
fost cu putinþã, o bibliotecã formatã
mai ales din cãrþile privitoare la
cãrþile româneºti ºi la istoria
neamului nostru”.

Altã avere  Bibicescu n-a prea avut.
A avut douã soþii, însã nici una nu i-
a dãruit copii. Celei de-a doua soþii,
i-a lãsat moºtenire dupã moarte
mobila din casã, dupã cum rezultã
dintr-un articol publicat în 1937 în
revista “Natura” de cãtre Pompiliu
Costescu, nepotul ctitorului Palatului
Cultural din Turnu Severin. În afarã
de aceasta, fostul guvernator ar mai
fi avut  „47 acþiuni B.N.R., de câte 500
lei bucata, 80.000 lei în bonuri ºi
mobila din casã. 40 acþiuni le-a lãsat
bibliotecii din Severin iar 7 acþiuni –
unui servitor care l-a îngrijit cu un
rar devotament pânã la moarte.
Mobila a lãsat-o soþiei sale iar 80.000
mii lei în bonuri, care pe atunci nu
valorau nici 20.000 mii lei, i-a lãsat
la cei patru nepoþi ai sãi”4. Unul dintre
aceºti nepoþi a fost Tiberiu Bibicescu,
fiul lui Bãluþ, unul din fraþii
bancherului. Tiberiu a fost medic
colonel, ºef al Spitalului Militar din
Severin, a luptat la Mãrãºeºti în 1917
ºi a fost decorat cu Ordinul Coroana
României, iar în timpul regimului
comunist - condamnat patru ani la
Ocnele Mari pentru „omisiune de
denunþare”. Soþia lui a fost medicul
ºef al Portului din Turnu Severin,

familia lor donând, ºi ea, cãrþile
deþinute bibliotecii ce purta numele
unchiului.

Este un fapt arhicunoscut cã, la
moarte, la 2 mai 1924, I.G. Bibicescu
era un om sãrac, încât a trebuit sã fie
înmormântat pe banii Bãncii Naþionale
în cimitirul ortodox al oraºului Turnu
Severin. Cripta se aflã în faþa capelei
cimitirului ortodox (vechi) de astãzi ºi
face aproape corp comun cu aceea în
care se odihnesc Teodor Costescu ºi
membrii familiei sale.

Sãrac în cele materiale ºi efemere,
Bibicescu a fost, în schimb, bogat în
alte privinþe, înþelegând prin aceasta
dimensiunea culturalã a operei lui.
Mai întâi trebuie menþionate lucrãrile5

pe care le-a scris ºi le-a tipãrit în
folosul generaþiilor ce aveau sã-i
urmeze. În al doilea rând, dar la fel
de semnificativã se înfãþiºeazã
lucrarea lui de mecenat, ca investiþie
de suflet ºi filantropicã de foarte multe
ori, sãvârºitã în beneficiul unor
oameni, societãþi, fundaþii, ºcoli sau
instituþii de culturã. Adesea aceste
gesturi i-au avut ca destinatari pe
românii din afara graniþelor de pânã
la 1918 ale României, fie cã a fost
vorba despre reviste, ziare ºi alte
publicaþii ale acestora, sau despre
biserici, ºcoli ºi alte instituþii cu
propensiune identitarã. În multe
împrejurãri, ca fruntaº al Bãncii
Naþionale, Bibicescu n-a fost singurul
în postura de sprijinitor, adesea în
actele de caritate au fost pomenite ºi
numele lui Eugeniu Carada, Anton
Carp sau Emil Costinescu, însã
Bibicescu pare sã fi cules cea mai
mare parte a recunoºtinþei, fiindcã el
era ºi autor dar ºi intermediar pe lângã
ceilalþi, atunci când se cereau gesturi
de amplitudine mai înaltã.

În acelaºi timp, el i-a cunoscut pe
acei români la ei acasã. Timp de mai
mulþi ani a mers în Transilvania, la
Vâlcele, unde a gãsit “reazim alintãtor
în vitalitatea ºi frumuseþea versului

popular aflat de la rapsozi
transilvãneni”6. A cules acele comori,
apoi s-a documentat în vederea
structurãrii lor într-un volum pe care-
l va publica în 1895 sub titlul Poesii
populare din Transilvania, un tom
rãmas de referinþã în domeniu, dupã
cum se va putea constata din studiul
de la sfârºitul acestei lucrãri, prin
conþinutul bogat în inedite ºi variante
(doine, balade etc.) ºi care a fãcut din
Bibicescu un folclorist, deºi el nu era
specialist al acestei discipline.

Aºadar, un Bibicescu complex,
plurivalent, angajat, care iese la
suprafaþã dincolo de lipsa lui de
apetenþã pentru mondenitate. O
personalitate în aparenþã de plan
secund, în pofida numeroaselor sale
prezenþe publice, un tip de personaj
despre care s-a spus chiar cã “nu a
purtat corespondenþã, deºi erau la
modã epistolele” ºi cã nu “a practicat
formula jurnalului, nu a arhivat

documente de familie ºi nici de
amiciþie (subl. ns.), deºi amicii nu
i-au lipsit”7. În realitate, astãzi, pe
lângã faptul cã bibliografia despre
fostul guvernator al Bãncii Naþionale
însumeazã un numãr important de
titluri8, personalitatea lui rãzbate ºi
din documentele apãrute de-a lungul
vremii în legãturã cu alte
personalitãþi ale epocii, C.A. Rosetti,
de pildã, sau cu alþi fruntaºi ori
evenimente ale sfârºitului de secol
XIX ºi începutului de secol XX. De
asemenea, acum mai bine de douã
decenii a apãrut chiar un volum
de corespondenþã I.G. Bibicescu9,
însã, din pãcate, neprecizând sursa
din care provin documentele, deºi
acestea nu par îndoielnice, lucrarea
este susceptibilã de rezerve,
neîntrunind rigorile cerute de un
asemenea gen de abordãri.

