Nr. 1088

22 iulie 2021
16 pagini * 1,00 leu

Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT

Obiectiv

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

Director, Teodor Abagiu

www.obiectiv-mehedinean.ro

Anul XXIII

"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Obiectiv mehedinþean în format electronic

mehedinþean

Festivalul “Plaiul Cloºani” de la Bala
- ediþia 2021 -

CEZ ºi Cercetaºii
României – Centrul
Local Aetos
au scos 45 de
adolescenþi în
tabãrã în naturã
pag. 5

Portretul unui
asasin economic
pag. 6

“România
second hand”
pag. 7

Vin urºii!

„Se pare cã toleranþa va
ajunge în curând la un nivel în
care inteligentului i se va
interzice sã gândeascã pentru
a nu jigni deciziile ºi
sentimentele prostului”
(Denzel Washington, actor)
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Biserica Sfântul Ilie din
ªcoala Generalã Nr. 4, “Petre Sergescu”,
Drobeta Turnu Severin ºi-a serbat reabilitatã pe funduri europene
cu anticipaþie hramul
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Editorial de Sorin Vidan

Temeri estivale

Suntem deja la mijlocul verii. Timpul trece
într-o goanã nebunã, parcã ieri era Paºtele.
Vreme de concedii, pentru unii, cei mai norocoºi
care au ºtiut sã ºi le planifice din timp. Cu toate
acestea, din cauza zãpuºelii, a caniculei, cu greu
poþi spune cã e varã, când mai degrabã pãrem
prinºi într-o oalã sub presiune, cu un disconfort
termic pronunþat, cu consecinþe negative
nebãnuite pentru sãnãtate.
S-a dus vremea în care verile erau cel mai
frumos anotimp de relaxare ºi vacanþã, cel puþin
pentru noi cei care nu trãim într-o zonã de munte
sau la mare unde mai simþi rãcoarea sau briza
mãrii. Poluare, trafic intens, stres la serviciu ºi
peste toate o cãldurã sufocantã, aºa cum nu
îmi amintesc sã fi avut vreodatã în copilãrie,
prin anii ‘70 - ‘80. Sau poate nu ne dãdeam
seama, rezistam altfel verilor toride.
Peste toate cele legate de climã, vin ºi cele
legate de climat.
De climatul economic, unde vedem ce face
din portofelele noastre inflaþia. Preþurile au luato razna efectiv, ºi toate constatãrile ºi analizele
celor implicaþi în fenomenul financiar vorbesc
despre creºteri de cca 20% la cam tot ce miºcã
pe piaþã. Facturile, ce sã mai spunem, par un râu
de munte care se tot umflã de la ploi.
Pentru cã tot vorbeam de climate, tabloul
acestei veri apãsãtoare e întregit ºi de climatul
sanitar, de acest orizont epidemiologic tot mai
ameninþãtor spre care ne îndreptãm.
A fost o scurtã vacanþã de varã, a zis Iohannis.
Dincolo de rãceala cu care a rostit aceste cuvinte
(cã de cinism nu cred cã poate fi vorba) se pare cã
lucrurile chiar aºa stau. Am avut, cu voie de la
stãpânire, o micã vacanþã epidemiologicã. Ne-am
luat o bunã gurã de oxigen, relaxare ºi libertate
estivale, pentru cã toamna vine cu semne deloc,
dar deloc încurajatoare. Vedem ce se întâmplã în
Occident, vedem cum la noi, pe zi ce trece, cazurile
cresc, încet-încet, de la zi la zi. În loc sã numãrãm
bobocii, la toamnã vom numãra dozele de vaccin.
Neplãcutã situaþie tocmai când speram cã am
lãsat în urmã nenorocirea numitã covid. Sub
aceste auspicii ne petrecem vara.
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Festivalul “Plaiul Cloºani” de la Bala - ediþia 2021
nume mari ale folclorului
românesc, precum Anica
Ganþu, Ionela Bãdãlan, dar
ºi artiºti aflaþi în ascensiune
precum Rodica Popescu,
George
Vulcãnescu,
Andrada Jianu, Daria Duþã,
Beatris Ciotârlã, Andreea
Ciortan, Mellora Ploºtinaru,
Alexandra Nicu, Medana
Pîrjan, Cristina Croitoru.
În acest moment
Ansamblul Profesionist
“Danubius” se aflã pe un
Marþi, 20 iulie, în comuna Bala, judeþul drum nou, avînd în faþã pe de o parte experienþa
Mehedinþi, a avut loc o nouã ediþie a Festivalului , notorietatea ºi responsabilitatea faþã de
publicul spectator, al unui ansamblu de referinþã
“Plaiul Cloºani”.
Organizatorii evenimentului au fost Primãria ºi pentru zona etnograficã a Olteniei, ºi nu numai,
Consiliul Local Bala ºi Consiliul Judeþean alãturi de care au cântat mari artiºti ai muzicii
Mehedinþi, prin Centrul Cultural Nichita Stãnescu, populare, de la Maria Ciobanu ºi Ionuþ
cu implicarrea majorã a managerului Emilia Dolãnescu, pânã la cei actuali “pe val”, sau sMihãilescu ºi a preºedintelui Consiliului au format ºi au devenit “vedete” nume sonore
ale scenei româneºti. În acest caz exemplele
Judeþean, Aladin Georgescu.
Festivalul coincide cu sãrbãtoarea de Sfântul Ilie sunt numeroase, pe altã parte provocarea de a
care este ºi nedeea localitãþii, o zi importantã merge mai departe, de a identifica noi talente,
pentru comunitatea de aici, când fiii satului se speranþe, de a construi viitorul cântecului
popular mehedinþean. Pentru cã indiferent dacã
întorc, fie ºi pentru o zi, acasã.
Festivalul “Plaiul Cloºani” este un eveniment place sau nu place “Danubius” reprezintã un
de marcã organizat de aproximativ treizeci de ani brand recunoscut.
Cu un dirijor tânãr, care deþine însã un portofoliu
de cãtre Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”,
aºteptat cu nerãbdare de fiecare datã de un public profesional impresionant, Marian Magheru, cu
extrem de numeros. Orchestra ºi dansatorii foarte mulþi tineri ºi cu experienþa
Ansamblului Profesionist “Danubius” sunt foarte instrumentiºtilor ºi soliºtilor vocali de mare
cunoscuþi ºi foarte iubiþi de publicul larg. Unul anvergurã suntem siguri cã Ansamblul
dintre motive, dincolo de notorietatea artiºtilor Profesionist “Danubius” va merge mai departe,
ºi profunzimea interpretãrii, de repertoriul variat, va strãluci ca întotdeauna.
Existã argumente foarte clare în plus faþã de
de prezenþa scenicã elegantã, este aceastã artã
viitorul
Ansamblului Prtofesionist “Danubius” ºi
tainicã de a cânta pe “sufletul ºi inima” omului.
Ansamblul Profesionist “Danubius” al Centrului anume calitatea managementului Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu” a susþinut un Cultural “Nichita Stãnescu”, reprezentat de Emilia
spectacol extraordinar, un adevãrat regal folcloric Mihãilescu ºi sprijinul permanent ºi susþinut al
sub bagheta maestrului dirijor Marian Magheru, Consiliului Judeþean Mehedinþi, al preºedintelui
pe scena de la Bala. Soliºtii vocali ºi Aladin Georgescu.
Gabriela Popescu
instrumentiºtii, ca ºi
dansatorii, au încântat
publicul cu interpretarea
lor ºi au fost aplaudaþi la
scenã deschisã.
Prezentarea
spectacolului a fost
asiguratã de Gabriela
Pogaci, jurnalist, realizator
de emisiuni, redactor al
revistei de culturã ºi tradiþii
“Rãstimp” editatã de
Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”.
Pe scenã au evoluat
soliºti vocali consacraþi,
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Parcare modernã
pe strada Calomfirescu

Un alt obiectiv din
municipiu a fost finalizat. Au fost
predate cele 71 de noi locuri de
parcare de pe strada Calomfirescu,
o investiþie necesarã ºi aºteptatã de
ani de zile de severinenii care
locuiesc aici.
Zona a fost complet reabilitatã,
începând de la trotuare, iluminat
public ºi pânã la amenajarea
spaþiilor verzi.
“Este o lucrare complexã, luatã
de la zero ºi mã bucur cã acum
putem vorbi de o parcare modernã
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ªcoala Generalã Nr. 4, “Petre Sergescu”,
reabilitatã pe funduri europene

 Biroul de presã

ªcoala Gimnazialã “Petre
Sergescu” din Drobeta Turnu
Severin a intrat în reabilitare pe
fonduri europene, o investiþie de
trei milioane de lei, necesarã având
în vedere cã unitatea de învãþãmânt
nu a mai fost modernizatã de la
construcþia ei din 1972.
Este o lucrare complexã care
prevede modernizarea corpului de
clãdire existent, construcþia unei noi
clãdiri unde va funcþiona un After
School, reabilitarea sãlii de sport ºi
reabilitarea terenului de sport.
“Se vor realiza lucrãri de
termoizolare a întregii ºcoli, se vor

reface instalaþiile termice, sanitare ºi
electrice. Totodatã vom dota cu
mobilier clãdirea care urmeazã sã o
construim ºi vom achiziþiona pentru
întreaga unitate calculatoare,
imprimante, videoproiectoare ºi table
ºcolare. Am susþinut ºi voi susþine în
continuare atragerea de fonduri
europene, fiind o oportunitate uriaºã
pentru sistemul educaþional care are
nevoie de investiþii, astfel încât sã le
putem asigura elevilor ºi cadrelor
didactice condiþii optime de studiu ºi
dezvoltare”, a precizat Marius
Screciu, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin.

Între aceste documente, a figurat ºi
un act cu semnãtura olografã a
Marelui Revoluþionar, fotodocument prezentat publicului în
premierã absolutã. De asemenea, au
fost ºi documente privind acordarea
numelui de “Domnul Tudor” fostei
ªcoli Normale de Învãþãtori din
Turnu Severin, la 1923, actualmente
Colegiul Tehnologic “Domnul
Tudor” - deci, peste doi ani, avem
centenarul acestei instituþii de
învãþãmânt - 1923-2023!

Despre Revoluþia de la 1821,
semnificaþii ºi implicaþii, personaje
ºi fapte a vorbit prof. dr. Romeo A.
Popa, cu o fluenþã a prezentãrii ºi
argumentãrii captivatã, fastã. La fel,
s-a vernisat o micro-expoziþie cu
cãrþi, broºuri ºi publicaþii, medalia
comemorativã emisã de Banca
Naþionalã a României ºi o casetã
omagialã, ºi apãrute anul acesta,
care au marcat evenimentul
împlinirii celor 200 de ani.
A urmat, practic, vedeta manifestãrii,
proiecþia video-documentarului
“Tudor Vladimirescu. Istorie, Revoluþie
ºi Legendã”, realizat luna trecutã de
un colectiv de jurnaliºti, în regim
de free lancer avându-l în frunte
pe prof. Dan ªalapa.
Printre cei prezenþi, ºi care ºi-au
declarat admiraþia pentru
consistenþa manifestãrii, amfitrioni
fiind Mihai Munteanu, din partea
gazdelor, ºi Dan ªalapa, ca invitat
special, s-au numãrat prof. univ dr.
Mirela Mazilu, prof. Gheorghe
Florescu, poet, Florentina

Pleniceanu, etnograf, Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier, GabrielaMimi Boroianu, Eugenia Rada,
Eugen Dulbaba - poeþi - Mihai
Logofãtu, reprezentant Fundaþia
pentru tineret Mehedinþi, prof. Siþa
Novac, folclorist, Ana Chiþulescu,
meºter popular, jurnaliºtii Cristi
Tãnase, Justin Stãvaru (cu fiul,
ªtefan, masterand la Istorie), alãturi
de ei, reprezentanþi ai unor tv locale.
Video-documentarul despre Tudor
Vladimirescu ºi ctitoria sa de la
Prejna, îºi continuã prezentãrile în
faþa celor care doresc sã-l
vizioneze, gratuit, în evenimente
organizate de instituþii sau persoane
juridice sau fizice.  D. D. S.

ºi civilizatã de care severinenii sunt
mulþumiþi. Investiþia totalã se ridicã
la aproape un milion de lei.
Vom continua programul de
modernizare, reabilitare ºi
construire de parcãri noi ºi în alte
zone, pentru cã existã cereri din
partea severinenilor, iar pentru noi,
ca ºi administraþie localã, este
prioritar sã rezolvãm toate
problemele cetãþenilor”, a declarat
primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu.

Sub semnul ºi... semnãtura lui Tudor Vladimirescu!

