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Zilele comunei Godeanu - ediþia a XI -a

Sâmbãtã, 21 mai 2022, în zi sfântã de pomenire a
Împãraþilor Constantin ºi Elena, s-a desfãºurat cea de-a XI -
a ediþie a sãrbãtorii “Ziua comunei Godeanu”, în cadrul
proiectului “Folclor - Element tradiþional”. Sute de locuitori
ai satelor comunei Godeanu ºi din comunele învecinate, dar
ºi oficialitãþi, au coborât în alai spre Primãrie. Aici, pe scena
special amenajatã ansambluri folclorice ºi interpreþi de

muzicã popularã au dat startul petrecerii, care a adus bunã
dispoziþie celor prezenþi pânã seara târziu.

Felicitãri organizatorilor evenimentului, Primãria ºi
Consiliul Local al comunei Godeanu ºi în mod deosebit
doamnei Primar Sabina Gheorgheci pentru implicare în
pãstrarea ºi promovarea tradiþiilor ºi obiceiurilor din zona
de munte a judeþului Mehedinþi.

Doi pompierii
mehedinþeni au participat,
în perioada 16 - 18 mai
a.c., la “Campionatul de
Atletism ºi Cros - Etapa
Finalã a Cupei Asociaþiei
Sportive a Pompierilor
din România”, ce s-a
desfãºurat în Poiana Braºov.
   Competiþia a reunit 83 de
sportivi din cadrul
inspectoratelor pentru
situaþii de urgenþã, care

Pompierii mehedinþeni, pe podium la
Campionatul de Atletism ºi Cros

CONTINUARE ÎN PAGINA 14
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Cine ne oferã
modele?
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Directorii care au bãgat
în faliment singurul

producãtor
de apã grea din

Europa, înfiinþat de
Ceauºescu, trimiºi în

judecatã.
S-au pierdut 67 de

milioane de lei în 6 luni 
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Presa liberã
sã fie evaluatã de
niºte funcþionari

care nu au scris în
viaþa lor o ºtire
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Nãrodul nu întrebã
norodul
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Cine ameninþã
viaþa românilor în
acest moment?

Dezinformarea va
învinge informarea?

pag. 9

3
pag.

Sfinþirea noii biserici din satul
Pãuneºti al Comunei Godeanu
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Mioara VERGU - IORDACHE
Caut, cu o perseverenþã care mã uimeºte pe mine

însãmi, în presa noastrã, subiectul, ªTIREA a cãrei
difuzare, dezbatere, analizare sã producã scânteia
gândirii ºi acþiunii benefice tuturor. Constat cã ar exista,
în colþuri de paginã, la ore târzii, aproape inaccesibile
unui „om al muncii”, care se scoalã dimineaþa ºi merge
la program, la locul lui de muncã. Nebãgate în seamã.

În prime-time-ul televiziunilor ºi în „treimea de aur”
(cum am  învãþat –O tempora! - la cursurile de
secretariat de redacþie-tehnoredactare) a paginilor
tipãrite, mã poticnesc în ciorovãieli politicianiste, în
descoperiri/dezvãluiri/redezvãluiri ale nimicniciei unor
inºi care, dacã n-ar fi cocoþaþi nemeritat în „capu’
trebii”, ar rãmâne la statutul de „cap de locuitor”. Sigur
cã, în calitatea sa de câine de pazã al democraþiei,
presa are rolul, chiar obligaþia sã scoatã la luminã
aceste fãrãdelegi. Într-o societate normalã, subiecþii
acestor dezvãluiri ar trebui sã iasã din prim planul
vieþii politice, sã cureþe locul, sã lase spaþiul pentru
o respiraþie curatã. Dar nu, aceste personaje insistã.
ªi presa îºi pierde ºi ne pierde timpul cu ei. E drept,
presa câºtigã puncte de rating, câºtigã publicitate,
câºtigã bani din incapacitatea noastrã de a refuza
aceste subiecte sau din dorinþa noastrã de a le vedea
dispãrute. ªi cum sã vezi dacã nu te uiþi?! Uitându-
ne, facem rating, fãcând sã se creadã cã asta dorim.
Nici ofertantul, nici beneficiarul nu îndrãzneºte sã
rupã acest cerc vicios! ªi în tot acest timp, lângã noi,
oameni adevãraþi, valori, trãiesc, creeazã, mor neºtiuþi
de nimeni…Câte un necrolog cenuºiu ne
îndurereazã în timpul lecturii…Uitãm repede ºi
revenim la nimicul cotidian.