4 Ileana Roman, Tudor Rãþoi, op. cit.,, p. 24.
5 Sunt de menþionat în aceastã ordine:
Miºcarea poporaþiunii în România de la 1870 la 1878,Tip.
Românul, 1880;
Embaticul. Rãscumpãrarea lui, Tip. Carol Göbl, 1881;
Cât sufãr þãranii. Tocmeli agricole, Tip. Carol Göbl, 1882;
Raportul secþiunii comerciale, prezentat la Congresul economic
de la Iaºi din 1882;
Cercetãri asupra crizei ºi cauzele ei, Tip. Carol Göbl, 1885;
Poesii populare din Transilvania, Imprimeria Statului, 1885;
1848 în România, Tip. Carol Göbl, 1898;Sunt persecutaþi evreii în
România, Voinþa Naþionalã, 1902; În cestiune agrarã, Tip. Carol Göbl,
1907;Les revendications de la Roumanie, Tip. Carol Göbl, 1913;
Rectificãri ºi constatãri cu privire la Banca Naþionalã a României,
Imprimeria B.N.R., 1914;Opt ani în Banca Naþionalã a României,

f.e., 1921.
6 Ileana Roman, Tudor Rãþoi, op. cit., p. 32.
7 Ileana Roman, Tudor Rãþoi, op. cit., p. 23.
8 Petre Drãgãnescu-Brateº, Viaþa ºi opera lui Ioan G. Bibicescu,
Bucureºti, Institutul de Arte Grafice “Tiparniþa“, 1938; I.C.
Chiþimia, I.G. Bibicescu ºi folclorul Transilvaniei.
Prefaþã la vol. “Poezii populare din Transilvania”, reeditã de Editura
Minerva, 1970; Dan Buciumeanu,
Comori de carte veche româneascã ºi strãinã în Biblioteca I.G.
Bibicescu, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1996;  Ileana
Roman, I.G. Bibicescu sau viaþa ca operã, Timiºoara, Editura
Prier, 1998; Ileana Roman, Tudor Rãþoi (coord.),
Dicþionarul enciclopedic al judeþului Mehedinþi, Editura Prier, 2003; Ileana
Roman, Tudor Rãþoi,Excelenþe severinene Vol. I, Editura Prier, 2017.
9 Este vorba despre volumul scos de Virgiliu Tãtaru (vezi nota 2).

 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

Cu adâncã tristeþe anunþãm
trecerea în nefiinþã, dupã o grea
suferinþã, a profesorului Nicolae I.
Chipurici, desãvârºit profesionist al
Arhivelor Naþionale.
   Dupã absolvirea Facultãþii de Istorie
- Filologie, secþia Istorie, din cadrul
Universitãþii „Babeº - Bolyai” Cluj ºi
un periplu de un an în învãþãmânt,
începând cu 1 octombrie 1958 s-a
aºezat în slujba Arhivelor Naþionale,
fiind încadrat la Serviciul Regional al
Arhivelor Statului Craiova.
   La 1 ianuarie 1960 este numit în
funcþia de ºef al Filialei Arhivelor
Statului din Turnu Severin, instituþie
pe care, cu loialitate avea sã o
pãstoreascã pânã la 31 august 1995,
când s-a pensionat.
   În cei 36 ani petrecuþi în Arhivele

IN MEMORIAM NICOLAE CHIPURICI
Statului, s-a preocupat constant
pentru promovarea instituþiei,
creºterea substanþialã a bazei
documentare ºi, nu în ultimul rând,
depunerea tuturor eforturilor pe lângã
autoritãþile locale ºi centrale, pentru
ridicarea unui local destinat Arhivelor,
lucrãrile începute în anul 1978 fiind
finalizate la sfârºitul lui august 1981.
   În paralel, a desfãºurat o bogatã
activitate de cercetare ºtiinþificã
publicând sute de studii, articole ºi
comunicãri în periodice ca: „Revista
Arhivelor”, „Arhivele Olteniei”,
„Historica”, „Drobeta”, „Studii Vâlcene”,
„Tribuna”, „Orizont”, „Rãstimp”, etc.
   De asemenea, a semnat singur ºi în
colaborare aproape 30 de lucrãri,
valorificând tezaurul arhivistic local.
Din pãcate, familia oamenilor de ºtiinþã
din judeþul Mehedinþi, ºi nu doar, a
pierdut o mare valoare arhivisticã.
   Pentru zestrea istoriograficã lãsatã
comunitãþii ºtiinþifice locale, i-a fost
acordat Premiul de Excelenþã de
cãtre Primãria municipiului
Drobeta-Turnu Severin.
   Prin toate acestea, memoria
Domniei Sale va rãmâne vie în
sufletele noastre.