Joi, 15 iulie, la Pavilionul
expoziþional de la Pãdurea Crihala
s-a derulat o manifestare
circumscrisã bicentenarului
Revoluþiei de la 1821 condusã de
Marele Tudor Vladimirescu.
Evenimentul de o înaltã þinutã, a
cuprins verisarea unei expoziþii de
foto-documente din patrimoniul
Filialei Mehedinþi a Arhivelor
Statului, prezentatã cu mare fineþe
ºi exactitate ºtiinþificã de cãtre
Marian Pele, directorul instituþiei.
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Mãnãstirea Baia de Aramã a
îmbrãcat straie de sãrbãtoare,
serbându-ºi hramul de varã
Sâmbãtã, 17 iulie 2021, când
Biserica Ortodoxã prãznuieºte pe
Sfânta Mare Muceniþã Marina,
Mãnãstirea Baia de Aramã a
îmbrãcat straie de sãrbãtoare,
serbându-ºi hramul de varã.
Sâmbãtã, Mãnãstirea Baia de
Aramã s-a bucurat de prezenþa
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei ºi
a Preasfinþitului Pãrinte Siluan
Episcopul Românilor Ortodocºi din
Ungaria, împreunã cu un ales sobor
de preoþi ºi diaconi.
La stranã, rãspunsurile au fost date
de Grupul Psaltic „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe” al Catedralei
Episcopale din Drobeta Turnu Severin.
În cuvântul de învãþãturã de la
finalul Sfintei Liturghii, Preasfinþitul
Pãrinte Siluan a vorbit despre viaþa
Sfintei Muceniþe Marina, arãtând
credinþa neclintitã a Sfintei ºi cum ºia închinat toatã viaþa Mirelui Ceresc,
Hristos Dumnezeul nostru. Tot în
cuvântul de învãþãturã a aºezat la
sufletele credincioºilor multele
chinuri ºi torturi suferite de Sfânta
Muceniþã pe care le-a îndurat la vârsta
de 15 ani: „Sã luãm aminte cum l-a
descoperit Sfânta Mare Muceniþã

Marina pe Mirele Ceresc, cum l-a
iubit, cum l-a mãrturisit ºi cum ºi-a
închinat toatã viaþa Mântuitorului
primind cu bucurie sfârºitul
mucenicesc prin tãierea capului”.
La finalul cuvântului rostit de
Preasfinþitul Pãrinte Siluan Episcopul
Ortodox Român din Ungaria,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei, a
mulþumit Preasfinþitului Pãrinte
Siluan pentru împreuna slujire spre
lauda lui Dumnezeu ºi bucuria
credincioºilor mehedinþeni. A
mulþumit de asemenea Preacuvioasei
Maicii Stareþe Evghenia Monahia,
pentru pregãtirile frumosului hram ºi
ambianþa duhovniceascã de
rugãciune ce a oferit liniºte ºi bucurie
spre a sluji în locurile descoperite de
Sfântul Nicodim cel Sfinþit de la
Tismana, locuri care ne amintesc de
Sfântul Munte Athos.
Mãnãstirea Baia de Aramã, situatã
în partea de nord-vest a Olteniei, în
Podiºul Mehedinþi, se adãposteºte
într-o depresiune micã, fiind
înconjuratã de dealurile Dochiciu,
Dealul-Mare ºi Cornet, comunicând
prin ºoselele naþionale cu Târgu Jiu,
Motru, Strehaia, Drobeta Turnu

Severin, precum ºi cu staþiunile
Bãile Herculane ºi Bala.
Mãnãstirea este construitã la
sfârºitul secolului al XVII-lea ºi
începutul secolului al XVIII-lea
(1699-1703), pictura este specificã
decoraþiunii interioare de sfârºit de
secol XVII, începutul secolului
XVIII din teritoriul românesc.
Funcþionând iniþial ca mãnãstire
de cãlugãri, Mãnãstirea Baia de
Aramã a fost reinstauratã prin decizia
Sinodului Metropolitan în 2008, când
s-a aprobat reînfiinþarea Mãnãstirii
Sfinþii Voievozi din oraºul Baia de
Aramã, ca mãnãstire de cãlugãriþe,
sub jurisdicþia Episcopiei Severinului
ºi Strehaiei. Potrivit tradiþiei locale,
vechiul aºezãmânt monahal (iniþial a

Biserica Sfântul Ilie din Drobeta Turnu Severin
ºi-a serbat cu anticipaþie hramul

Duminicã 18 iulie 2021, când
Biserica Ortodoxã Românã face
pomenirea Sfinþilor Pãrinþi de la
Sinodul al IV-lea Ecumenic, biserica
severineanã din Cartierul Crihala,
asezatã sub purtarea de grijã a
Sfântului Ilie Tesviteanul, ºi-a serbat

cu anticipaþie hramul.
A devenit deja tradiþie ca în
duminica premergãtoare sãrbãtorii
Sfântului Ilie, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim sã fie prezent în aceastã
bisericã ºi sã slujeascã aici Sfânta
ºi Dumnezeiasca Liturghie.

Din soborul slujitor la Sfânta
Liturghie, condus de Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, au fãcut parte:
pãrintele consilier Olãrean Adrian
de la Catedrala Episcopalã din
Drobeta Turnu Severin, pãrintele
Vasile Ghinea, preot pensionar, ºi
pãrinþii slujitori ai acestei biserici,
pãrintele paroh Gheorghe Ghinea,
pãrintele Munteanu Gheorghe ºi
pãrintele Dumitru Stelian Alin.
Rãspunsurile liturgice au fost date
de Grupul Psaltic „Sf. Mare Mucenic
Gheorghe” de la Catedrala Episcopalã
din Drobeta Turnu Severin.
În cuvântul de învãþãturã de la
finalul Sfintei Liturghii, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a pus la sufletele
celor prezenþi cuvânt de învãþãturã,
vorbind despre Sfinþii Pãrinþi de la
 Continuare în pag. 5

fost mãnãstire de cãlugãri) dateazã
încã din jurul anilor 1400, din vremea
Sfântului Nicodim de la Tismana,
având o bisericã de lemn acoperitã
cu învelitoare de ºiþã. Un document
din 1672 îl menþioneazã pe egumenul
mãnãstirii pe nume Evghenie de la
Mãnãstirea Hilandar din Muntele
Athos. În locul bisericii de lemn se
zideºte însã actuala construcþie abia
la sfârºitul secolului al XVII-lea, în
timpul egumenului Vasile
Arhimandritul de la Hilandar, la
îndemnul domnitorului Constantin
Brâncoveanu care, între 9 ºi 12 iunie
1695, fiind în trecere de la Cerneþi spre
Tismana, încuviinþeazã ºi sprijinã
ridicarea unui locaº de cult (domnitorul
dãruieºte 300 de taleri spre folosul
zidirii bisericii). Adevãraþii ctitori pot fi
consideraþi Milco Bãiaºul, vãtaful
minerilor din localitate, sârb de origine,
care îl rugase pe domnitor sã se punã
piatra de temelie a noii biserici întru
pomenirea fiului sãu, Milco, precum
ºi Marele Ban al Craiovei, Cornea
Brãiloiu, rudã a lui Constantin
Brâncoveanu, care va sprijini lucrarea
în numele domnitorului. Biserica este
ziditã din cãrãmidã ºi bucãþi de zgurã
de la topitoriile minelor de aramã.
Zidul de împrejmuire dateazã
probabil din aceeaºi vreme cu
biserica, fiind original din piatrã de
munte legatã cu mortar de var
nestins, amestecat cu pãmânt.
În ºedinþa Sinodului Mitropolitan a
Mitropoliei Olteniei din data de 29
ianuarie 2008 s-a aprobat reînfiinþarea
Mãnãstirii Sfinþii Voievozi din oraºul
Baia de Aramã, ca mãnãstire de
cãlugãriþe sub jurisdicþia Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei.
Diac. Sorin-Nicolae Marin

eveniment
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CEZ ºi Cercetaºii României – Centrul Local Aetos
au scos 45 de adolescenþi în tabãrã în naturã
Drobeta Turnu Severin, 15 iulie
2021 - Organizaþia Naþionalã
Cercetaºii României Centrul Local
Aetos Drobeta Turnu Severin a
organizat, în perioada 11-16 iulie
2021, o tabãrã educaþionalã în
naturã, pentru 45 de tineri din
judeþul Mehedinþi.
Proiectul a primit sprijinul
“Generatorii de bine”, unul dintre
programele-cheie ale strategiei de
responsabilitate socialã a Grupului
CEZ în România. Programul a fost
lansat în anul 2014 ºi încurajeazã
angajaþii Grupului CEZ în România sã
propunã soluþii la problemele sociale
cu care se confruntã în comunitãþile
din care provin, sã contribuie la
dezvoltarea sustenabilã a comunitãþii
ºi la consolidarea relaþiei cu cetãþenii
ºi grupurile locale de iniþiativã.
Proiectul îºi propune dezvoltarea
unui program de educaþie nonformalã, având în centrul sãu tinerii
cu vârste cuprinse între 12 ºi 18 ani
din judeþul Mehedinþi. Astfel, aceºtia
au participat la sesiuni de dezvoltare
a încrederii în sine, a stimei de sine,
a respectului de sine - toate acestea
vor duce la reducerea anxietãþii
resimþite în timpul pandemiei ºi la
creºterea competenþelor lor.
S-a pus accent pe interacþiunea cu
natura ca mijloc de echilibrare

emoþionalã. Pe lângã
petrecerea timpului în
naturã, dormind la cort ºi
participând la activitãþi în aer
liber, participanþiiau învãþat
sã gãteascã la foc ºi sã
utilizeze resursele din jurul
lor într-un mod eficient.
De asemenea, s-a pus
accent pe folosirea energiei
regenerabile, ca modalitate
de a respecta mediul
înconjurãtor ºi a promova
un stil de viaþã sãnãtos atât
pentru sine, cât ºi pentru
ceilalþi - atât pe termen
scurt, cât ºi pe termen lung.
“Cred cã nu suntem pe
deplin conºtienþi de efectele psihologice
pe care restricþiile ºi teama din ultimul
timp le vor avea asupra noastrã. Aud
tot mai des de la tinerii cu care lucrez,
cât de important ºi necesar este sã se
deconecteze. De fapt, sã îºi aºeze
gândurile, sã îºi înþeleagã emoþiile,
aflându-se într-un cadru sigur. ªi nici
un cadru nu este mai potrivit pentru asta
decât natura”, spune Daniela Borontiº,
coordonatoarea proiectului “Conectare
cu Natura”. În mod practic, în timpul
taberei, ei au fost împãrþiþi în echipe
mixte ºi au avut responsabilitãþi
practice în fiecare zi: gãtit, pregãtit lemne,
pregãtit apa sau curãþenie. Echipeleau

Biserica Sfântul Ilie din...
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Sinodul IV Ecumenic ºi despre virtuþile sutaºului despre care s-a amintit
în pericopa evanghelicã care s-a citit la Sfânta Liturghie din aceastã zi.
La finalul cuvântului, ierarhul a îndemnat la stãruinþã în rugãciune mai
ales acum în aceastã perioadã de molimã.
La final, pãrintele paroh Ghinea Gheorghe a mulþumit în numele
enoriaºilor acestei parohii, Preasfinþitului Pãrinte Nicodim pentru cuvintele
de întãrire duhovniceascã în credinþã, iar în finalul cuvântului a reamintit
importanþa cunoasterii învãþãturii Sfintelor Sinoade Ecumenice.
Parohia „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” se aflã în partea de vest a Severinului.
De la punerea pietrei de temelie a bisericii în anul 1991, în apropierea acesteia
a funcþionat pânã în anul 2019 un paraclis provizoriu care a deservit ca spaþiu
liturgic pânã la finalizarea construcþiei bisericii. Lucrãrile, începute în 1992, au
fost întrerupte o perioadã, fiind reluate în anul 1998. Sfântul lãcaº este proiectat
în stilul neobizantin, cu o suprafaþã de 500 metri pãtraþi. Slujba de sfinþire a avut
loc în data de 20 iulie 2014, în ziua hramului.
Minunata picturã bizantinã a fost realizatã între anii 2013-2018 de maeºtrii
Eugen ºi Florica Papici, iar banii necesari au fost obþinuþi de la Secretariatul
de Stat pentru Culte, autoritãþile locale ºi donaþiile credincioºilor.
Parohia este prezentã ºi în spaþiul virtual, având o paginã de prezentare
pe internet, unde credincioºii au acces la informaþii utile despre biblioteca
parohialã, programul liturgic, pãrinþii slujitori sau ierarhul locului.

avut pe rând aceste sarcini, careau fost economici se apleacã asupra acestor
completate cu activitãþi de educaþie non- cauze ºi contribuie în mod activ la
formalã menite sã contribuie la dezvoltarea personalã a tinerilor din
dezvoltarea lor fizicã (sã capete încredere ziua de astãzi. Grupul CEZ în România,
în corpul ºi forþele lor), intelectualã (sã împreunã cu Cercetaºii României
gãseascã soluþii la problemele care Centrul Local Aetos Drobeta Turnu
apar), socialã (sã convieþuiascã într-un Severin susþin dezvoltarea armonioasã
grup), spiritualã (sã fie curioºi despre a tinerilor din Mehedinþi.
Despre proiectele dezvoltate de
lumea din jurul lor), afectivã (sã înveþe
Grupul CEZ în judeþul Mehedinþi dar
sã îºi gestioneze emoþiile mai bine).
Numeroase studii ºi publicaþii nu numai, puteþi afla de pe
ºtiinþifice au documentat efectele www.cez.ro sau de pe pagina de
pozitive ale reconectãrii omului cu Facebook CEZ Romania https://
natura. Consensul general al acestor www.facebook.com/cezromania
Despre proiectele Cercetaºii
lucrãri a fost cã, atunci când au contact
zilnic cu natura, tinerii se bucurã de României Centrul Local Aetos Drobeta
un impact pozitiv asupra întregului lor Turnu Severin puteþi afla mai multe
spectru de viaþã: sãnãtate fizicã ºi detalii de pe www.scout.ro sau de pe
psihicã, îmbunãtãþirea performanþelor pagina de Facebook a Cercetaºilor din
Severin https://www.facebook.com/
ºcolare ºi a integrãrii sociale.
Ne bucurãm sã vedem cã agenþii CercetasiiRomanieiDrobetaTurnuSeverin
Despre Organizaþia Naþionalã Cercetaºii României

