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Dupã doi ani de pandemie, în perioada 6-8 mai au avut
loc ZILELE SEVERINULUI, în aceleaºi locaþii bineºtiute
de severinenii ºi mehedinþenii dornici de distracþie. Adicã,
pe scena amplasatã pe strada I.C. Brãtianu au evoluat
formaþiile ºi interpreþii de muzicã popularã, iar pe scena
amplasatã în parcarea Carrefour tinerii ºi nu numai s-au
bucurat de muzica uºoarã. Manifestãrile au fost deschise
cu o paradã a portului popular (foto), pe traseul Pãdurea
Crihala-scena I.C. Brãtianu, ºi aici trebuie amintit faptul
cã mult îndrãgita interpretã de muzicã popularã Angelica
Stoican a primit titlul de CETÃÞEAN DE ONOARE al
municipiului Drobeta Turnu Severin vineri, 6 mai, de la

primarul Marius Screciu, pe aceeaºi scenã. De asemenea,
în aceeaºi searã, a fost þinut ºi un moment comemorativ
PETRICÃ MÎÞU STOIAN.
La Castelul Artelor a fost vernisatã vineri, 6 mai, expoziþia
de documente „Publicitate comercialã în Severinul de
altãdatã”, organizatã de Direcþia Judeþeanã Mehedinþi a
Arhivelor Naþionale, ºi tot vineri, la Palatul Culturii a mai
loc ºi evenimentul „Primãvara poeþilor”, în cadrul cãruia
au avut loc lansãri de carte ºi reviste literare.
Cu un registru mai sportiv amintim, printre manifestãrile
obiºnuite, Concursul Naþional de dans modern „Trofeul
Drobeta” ºi competiþia de tenis de masã.  St. JUST
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Autodenunþ
Mioara VERGU - IORDACHE
Aparþin acelei categorii de oameni care cred cã trebuie sã
arunce cu pietre doar cei fãrã cusur. Din acest motiv nu pot fi
radicalã. Din acest motiv, înainte de a acuza, despic firul în
patru, pun în talerul judecãþii ºi bunele ºi relele. Fãrã patimã.
Cu toatã obiectivitatea de care sunt capabilã.
Nu-mi place politica dâmboviþeanã. Singura mea politicã
este lucrul bine fãcut. La serviciu, în familie, în societate. La
limita superioarã a posibilitãþilor mele intelectuale, fizice,
psihice. Respectând regulile, legile în vigoare. ªi pretind celor
din jurul meu sã facã la fel. Cred cã numai astfel vom progresa.
Cred cã acesta este un comportament democratic.
Am dezavuat pe Silviu Brucan atunci când a afirmat cã ne
trebuie douãzeci de ani pentru a învãþa democraþia. L-am crezut
pesimist. Entuziasmul ºi descãtuºarea de dupã decembrie
1989 mi s-au pãrut suficiente pentru o asimilare rapidã a
valorilor democraþiei. Acum cred cã a fost optimist.
Nu neapãrat comportamentul guvernanþilor mã face sã cred
acest lucru. Deºi…Guvernanþii sunt parte din acest popor.
Cã poporul român este astãzi divizat nu cred cã este neapãrat
rãu. Dar cum se manifestã aceastã divizare mi se pare
dezastruos. Cauze umorale împing la gesturi necontrolate,
letale pentru democraþie. În locul argumentelor, forþa. Forþa
datã de o poziþie, efemerã, de cantitate. Ce facem cu calitatea?!
Lovituri rapide, grãbite, fãrã analizarea consecinþelor dãuneazã,
atât celor care primesc, cât ºi celor care dau lovituri. Pe termen
scurt, dar mai ales pe termen mediu ºi lung.
Nu am acceptat niciodatã cenzura. De niciun fel. Astãzi sunt
obligatã sã mã cenzurez în relaþiile cu chiar oameni apropiaþi.
Sunt speriatã cã nu pot discuta despre evenimente cotidiene,
despre fapte ºi vorbe, ce ne afecteazã traiul de zi cu zi. Mi se
impune: alb sau negru. Cu sau împotrivã. Fãrã nuanþe. Fãrã dovezi.
Apud bonum iudicem argumenta plus quam testes valent /

în faþa unui judecãtor bun, argumentele valoreazã mai mult
decât martorii. (Cicero, De republica, I). Dar noi nu mai suntem

buni judecãtori pentru cã refuzãm argumentele celuilalt:
prietenul, vecinul, mama, tata, fratele, copilul, soþul…
ªtiu, revoluþiile se fac cu oameni hotãrâþi, voluntari. Punerea
în aplicare a rezultatelor revoluþiilor, atunci când acestea sunt
benefice, se face, de asemenea, cu oameni hotãrâþi, raþionali,
lucizi, îndârjiþi, oameni cu memorie, care nu uitã, chiar dacã
iartã. Care transformã fiecare eºec în învãþãturã. Care nu
dezarmeazã. Care nu „palmeazã” interesul personal în interesul
general. Care-ºi fac datoria cât pot ei mai bine. Care cred în
democraþie ºi nu-ºi fac chip cioplit din vremelnici diriguitori.
Sã arunce cu pietre doar cei fãrã prihanã.
* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *
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Etapa judeþeanã a concursurilor

“Prietenii Pompierilor” ºi “Cu viaþa mea apãr viaþa”
În perioada 9 - 10 mai a.c., Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al judeþului
Mehedinþi, în colaborare cu Inspectoratul ªcolar Judeþean, a organizat ºi desfãºurat,
etapa judeþeanã a concursurilor cu cercurile de elevi “Prietenii Pompierilor” ºi “Cu viaþa mea
apãr viaþa”, pe Stadionul Angelescu din municipiul Drobeta Turnu Severin.

Concursul “Cu viaþa mea apãr viaþa”
a urmãrit pregãtirea elevilor în domeniul
protecþiei civile prin parcurgerea a douã
probe practice: “Transportul asistat al unui
accidentat aºezat pe targã pe distanþa de
50 m” ºi “Deplasarea cu masca pe figurã
într-un raion cu obstacole contaminat” ºi
susþinerea unui probe teoretice.
La competiþie au participat 10 echipaje
de elevi, atât din ciclul gimnazial, cât ºi
liceal, clasate pe primul loc la competiþii
zonale, organizate în localitãþile: Baia de
Aramã, Vânju-Mare, Strehaia, Drobeta
Turnu Severin ºi Orºova. Aceºtia ºi-au
dovedit cunoºtinþele privind activitãþile de
protecþie civilã, modul de folosire a
mijloacelor de protecþie individualã, dar ºi
abilitãþile în acordarea primului ajutor.
În urma clasamentului general, la
gimnaziu, locul I a fost adjudecat de ªcoala
Gimnazialã “Mihai Viteazul” Strehaia, locul
al II-lea a fost ocupat de ªcoala Gimnazialã
“Constantin Negreanu” Drobeta Turnu
Severin, iar pe locul al III-lea s-a situat
ªcoala Gimnazialã Iloviþa.
La liceu, Colegiul Naþional “Gheorghe
Þiþeica” a ocupat primul loc, urmat de
Colegiul Naþional “Traian” ºi Colegiul
Naþional Economic “Theodor Costescu”.
La cel de-al doilea concurs, “Prietenii
pompierilor” au participat peste 100 de
elevi, cu vârste cuprinse între 11 ºi 15 ani,
constituiþi în zece echipaje, care s-au luptat
pentru obþinerea unui loc pe podium, fiind
grupaþi în douã categorii: bãieþi ºi fete.
Pentru a-ºi demonstra curajul,
îndemânarea ºi spiritul de echipã, aceºtia
au parcurs douã probe practice: “Pista cu
obstacole” ºi “ªtafeta de 400 m cu

obstacole”. De asemenea, au susþinut
ºi o p rob ã sc ris ã pe ntru a- ºi
demonstra cunoºtinþele în domeniul
situaþiilor de urgenþã.
Întrecerile s-au încheiat cu desemnarea
urmãtorilor câºtigãtori:
Locul I - ªcoala Gimnazialã “Dumitru
Craºoveanu“ Izvoru Bârzii (fete);
ªcoala Gimnazialã Iloviþa (bãieþi);
Locul II - ªcoala Gimnazialã “Mihai
Viteazul“ Strehaia (fete);
ªcoala Gimnazialã “Dumitru Craºoveanu“
Izvoru Bârzii (bãieþi);
Locul III - ªcoala Gimnazialã Corlãþel
(fete);
ªcoala Gimnazialã “Constantin Rãdulescu
Motru“ Butoieºti (bãieþi).
Prin însuºirea cunoºtinþelor ºi experienþa
participãrii, cu toþii au avut de câºtigat, însã
echipajele clasate pe primele trei locuri au
fost premiate cu diplome ºi cupe.
Concursurile au caracter educativ,
tehnico-aplicativ ºi sportiv în domeniul
apãrãrii împotriva incendiilor ºi a protecþiei
civile, fiind organizate în scopul dezvoltãrii
în rândul elevilor a capacitãþii de înþelegere
ºi de apreciere a pericolelor generate de
situaþiile de urgenþã, precum ºi formarea
deprinderilor privind modul de acþiune, în
cazul manifestãrii lor.
Competiþiile au urmãrit formarea
atitudinii de solidaritate ºi de implicare
voluntarã a elevilor în acþiunile de prevenire
ºi intervenþie în situaþii de urgenþã sau
dezastre, punând accent pe dezvoltarea
iniþiativei, spiritului de echipã, curajului,
disciplinei ºi fairplayului.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI
RELAÞII PUBLICE
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Zilele Severinului, la cea de-a XXVIII-a ediþie

A fost sãrbãtoare, în acest
weekend. Dupã pandemie, a fost
organizatã o nouã ediþie a zilelor
oraºului.

“Dupã doi ani de pauzã, ne putem
bucura de zilele oraºului. În toate
cele trei zile, am fost alãturi de
severineni,
în
mijlocul

evenimentelor cultural-artistice. Îi
îndemn sã viziteze expoziþia ineditã,
gãzduitã de Castelul Artelor, cu
fotografii care scot în evidenþã viaþa
comercialã de acum 100 de ani din
Drobeta - Turnu Severin. Palatul
Culturii “Teodor Costescu” a
gãzduit, de asemenea, lansarea
volumului “Cartea oraºului Drobeta
- Turnu Severin”, semnat de
scriitoarea Ileana Roman. Acestã
carte reprezintã o plãcutã
monografie a municipiului. De
altfel, în prima zi, am avut parte de
muzicã de calitate ºi douã
evenimente de suflet: oferirea
titlului de cetãþean de onoare
doamnei cântecului mehedinþean,

Angelica Stoican ºi o plãcutã
aducere-aminte a regretatului artist
Petricã Mîþu Stoian”, declarã
primarul municipiului, Marius
Screciu.
Evenimentele festive au cuprins
concerte ale multor artiºti
cunoscuþi, iar activitãþile s-au
încheiat printr-un frumos foc de
artificii.
Din estimãrile autoritãþilor, la
evenimentele festive, din cele trei zile,
au participat, cumulat, peste 100.000
de oameni, însã la cum aratã locul în
care s-a derulat distracþia, mulþi par
a fi certaþi cu legea.

Pentru cã Severinul, chiar în actul
sãu de naºtere, ofisul din 22 aprilie
1833, a fost înfiinþat, ca oraº de
negoþ. Ori, aceastã titulaturã trebuia
confirmatã prin documente.
Prin piesele arhivistice expuse, de
fapt, am încercat sã parcurgem ºi o
altã formã de istorie a oraºului nostru.
Expoziþia, amplasatã circular, în
exteriorul Castelului Artelor, a avut
vernisajul, vineri 6 mai, orele 15.00
în prezenþa domnului primar ºi a
reprezentanþilor presei locale,
totodatã, bucurându-se de o
numeroasã asistenþã formatã din
severineni ºi elevi ai Colegiilor
Traian ºi Gheorghe Þiþeica, însoþiþi
de cadrele didactice.
În total, expoziþia realizatã, cuprinde
un numãr de 16 panouri, iar piesele
ce o alcãtuiesc au fost selectate,
exclusiv, din Colecþia de presã. S-au
cercetat nu mai puþin de 21 de titluri
de gazetã din perioada 1880-1944, cu
zeci de numere ºi sute de pagini

pentru a se ajunge la formula
prezentatã. Din galeria Colecþiei de
presã amintim cel mai vechi ziar
pãstrat la Arhivele din judeþul
Mehedinþi pânã la cotidiene de mare
întindere, precum: Aurora
Mehedinþului, Cafeneaua Politicã ºi
Literarã, Cerna, Cuvântul Nostru,
Dreptatea, Etuva, Junimea
Severineanã, Mehedinþeanul,
Nãdejdea, Sfatul Negustoresc,
Strigãtul Dreptãþii, Tribuna, Voinþa etc.
Criteriul organizãrii pieselor a fost
cel cronologic ºi, pe cât posibil, foto
documentele au fost grupate tematic.
Adicã, fiecare panou sau mai multe,
în funcþie de materialul arhivistic,
cuprinde imagini referitoare la:
produse cosmetice ºi coloniale;
farmaceutice; ustensile agricole,
alãturi de care stau soluþiile de
tratament ale plantelor ºi culturilor de
viþã de vie, ierbicide, insecticide,
modul de administrare etc; depozite
de bãuturi, inclusiv vinuri de calitate
superioarã, atât din producþia internã,
cât ºi din export (cunoscutele vinuri
de Bordeaux comercializate de
colonelul Emil Foltzer, fost primar ºi
ajutor de primar al Severinului într-o
anumitã perioadã); mãrcile de bere
intrate pe piaþa severineanã, fiecare
dintre ele cu sortimentele produse,
unde însã, la loc de cinste se aflã
cunoscuta bere a localnicilor, Traian.
De asemenea, alte câteva panouri
au fost alocate reprezentãrii localurilor
de consumaþie publicã din oraº,
berãriile, cafenelele ºi restaurantele,