Dumnezeu sã-l odihneascã!
Colectivul SJAN Mehedinþi

 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR



OBIECTIV mehedinþean 26.09 - 02.10.2019 pag. 13Horoscop

Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Eºti foarte implicat în multe activitãþi, fiind un
exemplu demn de urmat de cãtre ceilalþi. Sunt zile
excelente pentru a rezolva treburi personale ºi
îndatoriri casnice. Reparã, curãþã, reorganizeazã
spaþiul locativ, debaraseazã-te de lucrurile care îþi
prisosesc ºi, în limita posiblitãþilor, oferã-le altora
care ar avea nevoie de ele. Relaþiile cu membrii
familiei ºi cu neamurile sunt anoste, existând riscul
unor discuþii aprinse sau declanºãrii unor conflicte
pe termen lung. Relaþiile sentimentale îþi solicitã
atenþia prin activitãþi comune cu persoana iubitã ºi
cu copiii. Implicã-te serios în tot ce presupune discuþii
ºi planuri comune cu cei dragi. A doua parte a
sãptãmânii aduce noutãþi în plan profesional, la locul
de muncã. Pentru relaþiile parteneriale se deschide
un nou capitol de anvergurã pe termen lung.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Persoanele din anturajul apropiat te solicitã foarte mult
prin discuþii ºi activitãþi în care eºti ademenit sã te implici.
Este momentul sã te desprinzi de relaþiile toxice ºi sã te
pregãteºti de cu totul altele. Fii selectiv în privinþa
anturajului pe care îl frecventezi! Unii vor dori sã profite
de pe urma generozitãþii tale ºi te vor provoca sub diverse
forme. Evitã sã rãspunzi la provocãri ºi nu îþi divulga
secretele personale! Demersuri intelectuale, cãlãtorii pe
distanþe scurte, tendinþã de a te implica în diverse forme
de ºcolarizare. În plan familial sunt posibile discuþii aprinse
cu membrii familiei ºi implicare în treburi gospodãreºti.
Relaþiile sentimentale se animã mult în a doua parte a
sãptãmânii, bine fiind sã fii prudent. ªi la serviciu se
deschide un nou capitol favorabil pe termen lung.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Se contureazã cheltuieli majore în aceastã sãptãmânã.
Pe de altã parte, apar informaþii noi privitoare la salarizarea
aferentã unui loc de muncã. Schimbãrile sunt iminente
fie cã vrei, fie cã nu, fie cã eºti pregãtit, fie cã nu. Este
bine sã fii foarte prudent ºi sã iei în serios tot ce se petrece
în sfera financiarã, deoarece acum se deschid culoare noi
de câºtig. Chiar dacã totul pare incert sau chiar
problematic, în spatele scenei vizibile se fac ºi se desfac
jocuri în favoarea ta. Persoanele din anturajul apropiat îþi
sunt alãturi cu informaþii preþioase ºi chiar cu ajutoare de
altã naturã. Totul este sã permiþi cuiva sã te ajute. Cãlãtorii
pe distanþe scurte, demersuri intelectuale, relaþii
tumultoase cu cei dragi. Se prefigureazã un nou capitol
sentimental pe termen lung. Iubirea ºi implicaþiile ei vor
cãpãta alte conotaþii pentru tine.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Importante zile în aceastã sãptãmânã, deoarece beneficiezi
de suport astral pentru a desfãºura activitãþi de anvergurã.
În tot ce doreºti sã întreprinzi, persoanele din anturajul
apropiat, prieteni, cunoºtinþe, colegii profesional îþi sunt
alãturi ºi te sprijinã necondiþionat. Ascultã sfaturile
celorlalþi, analizeazã pe îndelete situaþiile în care eºti
implicat ºi decide în consecinþã. În mod special este
evidenþiat locul de muncã ºi domeniul profesional în care
activezi. Informaþii preþioase, schimbãri legislative,
dialoguri amicale cu ºefii ºi colegii. A doua parte a
sãptãmânii evidenþiazã relaþiile cu membrii familiei ºi
activitãþile domestice. Se deschide un nou capitol
domestic, cu multe aspecte favorabile ºi cu ajutoare
considerabile din partea celor dragi.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