Centrul Local Aetos face parte din Organizaþia Naþionalã Cercetaºii
României, o organizaþie de tineret care oferã educaþie pentru viaþã,
încurajeazã creativitatea, motiveazã implicarea tinerilor în comunitãþile
din care fac parte ºi creeazã un cadru simbolic în care aceºtia se pot
dezvolta intelectual, fizic sau spiritual.
Organizaþia Naþionalã „Cercetaºii României” (www.scout.ro) este cea
mai veche miºcare educaþionalã de tineret din România, membrã
fondatoare a Organizaþiei Mondiale a Miºcãrii Scout (WOSM). Cercetãºia
este un model educaþional, de formare continuã, având ca scop dezvoltarea
de indivizi responsabili ºi implicaþi în comunitãþile din care fac parte.
De peste 100 de ani, modelul educaþional bazat pe pedagogie cercetãºeascã
contribuie la crearea unei lumi mai bune prin implicarea personalã a sute de
milioane de oameni care cred ºi respectã valorile cercetãºeºti.
În România, organizaþia serveºte aproximativ 5000 membri prin 80 de filiale
ºi sucursale active în comunitãþi din toatã þara, iar la nivel mondial, organizaþia
numãrã 40 milioane de membri în 224 de þãri ºi teritorii. Dupã informaþiile
WOSM, în lume existã doar 6 þãri fãrã cercetaºi, în unele dintre ele deoarece
nu este permis (spre exemplu, Cuba, Coreea de Nord, Republica Popularã
Pr. Marian –Alin Giginã Democratã Lao, Myanmar) www.scout.ro
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Degradarea vieþii
De la un trimestru la altul, viaþa
în România devine tot mai scumpã.
Preþurile cresc subversiv, pe tãcutelea,
aglutinând furie printre clienþii atât ai
supermarket-urilor, dar ºi a micilor
magazine de cartier. Uleiul, zahãrul,
ouãle, fãina, ºi, de aici, pâinea, au fost
printre primele produse scumpite,
gradual, de la începutul primãverii,
imediat dupã acel... prim val al
relaxãrilor restricþiilor determinate de
bulversanta luptã anti-Covid. Parcã în
ciuda acestor “relaxãri”, preþurile au
început o infestare a galantarelor, a
tarabelor, a vitrinelor. O epidemie a
preþurilor, care, pe fondul devalorizãrii
leului - culmea paradoxului, pe fondul
declaraþiilor primului ministru Cîþu cã
stãm bine la capitolul creºtere
economicã! - care ne apropie de un nou
prag al sãrãciei clasei mediane a
populaþiei, în primul rând. Politicienii,
însã, ascund cu o abilitate foarte labilã
starea de lucruri distrãgând atenþia
opiniei publice cu subiectul valului
patru al epidemiei inexistente, altfel,
dupã pãreri autorizate ale specialiºtilor,
cu creºterea sau descreºterea pensiilor,
cu congrese ale formaþiunilor politice,
pline de stupiditãþi ºi lupte interne, care
nu au nimic de-a face cu starea
economicã ori cu nivelul de trai al þãrii,
cu eliberãri din puºcãrie ale unor foºti
lideri, anunþate de parcã ar învia din
morþi respectivul ºi s-ar termina cu
calvarul vieþii acesteia degradate în
ultimul hal, al românului de toatã ziua...
Iatã, spre o comparaþie la zi, acum,
în pragul unui nou val al scumpirilor
- energie electricã, benzinã, motorinã,
gaz lichefiat, iar, de aici, lanþul
binecunoscut al alimentelor ºi
obiectelor strict necesare vieþii de zi

cu zi a românului - val de preþuri
comparativ cu cel al statelor
europene, unde statutul de salariat,
de cetãþean ce trãieºte din modestul
salariu minim pe economie este
incomparabil mai înalt, asta pentru
salariul respectiv este mult mai
consistent faþã de al românului de
aceeaºi condiþie socio-economicã.
Comparaþiile sunt actualizate la
nivelul salariului minim pe
economie, comparativ cu preþul la
motorinã, la cursul valutar al
sãptãmânii trecute, 12-18 iulie.
Iatã-le: Germania - 1557 euro, adicã
7395 lei; Anglia - 1300 lire (7215 lei);
Austria - 1326 euro (6300 lei). În
România, avem 1263 lei. Cât costã,
acum, un litru de motorinã? Germania
- 1,30 euro, adicã 6,17 lei, respectiv,
cu un salariu minim poþi cumpãra 1198
litri motorinã; Anglia - 1,30 lire, egal
6,38 lei, respectiv, 977 litri; Austria (cea
care ne-a “cumpãrat” Petrom-ul,
rafinãriile, reþelele de distribuþie a
benzinei ºi motorinei din þarã!) - 1,28
euro, adicã 6,08 lei, respectiv, 1036 litri.
ROMÂNIA - la 1263 lei salariul minim,
are 6,20 lei litru de motorinã la pompã,
recte, se pot cumpãra... 203 litri cu
salariul acesta! „Clasamentul” puterii de
cumpãrare a motorinei, la ora actualã,
în litri, cu un salariu minim pe
economie este: 1. GERMANIA - 1198;
2. AUSTRIA - 1036; 3. - ANGLIA - 977;
4. ROMÂNIA - 203. Practic, cu salariul
minim nemþesc, cumperi cam de ºase
ori mai multã motorinã decât un român
din aceeaºi categorie socialã!
Se vorbea despre o crizã alimentarã
iminentã, care s-ar acutiza spre
sfârºitul acestui an, începutul celui
viitor, 2022... Iatã-i semnele clare,
asta pe fondul pe care ni se cere sã ne
vaccinãm, ba CHIAR CU O A TREIA
DOZÃ ANTI-COVID, ºi sunt
ameninþaþi, discret, deocamdatã, dar
tot mai des ºi mai energic sugerat,
nevaccinaþii, ºi cã li se vor restrânge
din drepturi ºi libertãþi! Asta se cheamã
manipulare ordinarã prin distragerea
atenþiei de la problemele reale ale vieþii!
Franþa, Germania, Grecia au ieºit
masiv în stradã, sã protesteze contra
demenþei vaccinurilor, dar mai ales
împotriva restrângerilor libertãþilor
celor care refuzã vaccinarea...
neobligatorie!
C. OVIDIU
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Ce cald e la rãcoare!
Prea cald pentru Severinul
ãsta care a ajuns un fel de
municipiu al nimãnui, cu excepþia
birourile „bugetate” unde „duduie”
aerul condiþionat, adevãrate oaze de
rãcoare pentru cei care trudesc (cã
de transpiraþie nu mai poate fi
vorba) pentru binele nostru, al
judeþului, al þãrii ºi al PNL, în
general. Probabil cã ºi de la vremea
asta canicularã se crapã asfaltul,
acest obiectiv major de investiþie,
cum plastic ºi televizionist se
pronunþã cei ce administreazã
urbea. ªi tot din cauza crãpãturilor
nu am vãzut nicio cisternã care sã
stropeascã, cât de cât, marile
bulevarde ale oraºului vitregit ca
cocoaºa unei cãmile obediente din
Egipt, par examplu.
În fine, sãptãmâna de trecu avu
de toate, cum ar spune olteanu
get-beget (ãla necumpãrat de
puternicii zilei), ºi a început cu
eliberarea celui mai cunoscut
„deþinut politic”, Liviu Dragnea.
Nu ne pronunþãm ce ºi cum a
ajuns la Rahova Livache, ºi nici
de ce a ieºit aºa devreme. Un
lucru mai puþin cunoscut de
cititori este cã Liviu Dragnea se
trage din comuna GRATIA, din
Teleorman (nume predestinat,
se pare!). Aºa cã duminicã, la fix
trei zile de la eliberarea din
închisoare de joi a fostului lider
al PSD, în GRATIA au avut loc
zilele comunei. Cum se exprima
un mucalit: „Aºa s-a nimerit. A
bãut lumea de douã ori”. O datã
pentru comunã ºi o datã pentru
fiul ei, proaspãt eliberat. Ce mai
vremuri de stat la umbra... gratiei!
Severinul nu are parte de aºa
oameni destoinici care-nfruntã
Rahova cu bãrbãþie, demnitate ºi
logodnicã mai tânãrã ca calul lui Fãt
Frumos. Avem ºi noi „pãguboºii”
noºtri, ºi printre ei se numãrã Onor
Ministrul Energiei, Virgil Popescu,
care a scos toate proiectele directe
ale unor companii de stat ºi private
din PNRR, în locul acestora urmând
sã fie organizatã o selecþie
competitivã de proiecte. Proiectele
directe care apãruserã în versiunea
iniþialã a PNRR ºi care urmau sã fie
finanþate direct din bugetul PNRR de

29,2 miliarde de euro aparþineau
unor companii cu capital majoritar
de stat (Electrica SA,
Nuclearelectrica, Hidroelectrica) sau
unor parteneriate între companii de
stat (Romgaz) ºi compania privatã
GSP Power, deþinutã de magnatul
Gabriel Comãnescu. Virgil Popescu
a declarat cã decizia a fost luatã dupã
discuþiile cu reprezentanþii Comisiei
Europene, „pentru a nu mai exista
întrebãri de ce nu pot participa ºi alþii
la aceste proiecte”.
Grea soartã avem noi,
severinenii, la o adicã. Unii chiar
îºi fãcuserã vizã de flotant la
Halânga, ca sã poatã sã ia roºii
galbene, castraveþi beþi de fericire
hidroponicã, banane cu aromã de
coca cola ºi ananas cu aromã de
lubeniþã de Devesel, produse
autohtone, deci, de la serele alea
hidroponice, ºi sã spargã
monopolul Pieþei Mircea, care se
aude cã ar cam fi „datã”. Nu la
pachet cu Târgul Veterani, care, tot
la fel, e... „dat”. Dar mai încet cu...
gãlãgia, cã cine ºtie cine aude...
ªi ca sã încheiem în ton optimist,
aºa cum ne place nouã sã trãim cu
speranþa ºi ea ne-nºealã peste tot
cu fitecine, aflãm cã domn deputat
Mãrculescu Dumitru i-a scris (cu
taxã inversã, probabil!) lui Drulã,
un ministru de la Transporturi, din
alt partid, evident, motiv pentru care
lacrimile care ne-au dat la citirea
textului nu mai sunt sãrate, ci dulci
precum gogoºile de partid. ªi cu
gaura aferentã: „Dupã cum am
promis, una din prioritãþile mele
din actualul mandat de deputat
este sprijinirea construirii drumului
expres Calafat-Lugoj. Vorbim
despre o investiþie vitalã pentru
dezvoltarea Olteniei. Astãzi, în
urma solicitãrii mele, ministrul
Transporturilor, Cãtãlin Drulã, mia dat asigurãri ca, în maximum
cinci ani, acest drum va deveni
realitate. Va fi o investiþie complexã,
dar care va aduce extrem de multe
beneficii economice judeþelor prin
care va trece. Dupã 30 de ani în
care zona noastrã a fost lãsatã de
izbeliºte de cãtre PSD, acum, noi
liberalii dovedim cã se poate”.
 Continuare în pag. 10
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“România second hand”
Sintagma aceasta, “România
second hand” a apãrut prin media
autohtonã la începutul anilor ’90
încercând sã semnaleze alunecarea
þãrii pe panta devalorizãrii leului, a
fiscalitãþii ce se accelera pe fondul
unei deteriorãri a vieþii românului de
mijloc, victimã a speculaþiilor de pe
piaþa valutarã, a incapacitãþii alinierii
leului ºi a economiei naþionale la
sistemul concurenþial european ºi
occidental, în general. Aºa au apãrut
ºi s-au înmulþit magazinele second
hand, cu marfã nealimentarã - haine
ºi încãlþãminte, în majoritate, dar ºi
electronice, jucãrii, apoi
autoturisme, utilaje etc.
Fascinaþi, hipnotizaþi, am zice - dar
nu cu bucurie, ci cu amãrãciune ne-am repezit sã cumpãrãm marfã
din Vest, la preþuri care ne creau
senzaþia unei adaptãri la cerinþele
condiþiei de membru U.E. O senzaþie
falsã, evident, dar nouã ne-a
convenit de minune, cumpãram/
cumpãrãm marfã ieftinã, chiar dacã
ieºitã din trend sau din uzul mediu,
mai mult, unele magazine “bãgau
marfã” de la Solduri, deci, nu uzatã
fizic, ci doar moral. ªi, tot, aºa, neam transformat într-o þarã debuºeu
a Vestului european ºi nu numai, pe
acest fond, colegii de Uniune
îndrãznind tot mai mult, ºi ne-au
adus, pe lângã containerele cu marfa
menþionatã, containere cu deºeuri,
unele radioactive, cu resturi
industriale, cu gunoi, pur ºi simplu!
“România second hand” a devenit
pe ici, pe colo, “groapa de gunoi a
Europei” prospere, care ne aratã
spatele ori de câte ori mai

protestãm la un astfel de...
tratament. Politicienii noºtri
schimbã vorba sau fac promisiuni
de tip electoral în legãturã cu acest
subiect, paralel mediul ambiant
fiind tot mai periclitat ºi el, sub
presiunea asaltului de marfã
second hand care, implicit, creazã
o mentalitate second hand, ceea ce
s-a ºi întâmplat, din pãcate cu o
masivã secvenþã de populaþie, de
la cea tânãrã la cea adultã.
Au înflorit forme de comerþ cu marfã
second hand ºi kitch, toatã de slabã
calitate, imitaþii ale unor branduri
celebre, care se vinde la toate tarabele,
la toate “târgurile de meºteri”, prin
toate magazinele sãteºti, prin cele cu
ceva pretenþii, la oraº, ba chiar ºi prin
super-market-uri! Justificarea
comercianþilor este simplã: “Asta se
vinde, asta aducem la tarabã!” Aºa
este, sãrac ºi tot mai sãrãcit, cu o
culturã deja avansatã de tip second
hand, românul ia cu asalt ºi târgurile
sãptãmânale, unde gãseºte marfã
pentru, practic, orice: îmbrãcãminte,
gospodãreºti, mobilã, piese auto,
tehnicã, electronicã, agricole, IT, orice,
orice, rãbdare sã ai ºi sã cauþi prin
vrafurile de marfã, întinsã pe mese,
pe feþe de mese, pe jos, pe tarabã, pe
iarbã, pe marginea ºanþului, pe rafturi,
pe umeraºe! “Douã tricouri la trei lei!
Hai, cã avem o jumate de orã
reduceri, orice marfã doar un leu!”,
auzi strigându-se tare, slogane dintre
cele mai felurite, unele cu haz. Totul
este ieftin, ieftin de tot, ºi tot mai este
loc de negociere!
Broºteni, Vânju Mare, Cujmir,
Pãtule, Orºova, Drobeta Turnu