care, pe mãsura trecerii timpului, prin
calitatea serviciilor oferite ºi-au câºtigat
o anumitã notorietate ºi au dat
identitate oraºului. Între acestea sunt
de amintit: Regal, Orient, Europa,
Central, Imperial, Bulevard, Carpaþi,
bufetul din Grãdina Publicã
(actualmente Parcul Dragalina) cu o
capacitate de 300 de locuri,
restaurantul antreprenorului Carol
Rudolf, precum ºi cele ale fraþilor
Pantazopol ºi Polihronie. Aproape
fiecare dintre acestea îºi delectau
clienþii cu reprezentaþii artistice ºi
acompaniament muzical, fie cu
organizarea de tombole.
Nu lipsesc din peisaj elementele
de vestimentaþie, atât cele autohtone
cât ºi occidentale, celebrele stofe
englezeºti ºi pariziene. Din punctul
nostru de vedere, acest lucru vorbeºte
despre faptul cã oraºul, pe lângã
structura cosmopolitã, multietnicã ºi
multiculturalã (fiind locuit de
populaþii de origine germanã,
austriacã, italieni, sârbi, evrei), era
unul deschis modernismului, aºa
cum se spunea, construit cu faþa la
Dunãre ºi cãtre occident. Pe lângã
vestimentaþie ºi încãlþãminte, în oraº
se dezvoltase foarte puternic afacerea
Fraþilor Damianoff prin Fabrica de
Încãlþãminte ºi Pielãrie, dar ºi
sucursale ale unor mãrci celebre în
epocã, aºa cum este cazul
cunoscutei Fabrici Carmen de la
Oradea sau Fabrica de Ciorapi
Hercules de la Cernãuþi.

Biroul de Comunicare al Primãriei
Municipiului Drobeta Turnu Severin

Expoziþia foto documentarã: publicitatea comercialã în Severinul de altãdatã 1880-1944

În perioada 6-8 mai,
municipiul Drobeta Turnu Severin
a îmbrãcat hainã de sãrbãtoare,
fiind organizatã cea de-a XXVIII-a
ediþie a zilelor oraºului.
Potrivit cursului firesc al
lucrurilor, în 2022 ar fi trebuit
serbatã ediþia jubiliarã de 30 de ani,
însã fenomenul pandemic care a
cuprins întregul mapamond a
sistat, pentru doi ani, toate
manifestãrile care au presupus
activitãþi în grupuri numeroase.
Serviciul Judeþean Mehedinþi al
Arhivelor Naþionale, instituþie
partenerã pe tãrâm cultural, coparticipantã la pregãtirea ºi organizarea
de expoziþii foto documentare a fost
prezentã ºi anul acesta.
Prin titlul ales, dar ºi prin
conþinutul sãu, expoziþia, spunem
noi, este unicã pânã în prezent, în
peisajul cultural local.
De ce un astfel de titlu?
Rãspunsul este unul foarte simplu.

 Continuare în pag. 11
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Ansamblul Profesionist “Danubius” al Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”, ca întotdeauna prezent!

ªi la Sãrbãtoarea liliacului de la Ponoare ºi la Zilele Severinului

“Veniþi, privighetoarea cântã ºi liliacul e-nflorit!”
Pãdurea de liliac de la Ponoare este cea mai mare rezervaþie
botanicã de acest gen din România, se întinde pe 20 de hectare ºi
reprezintã una dintre cele mai provocatoare ºi parfumate destinaþii
din judeþul Mehedinþi. Aici se desfãºoarã unul dintre cele mai
longevive festivaluri în care este sãrbãtoritã frumuseþea florii de liliac,
a locurilor binecuvântate, a muntelui mehedinþean ºi a muntenilor.

Organizatorii ediþiei din acest an
au fost Primãria ºi Consiliul Local
Ponoarele, Consiliul Judeþean
Mehedinþi, Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu” ºi a avut loc
duminicã 8 mai.
Tradiþional aºa cum se întâmplã
de multe ediþii, acompaniamentul
soliºtilor vocali care au încântat
publicul la Ponoarele, veniþi din
Munþii Mehedinþiului, a fost asigurat
de cãtre componenþii Ansamblului
Profesionist “Danubius” dirijor
Marian Magheru”. În afara faptului
cã “Danubius” a asigurat partea
instrumentalã pentru numeroºii
invitaþi, a venit în faþa publicului
numeros prezent ºi cu spectacolul
propriu, cu soliºtii vocali ºi

instrumentali ai acestuia ºi
colaboratorii. Meritã felicitãri pentru
tot ceea ce au fãcut aici, pentru
calitatea artisticã a spectacolului,
pentru efortul depus, având în
vedere faptul cã a fi pe scenã, a
cânta preþ de câteva ore nu este
deloc uºor. Este un efort considerabil
ºi meritã cu vârf ºi îndesat toate
aplauzele noastre. De altfel ºi soliºti
cunoscuþi ºi îndrãgiþi ai muzicii
populare româneºti, precum
Niculina Stoican, Nina Predescu, au
felicitat membrii Ansamblului
pentru prestaþia artisticã.
A fost o perioadã destul de
aglomeratã pentru membrii
Ansamblului
Profesionist
“Danubius”, tot la sfârºitul acestei

sãptãmâni a avut loc ºi o nouã ediþie
a sãrbãtorii de suflet a severinenilor
ºi anume “Zilele Severinului”, dupã
o întrerupere de doi ani, din cauza
pandemiei care a oprit mersul firesc
al lucrurilor în întreaga lume unde,
de asemenea, Ansamblul
Profesionist “Danubius” a fost invitat
sã susþinã un spectacol folcloric de
cãtre principalii organizatori ai

manifestãrilor, Primãria ºi Consiliul
Local Drobeta Turnu Severin.
În spectacolele extraordinare au
evoluat ºi au strâns ropote de aplauze
soliºti îndrãgiþi precum Anica Ganþu,
Angela Magheru, Ionela Bãdãlan,
Rodica Popescu, Luiza Maria Isuf,
Medana Pîrjan, Alexandra Nicu sau
George Vulcãnescu.

Sâmbãtã 7 mai 2022, în satul
Godeanu, din judeþul Mehedinþi,
a avut loc un eveniment de suflet
pentru toþi locuitorii comunei.
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
a slujit Sfânta Liturghie arhiereascã
pe un podium special amenajat în
poieniþa din apropierea cimitirului
din satul Godeanu.
Este pentru prima datã când
Ierarhul vine ºi slujeºte Sfânta
Liturghie aici, în aceastã poieniþã din
satul natal, unde s-a îndãtinat ca în
una din sâmbetele de dupã

sãrbãtoarea Învierii Domnului, sã se
facã slujbe de pomenire la
mormintele din cimitirul satului,
pentru cei plecaþi din lumea aceasta.
În al ºaptelea an al pãstoririi
duhovniceºti al parohiei Godeanu,
pãrintele Nicolae Oproiu, Paroh al
Parohiei Godeanu ºi Consilier
Social-Filantropic al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei, a organizat
aici în poieniþa din apropierea
cimitirului din satul Godeanu un
eveniment de suflet la care au
participat în numãr destul de mare,
alãturi de primarul localitãþii,

Sabina Gheorgheci, fii ai satului
Godeanu ce au dorit a aduce
rugãciune pentru cei rãposaþi din
neamurile lor ºi care odihnesc în
acest cimitir.
Slujba Sfintei Liturghii a fost
oficiatã de cãtre Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, episcopul
Severinului ºi Strehaiei alãturi de
un sobor de preoþi ºi un arhidiacon.
Din sobor a fãcut parte ºi pãrintele
arhimandrit Gherasim Armulescu,
Stareþul Mãnãstirii Topolniþa.
Dupã Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie, Ierarhul le-a vorbit celor
prezenþi despre viaþa veºnicã ºi

despre ceea ce se întâmplã cu
sufletele celor rãposaþi dupã
trecerea din lumea aceasta, punând
accent pe rugãciunea pentru cei
adormiþi, faptã a milosteniei
sufleteºti ºi dovadã a iubirii noastre
pentru cei rãposaþi. De asemenea,
Preasfinþia Sa i-a îndemnat pe cei
prezenþi, ºi în special pe cei care
au o anumitã vârstã, sã
mulþumeascã lui Dumnezeu pentru
aceste zile îndelungate de
rugãciune pe care le-a dãruit
Dumnezeu, meditând la cei care ºiar fi dat toatã averea lor pentru a

 G. P.
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Sublocotenentul Ion Lucian Leuºtean, cetãþean de onoare post-mortem al comunei Pruniºor

Primarul comunei Pruniºor,
Emilian Vîlcu, a oferit, de Ziua
Independenþei ºi Ziua Europei,
momente emoþionante de cinstire a
memoriei unui erou cãzut la datorie
pe frontul din Afganistan.
Sublocotenentul post-mortem ION
LUCIAN LEUªTEAN a fost declarat
cetãþean de onoare post-mortem al
comunei Pruniºor. La eveniment au
fost prezenþi un corp de ofiþeri din
cadrul Centrului Militar Judeþean,
prefectul judeþului Mehedinþi - Alin
Isuf ºi vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi - Ramona
Cupã, viceprimarul Severinului acordarea acestei distincþii dorim sã
Cristian Murã, precum ºi sãteni ºi
ne manifestãm recunoºtinþa ºi
rude ale eroului.

ONOARE ªI SACRIFICIU

Avansat la gradul de
sublocotenent post-mortem, Ion
Lucian Leuºtean a fost rãnit în
Afganistan, unde se afla în cadrul
forþelor NATO de menþinere a pãcii,
în timpul unei misiuni speciale, în
urmã cu 10 ani. A fost internat în
spitale militare din Germania ºi
România, dar în urma rãnilor grave
suferite, a încetat din viaþã. Pentru
curajul, devotamentul ºi sacrificiul
sãu, a fost decorat de Preºedintele
României cu STEAUA ROMÂNIEI în
grad de cavaler cu însemne de
rãzboi. „La 9 mai 2012 a avut loc
nefericitul incident, iar Batalionul
32 recunoaºte cã acest erou ºi-a
purtat cu demnitate crucea pânã la
sfârºit ºi ºi-a câºtigat pentru
totdeauna locul în cartea eroilor
acestui neam”, au subliniat ofiþerii
Armatei Române, prezenþi la
eveniment, pentru a-i omagia
memoria eroului Ion Lucian
Leuºtean.
„Acordarea titlului de cetãþean de
onoare al comunei Pruniºor
sublocotenentului post-mortem Ion
Lucian Leuºtean este cel mai potrivit
mod pentru a ne exprima preþuirea
pentru acesta ºi pentru astfel de
modele de viaþã exemplare, dar ºi
de a ne demonstra capacitatea
noastrã ca for cetãþenesc. Prin

aprecierea faþã de devotamentul ºi
sacrificiul suprem sãvârºit pentru
libertate ºi pace, eroism ºi înaltã
þinutã moralã, doveditã în
îndeplinirea datoriei de militar în
teatrul de operaþiuni din Afganistan”,
a declarat primarul comunei
Pruniºor, Emilian Vîlcu.
„Am participat astãzi la un
moment emoþionant ºi solemn, cu
ocazia Zilei Independenþei, o zi în
care este de datoria noastrã, a
tuturor, sã ne cinstim aºa cum se
cuvine eroii. La Pruniºor, prin
iniþiativa domnului primar Emilian
Vîlcu, sublocotenentul post-mortem
Leuºtean Ion Lucian a fost declarat
cetãþean de onoare post-mortem al
comunei Pruniºor. Am convingerea
cã ziua de 9 mai nu a fost aleasã
întâmplãtor pentru acest demers,
pentru care îi felicit pe domnul
primar ºi pe consilierii locali pentru
cã au iniþiat ºi votat acest proiect.
Calitatea de cetãþeni europeni ºi
membri ai celei mai importante
alianþe politico-militare, NATO, a
adus garanþia securitãþii cetãþenilor
români, dar a atras ºi
responsabilitãþi precum prezenþa în
teatrele de operaþiuni a militarilor
români. Sacrificiul suprem cu care
ºi-a servit þara sublocotenentul postmortem Ion Lucian Leuºtean, la o
vârstã la care tinerii de azi au cu totul
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mai lungi firul vieþii, dar din cauza
unor boli au trecut din viaþa aceasta mult prea devreme.
La final soborul slujitor în frunte cu Preasfinþitul Pãrinte Nicodim au
oficiat un parastas pentru toþi preoþii care au slujit în aceastã parohie, dar
ºi pentru sufletele celor rãposaþi ce odihnesc în cimitirul satului Godeanu.
Pr. Marian Alin Giginã

alte preocupãri, este alinarea celor
care l-au cunoscut! În numele
domnului preºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, cât ºi al meu personal,
aduc un sincer omagiu eroului
sublocotenent Ion Lucian Leuºtean!
Glorie eternã eroilor neamului
românesc!”, a precizat, la momentul
omagial,
vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Ramona Cupã.
„Acest gest are darul de a mai
alina durerea familiei ºi de a le arãta

cã nu sunt singuri ºi cã autoritãþile
sunt alãturi de ele, cã cinstim
memoria ºi sacrificiul eroilor
noºtri”, a declarat prefectul de
Mehedinþi, Alin Isuf.
La încheierea discursurilor
omagiale oficiale, la cimitirul din
comunã preoþii au oficiat o slujbã
religioasã pentru pomenirea
eroului Ion Lucian Leuºtean. Eroii
nu mor niciodatã, pentru cã ei
rãmân de-a pururi în amintirea ºi
în conºtiinþa noastrã.
 Romeo Crîºmaru