Câte persoane/personalitãþi sunt în prime-time în
afara politicienilor?! Câþi dintre invitaþii cotidianelor ºi
televiziunilor sunt oameni care nu au a face cu
politica?! Câþi din afara politicii ( ºi show-biz-ului,
evident! Altã discuþie cu parfum îndoielnic!) sunt
cunoscuþi de marele public?

Câþi dintre români ºtiu, sunt mândri, dar ºi triºti acum
cã a plecat recent în lumea veºniciei, de „mama
Polidinului”, Silvia Hoisie? Câþi ºtiu de atâþia ºi atâþia
români pionieri în numeroase domenii tehnice, ºtiinþifice,
artistice de ieri ºi de azi? Uneori, cum am spus, spre
miezul nopþii, când în mod clasic, normal, omul, care
merge la serviciu, la ºcoalã, la facultate, doarme, sau la
orele când acelaºi om oboseºte în trafic, se difuzeazã ºi
subiecte cu adevãrat interesante, ce ne-ar spori stima
de sine, ne-ar face sã fim mai activi, mai perseverenþi,
mai mândri. (Avem nevoie, nu numai noi, românii,
oamenii în general avem nevoie de modele.)

…Dar, din prime-time, toþi ºtim de CV fãrã acoperire,
de plagiate, de licitaþii trucate, minciuni, trãdãri…,
suntem înspãimântaþi de rãzboi, de pandemii, crize
alimentare, crize energetice, crize morale. Atâtea crize,
cât sã devenim „crizaþi”, incapabili sã aprindem scânteia
care sã declanºeze gândirea ºi acþiunea benefice tuturor.

Dar nu, ºtirea pe care o aºtept eu se zice cã nu face
rating, cã nu ne-ar plãcea. Cred cã nu-i aºa.

Cine ne oferã modele?

La acest Campionat European, România s-
a clasat pe locul I pe naþiuni, întrecând Grecia
ºi Italia. CSS Orºova precum ºi CSM Drobeta
Turnu Severin au avut reprezentanþi în toate
ambarcaþiunile medaliate.
   Echipajul de patru vâsle feminin (JW4x),
format din Andreea Todiricã, Iulia Valentina
Nedelcu, Delia Mirabela Gradinaciuc ºi Ana-
Maria Matran, a obþinut medalie de aur.
   Echipajul de 8+1 feminin (JW8+) format
din Narcisa-Florentina Magura, Andreea
Petras, Cosmina Alexandra Grigore, Iuliana
Isabela Boldea, Beatrice Piseru, Denisa
Cristina Ailincai, Felicia Maria Mihai, Andra
Elena Filote, Irina Lucia Andreea Despa, a
obþinut, de asemenea, medalie de aur.
   Primul AUR pentru România la Campionatul

România s-a clasat pe locul 1 pe naþiuni la
Campionatele Europene de Juniori de la Varese
Lotul de Juniori al Federaþiei Române de Canotaj a obþinut 3 medalii de aur, 1 medalie

de argint ºi 1 medalie de bronz în Finalele A ale Campionatelor Europene de Juniori de
la Varese (Italia). România a participat cu 11 echipaje, însumând 43 de sportivi, ºi s-a

clasat pe locul 1 pe naþiuni dupã numãrul de medalii de aur câºtigate.
European de Canotaj
Under19, a fost câºtigat de
echipajul de Patru rame
masculin (JM4-), compus
din Cosmin Iulian Pleºescu,
Eduard Angel Moldovan,
Nicolae Rãzvan Stoian ºi
Marian ªtefan Dunca.

Sportivii orºoveni ºi
severineni laureaþi:

Aur
Dunca Marian ªtefan – CSS
Orºova

Iulia Nedelcu - CSM Severin
Boldea Isabela - CSM Severin

Argint
Vatamaniuc Vlad Andrei Robert ºi Nuþescu
Iulian Leontin - CSS Orºova

Bronz
Echipajul 4 vâsle feminin, Pascovici Ioana
   În plus, avem un loc 4 cu sportivii de la
8+1 Botnar Marius Ionel, Flocea
Constantin, Nedelcu Alexandru Mihai.
   „Am avut o prestaþie previzibilã în
condiþiile în care la loctul masculin am
avut câþiva sportivi rãciþi. Stãm bine, pentru
cã în clasamentul general am ieºit pe locul
I ca numãr de medalii, devansând Italia
ºi Grecia”, a declarat antrenorul Cristian
Mariº.  Biroul de presã