Severin, Strehaia, câteva repere ale
acestui comerþ din judeþul nostru, de
pe urma cãruia au de... “câºtigat”
comercianþii, care “fac un ban” din
acele vechituri, majoritatea, sau
obiecte ce le prisosesc prin casã, dar
ºi clienþii, nu toþi, chiar sãraci, ci unii
curioºi, alþii în cãutare de obiecte
vintage, cãrþi rare, discuri de grafit
ori vinil, monezi sau bancnote,
ceasuri cu pendulã vechi etc. O lume
pestriþã, unde chitanþa, factura ori
casa de marcat nu sunt obligatorii,
iar preþul expus ori declarat iniþial
este doar unul de pornire a
negocierii. O lume a comerþului
ancestral, cu obiecte contemporane, cu oameni la fel de sãraci
sau doar curioºi, cu ochi de
colecþionar înveterat...
La scarã mare, însã, aceste forme
de viaþã economicã sunt semn al
unei încremeniri în proiect, oricât

de mult ne-am eschiva noi de la
aceastã realitate. Dar, dacã luãm în
considerare faptul cã astfel de medii
economico-socio-culturale existã
peste tot în lume, la marginea
oraºelor sau a unor mari metropole,
trebuie sã admitem cã fenomenul
este unul social general, care þine
de natura umanã, care preferã
aceste forme nu doar pentru
asigurarea unei surse de venit ori,
de cealaltã parte, a uneia de
acoperire a unor nevoi, la preþ
accesibil, ci ca formã de exprimare
culturalã, naturalã, unde prezenþa
celuilalt îþi conferã certitudinea
prezentului ºi a propriei integrãri în
realitate, a vieþii trãite între semeni,
direct, nemjlocit, cu care intri în
rezonanþã ºi te echilibrezi
emoþional, moral, atitudinal, adicã
empatizezi ºi te recunoºti ca om.
S. Dan
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Vin urºii!

În mod incredibil, aruncând
în desuet predicþiile atât de pertinente
ale partenerului nostru strategic, neau atacat urºii ºi nu ruºii. Nu, nu este
numai o permutare de litere. Este pura
realitate. Urºii au invadat România.
Suntem înarmaþi pânã în dinþi,
dar ursului nu-i pasã
Degeaba existenþa Scutului atât de
lãudat din inima Olteniei. Complet
inutilã ºi prezenþa la Deveselu a
flãcãilor înalþi ºi muºchiuloºi sosiþi
tocmai din Oklahoma sã ne apere de
muscali. The young boys au fãcut
praf inimile oltencelor cele mai
fierbinþi, crescute prin zonã precum
florile de mai în Grãdina Maicii
Domnului. ªi atât.
Nu folosesc la nimic nici faimoasele
avioane multi rol cumpãrate la mâna
a treia cu preþ de trufandale.
Nefolositoare se dovedesc ºi
scumpele (valoarea totalã a
contractului: 3,9 miliarde euro!)
rachete „Patriot”. Deºi aducerea
acestora în România a supãrat
foarte tare vecinul belicos din
rãsãrit ºi l-a determinat pe expertul
rus Konstantin Bogdanov sã afirme
cã „Raza de acþiune a acestor
rachete în vreme de pace nu pune
nicio dificultate armatei ruse,
inclusiv trupelor aflate în Crimeea.
Fãrã îndoialã, însã, aceste sisteme
vor fi considerate þinte în cazul
planificãrii unor operaþiuni
ipotetice în România”[1 ],
sãlbãticiunile agresive din pãdurile
noastre, precum ºi distinºii noºtri
guvernanþi, nu par a fi intimidate
de consecinþe.
Urºii nu mai au fricã. Ne furã
[1] https://www.digi24.ro/stiri/externe/
mapamond/presa-rusa-despre-rachetelepatriot-primite-de-tara-noastra-vor-fi-o-tintadaca-rusia-ar-ataca-romania-137
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„Se pare cã toleranþa va ajunge în curând la un nivel în care inteligentului i se
va interzice sã gândeascã pentru a nu jigni deciziile ºi sentimentele prostului”
(Denzel Washington, actor)

mioarele. Conform descrierii unui
cioban poet: „numai oiþe frumoase ca
domniºoarele gãtite sã meargã la
discotecã”. Ne dãrâmã coteþele
ridicate cu truda mâinilor ºi minþilor
noastre. Ne omoarã lighioanele de pe
lângã casã ºi ne rup gardurile. Parcã
nu ar fi destul, aproape în fiecare zi
urºii mai bagã în spitalul de urgenþã
câte unul-doi români care au avut
ghinionul sã se întâlneascã faþã în
faþã cu duºmanul îmblãnit. În acest
mod, alãturi de Covid, ursul „pune
presiune” (vorba unui distins arab
românizat complet) pe sistemul
sanitar autohton. Sistem ºi aºa greu
încercat de nepriceperea ºi de
golãneala celor care ne conduc.
Fiecare cu treaba lui.
Numai noi cu paguba.
Culmea e cã nu putem reacþiona.
Armata, câtã mai e, nu se bagã. E
prea ocupatã cu îndeplinirea
importantelor obligaþii faþã de
Alianþã, cu avansãrile pe ochi
frumoºi, cu inventarea unor noi
suplicii pentru pensionarii sãi ºi cu
aranjamentele pecuniare avantajoase
pentru generalii ºi politicienii care
mânuiesc cei 2% din PIB alocaþi
apãrãrii. Poliþia, conform unei foarte
vechi ºi sãnãtoase tradiþii româneºti,
se face cã nu vede. Jandarmii, niºte
tineri adunaþi prea repede ºi instruiþi
prea rapid, abia îºi vãd capul de alte
treburi, cum ar fi pãstrarea ordinii
publice într-o þarã de indisciplinaþi
din fire. Vânãtorii, mari amatori de
trofee urseºti, abia aºteaptã sã mai
facã rost de niºte blãni stufoase dar
sunt opriþi de lege sã apese pe
trãgaci. Guvernul, ocupat cu alegerile
interne ale unui partid care nu ºtie
nici el dacã este mai liberal decât
naþional sau invers, se face cã plouã
pentru a nu supãra cumva ONG-urile
iubitoare de animãluþe, mai dese în
aceastã democraþie ciudatã decât
ciupercile apãrute dupã ploaie.
Aceste
organizaþii
neguvernamentale, ilogic de
numeroase ºi ancorate puternic de
miºcarea internaþionalã dedicatã
milostiveniei nemãrginite faþã de
orice miºcã sau creºte pe Pãmânt
(în afara omului ºi a pãdurilor
României), ar putea ºifona imaginea

ºi aºa suficient de bluratã a
premierului. Imagine despre care
prim-ministrul, îmbãiat în valul de
grandomanie ce a inundat palatul
din Piaþã, îºi închipuie cã i-ar pãsa
cumva strãinãtãþii.
Cum altfel decât grandomania
specificã unor ºmecheri de mahala
poate fi apreciat gestul prin care, din
momentul accederii lor la guvernare,
pânã ºi harta sfântã a þãrii ce
supraveghea emblematic ºedinþele
de guvern de ani nenumãraþi,
amintindu-le guvernanþilor cã se
aflã în þara numitã România, a fost
acoperitã de o cârpã albastrã pe care
troneazã mândrã ºi imensã sigla
galbenã a P.N.L.?
Ministrul mediului, contaminat de
duplicitatea specificã formaþiunii
politice din care face parte, cloceºte
de luni bune nu ºtim ce ou sub
formã de Ordonanþã de Urgenþã care
numai urgentã nu se vrea a fi…
Chiar ºi Uniunea Europeanã a
declarat (mai direct, mai pe ocolite)
cã iubeºte urºii româneºti, cã ei fac
parte din peisajul mirific al þãrii
noastre, o membrã de nãdejde a
Uniunii, ºi ne atenþioneazã ca nu
cumva sã ne atingem de ei. De
asemenea, la propunerea noastrã de
a dãrui câteva zeci de astfel de
animale drãgãlaºe colegilor de
Uniune, a refuzat politicos prin
vocile cele mai autorizate ale
Germaniei ºi Franþei care, cu
fermitate, au susþinut cã ei abia au
scãpat de urºii lor.
Tot românu-i vinovat!
Sã nu ne mirãm cã animalul este
agresiv. Ursul, împreunã cu toate
celelalte vieþuitoare sãlbatice din
România democratã au toate
drepturile asigurate. Ne atacã? Bine
face! E dreptul ursului ºi vina noastrã.
Fiindcã lui îi este foame, fiindcã i-am
tãiat pãdurea, fiindcã noi îi invadãm
„arealul” specific, fiindcã i-am dat de
mâncare în oraº ºi nu l-am hrãnit
suficient la el acasã în pãdure, fiindcã
el este un animal ºi prin urmare –ca
orice animal (inclusiv cel ajuns
sporadic la guvernare) –nu poate fi
tras la rãspundere. Ba, deunãzi, am
aflat de la un distins specialist invitat
la TV cã urºii ne atacã din cauza

încãlzirii globale. E adevãrat, ilustrul
expert nu a amintit, folosindu-se de
acea împrejurare, despre pericolul
topirii gheþarilor… Mã aºtept însã,
ca în curând, în urma analizei serioase
la nivelul Departamentului pentru
Situaþii de Urgenþã, sã se constate cã
Moº Martin atacã numai cetãþenii
iresponsabili. Adicã, nevaccinaþii.
Atenþie, ajungem africani!
Nu ºtiu dacã Africa sãlbaticã vine
spre Carpaþi sau dacã noi, cu
Grãdina Maicii Domnului cu tot, ne
mutãm încet dar sigur spre
continentul negru. Spaima de azi a
românilor de la munte îmi aminteºte
de anii ‘90 când, luat de valurile
vieþii, vizitam un þinut din nordul
Africii de Sud aflat sub teroarea
sãlbãticiunilor. Locuitorii zonei erau
disperaþi. Ca ºi la noi acum,
animalele erau protejate de lege,
oamenii nu. Nu mi-am închipuit cã
peste ani, aici, la poalele Carpaþilor,
vom fi exact în aceeaºi situaþie, la
fel de înspãimântaþi ºi la fel de
neputincioºi în faþa unor legi inepte
specifice organizãrilor tribale aflate
la limita inferioarã a civilizaþiei.
Rãzboiul asimetric
Desigur, aflaþi în luptã deschisã cu
noi, urºii ºi-au însuºit ºi acþiuni
specifice rãzboiului asimetric. Nu
mai atacã direct. Exemplu? Cu vreo
doi ani în urmã, un bun amic,
bucureºtean, se întorcea de la
munte. Traversa liniºtit cu maºina,
în miez de noapte, frumoasa ºi
vestita localitate Buºteni când,
brusc, s-a pomenit cu un urs de
câteva sute de kilograme cãzut pe
capota maºinii. Speriat probabil,
ursul sãrise peste gardul unei curþi
direct pe maºina aflatã în miºcare.
Rezultatul? Airbag-urile explodate,
faþa maºinii fãcutã praf, parbrizul
asemenea, amicul, soþia ºi copilul
de numai un an, speriaþi de moarte
dar teferi. A venit poliþia rutierã.
Conform datinii româneºti, întâi
s-a închinat întrucât nu mai
pomenise aºa ceva: în mijlocul
oraºului, o maºinã aflatã în mers,
pe drumul mare, fãcutã zob de un
urs care, sfidând legea rutierã,
pãrãsise locul accidentului.
 continuare în pagina 14
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Falimentul politicului, supremaþia corporatiºtilor ºi rolul serviciilor
Cum de a apãrut un Cîþ în
politicã peste noapte ºi nu mai
auzise nimeni de el pânã acum 5
- 6 ani? Este cel mai curios caz de
elev de liceu industrial care prinde
ani de colegiu în SUA ºi care se
descurcã în toatã perioada
studiilor cu banii ºi reuºeºte sã
se întreþinã, muncind pe ici pe
colo. De unde a avut banii
necesari sã ajungã în SUA, sã îºi
plãteascã studiile ºi sã mai ºi
gãseascã un loc unde sã doarmã
ºi sã mãnânce, sã termine, sã îºi
gãseascã serviciu în sectorul
bancar din afara þãrii ºi apoi în
þarã? Sunt multe semne de
întrebare în privinþa celui care este
premier în momentul de faþã ºi
care este pregãtit sã preia
conducerea partidului ºi poate
chiar pe cea a statului.
O fi vreun programat de pe la
servicii, aºa cum se vorbeºte, dar
gura târgului spune multe ºi nu o
poate astupa nimeni, cum spune ºi
povestitorul. Iar o sã înceapã unii
cu teoriile statului paralel ºi cã
publicul alege, dar nu sunt
alegerile lui, ci ale altora. Cã de
fapt, partidele aruncã în lupta
pentru funcþiile publice exact
oamenii care sunt atârnaþi ºi nu pe
cei neatârnaþi. Aºadar, poporul