9 Mai - zi cu dublã semnificaþie,
sãrbãtoritã de jandarmii mehedinþeni
Ziua
Victoriei
Coaliþiei Naþiunilor Unite în
cel de-al doilea rãzboi
mondial ºi Ziua Uniunii
Europene au fost sãrbãtorite
luni, 9 mai 2022, în
Garnizoana Drobeta Turnu
Severin printr-un ceremonial
militar - religios.
Peste 50 de jandarmi
mehedinþeni au participat
astãzi la ceremonialul
militar-religios dedicat
acestui eveniment, organizat
la Monumentul Eroilor din
Parcul Rozelor.
Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi a fost
reprezentat de conducerea
unitãþii, garda de onoare, un
pluton pentru defilare,
jandarmi pentru depunerea de coroane ºi garda monumentului.
Totodatã, jandarmii au asigurat mãsurile de ordine publicã pe toatã
perioada de desfãºurare a manifestãrilor organizate în Garnizoana
Drobeta Turnu Severin.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (35)
Totul este sã ajungi la putere, dupã
asta, poþi face ce vrei, chiar cu riscul de a
deveni penibil. Penibilul survenind din
contrastul ce poate fi generat de
neconcordanþa între ceea ce ai promis în
campanie ºi noua situaþie, noile posibile
schimbãri ale paradigmei guvernãrii,
survenite dupã instalarea la putere. Aºa se
face cã, la noi, dupã câºtigarea puterii de
actuala coaliþie de guvernare PNL-USRUDMR, pe parcurs au intervenit uriaºe
miºcãri ºi rãsturnãri ale situaþiei interne ºi
externe, cele mai masive fiind legate de aºanumita “pandemie Covid-19”, a doua, la fel
de terifiantã modificare de abordare a actului
guvernãrii în esenþa lui, a fost declanºarea
conflictului militar RUSIA-UCRAINA (cã
rãzboi nu poate fi numit ceea ce se întâmplã
acolo, în nord-estul european, pentru cã nu
existã conform uzanþelor militare, o
declaraþie de rãzboi a uneia dintre pãrþi cãtre
cealaltã). Prin urmare, o parte dintre intenþiile
de îmbunãtãþire a calitãþii vieþii românilor,
cuprinse în platformele program ale alianþei
de partide aflate la guvernare ar mai fi trebuit
oarecum adaptate noilor schimbãri, nu doar
la nivelul acelei necesare mobilizãri spre a
ajuta populaþia ucraineanã, aflatã în bejenia
terorii conflictului, ci ºi la nivele mai mici,
cum ar fi, spre exemplu, pistele de bicicletã,
pe care administraþiile locale, sub presiunea
celei centrale, le-au fãcut pe acolo pe unde
s-a putut, aºa, într-un fel de adaptare la
cerinþã, smulgând din cãile de rulare
pretabile la “ciuntire” ºi marcându-le cu
benzi albe, plus marcaje specifice, fonorezonante ºi luminoase. Toate bune ºi
frumoase, dar astfel de culoare - binevenite,
altfel - sunt fãcute pe porþiuni urmate de
altele fãrã aºa ceva, practic un fel de culoare
cu întreruperi, ceea ce deruteazã ºi
conducãtorii auto ºi pe bike-erii. Mai mult,
marcajele cu vopsea albã deja s-au cojit prin Severin, bunãoarã - vopseaua s-a
volatilizat suficient de mult cât sã fie palidã
ºi neconcludentã, orientativã intuitiv! Ca sã
nu mai vorbim de faptul cã prioritãþile unei
guvernãri nu ar fi pasajele de bicicletã,
fãcute parþial, de dragul de a scoate pieptul
în faþã cu realizãrile guvernãrii, nici mãcar
drumurile expres ori autostrãzile - chestiuni
istorice pe la noi! - ci altele mai profunde,
mai importante, cum ar fi sãrãcia, criza
alimentarã, criza educaþiei, criza moralã.
Iatã, spre exemplu, irigaþiile, care, acum, în
pragul verii, a secetei care, ca ºi în ultimii
ani, se prefigureazã, acestea ar trebui sã
constituie prioritate naþionalã, chestiune

care, tratatã serios, responsabil, integral, ar
pune la dispoziþie locuri de muncã ºi ar
restarta agricultura.
Desigur, gazele naturale, la fel, sunt
prioritate, dar unde au fost pânã acum
guvernanþii noºtri post-decembriºti, cã despre
gazele naturale de pe fundul Mãrii Negre,
platforma noastrã, se ºtia de pe vremea lui
Ceauºescu, pont vândut lui de americanii
administraþiei Carter, 1978, prim ministrul
nostru pe atunci fiind Andrei ªtefan? Ce s-a
fãcut cu acel pont, în urma cãruia Ceauºescu
a iniþiat construirea de platforme de forare a
fundului mãrii, a amplasat ºi astfel de agregate
în largul mãrii noastre, a startat, cum se spune,
proiectul captãrii gazelor natural?. Dar, noi,
ei, guvernanþii, ce au fãcut dupã 1989? Nimic,
în acest sens, mai mult, au dat cu titlu gratuit
licenþa exploatãrii cãtre americanii de la
Exxon, care acum, ne-o… vând cu 1 miliard
de euro! 1 MILIARD DE EURO, o licenþã pe
care noi le-am dat-o GRATUIT! Iar
administraþia Iohannis&Ciucã se mai ºi laudã
cu aceastã tranzacþie! Iar acum, ni se aruncã
ºi praf în ochi precum cã pistele de biciclete fragmentare, prost marcate cu vopsea albã sunt o mare realizare! Sã facem o socotealã
simplã: cât înseamnã 1 miliard euro împãrþit
la (aproximativ) 20 de milioane locuitori ai
României, ca sã aflãm cam cât plãtim fiecare
dintre noi, românii, aceastã mega-afacere
inscriptibilã “tunurilor” financiar-economice?
Suma nu este mare, doar 50 de euro de cap
de locuitor, de la nou-nãscut la venerabilul
nonagenar, sã spunem. Aparent, nu este mult,
ar veni cam 250 de lei de persoanã, la
paritatea de azi, euro-leu. Dar adunaþi aceºti
50 de euro de la fiecare român, suma este
astronomicã, plus cã nedreaptã, o platã pe
care nu ar fi trebuit s-o facem dupã
gratuitatea lui Adrian Nãstase - el era, paremi-se, premier, cel care a ºi semnat…
donaþia licenþei cãtre Exxon - acum, noi
preluând-o la supra-preþ, la care se mai
adaugã ºi distrugerea infrastructurii de
exploatare iniþiate ºi construite de regimul
Ceauºescu pe motiv de economie
româneascã “morman de fiare vechi”!
Nu deplângem regimul ceauºist, dar putem
deplânge, prin comparaþie, criminala
obedienþã faþã de interese strãine a
guvernãrilor post-decembriste româneºti,
care au dus þara la marginea civilizaþiei, spre
perspectiva unui declin iminent al suveranitãþii
ºi al dezintegrãrii identitare atât ca stat - “stat
eºuat”, nu? - cât ºi ca economie - sãrãcie,
corupþie, boli, teroare ºi multã, multã
propagandã sterilã!
C. OVIDIU
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Dobânzile cresc rapid
la nivel mondial
Confruntatã cu creºterea puternicã a inflaþiei, a cãrei ratã anualã
a urcat, conform INS, la 13,8% în aprilie, BNR a majorat marþi
dobânda sa de politicã monetarã de la 3 la 3,75%, în timp ce
unii dintre dealerii bancari anticipau o creºtere la 4%.
Decizia poate fi pusã pe seama faptului cã BNR trebuie sã
asigure bãncilor comerciale posibilitatea de a credita
economia pentru a asigura evitarea intrãrii în recesiune.
Bãncile centrale din întreaga lume sunt obligate sã majoreze
dobânzile cu scopul de a frâna creºterea preþurilor, care au
atins în multe þãri maxime ale ultimilor zeci de ani.
Sãptãmâna trecutã, banca centralã a Poloniei a majorat rata
de referinþã cu 0,75% la 5,25%, maxim al ultimilor 14 ani.
La rândul ei, Banca Cehiei a crescut dobânda de politicã
monetarã la 5,75%, cel mai ridicat nivel începând cu 1999.
Nu doar bãncile din regiune au majorat dobânda. Miercurea
trecutã, Rezerva Federalã americanã a ridicat rata de referinþã cu
0,5% la 0,75 –1%, cea mai mare creºtere lunarã din ultimele
douã decenii. A doua zi, a fost rândul Bãncii Angliei care a ridicat
dobânda cu 0,25% la 1%, cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani,
dupã ce inflaþia a urcat la 7%, maxim al ultimilor 30 de ani, iar
oficialii bãncii anticipeazã atingerea unui vârf de de circa 10%.
Piaþa monetarã a rãspuns rapid la decizia BNR. Dupã douã
zile calme, indici ROBOR au crescut miercuri la valori
comparabile cu cele din martie 2013.
Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte
de mai 2019, a urcat de la 5,21 la 5,37%. Indicele la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a
crescut de la 5,32 la 5,50%, iar cel la 12 luni, care reprezintã
rata dobânzii plãtitã la creditele în lei atrase la nivel
interbancar, a urcat de la 5,41 la 5,69%
Cursul euro s-a apropiat de recordul de 4,9495 lei, atins în
septembrie trecut, ºi a urcat lunea aceasta la 4,9490 lei. La
finalul perioadei, media a fost stabilitã la 4,9479 lei, iar
tranzacþiile se realizau între 4,945 ºi 4,952 lei.
În perioada analizatã, media dolarului a atins un nou record de
4,7077 lei, când moneda americanã a atins un maxim al ultimilor
20 de ani faþã de un coº al principalelor valute. Miercurea
aceasta, cursul a fost stabilit la 4,6866 lei, în condiþiile în care
pieþele aºteptau publicarea datelor referitoare la inflaþia din
Statele Unite iar euro fluctua în culoarul 1,0526 –1,0576 dolari.
Aprecierea dolarului s-a datorat interesului mai mare arãtat
de investitori pentru bonurile de Tezaur americane, dupã ce
s-a anunþat crearea a 428.000 noi slujbe în economia
americanã ºi consolidarea ratei ºomajului la 3,6%. Stabilizarea
pieþei muncii asigurã Fed suportul necesar pentru continuarea
procesului de majorare a dobânzilor, care conform unor
prognoze ar putea urca la 3% pânã la sfârºitul anului.
Media francului elveþian a scãzut de la 4,8314 la 4,6865
lei ºi a încheiat perioada la 4,7362 lei iar cea a lirei sterline
de la 5,9101 la 5,7768 lei.
Scãderea pieþelor bursiere pe acþiuni, survenitã pe fondul creºterii
interesului pentru dolar ºi bonurile emise de Trezoreria americanã,
a influenþat evoluþia criptomonedelor la începutul acestei sãptãmâni.
Miercurea aceasta, bitcoin se tranzacþiona în culoarul 30.200 –
32.110 dolari, dupã ce a atins în ziua precedentã un minim de
29.764 dolari, care nu a mai fost atins din iulie trecut. Ether fluctua
între 2.271 ºi 2.450 dolari.
 Radu Georgescu
Analiza cuprinde perioada 2 - 11 mai.
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Sub acest generic, o nouã ediþie a
proiectului Centrului cultural “Nichita Stãnescu”
Mehedinþi, în zilele de 6-7 mai a.c., cu
desfãºurare în sala „Virgil Ogãºanu” a Palatului
culturii „Teodor Costescu” din Drobeta Turnu
Severin. Moderatã de poeta Ileana Roman,
vicepreºedintã a filialei USR Craiova, în prezenþa
Emiliei Mihãilescu, manager al Centrului
“Nichita Stãnescu”, ca organizator ºi finanþator
principal din cadrul Consiliului judeþean
Mehedinþi, actuala ediþia a beneficiat la
deschiderea oficialã ºi de primarul Marius
Screciu, care a rostit un cuvânt de bunvenit cãtre
invitaþi ºi ceilalþi participanþi, arãtându-se
bucuros de manifestare ºi de contextul acesteia,
ZILELE SEVERINULUI, ediþia cu nr. XXVIII, de
asemenea, mulþumind pentru cãrþile primite din
partea mai multor autori. Primarul Severinului, a
arãtat o mare disponibilitate de a susþine, în
numele instituþiei pe care o conduce, activitãþile
literare lansate de grupãrile de gen din municipiu,
de a le promova ºi de a le face cunoscute prin
mijloacele specifice dincolo de spaþiul oraºului.
Conform agendei publicate, au avut loc mai
multe lansãri de cãrþi ºi de reviste literare ºi de
culturã, în prezenþa autorilor ºi a redactorilor lor,
dar ºi unor invitaþi de seamã, între aceºtia
numãrându-se MIHAI FIRICÃ, din partea
Ministerului culturii, el însuºi membru USR, poet
recunoscut, membru în Consiliul CNA, redactor

la mai multe reviste de culturã.
De asemenea, au mai fost prezenþi: Magdalena
Albu - a lansat o carte fundamentalã a cercetãrii
literare privindu-l pe N. I. Herescu, intitulatã “Un
aristocrat al culturii române”, dar a vorbit ºi
despre reviste ale românilor, diaspora din SUA apoi, a fost prezentã ºi o delegaþie de scriitori
maramureºeni, reprezentanþi de seamã ai revistei
NORD LITERAR, ºi anume: Delia Muntean, critic
literar - cu o prezentare a cãrþii sale POEZIA DE
LÂNGÃ NOI, Vasile Morar, Nicolae Scheianu,
Mihai-Gheorghe Bârlea, toþi admirabili poeþi. În
acest ansamblu de personalitãþi ale literaturii
contemporane, de la Râmnicu Vâlcea, au semnat
prezenþa, Puiu Rãducan ºi Nicolaie Cismaru.
Între autorii severineni, Dan ªalapa - cu o dublã
lansare de carte, CUBUL DE NOAPTE, poezie,
Editura Profin, 2022, carte prezentatã redutabil
de Viorica Gligor, critic literar, ºi TEATRUL
SEVERINEAN. O ISTORIE SENTIMENTALÃ
(1867-2020), monografie, Editura Hoffman,
2021, prezentatã de Valentin Vasilescu. În acest
perimetru al cãrþilor de cercetare documentarã,
s-a detaºat de departe, la chiar începutul
manifestãrii, lucrarea Ilenei Roman, intitulatã
CARTEA ORAªULUI DROBETA TURNU
SEVERIN, prezentatã de Tudor Rãþoi, pertinent ºi
bogat informaþional.
Între revistele prezentate, au figurat ANTILETHE,
redactor ºef, Magdalena Albu, CALIGRAF, redactor