 Ai nevoie de odihnã ºi de retragere din forfota cotidianã
de-a lungul acestei sãptãmâni. Chiar dacã ai multe de
fãcut, ar fi bine sã apelezi la cineva de încredere pentru a
te ajuta corespunzãtor. Se pot activa afecþiuni vechi, dar
sunt ºanse ºi pentru apariþia altora noi. Îngrijeºte-te
conform sfaturilor de specialitate, dar totuºi þine cont ºi
de vocea ta interioarã. Pot fi momente sau situaþii în care
tu sã-þi fii cel mai bun terapeut sau cel mai bun prieten.
În sfera profesionalã mocnesc tensiuni ºi conflicte de care
este bine sã te ocupi cumva. Deocamdatã adunã informaþii
ºi analizeazã pe îndelete situaþia. În a doua parte a
sãptãmânii te vei simþi mai bine. Foarte animat este
segmentul financiar prin cheltuieli majore ºi dialoguri
despre salarizarea locului de muncã. În plan relaþional se
contureazã o etapã nouã. Oamenii vechi pleacã din preajma
ta ºi vin alþii de o mai bunã calitate.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Se întrezãresc multe discuþii cu prietenii ºi cu
persoanele din anturajul socio-profesional. Unii te
sfãtuiesc de bine, alþii însã au interese ascunse total
opuse cu ale tale sau cu ale relaþiei voastre. Este dificil
în aceste zile sã stabileºti o graniþã clarã între ceea ce îþi
este benefic ºi ceea ce îþi dãuneazã. Deocamdatã ascultã-
i pe toþi, dar evitã sã emiþi pãreri ºi sã-þi divulgi intenþiile.
Este bine sã renunþi totuºi la oamenii pe care îi simþi
falºi ºi care te-au dezamãgit pânã acum. Sãnãtatea este
vulnerabilã, de aceea îngrijeºte-te ºi odihneºte-te
conºtient. Posibile consultaþii ºi analize. Odihneºte-te
conºtient ºi ai încredere cã îþi vei rezolva toate treburile
la timp. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce noutãþi
financiare. Se contureazã o nouã etapã de câºtig favorabil
pe termen lung de la locul de muncã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este multã forfotã în sfera profesionalã. Discuþii cu ºefii,
cu reprezentanþii unor instituþii oficiale, tema principalã fiind
banii ºi bunurile comune. Se pare cã trebuie sã organizezi
reuniuni profesionale care implicã activitãþi de anvergurã
destul de costisitoare. De reþinut cã unii dintre cei alãturi de
care eºti implicat în aceste activitãþi îþi vâneazã fiecare gest
sau fiecare vorbã. Sunt ºanse de a-þi fi deterioratã imaginea
publicã ºi statutul socio-profesional. Fii prudent ºi nu te
aventura într-o direcþie doar aºa de dragul schimbãrii sau al
prestigiului! Discuþii cu prietenii ºi acþiuni comune cu aceºtia.
A doua parte a sãptãmânii te predispune la interiorizare ºi
neplãceri legate de sãnãtate. Odihneºte-te ºi stai de vorbã
pe îndelete cu tine însuþi. Este vremea potrivitã pentru
schimbãri fundamentale în fiinþa ta interioarã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O sãptãmânã dinamicã în plan socio-profesional. Se
contureazã discuþii aprinse cu ºefi, cu oameni importanþi,
dar va apãrea ºi oportunitatea unei cãlãtorii în strãinãtate
sau mãcar departe de locurile natale. Este foarte important
acum sã-þi remodelezi mentalitatea, sã renunþi la tipare
comportamentale perimate ºi la idei sau concepþii care doar
îþi obstrucþioneazã progresul. Sunt momente bune pentru
a-þi trasa noi planuri de viitor ºi pentru a-þi înobila sufletul
cu o filozofie nouã de viaþã. Prietenii sau colegii de la serviciu
îþi vin în ajutor în chip nebãnuit. Evitã controversele,
escaladarea conflictelor ºi ocupã-te numai de interesele tale!
În relaþiile cu prietenii sunt aspecte favorabile ºi acþiuni
favorabile. Ultimele zile ale sãptãmânii evidenþiazã afecþiuni
ale sistemului renal ºi ale segmentelor capului. Sunt
momente bune pentru odihnã ºi dialog interior.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Este nevoie sã te ocupi de segmentul financiar,
secþiunea bani ºi bunuri comune cu alþii. Se pare cã vei
fi nevoit sã achiþi facturi restante, sã te ocupi de credite
sau sã discuþi cu cineva avizat despre investiþii ºi credite.
Pe de altã parte, este bine de reþinut faptul cã existã
detalii ascunse referitoare la veniturile pe care le obþii la
un loc de muncã ºi, de asemenea, referitoare la
moºteniri, cheltuieli comune cu alþii ºi venituri obþinute
din colaborãri. Prudenþã ºi nu te lãsa impresionat de
problemele materiale, financiare ale altora! Intervin
chestiuni legate de o cãlãtorie în strãinãtate, pe termen
lung, fie pentru studii, fie pentru studii ºi cercetãri.
Segmentul profesional este foarte dinamic în partea a
doua a sãptãmânii. Dialoguri cu ºefi ºi oameni
importanþi, sarcini noi de lucru. În relaþiile cu prietenii
ºi susþinãtorii din mediul socio-profesionale se
contureazã un nou capitol de mare anvergurã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte parteneriale, atât în
relaþia cu partenerul de viaþã, cât ºi în relaþiile profesionale.
Este nevoie de rediscutarea unor termeni ºi condiþii de
desfãºurare a proiectelor comune. Chiar dacã tonul
discuþiilor este ridicat, cu puþin efort ºi bunãvoinþã sunt
ºanse sã aplanezi orice diferend. Pe de altã parte, vor
interveni ºi cheltuieli comune cu alþii pe moºteniri, partaje,
facturi, servicii comune. Evitã acumularea datoriilor ºi a
oferi altora sprijin material, deoarece veniturile tale sunt
fluctuante, existând riscul sã rãmâi tu în deficit. Demersuri
intelectuale, discuþii erudite, oameni interesanþi în preajma
ta. În plan profesional se deschide un nou capitol foarte
important, de bun augur pe termen lung.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Mult de lucru la serviciu în aceastã sãptãmânã, însã, ºi
acasã, în plan personal ai de fãcut multe ºi mãrunte. Sunt
detalii care trebuie rezolvate în regim urgent, de aceea ar fi
bine sã-þi dozezi eforturile ºi sã te ocupi numai de prioritãþi.
Relaþiile colegiale nu sunt ceea ce par, de aceea bazeazã-
te numai pe forþele tale. Tensiuni ºi conflicte la locul de
muncã. Pe de altã parte, sãnãtatea este vulnerabilã pe
segmentele sistemului digestiv ºi osos, astfel cã vei avea
nevoie de odihnã ºi remedii specifice. În a doua parte a
sãptãmânii vor interveni aspecte privitoare la relaþiile
parteneriale. Rediscutarea unor planuri comune cu alþii,
plus cheltuieli pe facturi, credite, datorii de orice fel. Sunt
zile favorabile remodelãrii mentalitãþii ºi abordãrii unei
alte filozofii de viaþã. Noutãþi din ºi despre strãinãtate.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Este nevoie sã te ocupi de persoana iubitã ºi de copii.
Segmentul amoros este cumva deficitar, în sensul cã
una îþi doreºti tu, una discuþi ºi stabileºti cu cei dragi
ºi cu totul altceva iese pânã la urmã. Se recomandã
prudenþã, mai ales în relaþia cu generaþiile tinere, pentru
cã existã riscul declanºãrii unor conflicte. La serviciu
eºti foarte solicitat, astfel cã vei fi nevoit sã faci ore
suplimentare sau sã ceri sprijinul unui coleg pentru a
duce la bun sfârºit tot ce ai de realizat. Evitã
suprasolicitarea nervoasã ºi discuþiile contradictorii.
Ai toate ºansele sã rezolvi ceea ce þi-ai propus. Relaþiile
parteneriale sunt dinamice în zilele de 26 ºi 27
Septembrie. Sunt probabile controverse ºi chiar
desprinderi din unele colaborãri. În segmentul financiar
se deschide un nou capitol important, prefigurând
câºtiguri de la ºi prin alþii. Autor: AstroCafe.ro