alege dintr-o listã pe care alþii, un
grup restrâns, a stabilit-o cu mult
înainte. Prin urmare, alegerile, cel
puþin cele parlamentare sunt de
mult stabilite, mai ales cã este
vorba de locuri eligibile, care pot fi
identificate cu mult înainte de
alegeri. Aºadar, se cam cunoaºte
cine va merge în parlament ºi
ulterior în Guvern, dacã se va
ajunge la o majoritate parlamentarã
pe stânga ºi pe dreapta.
Este greu de ºtiut care politician
vorbeºte în numele celor care l-au
ales sau al þãrii sau este manevrat
de cineva din spate: servicii sau
grupuri de interese care au finanþat
intrarea în politicã sau în parlament
a unui personaj care face legi în
favoarea unora sau a altora.
Florin Cîþu are fãcutã o pârtie
peste noapte la conducerea PNL ºi
nu poate sã spunã cineva cã are
carismã sau calitãþi de politician.
Sunt momente în care se exprimã
cu mare dificultate ºi ai spune cã
este bâlbâit, la cât de repede
încearcã sã îºi verbalizeze ideile pe
care vrea sã le transmitã.
Sunt însã câteva probleme cu
personajul. Este prima datã o
chestiune de credibilitate, Cine
garanteazã cã premierul nu este
omul serviciilor? Nu cã ar fi un

lucru rãu în asta, dar poporul l-a
ales sã îl reprezinte, nu sã rãspundã
prima datã la telefon ºi sã întrebe
care îi este misiunea. Dacã
misiunea premierului actual, fie el
ºi legat de servicii este România,
atunci totul este ok ºi nu are cine
ce sã obiecteze. Dacã este susþinut
de servicii, atunci este de întrebat
care sunt acestea ºi dacã sunt de
pe la noi sau de pe la alþii. În þara
noastrã nu mai bagi mâna în foc
pentru nimeni. Au fost multe
semne de întrebare în dreptul
multor oameni politici de pe la noi.
Dar de ce serviciile ar acþiona în
felul acesta ºi s-ar infiltra în politicã
ºi în alte domenii ale vieþii publice?
Ce se întâmplã dacã serviciile
sunt infiltrate în economie, în
diferite domenii esenþiale? Cine
profitã de pe urma câºtigurilor sau
a afacerilor cu statul? Existã o
transparenþã a activitãþii ºi a
veniturilor? Cine sunt cei care
conduc aceste firme? De ce ar
trimite serviciile un telighidat pe o
funcþie publicã? Sã îl manevreze,

sã îl manipuleze, sã îl þinã pe calea
cea dreaptã dacã nu este patriot? E
destul de ciudat pe unde se trage
linia de demarcaþie în activitatea
serviciilor în plan social. Un
premier sau un ºef de stat conectat
la servicii cui rãspunde prima datã:
poporului, ºefului sãu de la birou
încadrat ca agent secret, celor care
i-au finanþat activitatea politicã?
Serviciile sunt sanitarul unei þãri,
dar nu trebuie sã conducã þara
respectivã. Pentru cã tentaþia puterii
este foarte mare ºi nu e bine sã fie
concentrate în mâna unor grupuri
de indivizi sau în mâna unor grupuri
netransparente. Îºi au ºi serviciile
locul lor bine definit în peisajul
social. Nu este nevoie de infiltrare,
de pervertire a instituþiilor publice,
sociale, politice. Nu este nevoie de
secretizãri ºi de aflarea adevãrului
peste 50 de ani. Este nevoie de
echilibru democratic, de
transparenþã, de adevãr. Nu este
bine sã avem politicieni aleºi care
sunt de fapt în misiune.
 ªtefan Bãeºiu
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Rezultatele la Examenul naþional pentru definitivare
în învãþãmântul preuniversitar, sesiunea 2021, înainte de contestaþii - au fost publicate
În judeþul Mehedinþi: 60,61% rata
de promovare înregistratã
Procentul de promovare din sesiunea
2021 (medii mai mari sau egale cu 8),
înregistrat în urma desfãºurãrii probei
scrise din cadrul examenului naþional
pentru definitivare în învãþãmântul
preuniversitar, este 60,61%.
Rezultatele obþinute de candidaþi au
fost publicate miercuri, 21 iulie, ora
10:00, de cãtre Ministerul Educaþiei,
pe site-ul dedicat ºi la avizierul ºi pe
site-ul centrului de examen.
Au fost declaraþi promovaþi, înainte
de înregistrarea ºi soluþionarea
eventualelor contestaþii, 60 candidaþi
cu medii între 8 ºi 10. Precizãm cã
pentru a fi declarat promovat, un
candidat trebuie sã obþinã minimum
, calculatã ca medie
media
ponderatã a notelor obþinute la toate
probele de examen, inclusiv proba
scrisã. Nota la proba scrisã are o
pondere de 70% în calculul mediei
finale, care trebuie sã fie de cel puþin 8
(opt) pentru promovarea examenului.
 La proba scrisã din aceastã
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sesiune au fost înscriºi 123 candidaþi,
prezenþi 107 candidaþi, dintre aceºtia,
8 candidaþi s-au retras.
Astfel, din totalul celor 99 candidaþi
cu lucrãri evaluate, 36 candidaþi au
obþinut note situate pe segmentul 8 10. Dintre aceºtia, 5 candidaþi au
primit note între 9,50 ºi 9.99. De
asemenea, 44 candidaþi au avut note
între 5 ºi 7,99. Cu note sub 5 au
încheiat proba 15 candidaþi.
 Conform calendarului aprobat,
contestaþiile se depun la centrul de
examen, pe data de 21 iulie 2021
(pânã la ora 20.00) ºi joi, 22 iulie
2021 (pânã la ora 12.00).
Rezultatele finale vor fi publicate în
centrul de examen ºi pe
definitivat.edu.ro, în data de 28 iulie.
 Cadrele didactice promovate
dobândesc dreptul de practicã în
învãþãmântul preuniversitar, acesta fiind,
de altfel, ºi obiectivul acestui examen
naþional. Prin dobândirea definitivãrii în
învãþãmânt, un cadru didactic depãºeºte
stadiul de debutant ºi poate intra pe o
rutã ascendentã de profesionalizare.

Ce cald e la rãcoare!
constatãm cum, sub mandatul sãu de
la Energie, companiile de utilitãþi pun
Pro-funde vorbe, ca fundaþia jugul asupra românilor mãrind
drumului expres sau ce dracu o mai accelerat preþurile, fie cã e vorba de
fi, cã nu se ºtie. Cinci ani mai avem energie electricã sau gaz. Iar totul se
de aºteptat, cã ºi Ceauºescu dacã petrece sub înaltul patronaj al sãu ºimai aºtepta, ajungeam la cincinalul al nulitãþii de la Consiliul Concurenþei
în trei ani!
care cicã a lansat o investigaþie. (...)
St. JUST
O altã ispravã de-a lui Virgil Popescu
P.S. Ca sã mai descreþim frunþile s-a petrecut în fostul sãu mandat, cel
unora din Puterea care e-n opoziþie de la Economie, în guvernarea Orban.
(vezi cazul Dan Trancotã), redãm un În plinã pandemie, bravul nostru
citat din articolul apãrut pe siteul croitoraº a pus-o de-o afacere cu
www.incorectpolitic.com, articol cu mãºti. Astfel, la bãtaie au fost puse
titlul: „Portretul unui asasin Societatea de Administrare a
economic (Virgil Popescu).
Participaþiilor Statului (SAPE) ºi regia
„Virgil Popescu, Ministrul Energiei, Romarm. Romarm a închiriat avioane
e un individ ultrapenal. Recent a fost private pentru a aduce mãºti din
obligat de Comisia Europeanã sã Vietnam. Doar transportul mãºtilor a
scoatã din PNRR proiectul Romgaz- costat 5.2 milioane de dolari. (...)
GSP Power. Pentru cei care nu ºtiu, Ministerul Energiei are de încasat
GSP Power se citeºte Gabriel dividende de aproximativ 300
Comãnescu. Tot Virgil Popescu este milioane lei pentru 2020 de la SAPE.
individul care îndreaptã Romgaz spre Cum scandalul e gata sã izbucneascã
groapã obligându-l sã cumpere întrucât în toatã afacerea s-au pierdut
concesiunea Exxon, sã investeascã vreo 50 milioane de dolari, bravul
într-o platformã pe care o va construi Virgilicã vrea ca Ministerul Energiei
ºi exploata acelaºi Exxon. (...) sã primeascã dividendele de la SAPE
Individul însã nu e la primele abateri, în naturã, adicã în mãºtile pe care le
iar comportamentul sãu e unul tipic importase...”
asasinilor economici. E suficient sã
 urmare din pag. 6

Perioada pentru înscrierile
la mãsura HoReCa
se prelungeºte cu o sãptãmânã

Perioada de înscriere a
firmelor în schema de ajutor
HoReCa - compensare de 20% din
diferenþa de cifrã de afaceri între
2019 ºi 2020 va fi prelungitã cu o
sãptãmânã, pânã la 26 iulie 2021.
Perioada de aplicare a fost
deschisã în data de 29 iunie 2021.
Era programatã sã se închidã
mâine, 20 iulie 2021, cu
posibilitate de prelungire, conform
procedurii. Ministrul Economiei,
Claudiu Nãsui, a emis azi un
ordin care extinde aceastã perioadã
pentru a permite cât mai multor
firme cu cifre de afaceri certificate
pe codurile CAEN eligibile sã
acceseze schema.
Ministerul a estimat numãrul
potenþialilor beneficiari ai schemei la
30.000. Pânã astãzi, 19 iulie 2021,
cu o zi înainte de expirarea termenului
iniþial de depunere a a dosarelor

online, au aplicat 8000 de firme.
Valoarea totalã a cererilor de
ajutor atinge, la ora publicãrii
comunicatului, aproximativ 2,5
miliarde de lei.
Schema este finanþatã de Guvernul
României, prin Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului ºi Turismului, cu un
credit de angajament de 2,5 miliarde
de lei, creditul bugetar acordat
schemei prin Legea Bugetului 2021
fiind de 1 miliard de lei.
Amintim cã plãþile pe aceastã
schemã de ajutor de stat sunt prorata. Plata ajutorului nu depinde de
ordinea înscrierii în platforma STS
dedicatã schemei, iar dacã bugetul
total este depãºit de suma totalã
solicitatã de beneficiari, cota
bugetatã de 2,5 miliarde de lei va fi
împãrþitã proporþional tuturor
firmelor acceptate.
 Biroul de comunicare
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Valea Motrului
Aºa cum Nilul, cel mai lung fluviu din
lume - 6.690 km, este un „dar” al Egiptului, dar
ºi al celorlalte þãri pe care le strãbate, de la
Sudan pânã la Egipt ºi pânã la Marea
Mediteranã, unde se varsã, tot la fel, râul Motru
este o binecuvântare pentru localitãþile din Valea
Motrului. De la Oslea, Padeº, Baia de Aramã,
Glogova, Cãtunele, de la Motru la Strehaia ºi
pânã ce îmbogãþeºte cu apele sale Jiul, un alt
râu din bazinele carbonifere ale Olteniei, conferã
localnicilor bogãþie, pe toatã lungimea de 120
km. Râul Motru oferã ºi “luminã” de aproape
patru decenii. Altãdatã, apele cristaline ocroteau
fauna ºi flora, astãzi, apele sunt tulburi, malurile
sunt depozitare de “neglijenþa ºi inumanul”, ce
se regãsesc în sufletele celor care ar trebui sã
beneficieze de puritatea apelor râului.

Acum ºi nu “mâine”, autoritãþilor
locale “UNITE”, sprijinite de cele
guvernamentale, li se oferã
oportunitatea de a reclãdi VALEA
MOTRULUI, Valea Gorjului ºi
Mehedinþiului, de fapt, o altã vale
roditoare a României.
Aceste locuri natale, cu frumuseþile
naturii, cu datinile, cu portul, cu tradiþiile
specifice, le purtãm cu noi “oriunde vom
fi în lume”. Valea Motrului este pentru
“noi, ce ne-am nãscut pe aceste meleaguri, “acasã”.
“Acasã” nu poate fi înlocuit, “este un loc care dã
adãpost trupului ºi alinã sufletul”. “De-acolo ai plecat
c-un gând,/ Cã lumea vrei s-o cucereºti,/ Dar sã tentorci din când în când/ Ca sã-þi dai seama cine
eºti./ Anii mai ºterg în urma lor,/ Bunica ºi, uneori,
cei dragi nu mai sunt
pe treaptã,/ Dar
amintirile nu mor,/
Sunt tot acolo ºi teaºteaptã./ Oriunde ai sã
fii în lume/ Sã nu uiþi,tu,
niciun moment,/
“Acasã” nu-i un loc
anume,/ “Acasã” e…
un sentiment”.