ºef, Victor Rusu - care a mai vorbit ºi de alte douã
lucrãri ale sale, recent apãrute, poezie - apoi
revista RÃSTIMP a Centrului creaþiei populare
Mehedinþi, prezentatã de prof. Cornel Boteanu.
Florian Copcea a vorbit despre revista HIPERION,
editatã sub egida cenaclului literar cu acelaºi
nume, el fiind ºi redactorul ºef al ei, Florian
Copcea a înmânat Deliei Muntean Diploma ºi
Medalia Festivalului Eminescu, ediþia de anul
trecut, premianta neputând ajunge la vremea
respectivã la Severin. Tot astfel de înalte distincþii
onorifice, care puncteazã activitatea de excelenþã
în domeniul culturii naþionale ºi artelor, au primit
din partea Centrului cultural, prin Emilia
Mihãilescu, Mihai Firicã ºi Magdalena Albu.
Celor prezenþi, li s-au oferit ºi exemplare
d i n re v i s t a AM F I T RI ON , e d i t a t ã d e
Societatea Scriitorilor Danubieni, redactor
ºef, Ileana Roman.
La podiumul poetic ce a încheiat prima searã
extrem de încãrcatã de poezie ºi multe racorduri la
energiile culturii naþionale ºi universale, au citit din
creaþia lor, în afara celor deja menþionaþi, Nicolae
Caliþoiu, Angela Idita, Titu Dinuþ, Eugen Dulbaba,
Toni Paraschiv, Daniela Vîlceanu, Eugen Fritea.
A doua zi, vineri, 7 mai, la Cafeneaua ADA
KALEH, vestitã în boema dintotdeauna a
Severinului ºi a oaspeþilor lui, un alt moment
literar, de aceastã datã, inedit, anume, o lansare
de carte neconvenþionalã, fãcutã cunoscutã celor
prezenþi, membri ai delegaþiilor venite din þarã plus
câþiva scriitori severineni, în calitate de gazde,
inopinat, nimeni neºtiind de acest proiect, netrecut
nici pe afiº. A fost vorba de prezentarea în
premierã, într-o atmosferã destinsã, prieteneascã,
plinã de umor, a volumului de versuri PIANUL
CARE MÃ LOCUIEªTE de Dan ªalapa, Editura
Profin, 2022. Cei prezenþi au primit câte un
exemplar din volum, cu autograf, cu menþiunea
cã lucrarea va avea ºi o lansare… convenþionalã,
aºa cum o ºtim cu toþii, la o datã ce va fi anunþatã
din vreme. A urmat o vizitã a câtorva puncte de
interes cultural-istoric, Cetatea medievalã, Baia
comunalã, fosta Carantinã a oraºului, imediat
dupã fondarea lui la 1833, Portul severinean,
simbol al intrãrii regalitãþii
- 1866 - în spaþiul viitoarei
Români Mari, a vestigiilor
Podului lui Apolodor, a
panoramei
Insulei
ªimian - vizual ºi
informativ - cu vestigiile
relocate de pe Insula Ada
Kaleh, a vasului de
croazierã “Mehedinþi”,
imagine a croazierelor de
altãdatã pe Dunãre.
 S.D.D.
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Dupã recensãmînt, fiecare cetãþean va avea un dosar electronic

Statul cheltuieºte alte milioane de
euro cu recensãmîntul, ca sã numere
sclavii coloniei ºi puþinele lor bunuri.
Sã le numere zilele, bolile,
medicamentele ºi scãrile pe care le pot
sau nu urca seniorii naþiunii. Chiar
capacitatea motorie ºi de autonomie a
fiecãruia trebuie raportatã. Aspectele
alimenteazã suspiciunea cã cei
„nãscuþi mai devreme”, acum, singuri
ºi vulnerabili, vor avea ºansa sã fie
adunaþi într-un centru de „vieþuire”
comunã, precum sunã un proiect de
lege aflat pe masa guvernului. De acolo
pot dispãrea discret ºi simplu. Statul
controleazã ce ºi cît mai deþin cetãþenii
dupã bisturiul ascuþit ºi toxic al fiecãrui
guvern, sã ºtie sigur cu cît îi mai poate
jecmãni. Românul e obligat sã ofere
statului inventarul vieþii sale, care la
rîndu-i îl va preda unor „instituþii” mai
mult sau mai puþin europene.
„Recensãmîntul” a declanºat
proteste de stradã, alimentînd tot felul
de suspiciuni. Pe lîngã nume, prenume,
CNP, statul te obligã sã rãspunzi la o
serie de ilegale întrebãri intime, care nu
þin doar de religie, gen, statut civil, ci de
un profil bio-social. Acest tip de
chestionar e clar o intruziune în
intimitatea fiecãruia, o încãlcare a
dreptului la viaþã privatã, stipulat în
Constituþie. Pare mai degrabã o
comandã politicã, prin care Serviciile
scot castanele din foc prin intermediul
INS. Iatã care sînt datele cu „caracter
special” pe care INS n-are voie sã le
solicite: CNP-ul întreg, ci doar ultimele
4 cifre, date privind starea de sãnãtate,
locul de muncã, situaþia familialã, date
cu privire la bunurile deþinute,
convingerile religioase, semnãtura…
Cel care vine la uºa dumneavoastrã sã
colecteze datele trebuie sã fie înregistrat
la ANSPDCP - Autoritatea Naþionalã de
Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu

Caracter Personal. Cereþi-i autorizaþia!
În caz contrar, nu vã poate solicita
rãspunsuri.Legea stipuleazã clar: doar
operatorilor de date cu caracter privat
le este permis accesul la datele private
ale cetãþenilor. La uºa noastrã va veni
un tovarãº cu servieta ºi tableta, va intra
în posesia datelor noastre, apoi, dupã
o zi de lucru, la sosire acasã, va arunca
servieta pe masa din bucãtãrie, lîngã
blidul cu ciorbã. Cine garanteazã
confidenþialitatea datelor din
chestionar? Nimeni.
Chestionarul solicitã extrem de
multe informaþii personale, devenind
ilegal, în anumite puncte, ca de altfel ºi
obligaþia de a semna pentru declaraþii
(la fel ca în cazul unui interogatoriu).
Cetãþeanul este ameninþat cu amendã
nejustificat de mare în raport cu lipsa
de gravitate a faptei, adicã, refuzul
declarãrii datelor private. Tipic unui stat
dictatorial, poliþienesc: ameninþãri ºi
amenzi ilegale, neconstituþionale. INS
vrea sã ºtie dacã un vîrstinc locuieºte
singur, dacã are auzul bun, dacã este
bolnav, dacã poate urca scãrile,
persoana în cauzã putînd fi potenþialã
victimã pentru escroci, inclusiv pentru
statul-colonie globalizat.
Prima zi a recensãmîntului naþional,
14 martie 2022, ca pîrghie de control,
a însemnat startul biblioraftizãrii globale
a cetãþenilor români. Credeþi cã
Ministerul Digitalizãrii a fost înfiinþat de
dragul florilor de mãr? Înregimentarea
electronicã a cetãþenilor români
netezeºte drumul spre controlul absolut
al populaþiei, spre dictatura totalitaristglobalistã a „Marii Resetãri”. La finele
operaþiunii de numãrare a caselor ºi
persoanelor, fiecare cetãþean român va
avea un dosar electronic, dar fãrã acces
la el, care va fi inserat într-un mare birou
virtual, cuprins într-o bazã de date
europeanã, poate chiar mondialã,
dosar care printr-un singur clic va oferi
toate informaþiile despre noi. Cine s-a
lãsat convins a dat cu subsemnatul pe
apele internetului, tulburi ºi nesigure,
prin autorecenzarea online.
Similarã vaccinãrii contra mici ºi
tichete de masã, autorecenzarea a atras
ca un magnet amatori de zile libere, în
schimbul obedienþei de a fi verificaþi la
piele ºi pe dedesubt de oficinele de
control ºi sclavie ale statului. Maºinãria
primei faze s-a pus în miºcare pe 14

martie ºi se încheie pe 15 mai,
odatã cu ultima semnãturã online
a obedientului cetãþean român. Din
16 mai ºi pînã pe 17 iulie vor fi
colectate de cãtre recenzori,
precum ouãle din cuibar, toate
datele personale, chiar intime, din
uºã în uºã.
Om cu om, prunc cu prunc,
apartament cu cocioabã, vilã cu
casã sau bordei, toate vor fi
numãrate, pentru cã, nu-i aºa,
sîntem controlaþi coercitiv în fiecare
sector al vieþii private, prin tot felul
de metode intrusive, menite sã
adune informaþii tot mai intime
despre noi ºi familiile noastre. Cum
mai poate fi tradus recensãmîntul pe
înþelesul tuturor? Simplu: control total
al populaþiei. Informaþiile personale
furnizate de cetãþeni sînt utile celor din
spatele deep-statului cu politica sa
permisivã ideologiilor extremiste, dar,
în egalã mãsurã, ºi escrocilor, cu toate
cã INS dã asigurãri mincinoase cã doar
informaþiile generale, în procente,
conteazã. Cu CNP-urile se pot face
multe escrocherii („vezi funcþionarii
primãriei sect. 5 al Capitalei, care au
fãcut acte pe casele unor cetãþeni,
lãsîndu-i fãrã proprietãþi”). Avem dea face cu o ilicitã ºi agresivã invadare
a intimitãþii individuale, un abuz de
creare de baze de date în toate
instituþiile ºi corporaþiile strãine. Cui
serveºte noua numãrãtoare, cine
sifoneazã milioane de euro în
recensãmînt?, cînd numãraþii sînt sãraci
lipiþi pãmîntului, iar România, datoare
vîndutã bãncilor de afarã. Românii sînt
tot timpul ameninþaþi cu amenzi pentru
nesupunere la hotãrîri aberante,
ilegale. Cum sã inventezi peste noapte
amenzi pentru statistici, ca în cazul
pandemiei? Românii nu mai au încredere
în autoritãþile publice, dovedite în repetate
rînduri corupte ºi lipsite de respect faþã
de cetãþenii din banii cãrora sînt plãtite.
Refuzul românilor de a colabora cu
acestea, nesupunerea civicã, în ghilimele,
a majoritãþii, mi se pare o reacþie fireascã
la aroganþa ºi dispreþul autoritãþilor
cu privire la violarea spaþiului
privat al cetãþeanului.
Aºadar, are recensãmîntul sub
aceastã formulã ilegalã o justificare
majorã? Colectarea periodicã de
informaþii private are de-a face, pe lîngã