Într-o atmosferã de
profundã efuziune patrioticã
ºi cântare democraticã,
vineri, 20 mai a.c., a avut
loc, la sediul Hidroelectrica
de la Gura Vãii, aniversarea
a 50 de ani de la
inaugurarea S.H.E.N.
Porþile de Fier I. Ceremonia
s-a bucurat de prezenþa
ministrului Energiei, Virgil
Popescu, a omologului
sârb, Zorana Mihajlovic, a lui Bogdan Badea,
preºedintele directoratului Hidroelectrica, a
autoritãþilor judeþene ºi a altor personalitãþi
locale ºi din conducerea zonalã a companiei.
Acestora li  s-au alãturat salariaþii
Hidroelectrica ºi ai contractorilor, care
au part icipat  e fec t iv la rea l izarea
obiectivului energetic. 
   Dupã ce a întâmpinat oaspeþii sârbi ºi dupã

50 de ani de energie

schimbul amical de suveniruri, „gazda”
Virgil Popescu a însoþit alaiul în sala
turbinelor, unde a avut loc ceremonia
aniversarã. Publicul a avut parte de scurte
alocuþiuni, s-au dat diplome ºi plachete
unor foºti salariaþi ºi constructori ai Porþilor
de Fier 1 ºi, împreunã cu omologul sârb,
s-a dezvelit o placã „50 de ani de energie”.

 continuare în pag. 9
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În Duminica Samarinencei,
credincioºi din toatã zona de deal
a judeþului Mehedinþi au venit cu
mic cu mare în satul Pãuneºti al

comunei Godeanu pentru a
participa, în duh de rugãciune

alãturi de ierarhul mehedinþean,
la slujba târnosirii bisericii noi

din acest sat.
Slujba de sfinþire a Bisericii din

satul Pãuneºti a început în jurul orei
8:00 ºi a fost oficiatã de
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, având alãturi un ales
sobor de preoþi ºi diaconi.

În prima parte a slujbei de sfinþire
ierarhul a oficiat sfinþirea
exteriorului bisericii ºi
binecuvântarea clopotniþei, iar apoi
Preasfinþia sa, împreunã cu soborul
slujitor ºi credincioºii prezenþi au
intrat în bisericã unde a început
târnosirea altarului.

Dupã târnosirea altarului,
Preasfinþitul a sfinþit ºi pictura
acestei biserici iar înainte de
începutul Sfintei Liturghii pãrintele
Adrian Olarean, consilierul
administrativ al Episcopiei
Severinului, a dat citire actului de
sfinþire a bisericii.

Sfânta ºi dumnezeiasca Liturghie
a Sfântului Ioan Gurã de Aur a fost
oficiatã pe altarul nou sfinþit al
acestei frumoase biserici.

În cuvântul de învãþãturã de la
finalul Sfintei Liturghii, ierarhul
nostru, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
a pus la inimile credincioºilor prezenþi
câteva gânduri, vorbind despre
greutãþile ce au fost întâmpinate la
ridicarea acestei biserici, amintind de
cei ce au sprijinit la ridicarea acestei
biserici ºi de ctitorul principal,
domnul Gheorgheci Ion, trecut la
Domnul, care ºi-a dorit foarte mult
sã vadã aceastã bisericã sfinþitã, dar
ºi care s-a târnosit în aceastã zi de
22 mai 2022, zi în care ctitorul ar fi
împlinit 66 de ani.

La finalul cuvântului ierarhul a
acordat crucea mehedinþeanã pentru
mireni, doamnei primar Prof. dr.
Sabina Gheorgheci, nora ctitorului
ºi o gramatã de cinstire domnului
inginer Ionicã Gheorgheci, fiul
ctitorului principal. De asemenea,

Sfinþirea noii biserici din satul Pãuneºti al Comunei Godeanu

ierarhul am mai acordat crucea
mehedinþeanã pentru mireni
doamnei Nicoliþa Petrescu ºi Adela
Achimescu, cele douã preotese ale
preoþilor trecuþi la Domnul
Gheorghe Achimescu ºi Grigore
Petrescu ce au slujit în bisericile din
Parohia Godeanu. Totodatã au mai
fost înmânate câteva gramate de
recunoºtinþã.