“De treci Baia de
Aramã,
de
departe
vezi
albind
Totuºi, dintotdeauna, râul Motru a UNIT, nu
doar, a despãrþit, “fictiv”, localitãþile din judeþele - Stai Cãline - nu pãdurea, ci toþi munþii de argint.
Gorj ºi Mehedinþi. Acum, este o urgenþã pentru Iatã Piatra ca o cloºcã, iatã puii ei: Cloºanii autoritãþile din aceste localitãþi, de a acþiona în ªi deodatã uþi Florica, ºi deodatã uiþi Miorcanii,
comun, pentru a fructifica “roadele” Vãii ªi deodatã intri-n þara basmului ce-l credeai mort,
Motrului. Acest dar al naturii trebuie valorificat, Unde totul îºi pãstreazã vechiul suflet, vechiul port,
pentru a lãsa moºtenire urmaºilor un loc unde Tânãr ca un râu de munte, proaspãt ca un cer pe ape...
sã se întoarcã “ACASÃ” ºi sã trãiascã înfrãþiþi Vale, inimã închisã pe trecutul ce-o încape,
cu munþii, cu dealurile, cu luncile, cu oamenii Vale-a Motrului, ursitã ca domniþa din poveºti
dragi ºi frumuseþele locurilor natale.
Sã tot doarmã neschimbatã pânã o dezvãluieºti,
Deceniul trei al secolului XXI ne cheamã la Vale-ascunsã aºa bine printre munþi, cã niciodatã
responsabilitate, impune autoritãþilor de pe Valea Zborul vremii de pe culme umbra surã nu-ºi aratã!...
Motrului, care nu trebuie sã devinã “Valea N-am mai fost aici ºi totuºi mi-amintesc de altãdatã
Plângerii”, sã dezvolte aceastã microregiune, ªi îmi aflu cu uimire þara mea adevãratã,
fiindcã are mare potenþial. Proiecte comune de ...Oameni albi ºi case albe, ca mioare, n-or mai fi;
ecologizare, de investiþii în turism, în servicii, în Port ºi datini o sã piarã an de an ºi zi de zi.
agriculturã, dar ºi în industrie, alta decât ceea de N-or mai prinde în oprege trupul zvelt ca un mesteacãn;
extracþie a “aurului negru”. Însã, prioritare trebuie N-or mai duce dupã spate pruncul legãnat în leagãn;
sã fie sãnãtatea, educaþia ºi cultura, pilonii de bazã N-o mai luneca marama nor subþire pe obraz;
pentru o societate.
N-o sã-ºi mai întinzã pânza aripi albe lângã iaz.
* Informaþii * Opinii * Atitudini * Anchete * Dezvãluiri
*
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Vezi, bunica, ºi cu fiica, ºi nepoata n-or mai toarce,
Într-o moarã de pe Motru, trei Mãrine - ca trei Parce Firul lânei, firul soartei neîndurate ce ne ia…
Ruga noastrã, nici suspinul, sã te þie n-or putea,
Þarã veche, þarã bunã, mult te-om plânge, mult
te-om cere,…
Suflete, de ai credinþã, braþule, de ai putere,
Bate apa înspumatã cu nuiaua de alun -

Cer ºi râuri, munþi ºi codrii, strâns sã-i legi, sã
mi-i aduni.
Sã mi-i dai sã pot cu poftã de copil, cu dor de lotru
Sã te fur, vrãjitã vale, ºi mai repede ca Motru,
Care scapãrã prin pietre, ºi tot scapã, sã te duc
Strânsã-n suflet, strânsã-n braþe, ca o pradã
de haiduc”.
(Ion Pillat).
În Valea Motrului cu poleiri mângâietoare este
parfum de liliac ºi cântec de privighetoare.
“Veniþi: privighetoarea cântã ºi liliacul e-nflorit;
Cântaþi: nimic din ce e nobil, suav ºi dulce n-a murit.
Simþirea, ca ºi bunãtatea, deopotrivã pot sã piarã
Din inima îmbãtrânitã, din omul reajuns o fiarã,
Dar dintre flori ºi dintre stele nimica nu va fi clintit,
Veniþi: privighetoarea cântã ºi liliacul e-n florit”.
(Alexandru Macedonski)
Romulus Modoran
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Viperele
Pe dealurile din jurul satului Balta, pe poieni ºi prin pãduri,
trãiau multe vipere. Tocmai pe acolo trebuiau sã meargã
locuitorii, în special copiii, cu vitele. Era un pericol permanent
ºi toþi, de la mic la mare, se temeau. Copiii erau instruiþi încã
de mici cum sã procedeze în cazul unei muºcãturi de viperã.
Lui Stelicã îi fãcuse Ioniþã Zoican fluier, fiindcã luase premiul întâi
în clasa întâia, dar îi fãcuse ºi un toporaº mic, cu coadã de corn,
subþire ºi lungã, pe care îl purta întotdeauna cu el, când mergea cu
caprele. Indicaþiile primite, pe care pãrinþii i le repetau în fiecare searã,
erau cam acestea: în caz de muºcãturã, sã aibã curaj. În gulerul cãmãºii
avea un ac înfipt. Cu acul, trebuia sã lãrgeascã rana lãsatã de colþii
viperei. Cu mâinile urma apoi sã stoarcã puternic zona muºcatã, pânã
curgea sânge ºi apã sau lichid apos. În cazul în care era muºcatã o
caprã, aceasta zbiera ºi înþepenea. Ridica piciorul muºcat. Copilul
trebuia mai întâi sã dea cu coada toporului prin stratul de frunze din
jurul caprei, fiindcã acolo trebuia sã fie ascunsã vipera. Ea nu mai
prezenta pericol dupã muºcãturã timp de cel puþin o orã. Îºi vãrsa tot
veninul la prima muºcãturã ºi apoi devenea inofensivã. ªtiind asta,
copilul devenea curajos ºi cãuta prin frunze, pe dupã pietre, pânã
gãsea vipera. Cu muchea toporului, o lovea mai întâi peste spate, aºa
cum îl învãþaserã. Urmau apoi mai multe lovituri în cap, pânã vipera
murea. Se ocupa apoi de caprã ºi nu o lãsa pânã nu-i storcea tot
veninul. Pânã seara capra nu mai avea nimic.
Stelicã voia, cu orice preþ, sã omoare viperele care-i muºcau
caprele. Nu ca rãzbunare, ci pentru altceva. Dupã ce le omora, le
bãtea cu boata pe toate pãrþile corpului, le reteza capul cu toporul,
apoi apuca uºor pielea din zona gâtului ºi trãgea. Viperele se
jupuiau, cum se jupoaie ºerpii când cresc ºi-ºi leapãdã vechea
piele. Cu una sau douã piei de viperã pe boatã, seara, “flãcãul”
venea agale dupã capre prin sat. Îl vedea lumea, îl admira ºi-l
lãuda ºi el se simþea ca un erou venit de pe câmpul de luptã,
încãrcat de medalii. Dupã ce ducea caprele acasã, lua repede
pieile ºi fugea în drum, acolo unde erau copiii satului la joacã. Îi
speria ºi-i fugãrea, pânã aflau cu toþii cã el a fãcut o asemenea
ispravã. Fetele, mai ales, îl priveau admirativ ºi el se simþea un
adevãrat flãcãu.
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

opinii
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Peste 6800 de misiuni
desfãºurate de jandarmii mehedinþeni
în primele ºase luni ale anului
În perioada 01.01-30.06.2021,
jandarmii au desfãºurat 5751 misiuni
de menþinere a ordinii publice în
cooperare cu politiºtii mehedinþeni
pentru asigurarea unui climat
corespunzãtor de ordine ºi siguranþã
publicã ºi prevenirea îmbolnãvirilor cu
noul coronavirus.
În perioada de referinþã, jandarmii au
participat la 23 de misiuni de asigurare
a ordinii publice, 370 de misiuni pentru
punerea în executare a unor mandate de
aducere emise de cãtre instanþe sau
parchete ºi la 662 de misiuni în
cooperare cu alte instituþii publice.
Pentru creºterea gradului de siguranþã
în instituþiile de învãþãmânt aflate în
responsabilitate, jandarmii au participat
la 51 acþiuni preventive în cadrul
Programului “ªcoala în siguranþã”.
În urma desfãºurãrii misiunilor
specifice, au fost constatate un numãr
de 1267 fapte antisociale, dintre care
15 fapte de naturã penalã ºi 1252 de
naturã contravenþionalã, sancþionate cu
avertismente scrise ºi amenzi în
cuantum de 509.050 lei, pentru
sesizarea unor fapte de tulburare a
ordinii ºi liniºtii publice ºi
nerespectarea mãsurilor privind
starea de alertã.
În urma solicitãrilor prin apel 112
sau prin dispecerat, jandarmii au

intervenit în 29 de situaþii pentru
aplanarea unor stãri conflictuale sau
ajutorarea unor persoane aflate în
pericol din cauza animalelor agresive.
INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul

Comunicat de presã
Miercuri 21 iulie, ora 19:00, la
Casa de Culturã a Oraºului Jimbolia a
avut loc vernisajul Taberei Internaþionale
de Creaþie Artisticã „Stefan Jäger” 2021.
Operele sunt semnate de artiºti din
România, Serbia ºi Germania.
Energia unui eveniment este conservatã
ºi contribuie la formarea unui circuit
cultural necesar, Jimbolia fiind oraºul
unde arta se încropeºte cu impulsul
oamenilor ambiþioºi. Astfel cã,
unsprezece artiºti timp de opt zile,
inspiraþi de istoria, cultura ºi bogãþia
spiritualã specifice micului oraº vestic,
creeazã într-un spirit comun.
Curatorii simpozionului, Costin
Brãteanu ºi Tar Béla, participã la rândul
lor ca artiºti, alãturi de Gheorghe
Mosorescu, Sarah Raluca Miulescu,
Florian Mihãilescu, Suzana Fântânariu,
Cristian Benea, Valeriu Sepi, Duska,
Susie Vier ºi Lucia Moise.
Manifestarea artisticã are ca
direcþie principalã pãstrarea vie a
memoriei pictorului bãnãþean ºvab
Stefan Jäger. Muzeul care îi poartã
numele - iniþial casã memorialã este cea mai veche structurã
muzealã care funcþioneazã ºi astãzi
în Jimbolia - o punte de legãturã
între cultura actualã specificã
oraºului ºi istoria locului.
Ajunsã la a IX-a ediþie, tabãra
promoveazã arta prin colaborare ºi
schimb de idei, proiectul fiind
realizat cu sprijinul Primãriei
Oraºului Jimbolia ºi al Consiliului
Local Jimbolia în colaborare cu
Muzeul „Stefan Jäger”, având ca
parteneri: Asociaþia CITEªTI SI
CREªTI, The Story, Hotel Santa
Maria, Balcanic, Asociaþia Fireºte,
Faulhaber, Clubul Copiilor Jimbolia
ºi Axa Art.
Larisa Vasile
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)
Cu siguranþã îþi vei reevalua unele idei,
credinþe ºi planuri de viaþã în prima parte a
sãptãmânii. Prin discuþiile purtate cu oameni erudiþi
sau prin desfãºurarea unor activitãþi culturale ºi
intelectuale vei reuºi foarte uºor ºi rapid sã renunþi
la tipare de gândire învechite ºi sã adopþi un alt
sistem de valori morale ºi spirituale. Totul este sãþi pãstrezi autenticitatea ºi mãsura. Demersuri
pentru cãlãtorii îndepãrtate ºi dialoguri cu persoane
din strãinãtate. ªefii ºi autoritãþile te vor provoca
la explicaþii profesionale sau te vor invita la
reuniuni importante. Foarte dinamice sunt
relaþiile cu prietenii, fapt pentru care de unii te
vei desprinde definitiv.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)
Este nevoie sã te ocupi de achitarea
facturilor la începutul sãptãmânii ºi de relaþiile
cu instituþiile financiare. Pe de altã parte, se
întrezãresc discuþii aprinse cu partenerul de
viaþã, rudele sau colaboratorii pe tema banilor
ºi bunurilor administrate în comun. Prudenþã ºi
rãbdare! Cãlãtoriile îndepãrtate, studiile pe
termen lung ºi perfecþionarea necesarã în
domeniul profesional reprezintã subiecte la care
ar fi bine sã te gândeºti pe îndelete ºi chiar sã
faci demersurile necesare pentru a le materializa.
În a doua parte a sãptãmânii se contureazã
schimbãri profesionale de anvergurã ºi discuþii
importante cu ºefi ºi autoritãþi. Prieteni ºi
proiecte profesionale noi!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Relaþiile parteneriale depind în aceastã
sãptãmânã de banii ºi bunurile administrate ºi
folosite în comun cu alþii. Este posibil sã fii nevoit
sã cheltuieºti sume importante de bani pe mofturile
celor dragi sau pe gafele unui coleg de muncã sau
ale unui partener de afaceri. Pe de altã parte, este
posibil sã primeºti cadouri sau bani dintr-o
colaborare. Chiar se pot lãmuri bine ºi aspectele
privitoare la partaje ºi moºteniri. Traseazã un plan
viabil de investiþii ºi rezerve financiare. Sunt
posibile dialoguri cu persoane aflate în strãinãtate
sau poþi pleca într-o cãlãtorie mult doritã ºi
planificatã cu ceva vreme în urmã. Noutãþi
profesionale ºi sarcini de lucru de anvergurã!

Zodia Rac

(23 Iunie - 22 Iulie)
Sãptãmâna debuteazã cu multe treburi de
rutinã, fie cã te afli acasã, fie la serviciu.
Selecteazã prioritãþile, pentru cã organismul este
obosit ºi ar avea nevoie de odihnã sau chiar de
îngrijiri de specialitate. Relaþiile parteneriale
sunt active joi prin discuþii importante privitoare
la acþiunile comune sau la colaborãrile în care
doreºti sã te implici. Sunt momente favorabile
relaþionãrii cu partenerul de viaþã ºi cu cei de
afaceri. Financiar se contureazã cheltuieli
comune cu alþii. Prudenþã, pentru cã unii vor
depune eforturi serioase în sensul obþinerii unor
avantaje substanþiale din partea ta.