(26 septembrie - 2 octombrie 2019)
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SC COTTONTEX SRL
Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de

echipament sportiv
Angajeazã

MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe:

* bune cunoºtiinþe de utilizare a
maºinii de cusut;
- GRAFICIAN

Cerinþe:
* foarte bune cunoºtinþe: Corel Draw;
* cunoºtinþe bune: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator.
- ªef formaþie în confecþii
   textile - cu experienþã
- Tineri cu aptitudini spre
   mecanica finã
- Operator Calculator
- Constructor Tipare 

Descrierea jobului:
- salariu net motivant, stabilit în
urma interviului;
- tichete de masã;
- bonusuri salariale în funcþie de
performanþã;
- condiþii de muncã la nivelul
standardelor UE.
Pentru cei din afara localitãþii

se deconteazã transportul.
CV-ul se trimite pe adresa de

e-mail: profira.visan@cottontex.ro
sau se depune la sediul din

Drobeta-Turnu Severin,
(vis-a-vis de Hotel CONDOR)

Relaþii la Tel.: 0740 176364 ºi 0741 228521

Perioada analizatã a fost una
negativã pentru leu, care s-a depreciat
în faþa principalelor valute, evoluþie
care s-a manifestat ºi la alte monede
din regiune, pe fondul ieºirilor de
capital speculativ.

Cursul euro a crescut de la 4,7352
lei, la începutul perioadei, la 4,7491
lei, iar la sfârºitul ei, când tranzacþiile
s-au realizat în piaþa localã în culoarul
4,747 – 4,752 lei, media a fost
stabilitã la 4,7485 lei, o valoare
asemãnãtoare înregistrându-se în
urmã cu circa patru luni.

Reamintim cã maximul istoric atins
de euro, 4,7648 lei, în ianuarie, ca
efect al celebrei Ordonanþe 114.

Dolarul american a urcat de la
4,2846 la 4,3284 lei, medie care nu
a mai fost atinsã de la începutul lui
2017. La sfârºitul intervalului cursul
a scãzut la 4,3174 lei.

Volatilitatea monedei elveþiene a fost
ridicatã, ea fluctuând între 1,086 ºi
1,102 franci/euro, în timp ce media ei
s-a miºcat între 4,3067 ºi 4,3658 lei, o
valoare mai mare fiind atinsã în 27
ianuarie 2015,la scurt timp dupã ce Banca
Elveþiei a decis sã renunþe la plafonarea
cursului francului. La finalul perioadei
media a fost stabilitã la 4,3634 lei.

Uncia de aur a scãzut în perioada
analizatã pe pieþele specializate pânã la
1.486 dolari, dar a încheiat-o la 1.521
– 1.524 dolari, iar BNR a stabilit un preþ
al gramului de aur de 211,1723 lei,
aproape de maximul istoric de
212,9744 atins în 3 septembrie.

Euro urcã spre 4,76 lei
Creºterea cererii de lei, în contextul

în care bãncile se pregãteau pentru
plãþile pe care le vor face companiile
la buget, a produs o creºtere uºoarã
a indicilor ROBOR la sfârºitul
perioadei.

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat
la calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a crescut de la 3,06
la 3,07%, iar cel la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, de la 3,14 la 3,15%.

Indicele ROBOR la nouã luni,
calculat în funcþie de rata dobânzii
plãtitã la creditele atrase de cãtre
bãncile comerciale de la alte bãnci, a
urcat de la 3,19 la 3,21%, iar cel la
12 luni de la 3,24 la 3,26%.

Perechea euro/dolar a fluctuat între
1,0965 ºi 1,1076 dolari, tranzacþiile
de la sfârºitul perioadei fiind realizate
în culoarul 1,0983 – 1,10 dolari.

Moneda americanã a beneficiat de
statutul sãu de „refugiu”, pe fondul
publicãrii unor date economice
negative în privinþa producþiei
industriale din zona euro.

În prima parte a perioadei, Rezerva
Federalã americanã a decis sã reducã
dobânda sa de politicã monetarã cu 0,25
puncte de bazã, la intervalul 1,75 – 2%,
„pentru a oferi o asigurare faþã de riscuri”.