statisticã ºi cu controlul de tip totalitar
al cetãþeanului. Tot mai multe voci
afirmã cã recensãmîntul aduce în prim
plan un stat interesat de cercetarea cu
de-amãnuntul a resurselor private
deþinute de cãtre cetãþeni. Se ºtie din
istoria acestora cã au avut ca scop
lãrgirea bazei de impozitare a bunurilor
ºi persoanelor. Deºi INS vine cu
argumente timide, datele furnizate de
cetãþeni nu vor fi anonimizate, ele sînt
o mînã întinsã pentru ANAF, MI ºi
servicii speciale, deloc româneºti. Statul
n-a murit niciodatã de grija cetãþenilor.
Oare dupã colectarea datelor private de
la politicienii noºtri, aceºtia se vor trezi
la uºa lor cu domniºoara ANI,
fluturîndu-le cãtuºele?
În contextul recensãmîntului abuziv ºi
neconstituþional din acest an, cu rãzboiul
ºi foametea la uºã, cu invazia de refugiaþi
ucraineni pe teritoriul României, nivelul
de încredere al cetãþeanului în instituþiile
statului ºi faþã de neutralitatea,
imparþialitatea ºi utilizarea ulterioarã a
datelor private de INS este tot mai redus.
ªi pentru cã „în naturã nimic nu se
pierde, nimic nu se câºtigã, totul se
transformã” (Antoine-Laurent Lavoisier),
oare ce urmeazã? Ciparea individualã,
lagãre ca-n Australia? Cu atîþia militari
strãini pe teritoriul României, totul e
posibil. Militarii noºtri n-au cum sã ne
mai apere. Mulþi au fost trimiºi în Angola,
în þãrile baltice… mîine, poimîine, poate,
în Noua Guinee, cine mai ºtie?
Conducãtorii postdecembriºti au vîndut
þara cu locuitori cu tot.
Aranjament grafic - I.M.
Maria Diana Popescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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Tehnici de supravieþuire
Nu se poate nici fãrã Rusia, nici
cu Rusia. Poate doar dacã plecãm
cu toþii de pe planetã, sã gãsim vreo
staþie orbitalã pe undeva sau o altã
planetã pe care sã ne aºezãm. Rusia
va rãmâne atunci sã stãpâneascã
peste toate continentele ºi sã îºi
arate supermaþia de mare naþiune
peste toate pãmânturile Globului.
Va putea sã consume toate gazele
ºi tot cãrbunele ºi sã fie regina
lumii. Uite aºa, toatã lumea va fi
fericitã. Mai este varianta în care
partea de planetã care nu va pleca
se va supune Imperiului Rus ºi toþi
va trebui sã lucrãm pentru
bunãstarea boierilor ruºi ºi a
marilor conducãtori. Cine nu se va
supune va fi ras de pe suprafaþa
pãmântului cu o nuclearã în cap.
Pânã atunci ruºii vor pune la punct
o cupolã sub care sã fie protejaþi de
radiaþia nuclearã ºi sã poatã sã le dea
la toþi focoase în cap, sã mai facã
ruble ºi Kiril; din înmormântãri. Sunt
ºi analiºti care spun cã este marea
culturã rusã faþã de care omenirea
este datoare ºi nu trebuie sã îi atingã
nici cu un puf pe marii barosani din

fruntea Rusiei. Cine a spus treaba
asta? Este vorba de omenie ºi de
umanitate. Asta nu are legãturã cu
naþiunile, cu etnia, cu paºaportul sau
þara de origine. Bunul simþ, morala,
faptele bune sunt universale ºi þin de
evoluþia omenirii ºi nu pot fi localizate
undeva anume sau sunt specifice
unui grup sau popor.
Pur ºi simplu þine de natura fiecãruia
ºi de educaþie. Pânã la urmã ºi statele
sunt conduse de oameni. Puterea se
manifestã, prinde viaþã prin intermediul
unor oameni. Þine de felul în care
politicienii respectivi sunt educaþi,
învãþaþi sã respecte umanitatea ºi
natura, indiferent de formã ºi de
context. Nu s-ar spune cã sunt oameni
buni sau oameni rãi. În anumite
contexte pot fi luate anumite decizii
nedorite, pot avea loc anumite
compromisuri, însã totul poate fi
justificat la un moment dat dacã sunt
fãcute pentru Binele Public ºi nu pentru
interese personale ale unui politician
sau al unui grup aflat la putere.
În orice epocã, un grup accede la
putere ºi conduce comunitatea,
naþiunea, poporul în virtutea Binelului

Public sau a celui de grup. Nu existã
cale de mijloc. Calea de mijloc poate
sã fie democraþia, când oricine poate
sã ajungã la putere prin vot, cu toate
cã partidele sunt cele care propun
candidaþii. Democraþia nu este cel mai
bun sistem de guvernare, dar este cel
mai bun inventat pânã acum. Grecii
antici preferau republica, însã aici
vorbim de un sistem de promovare a
elitelor de cãtre instituþiile statului.
Adicã sã conducã cei mai buni pe
care îi produce naþiunea respectivã.
Ori din cauza corupþiei ajung la putere
ºi alte elemente care nu meritã. Adicã
nu mai este o meritocraþie. Ajungem
sã trãim prin urmare într-o lume
relativã, a intermediarului, a
compromisului, a incertitudinii pânã
la urmã. Aproape cã suntem în
momentul în care orice este posibil.
Pare cã nu am trecut cel puþin la
diplomaþie de mentalitatea Evului
Mediu. La cum se prezintã omenirea
în momentul de faþã progresul în plan
politic aproape cã nu mai existã.
Nivelul este de fapt ca în urmã cu sute
de ani. De ce nu o mie de ani, când
sângele ºi rãzboiul rezolva problemele
statului, ale statelor. Rezultã cã aºteptãri
nu prea existã ºi nu ar trebui sã existe.
Adicã aºteptãri de mai bine. Sunt
diferenþe majore de mentalitate pe
planetã. Nu toatã lumea acceptã statul

de drept ºi democraþia. Democraþia
înseamnã o cedare a puterii la un
moment dat, chiar dacã se transformã
la un moment dat într-o rotire a
cadrelor ºi exercitarea pe rând a puterii
politice. Aºadar, totul devine un
simulacru democratic, chiar dacã în
aparenþã au loc alegeri ºi se aplicã
ºtampila pe un buletin de vot.
Democraþia devine una aparentã ºi
tinde sã fie confiscatã de grupuri de
interese, de partide ºi de alte grupuri
de presiune. De cei care asigurã
finanþarea grupurilor politice. Acesta
este rezultatul globalizãrii. Dar nu toate
statele au tins cãtre globalizare, ci au
preferat localismul, regionalul, zonalul.
Globalizarea pare cã tinde sã facã
implozie. Poate doar la nivelul
tehnologiei sã putem vorbi cu
certitudine de acest lucru. Economia
lumii devine multipolarã, dezvoltatã pe
centre. Cumva se pregãtesc mai multe
economii la nivelul planetei. China,
Rusia, UE, SUA, Australia, Japonia,
India ºi aºa mai departe. Cert este cã
de data asta nu se mai ºtie cine
conduce lumea ºi popoarele ºi dacã
luptã cu adevãrat pentru Binele Public
sau pentru profit ori alte interese. Pare
cã urmeazã ani tulburi în toate
domeniile de activitate. O lume în care
þi-ar prinde bine niºte tehnici de
supravieþuire.  ªtefan Bãeºiu
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Ce promite viitorul pentru educaþie

Constatãm cã în cei peste 30 de ani care
au trecut de la evenimentele din Decembrie 1989,
ºcoala româneascã se confruntã cu scãderea
nivelului culturii generale ºi diminuarea gradului
de cunoaºtere în rândul elevilor.
Ceea ce este surprinzãtor, este faptul cã
fenomenul nu determinã îngrijorãri
administrative ºi care în consecinþã, se
perpetueazã, agravându-se de la an la an.
Observãm cã în aria de cuprindere prin învãþare
a multor elevi este tot mai restrâns nivelul
cunoºtinþelor lor în domenii fundamentale
(literaturã, filozofie, istorie, geografie, ºtiinþe)
fiind din ce în ce mai puþine ºi mai superficiale.
Considerãm cã acest fenomen trimite la
ºcoalã, dar implicã, în acelaºi timp, individual,
familia ºi societatea.
Apreciem cã actul de predare nu pune
informaþia în contexte mai ample, nu întinde
punþi cãtre alte discipline ºi domenii în abordãri
interdisciplinare ºi transdisciplinare.
ªcoala nu iese din limitele ei curriculare
privind temele în perimetrul strict al fiecãrei
discipline fãrã ca, prin conexiuni între noþiuni,
sã treacã dincolo, în alte teritorii ale cunoaºterii.
Toate aceste lucruri se datoreazã faptului cã
Ministerul Educaþiei în toþi aceºti peste 30 de
ani nu a reuºit sã realizeze o reformã realã a
învãþãmântului, limitându-se la unele mãsuri
sporadice fãrã eficienþã ºi fãrã stabilitate.
Recent suntem martorii unor idei care pe noi
cadrele didectice ne pune pe gânduri ºi nu ºtim
ce sã mai credem despre gândirea ministerului
pe termen scurt, mediu ºi lung.
Nu de mult ministrul educaþiei a emis ideea
organizãrii structurii anului ºcolar în trei trimestre,
ca apoi la scurt timp sã revinã la un învãþãmânt
modular, cu încheierea situaþiei ºcolare
la finele anului.
Ba mai mult transmite profesorilor sã punã
note câte vor pe parcursul anului ºcolar.
Deci sã nu þinem cont de numãrul
de ore la un modul pe sãptãmânã.
Cumulând toate acestea cu marele
dezinteres pe care-l manifestã elevii
pentru învãþãturã, familia fiind
preocupatã de alte probleme decât
educaþia copiilor, tragem concluzia cã
într-un timp nu prea îndepãrtat ºcoala
va fi într-un mare impas.
Uitãm cã România a avut un
învãþãmânt de înaltã þinutã, cu rezultate
de excepþie în pregãtirea elevilor.
În învãþãmântul superior statul aproba
pentru fiecare facultate un numãr de
locuri care sã acopere necesitãþile
societãþii româneºti, sã nu creeze ca
acum ºomeri pe bandã rulantã, chiar
de la terminarea studiilor.

Avem ºi la ora actualã în folosinþã planuri de
învãþãmânt care nu corespund stãrii de evoluþie
a societãþii, avem manuale depãºite ºi despre ce
reformã a ºcolii vorbim!
Cadrele didactice noi nu beneficiazã în timpul
studiilor universitare de o pregãtire metodicã
corespunzãtoare, prezenþa la cursuri este sub
orice criticã ºi atunci ne întrebãm cu cine ºi ce
vrem sã realizãm?!
Constatãm cã omul obiºnuit pare sã-ºi piardã
tot mai mult curiozitatea de a afla, de a
descoperi, de a ºti.
Apare un paradox pentru cã în era tehnologiei,
care aduce necontenit o avalanºe de informaþii,
din toate domeniile, individul nu prezintã
curiozitatea cercetãrii, a cunoaºterii.
Pentru cã, informaþiile vin peste individ prin
intermediul televizorului, a internetului, de ce
s-ar mai strãdui sã caute?
Educaþia la ora actualã trebuie sã permitã
fiecãrui tânãr dezvoltarea în direcþia pentru care
are chemare ºi înclinaþii, dar în acelaºi timp sãi creeze cadrul formãrii unei solide culturi
generale ºi al deschiderii cãtre cunoaºtere.
Legea Educaþiei Naþionale stipuleazã la art. 3
paragraful 2, cã “Idealul educaþional al ºcolii
româneºti constã în dezvoltarea liberã, integralã
ºi armonioasã a individualitãþii umane, în
formarea personalitãþii autonome ºi creative”.
Aºadar rolul ºcolii este de a forma competenþe
care sã deprindã elevii sã aprecieze cu achiziþii
mentale, motorii ºi afective necesare dezvoltãrii
pe verticalã ºi prin ele sã rãspundã nevoilor
societãþii în care trãiesc, dar ºi sã se integreze
armonios în ea.
DIRECTOR GENERAL,
PROF. ION NÃNUÞI
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Declaraþia unicã se depune
pânã la 25 mai 2022, inclusiv
Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã reaminteºte
contribuabililor cã termenul pentru depunerea
Declaraþiei Unice (DU) privind impozitul pe venit ºi
contribuþiile sociale datorate de persoanele fizice
(Formular 112) este data de 25 mai 2022, inclusiv.
Declaraþia unicã se completeazã ºi se depune de
cãtre persoanele fizice care în anul de impunere au
realizat, individual sau într-o formã de asociere,
venituri/pierderi din România sau/ºi din strãinãtate
ºi care datoreazã impozit pe venit ºi contribuþii sociale
obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Recomandãm ca Declaraþia unicã sã fie depusã prin
mijloace electronice de transmitere la distanþã, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
- prin intermediul serviciului “Spaþiul privat virtual” (SPV);
- pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnãturã
electronicã calificatã.
De asemenea, formularul poate fi depus ºi în format
hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin
poºtã, cu confirmare de primire (data depunerii
declaraþiei în format hârtie este data înregistrãrii acesteia
la organul fiscal sau data depunerii la poºtã, dupã caz).
Pentru completarea ºi depunerea declaraþiei unice
contribuabilii pot solicita sprijin, astfel:
- apelând Serviciul central de asistenþã telefonicã
a contribuabililor - Call - center, la numãrul de telefon
031.403.91.60;
- prin e-mail, accesând Formularul de
contact disponibil pe portal https://www.anaf.ro/
asistpublic/ ºi în serviciul Spatjul Privat Virtual.
În plus, pe pagina de Facebook a ANAF ºi pe
canalul de Youtube vor fi publicate modele de
completare a DU.
Pe site-ul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã
se regãsesc toate informaþiile detaliate despre declaraþia
unicã (Formularul 212 pentru descãrcare, baza legalã,
modele de completare a DU, Broºurã privind DU etc.),
acestea putând fi accesate la urmãtorul link - https://
static.anaf.ro/static/10/SPV/info_spv.htm
Serviciul comunicare, relaþii publice ºi mass media
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Expoziþia foto
documentarã...
 Urmare din pag. 3