Horoscop
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Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)
Este bine sã te ocupi de persoana iubitã ºi de
copiii. Se pare cã nemulþumirile sentimentale
sunt accentuate, iar discuþiile pe teme vechi se
tot reiau. Prudenþã ºi rãbdare! La serviciu este
mult de lucru, dar se lucreazã cu plãcere. Totuºi,
nu forþa nota ºi rezolvã-þi sarcinile de lucru
corect ºi la timp. Sãnãtatea este vulnerabilã, de
aceea este bine sã te îngrijeºti corespunzãtor.
Aparent este armonie la serviciu, însã în umbrã
existã conflicte mocnite. În relaþiile parteneriale
se deschide o nouã etapã, mai ales în ceea ce
priveºte colaborãrile care vor aduce dividente
în viitorul apropiat. Se contureazã câºtiguri de
la ºi prin alþii.

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Eºti foarte energic la începutul sãptãmânii, fapt
pentru care este bine sã te ocupi pe îndelete de
planurile tale personale. ªansele de înoire sunt mari
ºi cu efecte pe termen lung. Selecteazã prioritãþile ºi
urmeazã-le îndeaproape. Joi este rost de a primi bani
sau cadouri dinspre locul de muncã, poate nu atât
cât preconizai, dar suficient cât sã-þi rezolvi urgenþele
ºi nevoile imediate. Informaþii bune privitoare la
salarizare ºi la condiþiile de muncã. Persoanele din
anturajul apropiat îþi sunt alãturi, fie cu discuþii
interesante pe teme de larg interes, fie ajutându-te
efectiv sã-þi rezolvi diverse. Finalul sãptãmânii îþi
aduce alãturi familia. Un final ºi un început!

Zodia Fecioarã

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

(23 August - 22 Septembrie)
Este ceva forfotã în plan domestic la
începutul sãptãmânii, fiind nevoit sã te ocupi
mai mult de cele necesare membrilor familiei.
Curãþenii, reparaþii, achiziþionãri de bunuri
patrimoniale sau vânzarea altora care îþi
prisosesc. Prudenþã la vânzãri ºi cumpãrãri de
orice fel, pentru cã sunt posibile erori de
apreciere a preþului sau a stãrii bunului
respectiv. Sentimental este armonie, distracþie
ºi chiar o perioadã bunã în relaþia cu persoana
iubitã ºi copiii. Activitãþile recreative ºi hobbyurile le poþi desfãºura cu succes. În plan
partenerial se contureazã o nouã etapã. Sunt
posibile divorþul, cãsãtoria, renunþarea la
colaborãri vechi, dar ºi implicarea în altele noi.

Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)
Multe discuþii cu persoanele din
anturajul apropiat, cãlãtorii pe distanþe scurte,
demersuri intelectuale ºi rezolvarea unor
chestiuni personale ºi profesionale. Poþi fi puþin
copleºit de iureºul din preajma ta, însã cu puþin
efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine.
Acasã, în familie este armonie, te poþi înþelege
bine cu membrii familiei, iar spaþiul de locuit
parcã este ceva mai luminos. Organizeazã-þi
timpul ºi resursele, astfel încât sã te ocupi
suficient ºi de îmbunãtãþire condiþiilor locative.
Relaþiile sentimentale sunt dinamice, iar
tensiunile accentuate. Prudenþã! Fiind orientat
mai mult spre locul de muncã riºti sã oboseºti
ºi sã strici relaþiile cu cei dragi.

Zodia Scorpion

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
Accentul sãptãmânii este legat de
veniturile pe care le obþii dintr-un loc de muncã.
Pe de o parte, primeºti drepturile salariale,
favoruri sau informaþii preþioase legate de viitorul
câºtigurilor tale, însã pe de alta, nemulþumirile
tale sufleteºti sunt fondate. Este bine sã te
rezumi la strictul necesar ºi sã laºi planurile de
investiþii pentru o altã perioadã. Te poþi sfãtui
cu persoanele din anturajul apropiat, dar fãrã a
le povesti prea multe despre tine ºi intenþiile
tale. Foarte importante sunt relaþiile familiale ºi
ambientul domestic, întrucât se deschide o etapã
nouã. Schimbãri de anvergurã în plan amoros
ºi familial.
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Zodia Sãgetãtor

Zodia Capricorn

Ai nevoie de liniºte ºi de meditaþii interioare,
de aceea organizeazã-þi programul, astfel încât
sã te ocupi pe îndelete de tine ºi de nevoile tale
sufleteºti. Informaþiile obþinute pe cãi mai puþin
obiºnuite te vor ajuta sã înþelegi situaþiile în care
eºti implicat ºi sã gãseºti soluþii deosebite pentru
a ieºi din impas. În a doua parte a sãptãmânii te
vei simþi mai bine, revenind în mijlocul celorlalþi
cu forþe proaspete. Prudenþã ºi rãbdare! Apar
cheltuieli neaºteptate ºi destul de mari. Este
adevãrat cã primeºti bani, cadouri sau favoruri
dinspre segmentul profesional, însã foarte repede
cheltuieºti sau risipeºti tot ce primeºti. Schimbãri
importante în relaþiile cu anturajul apropiat!

Zodia Vãrsãtor

(21 Ianuarie - 18 Februarie)
Discuþiile cu prietenii ºi acþiunile comune cu
unii dintre ei îþi vor deschide sãptãmâna. Cumva
predominã aspectele ciudate, fiind posibil sã te
desprinzi de unii, consideraþi pânã nu demult,
drept prieteni importanþi ºi de neînlocuit. Se
recomandã prudenþã vizavi de aceste persoane,
deoarece în umbrã au interese meschine.
Sãnãtatea este vulnerabilã pe întregul organism,
de aceea fii prudent ºi îngrijeºte-te corespunzãtor.
De evitat, pe cât posibil, consultaþiile, analizele
medicale ºi intervenþiile chirurgicale în perioada
22 –23 iulie! Energia vitalã fluctueazã, la fel ºi
stãrile tale sufleteºti, astfel cã ai nevoie de odihnã
ºi detaºare de cotidian. Este rost sã începi o nouã
etapã de viaþã pe toate planurile.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
Prima parte a sãptãmânii te aduce în primplanul segmentului socio-profesional. Discuþii cu
persoane importante, întâlniri cu reprezentanþi ai
unor instituþii conexe locului tãu de muncã, un
carusel de evenimente dificil uneori de urmãrit ºi
înþeles. Alege-þi cuvintele ºi gesturile cu grijã,
pentru cã mulþi te vor urmãri cu atenþie ºi îþi vor
semnala cea mai micã eroare. Vei fi susþinut de
prieteni ºi sfãtuitori de nãdejde, mai ales de cãtre
femei. Totuºi, ascultã-þi ºi vocea interioarã, atunci
când ai de luat decizii majore cu efecte pe termen
lung. A doua parte a sãptãmânii te predispune la
izolare ºi detaºare de cotidian. Schimbare de
anvergurã în plan personal, dar ºi în planul
Autor: AstroCafe.ro
sãnãtãþii!
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Vin urºii!

Mai apoi, conºtiincioasã, poliþia a constatat
stricãciunile, a scris un proces-verbal, dar
n-a ºtiut sã-i spunã amicului cui sã se
adreseze pentru recuperarea pagubei.
Asigurarea obligatorie era degeaba, iar ursul,
dispãrut în noapte, precis nu avea parale…
Înainte de a pleca, politicos dar ferm,
poliþistul l-a atenþionat pe amic cã ar putea
sã aibã probleme ºi mai mari. Dacã vor gãsi
ursul ºi acesta este rãnit sau mort, „oamenii
legii” vor fi nevoiþi sã-i deschidã un dosar
penal pentru braconaj întrucât urºii în
România sunt total protejaþi de lege.
Pânã la urmã, tradiþia autohtonã a
învins. Ursul nu a fost gãsit, maºina a
ajuns la fiare vechi, paguba a rãmas
nerecuperatã, iar încrederea în dreptele
legi româneºti a crescut considerabil.
Vorba amicului: „Trãiascã ursul!”
Nepãsarea
Nu ne putem aºtepta la acte
guvernamentale destinate protejãrii noastre
de atacurile urºilor din moment ce, de
decenii, caracteristica dominantã a tuturor
guvernelor de la Bucureºti a fost nepãsarea.
Nepãsare cu privire la istoria acestei
naþiuni, faþã de pãstrarea limbii, faþã de
folclor ºi de tradiþii.
Nepãsarea în legãturã cu calitatea produselor
alimentare importate pe bani mulþi de la cei
care socotesc România o pubelã pentru
gunoaiele lor.
Nepãsare faþã de calitatea drumurilor, a
cãilor ferate, faþã de rezistenþa construcþiilor.
Nepãsare cu privire la nivelul salariilor
ºi al pensiilor.
Nepãsare în legãturã cu ºcoala, cu viitorul

informaþii
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copiilor, cu sãnãtatea publicã, cu calitatea
medicamentelor ºi cantitatea lor.
Nepãsare faþã de adevãr ºi abuzuri
strigãtoare la cer în justiþie.
Nepãsarea faþã de industrie, agriculturã
ºi viaþa þãranului, comerþ ºi comerciant.
Nepãsare în raport cu exploatarea ºi
pãstrarea bogãþiilor þãrii, a aurului,
petrolului, cãrbunelui, pãdurilor,
pãmânturilor…
Pentru ce am avea pretenþie nesãbuitã
ca acestor guvernanþi sã le pese de
atacurile sãlbãticiunilor? De ce sã fie
îngrijoraþi de pericolul, mortal uneori, la
care sunt expuºi cei care prin votul lor iau ales ºi i-au pus în fruntea bucatelor?
ªtim cu toþii cã dintr-o nepãsare sorã cu
nesimþirea promisiunile electorale nu au
nicio legãturã cu ceea ce, ulterior, odatã
ajunºi la guvernare, vor face politicienii.
Tot ca aspect al nepãsãrii criminale, în
România se guverneazã cu legi copiate
în întregime dupã acte legislative
complet strãine realitãþilor româneºti.
Legi adoptate de Parlamentul României
în aplauzele unor parlamentari mândri cã
pot pupa fundul ºi gâdila vanitatea celor
care, din înaltele fotolii bruxelleze sau de
peste ocean, îi susþin pe funcþii.
Ne atacã urºii. ªi ce dacã? Vorba
prim-ministrului liberalo-multi-naþional
cu referire la scumpirile în lanþ care ne
ameninþã asemenea animalelor
sãlbatice, traiul:
„Va trebui sã ne obiºnuim ºi cu asta!”.
Teo Palade, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale

Anunþ public

Anunþ public

privind depunerea solicitãrii de emitere
a acordului de mediu TITULAR COMUNA BROªTENI

privind depunerea solicitãrii de emitere
a acordului de mediu TITULAR COMUNA BROªTENI

COMUNA BROªTENI anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “ªanþuri ºi accese la
proprietãþi pe DC60, sat Lupºa de Jos”,
propus a fi amplasat în intravilan, sat
Lupºa de Jos, Comuna Broºteni, judeþul
Mehedinþi.
Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului
APM, în zilele de luni pânã joi între orele
8°
00-16°
00 ºi vineri de la 8°
00-14°
00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului APM Mehedinþi.