Bitcoin a fluctuat pe platformele
specializate în culoarul 9.700 –
10.400 dolari, la sfârºitul perioadei
cotaþiile fiind de 9.700 – 9.800 dolari.

Analiza cuprinde perioada 17 – 24
septembrie.  Radu Georgescu

În perioada 20-
22.09.2019 în frumoasa aºezare
BUDVA din Muntenegru s-a
desfãºurat Campionatul Balcanic
de cadeþi, U18, individual,
masculin ºi feminin, la care au
participat 157 de sportivi din 8 þãri
balcanice: ROU, MNE, BUL, ALB,
MAK, GRE, BIH, TUR.
   Din echipa României au fãcut
parte ºi douã sportive legitimate
la CSM Drobeta care s-au întors
cu douã medalii preþioase:
Loc I - VLADU ANA MARIA -44 kg
Loc III - ARGINT DIANA -52 kg
   În perioada 24-29.09.2019 în
ALMATY - Kazakstan se vor

Campionatul Balcanic de cadeþi, U18

desfãºura Campionatele Mondiale
de cadeþi unde participa ºi
COVACIU IASMINA - 48 kg,
sportiva legitimatã la CSM Drobeta
Turnu Severin, medaliatã cu bronz
la Campionatul European de cadeþi
din luna iunie a.c.
   În urmãtoarea perioadã vor
continua competiþiile importante
pentru cadeþii CSM Drobeta în
obþinerea de puncte în Ranking-
ul IJF prin participarea la Cupele
Europene de cadeþi din Chania-
GRE, Koper-SLO ºi Gyor-HUN.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al

CSM Drobeta Turnu Severin

Anunþ public  privind depunerea solicitãrii de emitere
a acordului de mediu - TITULAR  CHIUTU VALENTIN

     CHIUTU VALENTIN anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Sistematizare ºi împrejmuire teren extravilan Eºelniþa”, propus a fi
amplasat în extravilanul localitãþii Eºelniþa, judeþul Mehedinþi, titular
CHIUTU VALENTIN.
     Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM Mehedinþi ºi la
sediul Primãriei comunei Eºelniþa, în zilele de luni – joi, între orele
8.00 -16.30 ºi vinerea, între orele 8.00 -14.00.
     Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului APM Mehedinþi.
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CFR 1943 Turnu Severin,
unica echipã de futsal din
Mehedinþi, îºi va prezenta lotul cu
care va aborda sezonul 2019-2020
din cadrul Campionatului Naþional
de Juniori U19, printr-un amical cu
ACS Forþa Oltenia Craiova.
Evenimentul va avea loc duminicã,
în Sala Polivalentã, cu începere de
la ora 17:30. Anul trecut, la scurt
timp de la înfiinþare, echipa
severineanã disputase, sub
comanda lui Alexandru Sitaru,
primul  sãu amical chiar cu Forþa
Oltenia Craiova, în deplasare, pe
care l-a pierdut cu scorul de 9-5.
   Echipa severineanã va fi
antrenatã în noua stagiune de
portughezul Hugo Filipe Dos Reis
Moutinho. Lusitanul ºi-a încheiat
în varã cariera de fotbalist,

Sportivele legitimate la Box Club Drobeta ºi
CSM Drobeta au dat bine din pumni la Disputat la Eforie
Nord, Campionatul Naþional Feminin de Box a adus cinci
medalii pentru pugilistele legitimate la cele 2 cluburi de
profil din Drobeta Turnu Severin. La competiþia de la
malul Mãrii Negre au participat 176 de sportive la
categoriile de vârstã cadete, junioare, tineret ºi senioare,
iar CSM Drobeta Turnu Severin a avut 4 reprezentante
pe podiumul de premiere. Astfel, la junioare, Petronela
Schintee a devenit campioanã naþionalã, în limitele
categoriei 81 de kilograme, iar Valentina Bujor (81) a
pierdut finala ºi a cucerit argintul.
   Elevele pregãtite de Dumitru Cipere au ieºit în evidenþã
ºi la cadete, unde Daria Alexandrescu (57 kg) ºi Mariþa
Fota (57 kg) au obþinut bronzul. Box Club Drobeta (antrenor
Sorin Gherghescu) a avut-o înscrisã în competiþia de la
Eforie Nord pe Ofelia Gabriela Tuce, care a prins ultima
treaptã a podiumului la categoria 48 de kilograme pentru
tineret. Pentru Box Club Drobeta urmeazã, în luna
octombrie, douã competiþii importante la masculin:
Campionatul Naþional de Box pentru Juniori, de la Brãila
(7-13 octombrie) ºi Campionatul Naþional de Box pentru
Seniori, de la Târgu Mureº (14-29 octombrie).