Un segment important din
expoziþie este alocat antreprenorilor
persoane fizice, specializate în
anumite meserii sau profesii, care,
în acest mod, alegeau sã-ºi ofere
serviciile: avocatul C.D. Scãueru,
inginerul topometrist Vasile Roatã,
brutarul Martin Iosef, fotograful Jean
Vãsculescu, mãcelarul Ioan Lazãr,
cabinetul medical al doctorului
Bayer, disponibilitatea domniºoarei
Racine de a oferii meditaþii pentru
lecþii de pian, limba francezã sau
limba germanã, zugravi, pictori etc.;
anunþuri cu închirieri sau vânzãri de
case; frizerii (Adam), croitorii (State
Warlam, Popescu ºi Andreescu,
croitoria Palatului Cultural etc.);
cofetãrii (Delicia, Paul, Royal).
Privitã dintr-un anumit unghi,
expoziþia, aºa cum spuneam ºi mai
sus, surprinde pasaje din istoria
oraºului nostru.
De pildã, dupã primul rãzboi
mondial, pe piaþa severineanã încep
sã aparã firme specializate în
comercializarea materialelor de
construcþie - consecinþã a procesului
de refacere a oraºului sau magazine
(C.M.
Staminescu,
Ioan
Surdulescu) specializate în
comercializarea de autoturisme ºi
piese de schimb. Evident cã numãrul
acestora era unul destul de mic ºi
reprezenta un apanaj al populaþiei
înstãrite. Unul dintre primii
proprietari de autoturisme a fost
librarul Victor Mãdãrãscu.
Pe fondul creºterii demografice
la peste 25.000 de locuitori, viaþa
comercialã severineanã se
dinamizeazã în perioada interbelicã
prin apariþia de noi magazine,
specializate în anumite produse sau
mãrfuri. Între acestea sunt de
amintit, unitãþile desfacere
aparþinând lui: Nicolae Cristescu,
Nae Giurescu, La Englezu, Traian
Þãpârdea, Fraþii Vlahos,
Solidaritatea, La Vânãtorul, La
sticla de aur (specializat în
comercializarea de produse
alimentare, în special oþet de foarte
bunã calitate) sau noi resturante: La
Sfârleazã (foarte cunoscut pentru
ciorba de burtã pregãtitã aici), La

Americanu, La Papagalul Verde ºi
nu cel din urmã La Sergentu.
Severineni care au avut curiozitatea
sã viziteze expoziþia, teleportânduse în societatea severineanã de
acum mai bine de un veac, au avut
posibilitatea, sperãm noi, sã se
delecteze cu imagini ºi anunþuri
care mai de care mai interesante ºi
haioase. Unul dintre acestea, din
punctul nostru de vedere, meritã
amintit ºi în acest text pentru modul
în care se promova, de pildã,

restaurantul La Sergentu:
Când te arde sentimentu
Dai o fugã La Sergentu
ªi ca sã mai uiþi de chin
Tragi un pãhãrel de vin
Iei ºi-o fleicã la grãtar
Fiindcã-i preþul popular.
În final, deºi este un lucru
cunoscut severinenilor, amintim cã
majoritatea magazinelor îºi aveau
sediile pe Calea Traian, cunoscutã
ºi sub numele de Stada Mare, alte
câteva pe Antoninii sau Decebal, iar

hotelurile, cafenelele, berãriile ºi
restaurantele erau amplasate în
zona centralã.
În speranþa cã evenimentul a
trezit un minim interes publicului
vizitator, Arhivele Mehedinþene
promit sã revinã în peisaj cu alte
teme inedite.
Începând cu data de 10 mai
expoziþia va putea fi vizitatã întruna din sãlile Palatului Culturii
“Teodor Costescu”.
Marian Pele
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Mãciuca ciobãneascã
Cu câþiva ani în urmã am privit cu toþii la
televizor manifestaþia ciobanilor la parlament,
guvern ºi preºedinþie. Unii s-au amuzat,
fiindcã n-au înþeles nimic; alþii s-au înfiorat
ºi au lãcrimat, impresionaþi de drama
pãstorilor din Carpaþi, de demnitatea,
hotãrârea ºi curajul lor. În munþi, câinii îi
apãrau pe ciobani ºi turmele lor de lupi ºi de
urºi; în capitalã, ciobanii îºi apãrau câinii de
parlamentari! Situaþia, dincolo de ridicolul ºi
absurditatea ei, ne duce la câteva concluzii.
Legea care impunea pãstorilor sã aibã doar
un câine la câmpie, doi la deal ºi trei la munte
la o stânã care era alcãtuitã de niºte oameni
rupþi de realitate, care nu cunoºteau situaþia
de pe teren, care nu ºtiau ce înseamnã viaþa
de cioban, lupta lui cu fiarele ºi cu stihiile
naturii. Pãstorii au devenit o categorie socialã
foarte urgisitã ºi nedreptãþitã în ultimele decenii.
Deºi pãstoritul este, alãturi de lucratul
pãmântului ºi vânãtoare, cea mai veche
ocupaþie la poporul nostru, ciobanii o vãd
periclitatã tot mai puternic. Parcã cineva vrea
cu tot dinadinsul s-o saboteze. Desfiinþarea
industriei textile a dus la inutilitatea lânii.
Nenumãrate tone de lânã sunt aruncate în ogaº
de ciobani, fiindcã nu mai intereseazã pe
nimeni aceastã marfã. Doar laptele, mieii ºi
carnea de oaie mai constituie un venit pentru
ciobani. Dar tocmai aceste produse locale
deranjeazã pe alþii, care ar avea interesul sã
controleze complet piaþa româneascã. Decât
lapte, brânzã ºi carne de la oile din Carpaþi,
mai bine asemenea produse aduse de aiurea!
Aºa s-a întâmplat ºi în alte sectoare, aºa încât
azi gãseºti în rafturi în cea mai mare parte
produse din import!
Legea cu câinii ciobãneºti reflectã ºi un
alt aspect regretabil: lipsa de comunicare
dintre parlamentari ºi populaþie. Înainte de
alegeri, candidaþii la fotoliile de parlamentar
umblã prin sate ºi oraºe, pupã toate babele
ºi toþi moºii, promit câte-n lunã ºi în stele,
împart în dreapta ºi în stânga zâmbete,
strângeri de mânã, bere, umbreluþe,

S.C. COTTONTEX SRL

firmã de confecþii articole sportive cu sediul în
punguliþe, bobiþe de orez, zãhãrel ºi fãinoase.
Drobeta Turnu Severin,
Toate zidurile ºi gardurile, crengile pomilor,
stâlpii de pe marginea drumurilor sunt pline B-dul. Aluniº nr. 15
de hârtii colorate, în care putem vedea
chipurile candidaþilor, numele ºi sloganele lor.
Ne asigurã cã, dacã-i vom alege, vor zice ºi
vor face, încât fericirea se va coborî pe pãmânt,
iar noi vom fi ca-n rai. Ehei! Dupã ce-i alegi,
nu-i mai vezi! Cel puþin patru ani, pânã vin iar
alegerile! Legãtura cu oamenii, cu
electoratul, la atâta se reduc. Ei nu ºtiu mai
nimic despre noi, noi nu ºtim chiar nimic
despre ei. Nu este, aºadar, de mirare sã iasã
la ivealã legi ca cea cu câinii ciobãneºti! ªi
pentru ca sã fie ridicolul în culmea lui,
reþinem, cã, în timp ce pãstorii din Carpaþi
forþau intrarea în parlament, parlamentarii
îºi votau noi suplimente la pensii!!
Cu ani în urmã, Domnul Prof. Nelu Mãnescu
îmi povestea cã la începutul veacului trecut,
un oarecare Aldescu din Colibaºi (MH) a fost
deputat în Parlamentul României. Prin
cãsãtorie, devenise bogat, proprietarul unei
moºii întinse în hotarele mai multor comune.
De fiecare datã când începea o sesiune în
parlament, deputatul Aldescu vindea o parte
din moºia proprie, ca sã aibã de cheltuialã la
Bucureºti. Se obiºnuiserã localnicii sã-l vadã
plecând spre capitalã, îmbrãcat þãrãneºte, cu
iþari cu gãietane, cu cãmaºã cu ºabaci cusuþi
pe piept, cu opinci de piele de porc. Era
mândru de costumul lui, fiindcã, zicea el, este
costumul þãranilor, care l-au ales ºi pe care-i
reprezintã. Îl iubeau ºi-l respectau toþi cei cel cunoºteau. A murit sãrac. Deputãþia îi
mâncase moºia!
Nu mi-e teamã sã afirm, cã un asemenea
parlamentar nu ar fi votat o lege ca cea cu câinii
ciobãneºti. Un asemenea om cunoºtea viaþa de
la þarã cu toate problemele ºi greutãþile ei, avea
respect faþã de “talpa þãrii” ºi punea interesul
general mai presus decât interesul personal.
Mai avem, oare, asemenea oameni, asemenea
parlamentari?
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Lansarea Campaniei de testare pentru depistarea
hepatitelor virale B/D ºi C în judeþul Mehedinþi
Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Asociaþia Românã Anti-SIDA (ARAS) ºi Consiliul
Judeþean Mehedinþi vã invitã vineri, 13 mai 2022, ora 11.00, la Conferinþa de Presã dedicatã
lansãrii Campaniei de testare pentru depistarea hepatitelor virale B/D ºi C în judeþul Mehedinþi.
Campania de testare din judeþul Mehedinþi se va derula pe o perioadã de 6 luni începând
cu luna mai a acestui an, prin intermediul cabinetelor de medicinã de familie afiliate.
Programul de testare este realizat în cadrul proiectului LIVE(RO)2-SUD: Program
regional de prevenire, screening ºi diagnostic al pacienþilor cu boli hepatice cronice
secundare infecþiilor virale cu virusuri hepatice B/D ºi C, proiect cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020.
Acesta este cel mai amplu program de screening realizat în România, program prin
care vor fi testate 120.000 de persoane, din 12 judeþe aferente regiunilor de dezvoltare
Sud Vest Oltenia ºi Sud Muntenia. Scopul campaniei de testare este îmbunãtãþirea stãrii
de sãnãtate a populaþiei prin creºterea gradului de conºtientizare cu privire la riscurile
infecþiilor cu virusuri hepatice B/D ºi C, importanþa testãrii ºi adoptarea unui stil de
viaþã sãnãtos orientat cãtre prevenþie.
Echipa de proiect LIVE(RO)-2-SUD

angajeazã: confecþioneri ºi muncitori necalificaþi:

• Confecþioner / muncitor necalificat -confecþii articole sportive

Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate,
Experienþa constituie un avantaj (pe maºini liniare,
triploc, zig-zag)
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza
cãreia se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
o Program într-un singur schimb
o Responsabilitãþi: confecþionarea produselor textile (pe
maºini liniare, triploc, zig-zag) conform fiºei postului
ºi documentaþiei tehnice.
• Muncitori necalificaþi - imprimerie textilã
o Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza
cãreia se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
o Program într-un singur schimb.
• Pentru persoanele interesate de ofertã, ne gãsiþi la sediul
din B-dul Aluniº Nr. 15, Drobeta Turnu Severin,
Tel: 0746616464 sau 0757041799.
o
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)
Ai multe de fãcut la serviciu, dar persistã senzaþia
de mers în gol. Se întrezãresc noutãþi în plan
profesional, de aceea nu pune bazã pe ce a fost sau
pe ce este încã. Îngrijeºte-þi sãnãtatea, pentru cã se
pot evidenþia afecþiunile vechi plus altele noi. Þi-ar
prinde bine trasarea unui plan de consultaþii, analize
medicale sau intervenþii chirurgicale dupã caz.
Relaþiile parteneriale sunt amestecate, astfel cã sunt
posibile rãsturnãri de situaþie bulversante. La sfârºitul
sãptãmânii intervin cheltuieli importante. ªanse
deosebite de a începe o nouã etapã de viaþã.
Recomandabil este sã te focalizezi numai pe interesele
tale cu efecte pe termen lung.
Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)
Este forfotã în plan sentimental, la începutul
sãptãmânii, astfel cã sunt ºanse sã te avânþi în prima
idilã posibilã. Controleazã-þi stãrile ºi ai rãbdare ca
evenimentele sã-þi urmeze cursul firesc. Atmosfera
de la locul de muncã este bunã, însã în fundal
domneºte discordia, mai ales din partea femeilor. Fii
prudent în zilele de 13 ºi 14 mai, pentru cã fluctuaþiile
emoþionale sunt mari ºi poþi lua decizii pripite.
Sãnãtatea este vulnerabilã, dar cu puþin efort ºi
bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. În weekend se
întrezãresc activitãþi comune cu alþii. Se contureazã o
nouã etapã de viaþã, pe care ar fi bine sã o trasezi în
mare tainã ºi în tihnã.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)
Atenþia ºi eforturile îþi sunt îndreptate mai mult
spre casã ºi familie. Vin vremuri domestice noi, însã,
deocamdatã, se simt la nivel subtil. Rezolvã cu atenþie
ºi rãbdare sarcinile cotidiene ºi îndatoririle
profesionale, pentru cã îþi vor veni satisfacþii ºi din
aceste direcþii. Joi se vor ivi situaþii disonante atât
într-o relaþie sentimentalã, cât ºi în relaþia cu copiii.
Prudenþã ºi discernãmânt! Tentaþiile sunt mari ºi
pãguboase pe termen lung. A doua parte a sãptãmânii
aduce multã muncã la serviciu ºi relaþii colegiale
provocatoare. Din perspectiva prietenilor ºi a
susþinãtorilor din mediul profesional se deschide o
nouã etapã cu efecte pe termen lung.

Zodia Rac

(23 Iunie - 22 Iulie)
Este multã agitaþie în preajma ta în prima parte a
sãptãmânii. Prieteni, rude, simple cunoºtinþe te vor
cãuta fie pentru a le oferi un sfat, un sprijin moral
sau material, fie pur ºi simplu doresc sã mai schimbe
o vorbã cu tine despre subiectele cotidiene, de larg
interes. Niscai probleme pot apãrea dinspre segmentul
familial. Fii înþelegãtor cu membrii familiei, chiar
dacã ei te provoacã în diverse moduri. Este vorba mai
mult de rezolvarea unor conflicte vechi, iar felul lor
de a-þi atrage atenþia este, deocamdatã, unul
neplãcut. Fluctuaþii sentimentale ºi posibilitatea de
a te ocupa de hobby-uri. În plan socio-profesional
încet, sigur ºi discret se deschide o nouã etapã cu
efecte pe termen lung.