COMUNA BROªTENI anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul, Extindere reþele
distribuþie apã în satele Luncºoara,
Broºteni ºi Meriº”, propus a fi amplasat
în intravilanul satelor Luncºoara, Broºteni
ºi Meriº, judeþul Mehedinþi.
Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului
APM, în zilele de luni pânã joi între orele
8°
00-16°
00 ºi vineri de la 8°
00-14°
00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului APM Mehedinþi.
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Leul rezistã la presiunile externe
Cursul euro a crescut miercurea trecutã la 4,9283 lei, al
doilea record din iulie, în condiþiile în care pe pieþele financiare
a crescut frica faþã de al patrulea val al pandemiei provocat de
varianta indianã a Covid 19 s-au înmulþit.
Joi, Banca Centralã Europeanã a calculat o cotaþie de 4,9290
lei, când cotaþiile au atins, în cursul dimineþii, pe pieþele
asiatice, un maxim de 4,939 lei.
Au urmat cinci ºedinþe consecutive de apreciere a monedei
naþionale. Media euro a coborât la finalul perioadei la 4,9247 lei, întro ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat între 4,923 ºi 4,928 lei.
Deprecierea leului este mult mai micã decât cea a altor
monede din regiune. Miercurea aceasta, media celei poloneze
a stagnat la 4,5983 zloþi/euro, mai sus cu 1,7% faþã de finalul
lui iunie, iar a celei maghiare se aprecia uºor de la 359,83 la
359,73 forinþi/euro, dupã creºterea de la începutul sãptãmânii
la 360,09 forinþi, mai mult cu 2,3% faþã de sfârºitul lunii trecute.
Perechea euro/dolar a atins la sfârºitul perioadei un minim
al ultimelor patru luni de 1,1751 dolari, maximul de 1,1876
dolari fiind înregistrat marþea trecutã, moneda americanã
beneficiind de statul sãu de „refugiu”. În piaþa localã, cursul
dolarului a urcat de la 4,1625 la 4,1843 lei.
Înmulþirea plasamentelor în francul elveþian, considerat drept un
„refugiu” în perioadele tensionate, a produs o apreciere a acestuia
pânã la 1,08 unitãþi/euro, ceea ce a fãcut ca media sã urce pânã la
4,5497 lei, pentru a scãdea la finalul intervalului la 4,5374 lei.
Media lirei sterline a scãzut de la 5,7874 la 5,7032 lei. Evoluþia
a fost provocatã de decizia autoritãþilor britanice de a ridica toate
restricþiile sanitare, în timp ce numãrul cazurilor de infectãri cu
Covid 19 creºte în fiecare zi, previziunile specialiºtilor fiind de
100.000 noi îmbolnãviri/zi, ceea ce a nemulþumit pieþele.
Preþul gramului de aur a urcat de la 240,6878 la 245,1423
lei, dar a încheiat perioada la 242,7486 lei, dupã ce uncia a
coborât pe pieþele specializate pânã la 1.801 dolari.
Lichiditatea din piaþa monetarã rãmâne una ridicatã, motiv
pentru BNR sã atragã din nou depozite de la bãncile comerciale
la o dobândã de 1,25% egalã cu cea de politicã monetarã. Luni,
BNR a sterilizat 8,13 miliarde lei cu scadenþa la o sãptãmânã.
Miercurea aceasta, indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a
stagnat la 1,50%. Indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, s-a oprit la 1,65% iar cel la 12 luni la 1,76%.
Dupã scãderea de marþi la circa 29.400 dolari, bitcoin recupera
din terenul pierdut ºi urca la aproape 31.600 dolari. Unii dintre
analiºti anticipeazã o scãdere sub pragul de 28.600 de dolari,
care a fost atins luna trecutã, în condiþiile în care tot mai multe
oficialitãþi din domeniul financiar-bancar solicitã înãsprirea
reglementãrilor privind tranzacþionarea criptomonedelor.
La rândul sãu, ether ºtergea o parte din pierderi ºi se
tranzacþiona între 1.750 ºi 1.910 dolari, la o zi dupã scãderea
la aproape 1.700 dolari.
Dupã solicitarea fãcutã luni de d-na Janet Yellen, secretarul
american al Trezoreriei, autoritãþilor de reglementare de a stabili
rapid un cadru de reglementãri pentru stablecoins, marþi Comisia
Europeanã a prezentat un proiect de lege care solicitã companiilor
care transferã criptomonede sã colecteze detalii despre clienþi,
pentru a ajuta autoritãþile sã stopeze spãlarea de bani.
Analiza cuprinde perioada 13 - 21 iulie.
 Radu Georgescu
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Viitorul ªimian, la prima victorie
Dupã eºecul de la CSM
Reºiþa, scor 1-5 pe Stadionul Gloria,
ºi remiza cu Pandurii Târgu Jiu (00), de pe „Municipalul” severinean,
Viitorul ªimian a bifat primul succes
în amicalele verii. Sâmbãta trecutã,
echipa antrenatã de Costinel Vasilicã
s-a impus cu 3-1 în deplasarea de
la Jiul Petroºani, prin golurile
marcate, în prima reprizã, de Samuel
Luicã, Passi Njopgang ºi Andrei
Sãrãcin, primii doi fiind jucãtori
sosiþi de la FCU Craiova, respectiv
CSM Paºcani. Clubul mehedinþean
i-a mai achiziþionat pe Alex Ciutã
(portar nãscut în anul 2001, sosit de
la Luceafãrul Oradea), Eugen Toader
(2002, CSS Drobeta Turnu Severin),
Relu Clementu (2002, CSS Drobeta
Turnu Severin), Alex Crãiaºu (2001,
Recolta Dãnceu), Andrei Oanã
(2004, GP Craiova), Alexandru
Moroºanu (2004, Luceafãrul
Drobeta Turnu Severin), Cristian
Orleanu (2003, Luceafãrul Drobeta
Turnu Severin) ºi Alexandru Tãrãbîc

(2003, Luceafãrul Drobeta Turnu
Severin). Sâmbãtã, de la ora 11:30,
Viitorul ªimian va juca pe terenul
unei alte posibile colege de serie în
sezonul 2021-2022, Voinþa Lupac.
FRF va anunþa luna viitoare
componenþa celor 10 serii.
“Am pierdut în primul test al verii
la CSM Reºiþa, una dintre favoritele
la promovare, indiferent de seria din
care va face parte, apoi am remizat
cu Pandurii Târgu Jiu, echipã cu
pretenþii, dupã care am câºtigat la
Petroºani, pe terenul unei echipe
care a jucat sezonul trecut în Liga 3.
Putem spune cã suntem pe drumul
cel bun ºi continuãm sâmbãtã seria
amicalelor, cu nou-promovata, ca ºi
noi de altfel, Voinþa Lupac. Chiar
dacã sunt bune pentru moral,
rezultatele conteazã mai puþin în
aceastã perioadã, scopul nostru
fiind sã omogenizãm lotul. Încã nu
am încheiat campania de achiziþii”,
a declarat antrenorul-jucãtor
Costinel Vasilicã.

Liga 2, cu 3
mehedinþeni la start

Mogoº a ajuns la
Hunedoara

Albu, singurul mehedinþean
prezent pe gazon

Liga 1 a debutat
la sfârºitul sãptãmânii
trecute, însã doar un
jucãtor mehedinþean sa regãsit pe gazon. Este
vorba despre mijlocaºul
Dragoº Albu, debutant
de altfel în prima ligã,
care a evoluat în
primele 73 de minute
ale meciului pierdut de
echipa sa FCU Craiova,
scor 2-3 pe terenul
Federaþia Românã de Fotbal a stabilit, luni,
campioanei CFR Cluj.
programul competiþional din Liga 2, la startul
Mijlocaºul severinean de 19 ani, Rãzvan
cãruia se vor regãsi ºi 3 jucãtori severineni. Astfel, Mogoº, va juca, în noul sezon, la CS Hunedoara, Atacantul Adrian Gâdea
Silviu Balaure (FC Hermannstadt Sibiu), Ionuþ echipã care ºi-a propus promovare în Liga 2. a fost doar rezervã la CFR. În schimb, Adrian
Moescu (FC Botoºani), Gabriel Fulga (FCSB),
Coadã (Dunãrea Cãlãraºi) ºi Mãdãlin Mihãescu
Fost junior la AS Sport Kids ºi CSS Drobeta
(CSA Steaua Bucureºti), vor încerca sã se califice Turnu Severin, Mogoº fusese transferat în 2018 Robert Jerdea (Academica Clinceni), Eduard
cu echipele la care evolueazã în play-off. Sezonul de Virtus Entella, iar în aceastã varã a susþinut Radaslavescu (Farul Constanþa) sau Denis Benga
(Universitatea Craiova) n-au prins nici mãcar lotul
regular debuteazã pe 31 iulie ºi va însuma 19
probe la UTA Arad. Deºi a lãsat o impresie bunã, echipelor la care sunt legitimaþi, pentru prima etapã
etape, dupã care, primele 6 clasate vor lupta arãdenii n-au dorit sã plãteascã suma de transfer
pentru promovare, iar urmãtoarele vor juca în cerutã de italieni. În cele din urmã, severineanul a sezonului 2021-2022.
Rezultatele etapei I
play-out, pentru evitarea retrogradãrii. La finalul
a ajuns la CS Hunedoara ºi va fi deþinut în FC Botoºani - FCSB
0-0
play-off-ului, primele douã clasate vor promova coproprietate de cele 2 cluburi. Experimentaþii
CFR
Cluj
FCU
Craiova
3-2
direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 atacanþi Sergiu Arnãutu (sosit de la Petrolul
Sepsi Sf.Gheorghe - Academica Clinceni2-0
ºi 4 vor disputa baraj cu locurile 7, respectiv 8,
Ploieºti), Laurenþiu Buº (CSM Reºiþa) ºi Andrei UTA Arad - Farul Constanþa
0-0
din play-out-ul Ligii 1.
Herghelegiu (Concordia Chiajna) au ajuns ºi ei, Universitatea Craiova - FC Argeº
1-0
Etapa 1
în Liga 3, la CS Hunedoara, echipã care l-a Rapid Bucureºti - Chindia Târgoviºte 1-0
Ripensia Timiºoara - Dunãrea Cãlãraºi
instalat pe postul de preºedinte pe Ioan Andone. Gaz Metan Mediaº - CS Mioveni
1-0
Unirea Dej - Unirea Slobozia
Dinamo
Bucureºti
FC
Voluntari
3-2
 Continuare în pag. 16
 Mircea Oglindoiu
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Sucã ºi dudele, strânsoarea lu nea Daea ºi nea Nicolicea ºi
tanti Rapiþa di la DSVSA Mehedinþi

Mã nepoate, vara asta e a mai
caldã dintre toate, zici cã ia
pãmântu foc, scoate flãcãri, seacã
ºi apa în fântâni, di la atâta secetã.
De cãldurã, al lu Zbanghiu a fãcut
tunel ºi nu sã duce în grãdinã decât
prin el, nu care cumva sã-l vazã
arºiþa la culoare. Ajunge pin tunel
direct la umbra dudului, unde-l
aºteaptã nerodu de Sucã.
Pã da, ãsta stã toatã ziulica sub dud
ºi mãnâncã dude. E negru, din cap
pãnã în picioare, nu mai ºtii care e
Sucã ºi care e dudu. Bine cã ºi-a gãsit
de lucru, stã ºi sã uitã când trece ziua,
cam aºa ca nea Daea, care stã mai mult
pe facebook, acuma cã tot are atâta
timp liber la dispoziþiune. Pã da, cã
are ºi ce sã cheltuie, cã pe când era
Ministrul Agriculturii, încasa un salariu
ºi douã pensii de la stat. Adicã una
pensie de fro 39.666 de lei pe an, una
pensie specialã, primitã conform
statutului deputaþilor ºi senatorilor, în
valoare de peste 111.000 de lei ºi în
plus, ca ministru, încã 140.000 de lei.
Un total de 291 mii de lei pe an de la
buget, adicã fro 5.100 euro pe lunã. O
nimica toatã, vorba lu Tanþa lu
Pecingine, care nici nu ºtie cum sã
scrie suma asta, cã ea vorbeºte tot în
banii vechi. Bun bãiat la casa omului,
nea Daea, a strâns oleacã.

ªi nea Eugen Nicolicea a strâns
ceva mai bine, chiar dacã l-au cam
tras pe linie moartã ai lui. Pã 28 de
ani sã fii deputat, ai uitat ºi de unde
ai plecat. ªi nea Nicolicea are jumate
de acþiuni la radioteleviziunea de
casã, care a primit peste un milion
de lei de la Guvern prin campania
anti-COVID. Buni, ce sã mai, da dacã
ar mai investi ºi nea fostu deputat în
niscaiva aparaturã ºi dotãri, sã nu mai
miroasã toate a igrasie, poate ar
respira ºi angajaþii aer mai curat. Ieste
problema invitaþilor, pãnã la urmã!
Mã nepoate, mã trezii cu al lu
Zbanghiu ieºit din tunel cã el sã duce
sã dea concurs. Un te duci mã,
tâmpitule?!, îi zisei.
- Bre, nea Mãrine, nu ºtii matale, sã
scoate la concurs post de cãpitan de
port ºi particip ºi io. Cine ºtie de unde
sare ancora. Pã da, vãzu al lu Zbanghiu
cã ãi di la cãpitãnie scot post de cãpitan
ºi cum el a fost cãpitan la oi, când era
mic, o fi zis cã sã potriveºte. Da-l lãsai,
sã-ºi facã damblaua. Pãi nu!
Mã fraþilor, sã terminarã lucrãrile pin
zona Sãlii Polivalente din Severin,
numai cã uitarã constructorii sã-ºi
strângã catrafusele. Au venit ºi ploile
ºi tot degeaba, le ruginesc ustensilele
ºi nici nu dã prea bine la public. Da sã
vezi altã daravelã, cã sã trezi Veta cu o
Liga 2, cu 3 mehedinþeni... invitaþie la o bârfã di la o
dudue care cam jurizeazã
 Urmare din pag. 15
toate cele pi la DSVSA
CSA Steaua Bucureºti - FK Csikszereda
Mehedinþi. ªi din bârfã în
CS Comunal ªelimbãr - Dacia Unirea Brãila bârfã, tanti Rapiþa, dupe
FC Braºov - Viitorul Pandurii Târgu Jiu
numele sub acoperire, aflã
Astra Giurgiu - Metaloglobus Bucureºti
Veta cã nu sã prea ezixtã prea
Petrolul Ploieºti - Politehnica Iaºi
multe CIRCI veterinare care
Concordia Chiajna - Unirea Constanþa
sã aibã autorizaþie de
FC Hermannstadt Sibiu - FC Buzãu
funcþionare
sanitarUniversitatea Cluj - Politehnica Timiºoara veterinarã. Adicã sunt tot cu
wc-ul în curte, nezugrãvite, cu lacãte
la uºi ca pe vremea lu Pasvante...

Unde mai pui cã unele sunt pi la oraº:
Strehaia, Cujmir... Ca sã nu cad în
abatere deontologicã, îl
pusãi pe nepotu-miu Sucã,
sã meargã sã sã
documenteze. Mai iasã ºi el
de sub dud. Asta ºi fãcu
nebunu ºi ca sã-l cred, îl luã
cu el ºi pe Sache al lu
Zãpãcitu. Imaginile sunt
revoltãtoare, mai ales cã
sunt în curtea unei instituþii
respectabile ºi s-ar putea
ca noua conducere sã nu
fi fost informatã despre
asemenea situaþie. Poate o
va face dupã aceastã
dezvãluire venitã chiar din
interior.
Între timp apãru nea
Tutilescu cu douã
angajate
di
la
Salubritate, vãzu ºi ‘mnealui o
postare similarã la un confrate ºi
zisã cã dã bine la imagine, aºa cã
salutã munca de curãþire a
domeniului public ºi-i îndemnã pe

locuitori sã dea o mânã de ajutor.
Nici nu mai conteazã dacã fu copie

sau fu original, gestu conteazã.
Aºa cã, pãnã data viitoare, sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!

 nea Mãrin