Dupã 3 înfrângeri consecutive, AS Turnu
Severin a bifat primul succes din actualul sezon

CFR ’43 îºi prezintã lotul
retrãgându-se de la echipa cipriotã
Akritas Chlorakasa. În România,
mijlocaºul portughez a evoluat la
FC Drobeta (2007-2010), Gaz
Metan Severin (2011-2013) ºi Poli
Iaºi (2013 - 2014), dupã care s-a
transferat în Cipru, la Aris Limasol.
În perioada junioratului, Hugo
Moutinho a jucat inclusiv futsal, la
clubul Amadora Lisabona. Echipa
pe care a preluat-o acum, ca
antrenor, va debuta în aceastã
toamnã în Campionatul Naþional de
Futsal pentru Juniori U19, fiind
repartizatã în seria a VI-a, alãturi de
Forþa Oltenia Craiova (Dolj), CSJ
ªtiinþa U Craiova (Dolj), Viitorul
ªtiinþa Craiova (Dolj), Metropolitan
Iºalniþa (Dolj) ºi Viitorul Bãleasa
(Olt). Campionatul începe pe 6
octombrie, iar, dupã încheierea

sezonului regular, primele douã
clasate, din fiecare grupã, se
calificã în Liga Elitelor. “România
e a doua mea casã. Chiar sunt
cãsãtorit cu o severineancã. În
momentul în care am primit
propunerea de a antrena CFR 1943,
despre care am citit cã a fost un club
de tradiþie în perioada interbelicã,

nu am ezitat, fiindcã vreau sã dau
ºi eu ceva înapoi sportului
severinean. Am jucat aici mulþi ani,
ca fotbalist. Acum este fotbal despre
futsal ºi sper sã avem un sezon cât
mai reuºit. E o provocare ºi pentru
mine, dar ºi pentru cei care au
înfiinþat acestã echipã”, a spus
Moutinho.

AS Turnu Severin a spart gheaþa

Paginã realizatã de Mircea OGLINDOIULiga a V-a, etapa a IV-a
AS Noapteºa  - AS Pruniºor     6-1
Viitorul Dârvari - Real Vânãtori   3-0
Inter Crãguieºti - Viitorul Floreºti  3-3
Coºuºtea Cãzãneºti - Voinþa Vrata 3-3
ASH Hinova - Avântul Bistriþa     2-1
Dunãrea Hinova - Voinþa Opriºor  4-2
ªtiinþa Broºteni a stat
Clasament
1. Noapteºa 4   4 0   0   16-6  12
2. Dârvari 4   3 0   1   7-6     9
3. Cãzãneºti 4   2 2   0   12-5   8
4. Vânãtori 4   2 1   1   7-7     7
5. ASG Hinova 4   2 0   2   10-11  6
6. Opriºor 4   2 0   2   9-11    6
7. Bistriþa 4   2 0   2    5-8     6
8. Vrata 4   1 1   2   12-12  4
9. Floreºti 3   1 1   1    8-8     4
10. D. Hinova 4   1 0   3    5-8     3
11. Crãguieºti 3   0 1   2    4-7     1
12. Pruniºor 3   0 1   2    8-14   1
13. Broºteni 3   0 1   2    5-9     1

Liga a IV-a, etapa a IV-a
Dierna Orºova - Viitorul Cujmir  6-0
Unirea Gârla Mare - CS Strehaia  0-8
AS Turnu Severin - Recolta Dãnceu   4-1
Pandurii Cerneþi - AS Obârºia de Câmp  2-2
Viitorul ªimian - Victoria Vânju Mare  4-1
Cerna Baia de Aramã - Inter Salcia - reprogramat
Clasament
1. Strehaia 4   4 0   0 29-1 12
2. Obârºia  de Câmp 4   3 1   0 8-2 10
3. ªimian 4   3 0   1 15-6 9
4. Dãnceu 4   3 0   1 12-5 9
5. Salcia 3   3 0   0 8-4 9
6. Vânju Mare 4   1 1   2 6-10 4
8. Cerneþi 4   1 1   2 7-10 4
8. Orºova 4   1 0   3 7-7 3
9. AS Tr. Severin 4   1 0   3 8-9 3
10. Gârla Mare 4   1 0   3 6-17 3
11. Baia de Aramã 3   0 1   2 1-18 1
12. Cujmir 4   0 0   4 0-18 0

Medalii pentru pugilistele severinene
al Ligii a IV-a. Echipa antrenatã de Mirel Ionescu
a furnizat practic surpriza etapei a IV-a, prin
victoria cu 4-1 repurtatã în partida cu Recolta
Dãnceu. Pe Stadionul Termo, oaspeþii au deschis
scorul în minutul 15, prin Alin Lãpãdat, dar Andrei
Dumangiu (42, 45), Silviu Dragomirescu (57) ºi
Adrian Mangu (79) au întors rezultatul ºi au
provocat prima înfrângere a Recoltei. Cu
maximum de puncte a rãmas în schimb CS
Strehaia, care s-a impus cu 8-0 în deplasarea de
la Gârla Mare, prin golurile lui Florin Stanciu (10),
Andrei Mãtuºoiu (23), Andrei Enea (40), Costel
Pontu (58, 63, 90) ºi Mãdãlin Lãcustã (86). Etapa
viitoare, CS Strehaia va primi vizita echipei
Victoria Vânju Mare, în timp ce Recolta Dãnceu
va juca, pe teren propriu, cu Pandurii Cerneþi.

 Urmare din pag. 3 Împrumutul a fost
aprobat în ºedinþa Consiliului de administraþie al
grupului Bãncii Mondiale, care a avut loc pe 17
septembrie 2019, la Washington DC. Acesta va
finanþa programul guvernamental, va atrage finanþare
UE pentru implementarea activitãþilor necesare
indicatorilor propuºi ºi va oferi asistenþã tehnicã.
Împrumutul a fost negociat de Banca Mondialã ºi
Ministerul Finanþelor Publice din România în Cadrul
Parteneriatul Strategic de Þarã 2019 – 2023.