Horoscop
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Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)
Preocupãrile financiare sunt o temã importantã. La
prima vedere eºti nemulþumit de veniturile obþinute
din activitatea profesionalã, însã în umbrã se traseazã
alte variante de câºtig. Totul este sã ai încredere ºi
rãbdare. Deocamdatã, descurcã-te cu ce ai ºi foloseºte
strictul necesar. Pe 12 ºi pe 13 mai sunt posibile
discuþii ºi întâlniri cu persoanele din anturajul apropiat.
Nu lua de bun chiar tot ce þi se spune ºi mai ales
vorbeºte numai la obiect, fãrã a povesti despre tine ºi
intenþiile tale. Cãlãtoriile pe distanþe scurte vor fi
frecvente, atât în scop personal, cât ºi profesional. Acasã,
în familie este o forfotã mai puþin plãcutã. Este vremea
schimbãrii filozofiei de viaþã, a lãrgirii orizontului
cunoaºterii, a cãlãtoriilor îndepãrtate, plus a implicãrii
în secvenþe de învãþare.

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
O sãptãmânã foarte dinamicã în plan socioprofesional. Chiar dacã lucrurile par amestecate,
nedesluºite ar fi bine sã observi atent ce se petrece,
sã notezi eventual într-un jurnal ºi sã vorbeºti cât
mai puþin cu alþii. Pe 12 ºi pe 13 mai apar în preajma
ta prieteni, dar ºi variante deosebite de a te implica
în proiecte ºi acþiuni de anvergurã. Fii prudent ºi,
deocamdatã, doar gândeºte-te la noi trasee
profesionale. Acum este mai bine sã fii spectator.
Evitã provocãrile celorlalþi ºi escaladarea
conflictelor! La finalul sãptãmânii, odihneºte-te ºi
detaºazã-te de cotidian. Se contureazã o nouã etapã
sentimentalã, fie cã este vorba despre copiii, fie
despre o nouã relaþie sentimentalã sau de schimbãri
majore într-o relaþie veche.

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)
Eºti pus pe fapte mari în primele zile ale sãptãmânii.
Însã, este bine sã-þi temperezi elanul ºi sã te ocupi
numai de activitãþi uºoare ºi bine cunoscute. Þi se
rotunjesc veniturile, dar nemulþumirile persistã în
segmentul financiar. Eºti tentat sã cheltuieºti mai mult
decât câºtigi deocamdatã, aspect neplãcut ºi neindicat.
Rezumã-te la a cheltui ºi folosi atât cât ai nevoie. Pe
de altã parte, se deschide o nouã direcþie de câºtig de
la ºi prin alþii. Posibil chiar sã te implici în a lua un
credit fie pentru o afacere, fie pentru nevoi personale
comune cu partenerul de viaþã. A doua parte a
sãptãmânii îþi aduce în preajmã persoane din anturajul
apropiat. Întâlniri, discuþii, vizite, excursii împreunã
cu cei dragi în locuri minunate.
Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)
Indiferent ce ai face, în sufletul tãu existã o mare
dorinþã de interiorizare ºi de visare cu ochii deschiºi.
De asemenea, se pot evidenþia afecþiuni mai vechi
sau mai noi. Îngrijeºte-þi sãnãtatea, planificã-þi
riguros activitãþile ºi acceptã sprijinul celor dragi ºi
de încredere. Este o perioadã de mari transformãri
interioare, astfel cã este dificil sã fii foarte prezent ºi
implicat în activitãþi comune cu alþii. În a doua parte
a sãptãmânii sunt ºanse sã primeºti bani, cadouri
sau favoruri dinspre locul de muncã. Însã, totodatã
vor veni ºi informaþii preþioase vizavi de regimul
muncii ºi al salarizãrii. Se contureazã o nouã etapã
partenerialã, în careu sunt posibile atât separarea,
divorþul, cât ºi asocierea sau cãsãtoria.

Zodia Scorpion

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
Foarte animate sunt relaþiile cu prietenii, însã mai
mult prin prisma ta, decât a lor. Evitã sã te apropii prea
mult de aceste persoane, inclusiv de persoanele care
te-au susþinut pânã acum la locul de muncã. Acum eºti
numai pe forþele tale ºi nimeni nu te mai poate ajuta
aºa cum doreºti. Ai nevoie de momente de odihnã ºi
regândirea unor planuri de viaþã, iar zile bune în acest
sens sunt în a doua parte a sãptãmânii. Sãnãtatea este
vulnerabilã, deci fii prudent ºi îngrijeºte-te
corespunzãtor. La sfârºitul sãptãmânii te vei simþi mai
bine, dar nu forþa nota. Se deschide capitole noi, atât
în privinþa sãnãtãþii, cât ºi a locului de muncã.
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Zodia Sãgetãtor

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)
Foarte interesante sunt relaþiile de muncã! Unii colegi
sau ºefi îºi vor retrage susþinerea de pânã acum, iar
alþii vor face demersuri sã se apropie mai mult de tine
ºi sã te antreneze în activitãþi noi. Însã, deocamdatã
evitã luarea deciziilor importante! Sãptãmâna este bunã
numai pentru reevaluãri ºi regândirea unor planuri
personale sau profesionale. Se recomandã prudenþã în
relaþiile cu prietenii, deoarece nu sunt ceea ce par. În
weekend, relaxeazã-te ºi stai la poveºti împreunã cu
cei dragi acasã, în familie se contureazã o etapã nouã,
atât în privinþa relaþiilor familiale, cât ºi în privinþa
casei, moºtenirilor ºi bunurilor patrimoniale.

Zodia Vãrsãtor

(21 Ianuarie - 18 Februarie)
La începutul sãptãmânii eºti nevoit sã achiþi diverse
facturi, datorii sau sã te ocupi de relaþiile cu instituþii
financiare. Se pare cã a sosit momentul sã te ocupi de
actele necesare fie dobândirii unor bunuri, fie pentru
contractarea unui credit. Deocamdatã, ar fi bine doar
sã te informezi, sã-þi regândeºti planurile financiare ºi
sã laºi în sãptãmânile urmãtoare acþiunea propriu-zisã.
La serviciu este multã forfotã, pentru cã eºti solicitat
de ºefi ºi colegi în treburi stringente. Prudenþã, întrucât
este posibil sã-þi pierzi credibilitate ºi apoi poziþia dintrun grup de lucru. Începe un capitol nou legat de relaþiile
cu anturajul apropiat. Se destramã relaþiile vechi, se
contureazã altele noi. Procesul de duratã, astfel cã toate
relaþiile din preajma ta sunt instabile.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
Se contureazã modificãri în relaþiile parteneriale,
de aceea ar fi bine sã observi încotro bate vântul
schimbãrii. Perioada este favorabilã numai unei
analize privitoare la colaborãrile în care eºti implicat
sau doreºti sã te implici, dar ºi pentru a studia pe
îndelete relaþia cu partenerul de viaþã. Pregãteºte-te
de acþiuni mãreþe în comun cu alþii! Joi apar cheltuieli
pe taxe, facturi, însã pot intra în discuþie ºi partajele
sau moºtenirile. Finalul sãptãmânii este potrivit
activitãþilor culturale ºi dialogului cu persoane aflate
în strãinãtate. Se contureazã un nou capitol financiar
de bun augur pe termen lung totuºi, deocamdatã,
fii foarte prudent în privinþa banilor ºi cheltuielilor.

Autor: AstroCafe.ro
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Informare privind activitatea desfãºuratã de
cãtre Direcþia Sanitar Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Mehedinþi cu o cazia
Zilelor Severinului

În scopul prevenirii aparitiei
toxiinfectiilor alimentare în perioada
06.05.2022- 08.05.2022, ca urmare a
evenimentului organizat de Municipiul
Drobeta Turnu Severin -Zilele
Municipiului- când, în mod tradiþional,
consumul unor cantitãþi de alimente de
origine animalã ºi non animalã creºte
considerabil, Direcþia Sanitarã Veterinarã
ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Mehedinþi va intensifica acþiunile de
supraveghere sanitarã veterinarã , va lua
mãsuri suplimentare privind verificarea
conditiilor de igiena în care sunt
produse, depozitate, transportate ºi
valorificate, livrate cãtre consumatorul
final a produselor sau alimentelor de
origine animalã ºi non animalã destinate
consumului uman.
În acest sens s-au dispus urmãtoarele
mãsuri:
I. Mãsurile tehnico-administrative
care vor fi luate de D.S.V.S.A.
Mehedinþi:
În baza unui program de lucru stabilit
de directorul D.S.V.S.A. Mehedinþi,
începând cu data de 06.05.2022 sunt
evaluate pentru obþinerea avizului de
funcþionare temporarã a unitãþilor care
au au solicitat obþinerea avizãrii sanitar
veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor.
DSVSA Mehedinþi va evalua pe
cursul zilei de 06.05.2022, ca urmare
a celor 3 solicitãri primite de firmele
organizatoare /Primãria Municipiul
Drobeta Turnu Severin toate spaþiile în
vederea eliberãri documentului de
avizare sanitarã veterinarã ºi pentru
siguranþa alimentelor.
În vederea obþinerii avizãrii, echipe de
inspectori vor verifica conform procedurilor
legale, modul de amplasare a spaþiilor,
respectiv dacã îndeplinesc conndiþiile
impuse de legislaþia sanitarã veterinarã ºi
pentru siguranþa alimentelor în vigoareexistenþa documentului de înregistrare
sanitarã veterinarã ºi pentru siguranþa
alimentelor , document ce trebuie eliberat
de DSVSA unde societatea are deschis
punct de lucru, prezenþa sursei de apã, a
modului de colectare deºeuri, modului de
asigurare a iginei personalului lucrãtor,
respectiv carnet de sãnãtate ºi dovada
cunoºtinþelor de igienã, modul de
recepþionare, depozitare, etichetare, vânzare

a produselor supuse comercializãrii,
existenþa actelor înoþitoare a materiei prime
sau produselor comercializate-facturã, aviz
de însoþire a mãrfii, declaraþie de
conformitate.
De asemenea sunt verificate condiþiile
de igienã a spaþiior, modul de
monitorizare a temperaturii din spaþiile
frig, modul de prelucrare a materiei prime.
În data de 07.05.2022 ºi în data de
08.05.2022, echipe mixte formate din 2
inspectori ai DSVSA Mh împreunã cu
reprezentaþi ai OJPC ºi reprezentaþi ai IPJ
Mehedinþi vor efectua controale în
vederea verificãrii respectãrii condiþiilor
ce au stat la baza avizãrii temporare.
Personalul DSVSA Mehedinþi
asigurã permanenþa în ziua de sâmbãtã
la CSVSAO de pe raza Municipiului
Drobeta Turnu Severin, CSVSAO unde
cetãþenii pot sesiza orice încãlcare a
legislaþiei sanitare veterinare ºi pentru
siguranþa alimentelor.
Detaliat, în perioada 06 mai –8 mai,
controalele inspectorilor DSVSA
MEHEDINTI au vizat un numãr 13
obiective de unitãþi de alimentaþie publicã.
Abaterile constatate de inspectorii
DSVSA MH au fost sancþionate prin
aplicarea de 5 amenzi contravenþionale,
care au totalizat 41 200 de lei ºi 2
AVERTISMENTE.
Pentru a preveni apariþia toxiinfecþiilor
alimentare ºi a proteja sãnãtatea
consumatorilor, inspectorii sanitari
veterinari ºi pentru siguranþa alimentelor
au controlat condiþiile de igienã în care
sunt recepþionate, depozitate, preparate
ºi valorificate diverse sortimente de
produse alimentare ºi preparate culinare
destinate consumului uman.
De asemenea, a fost confiscatã ºi
denaturatã o cantitate de 10 kg de
produse alimentare (carne ºi produse
din carne), produse care prezentau un
potenþial risc pentru sãnãtatea
consumatorilor.
Cele mai frecvente neconformitãþi
constatate au fost cele privind respectarea
normelor ºi cerinþelor de igienã, urmate
de cele privind etichetarea ºi a cerinþelor
de temperaturã pentru depozitarea ºi
comercializarea produselor alimentare.
DIRECTOR EXECUTIV,
DR. MARITOIU VALENTIN
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3 forme noi de sprijin pentru susþinerea activitãþii
fermierilor în anul 2022, în contextul crizei
economice generate de pandemia COVID-19

Directorul Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) Mehedinti, doamna
Gherasimescu Mihaela Loredana,
informeazã potenþialii beneficiari
asupra faptului ca APIA, primeste
pânã la data de 12 mai 2022
inclusiv, cereri de solicitare pentru
urmãtoarele scheme de ajutor de
stat, respectiv:
• Schema de ajutor de stat
pentru susþinerea activitãþii
crescãtorilor din sectorul bovin;
• Schema de ajutor de stat
pentru susþinerea activitãþii
crescãtorilor din sectorul suin;

• Schema de ajutor de stat pentru

susþinerea activitãþii crescãtorilor
din sectorul avicol.
Valoarea totalã maximã a schemei
de ajutor de stat este de 453.899
mii lei ºi se asigurã de la bugetul
de stat, în limita prevederilor
bugetare aprobate Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale pe
anul 2022 ºi este repartizatã astfel:
a) 170.250 mii lei pentru
sectorul bovine;
b) 167.649 mii lei pentru
sectorul suine;
c) 116.000 mii lei pentru
sectorul avicol.

APIA, mereu alãturi de fermieri!

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare
S.C. CHARLIE S CAR WASH SRL anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire
spãlãtorie auto self service”, comuna ªimian, judeþul Mehedinþi.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi din judeþul Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu Severin,
str. Bãile Romane nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30
ºi vineri, între orele 8:00 - 14:00, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: http://apmmh.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului
pe pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi.

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare
(titularul proiectului)
Comuna CÃZÃNEªTI, judeþul Mehedinþi, titular al proiectului
“Modernizarea drumuri de interes local în satele: Cãzãneºti, ValeaCoºuºtei, Ercea din comuna Cãzãneºti, judeþul Mehedinþi”, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul:
“Modernizarea drumuri de interes local în satele: Cãzãneºti, ValeaCoºuºtei, Ercea din comuna Cãzãneºti, judeþul Mehedinþi”propus
a fi amplasat în satele: Cãzãneºti, Valea-Coºuºtei ºi Ercea din comuna
Cãzãneºti, judeþul Mehedinþi (adresa amplasamentului).
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi, str. Bãile Romane nr. 3, Drobeta Turnu Severin, în zilele
de luni-vineri, între orele 8:00 - 14:00, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: www.apmmh.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului
pe pagina de internet a autoritãþii competente pentru protecþia mediului.
Cu deosebitã consideraþie,
Primar, Ec. Popescu Aurel
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Drîngã, portar la douã sporturi

Originar din comuna Teliucu Inferior, judeþul Hunedoara, Silviu Drîngã
(15 ani) joacã, din 2020, fotbal la ACS Luceafãrul Drobeta. De un an,
portarul 1,87 m apãrã, în paralel, ºi pentru CFR’43 Turnu Severin, la
futsal (fotbal în salã), ºi, în ambele sporturi, a demonstrat cã este superior
valoric multor portari din România.
Obiectiv Mehedinþean a luat legãtura cu jucãtorul aflat în atenþia mai
multor echipe de fotbal din strãinãtate, printre care AC Pisa sau Vojvodina
Novi Sad. Portarul Drîngã a rãspuns cu amabilitate la toate întrebãrile.
Reporter: De cât timp practici
fotbalul ºi la ce club ai început
activitatea sportivã?
Silviu Drîngã: „La vârsta de 12 ani
m-am apucat de fotbal, la echipa
Viitorul Teliuc”.
De ce fotbalul ºi nu alt sport?
Pentru ca aici m-am regãsit, am fost
de mic iubitor al fotbalului ºi a
devenit o pasiune.
Ai jucat portar din prima zi?
Nu, prima data am jucat atacant.
Cum ai ajuns în poartã?
Am avut un antrenament ºi m-am
bãgat eu în poartã! Acolo am
descoperit cã am mai mult talent ºi
cã îmi place „nebunia”!
De ce ai venit acum 2 ani de

La ce club visai sã joci când
erai mic?
La Universitatea Craiova, chiar am
avut ofertã, dar nu s-a mai concretizat.
Ai mai fost în probe la Pisa ºi
Novi Sad. De ce nu ai rãmas?
Nu am împlinit încã 16 ani ºi e mai
dificil sã semnezi dacã ai 10 sau
chiar 15 ani. Trebuie sã fac 16 ani
ºi a rãmas cã mai discutãm atunci.
Unde ai vrea sã debutezi la
seniori?
La Corvinul Hunedoara! ªi de acolo
aº vrea sã mã ºi retrag, dar nu
înainte sã joc ºi în strãinãtate!
Mai ai alte oferte?
Momentan, nu, dar aº vrea sã prind
o echipã bunã, gen Corvinul, care

CFR’43 la Odorhei

la Hunedoara la Severin?
cu siguranþã va promova în Liga 2,
Am venit pentru a cãpãta experienþã la varã! Mi-ar plãcea, din toamnã,
ºi a creºte în valoare, ca sã pot apoi chiar ºi la ªimian, în Liga 3, dacã
pleca mai departe, la un club puternic! tot stau acum în Severin.
Clasament, Liga Elitelor, Seria Vest
1. CFR’33 Timiºoara 8
6
0
2
64-28 18
2. CFR’43 Tr.Severin 8
5
1
2
52-40 16
3. CSM Târgu Mureº 8
5
1
2
35-30 16
4. ªomii ªimand
8
2
0
6
46-74 6
5. ªtiinþa “U” Craiova 8
1
0
7
37-62 3
Clasament, Liga Elitelor, Seria Est
1. FK Odorheiu
8
8
0
0
77-24 24
2. Ceahlãul
8
6
0
2
43-25 18
3. KSE Târgu Secuiesc
8
3
0
5
39-53 9
4. Râmnicu Sãrat
8
2
0
6
24-57 6
5. CN Fãlticeni
8
1
0
7
29-53 3
*Primele 2 clasate din fiecare serie s-au calificat în FINAL 4

De ce ai optat, toamna trecutã,
ºi pentru futsal?
Tot din pasiune pentru fotbal, chiar
dacã e vorba de teren redus, pe
parchet ºi minge mai micã!
Cu CFR’43 Turnu Severin ai
reuºit, într-un timp scurt, ceea
ce nu ai reuºit la fotbal, de 4
ani! Cum îþi explici?
Nu aº putea da un rãspuns! Dar e
ceva superb sã fim între primele 4
echipe din þarã! Probabil avem un lot
mai bun aici, format din jucãtori de
fotbal ºi de la Luceafãrul ºi de la CSS.
Are CFR’43 forþã sã devinã
campioanã naþionalã?
De ce nu! Suntem surpriza sezonului
la futsal ºi cred cã toþi se tem acum de
noi! Vom demonstra la FINAL 4 cã noi
meritãm sã cucerim ºi Cupa României,
unde am fost eliminaþi în semifinale
de CFR Timiºoara!
Care e diferenþa
între fotbal ºi futsal,
din punct de vedere al
tãu, ca portar?
Diferenþa este cã poarta
e mai micã, iar eu, având
talie înaltã, mã
avantajeazã. Din pãcate,
la futsal nu prea îmi pot
folosi jocul de picior. Per
ansambu, jocul diferit, e
mai intens, fiindcã se
joacã 4+1, în salã.
Te gândeºti ºi tu la
lotul naþional de futsal
U19? Colegii tãi
Clement, Toader sau
Tãrãbîc au ajuns acolo,
iar Tãrãbîc s-a ºi
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calificat, recent, cu naþionala la Euro,
turneul final care va avea loc în luna
septembrie la Jaen, în Spania.
Mã gândesc, dar nu ºtiu dacã e
posibil ca eu sã prind acest Euro,
fiindcã eu sunt U16, iar la futsal nu
existã decât juniori U19.
Dar la lotul naþional de fotbal
U17?
Da, dar e greu, fiindcã, din
informaþiile mele, multe selecþii se
fac pe pile! Chiar ºi la futsal! Noi,
CFR, îl avem doar pe Tãrãbîc la lot,
în prezent, deºi cred cã suntem cea
mai bunã echipã din þarã!
La futsal ai fost aproape de gol!
Ai lovit bara cu ºut de la 20 m!
La fotbal ai fost aproape de gol,
vreodatã?
Chiar am marcat! La Orãºtie, pe când
jucam pentru Viitorul Teliucu, la
U15, gazdele aveau 1-0, era minutul
90, am avut corner, am urcat în
careul advers ºi am înscris cu capul.
S-a terminat egal! Am lovit ºi bara,
din loviturã liberã, de la 35 m, întrun meci cu CFR Simeria.
Antrenatã de Octavian Popescu, CFR
1943 Turnu Severin joacã sâmbãtã, de
la ora 13:00, în Sala Rapid din
Bucureºti, cu FK Odorheiu Secuiesc,
în semifinalele Campionatului
Naþional de Futsal U19. În cealaltã
semifinalã, se întâlnesc, de la ora
15:00, CFR 1933 Timiºoara Ceahlãul Piatra Neamþ. Finala mare
ºi finala micã se vor disputa
duminicã, iar premierea o va face
preºedintele FRF Rãzvan Burleanu.
Mircea OGLINDOIU

pamflet

pag. 16

OBIECTIV mehedinþean

publicitate

12 - 18.05.2022

Sucã, civilizaþia din urma Severinului,
liliacu lipsã di la Ponoare ºi raliul trotinetiºtilor

Mã nepoate, mã severinenii mei
cetitori de Obiectiv, se fârºirã ºi
Zilele Oraºului, bag samã cine nu
le vãzu la televizor cherdu parada
micilor ºi fumului gros. Bine,
cherdurã ºi ãi de nu furã pin locurile
de distracþie, cã micii ºi berea furã
la mare cinste. Sã cinstirã ºi vedete
populare, sã cinsti ºi Lora la
Severin, fu bairam mare, ce mai
încoace ºi încolo.
Bine, dupã petrecãreþi rãmasã

Brãtianu ºi în parcarea centrului
comercial. Ce enterese au fost la
mijloc?!?
Mã fraþilor, fu ºi sãrbãtoarea
Liliacului la Ponoarele. Nu fu lume
ca altãdatã, a cam lipsit liliacu’,
semn cã cineva, cine trebuie, nu a
facut ce trebuie pentru reîntinerirea
vestitei pãduri. Da nici mãcar
pentru scena pe care au evoluat
artiºtii. Pentru artiste a fost chiar
un examen sã nu patã vreun

mai o agendã, mai un pix, important
e sã nu povesteºti de unu singur.

potopu’ de maldãre de gunoaie, de
nu ºtiai dacã fu petrecere sau
rebeliune. Pã altfel nu sã explicã
cum toþi aruncarã peste tot cu ce
apucarã ºi cu ce nu mai prinsãrã.
Pãnã la urmã sã fãcu luminã, numai
la mall rãmasã stinsã pe o parte din
firmã, pesemne fãceau oamenii
economie. Cu mii de severineni în
parcarea lor, da ce mai conteazã?!
Noroc cu nea Aladin, cã ieºi la
mãturat la Malovãþ, deºi nu i-ar fi
stat rãu sã-ºi punã mãnuºile ºi la
Severin, sã ia tauru de coarne, sã
facã ecologizarea zonelor dupã
Zilele Oraºului. Ori mãcar sã-i tragã
de urechi pe petrecãreþi. Cã
‘mnealui sã pricepe la urecheli.
Poate-i urecheazã ºi pe cei care leau dat mânã liberã unor tuciurii sã
“facã legea” în zonele unde s-au
desfaºurat spectacolele de muzicã
popularã ºi uºoarã, adicã pe I.C.

accident, pentru cã le intrau toacele
în cimentul scenei.
Administraþia localã ºi judeteanã
nu au avut enteres sã facã
reparaþiile necesare. Stai sã sã
apropie alegerile ºi atunci sã vezi
puzderie de liliac. Rãsare ºi din
plopi, ca perele. Ca ºi micºunelele,
din rãchitã, vorba lu al lu Zbanghiu,
cã ºi ãsta fu pi la Ponoare, cu fro
trei zâle înainte de banchet, cicã sã
ia neºte liliac, cã dupe sãrbãtoare
ierea sigur cã nu mai gãseºte. ªi
avu dreptate, cam aºa stete treaba.
Mã nepoate, vã spuse Sucã, cã
nea Cîrjan începe sã aparã pi la tv,
e drept cu proiectele miniºtrilor
liberali, cã mãcar atâta lucru sã
poate face când eºti la putere, sã
poate ºi mai bine dacã sunt
proiectele tale. Da e bine cã nu sã
plictiseºte lumea, mai un microfon,

Ete, ar putea sã se ocupe nea
vicele de trotinetiºtii care au
reapãrut pe strãzile Severinului.
Puzderie, de apar pe te miri unde.
Da al mai rãu e cã pun ºi în pericol
trecãtorii ºi mai ales pe cei mici,
care nici cã mai apucã sã sã
fereascã din calea electroniºtilor.

Aºa cã, mare atenþie pe Criºan,
ºi nu numa, cã s-ar putea sã vi se
parã cã sunteþi la Raliul di la
Monte-Carlo. Pã da, cã vru ºi
nerodu de Sucã trotinetã
electricã, da când îl electrizai
cu metoda a doua, îi trecu
repede. Acuma dã singur din
picioare ºi fãrã trotinetã. Doar
mai sunã goarna din când în
când, sã aibã impresia cã sã
miºcã singur. Bine, trecãtorii
se feresc din calea nerodului,
cã ãsta nu sã joacã, o ia în
serios. Acuma probabel e pe
la Schela, verificã dacã au dat
drumu la ºtrand, cã cicã el
vrea sã facã primu’
abonament. Pe al doilea îl
vrea la bazinu’ de înot ºi al
treilea pentru stadionu’ Angelescu.
Acuma sã vedem ce ºi cum.
Mã fraþilor, încheiem cu un reproº
la adresa celor care au organizat
oferta aviaticã pentru elevii
mehedinþeni. Adicã au fãcut-o cu
pãtura în cap ºi nu militãreºte, spre
disperarea severinenilor care s-au
trezit, la orele amiezii, cu un elicopter
militar deasupra capului. Pãcat!
ªi a fost ºi 9 mai, Zi de mare
sãrbãtoare pentru tot românu’, se
ºtie! Ce semnificaþie o avea, totuºi,
pentru liberalii severineni, liberalii
mehedinþeni, de nu au fost prezenþi
la depunerea de coroane de flori la
Monumentul Eroilor? Rãspunsu’...
nici nu mai conteazã!
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