Biroul de presã al Guvernului

România va îmbunãtãþi...
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Mã nepoate, a naibii politica
asta, de când s-a pomenit ea pe
meleagurile noastre, parcã toate se
brodesc aiurea. Pã ete, al mic al lu’
Zbanghiu zisã cã el nu sã mai duce
la grãdiniþã, cã face educatoarea miºto
de ei. Pã da, cã cicã îi pune sã
coloreze ºi el ºtie deja tabla înmulþirii,
aºa cã zisã cã intrã în grevã, cã nu sã
ridicã grãdiniþa la pretenþiile lui. Auzi
la el, ãsta mai are oþârã ºi-l ajunge pe
nea Barna la deºteptãciune. Bine, la
contracte cu statu’ mai are de aºteptat,
cã sunt prea mulþi înainte.
   Pã da, mulþi înainte, e coadã ºi la
Consiliu Judeþean ºi la primãrie, stau
ca privighetorile, abia aºteaptã sã
ciuguleascã tot ce picã. Unii mai mult,
alþii mai puþin, dupã posibilitãþi. Mai
nou e moda scheleþilor, cã aºa zisã
nea vicele, cã ‘mnealui nu are scheleþi
în dulap ºi sã bate cu cheptul gol.
Acuma mai e ºi un proverb, cã gura
pãcãtosului adevãr grãieºte, da asta-
i în popor, nu la lumea a bunã, aicea
sã aplicã altfel.
   Mã fraþilor, da de câteva zile, neºte
zurbagii, cã nu ºtim cum sã le zâcem,

au întors tãbliþele
indicatoare rutiere da ºi pe
cele cu numele strãzilor din
Drobeta Turnu Severin. Or
fi avut vreun motiv sau
poate le lipseºte vreo tãbliþã
de sus, da pãnã atunci
poate sã gãsãºte cineva de
pi la municipalitate, sã punã
lucrurile la punct. Cã poate
sã rãtãcesc oamenii ºi nu
ºtiu pe cine sã dea vina. Iarã
dacã sã rãtãcesc ºi ajung
pin parc sau pin garã,
taman bine, cã sã întrecurã
în tarabe cu cãrþi, liberalii pusãrã una
în parc ºi social-democraþii una în
garã. Sã aibã omu’ ce citi, dacã sã
plictiseºte aºteptând trenurile care vin
dupã pohte. Sau rãtãceºte, dupã caz.
   Mã nepoate, e jale mare pi la Baia
de Aramã, ºi la propriu ºi la figurat.
Se jelirã unii pentru primar, da acuma
sã jelesc oamenii cã abia ajung la
spital, cã drumu’ e în continuare
neasfaltat ºi accesul bolnavilor e
greoi. Adicã dupã ce cã oamenii sunt
suferinzi, mai trebuie sã sufere ºi pe

Sucã ºi grãdiniþa lu’ al lu’ Zbanghiu, jalea di la Baia de Aramã ºi
traseele turistice ale Mehedinþiului

drumu’ pãnã la unitatea medicalã.
   Probleme nu sunt numai la Baia,

da ºi prin apropiere, pin satele
Titerleºti, Bratilov ºi Brebina.
   Bine, între timp începu sã sã
asfalteze pi la Schela, numai cã zona
stã cam prost la capitolul curãþenie.
ªi asta în special din cauza
localnicilor, pe motiv de educaþie ºi
bun simþ. Lipsã, mai mult ...
   Între timp sã mai fãcu un traseu
turistic, pe Via Transilvanica, sã
pusãrã bornele ºi acuma mai trebe
sã vinã ºi turiºtii.

„Documentele sunt depozitate în spaþii neadecvate, gen magazia de lemne,
cu consecinþe asupra integritãþii acestora. E vorba de cataloage ºcolare, diverse
acte de studii ºi registre matricole, toate din categoria documentelor
permanente. Acestea sunt deteriorate, prezintã urme de mucegaiuri, mirosuri
pestilenþioase ºi semn ale prezenþei rozãtoarelor. Dar în depozitele de arhive
am gãsit ºi alte obiecte ce nu îºi aveau rostul acolo: imprimante, monitoare,
televizoare, cuptoare cu microunde, material didactice ºi aºa mai departe. O
altã problemã o constituie faptul cã multe spaþii de arhivare nu sunt secretizate”,
a precizat MARIAN PELE, director Arhivelor Statului Mehedinþi.
   Directorul Arhivelor Statului a ºi exemplificat un caz descoperit în comuna
Grozeºti, unde arhiva era într-o stare deplorabilã. De altfel, aici a fost singura
ºcoalã cãreia i s-au aplicat amenzi. La toate aceste anomalii, inspectorul ºcolar
general al judeþului Mehedinþi a recþionat prompt ºi a cerut ca sancþiunile sã fie
aplicate în mod direct celor vinovaþi ºi nu ºcolilor.

Arhivele ºcolilor, în...

  Numai cã dacã nu sã promoveazã
cum, unde ºi cât trebuie traseul ãsta,

o sã rãmânã bornele ºi o sã
lipseascã turiºtii. Da rãmân
amintirile, cu Principele, cu Esca,
cu Eram, cu nea Tutilescu junior, cu
nea Chirilã ºi mulþi alþii.
   Între timp, al mic al lu’ Zbanghiu
tot nu vrea la grãdiniþã, zice cã
aºteaptã sã vadã care e nivelu’ anu’
viitor ºi pãnã atuncea sã mai
gândeºte.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!

 Romeo Crîºmaru
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