Dupã acest moment, doamna
primar Sabina Gheorgheci a
acordat Preasfinþitului Pãrinte
Nicodim - Episcopul Severinului
ºi Strehaiei, titlul de cetãþean de
onoare al comunei Godeanu,
pentru implicarea cu timp ºi fãrã
timp la sporirea vieþii duhovniceºti
a acestor sate ce compun comuna
Godeanu, Preasfinþia Sa fiind
originar din satul Godeanu al
acestei comune.

Doamna primar a mai acordat
câteva diplome de recunoºtinþã
pãrintelui arhimandrit Gherasim
Armulescu, stareþul Mãnãstirii
Topolniþa, pãrintelui Adrian
Olarean, consilier administrativ al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei,
pãrintelui Semenescu-Blidaru

Ionuþ-Claudiu, protoiereu al
Protoieriei Drobeta Turnu  Severin
ºi pãrintelui paroh Nicolae Oproiu,
Consilierul Social al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei, care
pãstoreºte aceste þinuturi
binecuvântate de Dumnezeu.

Dupã acordarea acestor distincþii
a fost lansatã cartea „Monografia
comunei Godeanu” scrisã de
Domnul Nicolae Bãbãlãu, fiu al
satului ªiroca, ce aparþine comunei
Godeanu, împreunã cu un alt fiu al
comunei Godeanu, Domnul
Gheorghe Gherghinescu.

Dupã aceste momente încãrcate
de emoþie, a fost sãvârºitã o slujbã
de pomenire pentru ctitorii ºi
pãrinþii slujitori ai acestei parohii
trecuþi la Domnul.

La final toþi credincioºii prezenþi
au avut prilejul de a trece prin
Sfântul Altar ºi a se închina la
jertfelnicul nou sfinþit.

Piatra de temelie a bisericii a fost
pusã de Înaltpreasfinþitul Dr. Teofan,
Mitropolit al Olteniei în acea
perioadã, în ziua de 22 aprilie 2001,
la iniþiativa P.C. Pr. Achimescu
Gheorghe, a Domnului Epitrop

Grigore Sãvescu, al Consiliului
Parohial ºi al enoriaºilor Parohiei
Godeanu.

Lucrãrile de construcþie au
început în anul 2001, prin strãdania
P.C. Pr. Achimescu Gheorghe, a
P.C. Protopop Grigore Petrescu, a
Epitropului Grigore Sãvescu, a
enoriaºilor Parohiei Godeanu ºi a
Familiei Gheorgheci Ion.

Cu ajutorul bunului Dumnezeu,
s-au realizat urmãtoarele lucrãri:
- s-a realizat partea de zidãrie a
lãcaºului de cult;
- s-a pus acoperiºul cu învelitoare
din tablã de inox;
- s-a tencuit ºi finisat interiorul ºi
exteriorul bisericii;
- s-a montat tâmplãria din geam
termopan.

Din anul 2008, când P.C. Pr.
Achimescu Gheorghe a trecut la
Domnul, purtarea de grijã a
construcþiei bisericii a fost
continuatã de P.C. Vicar Eparhial
Grigore Petrescu, suplinitor al
acestei parohii pânã în anul 2011,
când a fost numit preot paroh al
Parohiei Godeanu P.C. Pr. Oproiu
Nicolae.

Prin strãdania preacucerniciei
sale s-au realizat urmãtoarele
lucrãri:
- s-a pus catapeteasma sculptatã
din lemn de stejar ºi s-a împodobit
cu icoane pictate;
- s-a montat pardosealã din granit
în altar ºi pe solee;
- s-au procurat toate cele necesare
sãvârºirii sfintelor slujbe;
- s-au montat patru policandre noi;
- s-a construit o clopotniþã;
- s-au turnat alei de acces.

Începând cu anul 2012, s-au
executat lucrãrile de picturã la
interiorul sfântului lãcaº, în tehnica
fresco, de cãtre pictor Pascu Voicu
Alexandru din Localitatea
Alexandria.

Toate aceste lucrãri au fost
posibile prin strãduinþa
Preacucernicilor Preoþi slujitori ai
Parohiei Godeanu, a Primãriei
Godeanu, a Consiliului Parohial al
Parohiei Godeanu ºi a familiei
Gheorgheci Ion, dimpreunã cu
enoriaºii parohiei.

Pr. Marian Alin Giginã
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Sfinþii Constantin ºi Elena
reprezintã una dintre cele mai importante
sãrbãtori din calendarul ortodox.
   Biserica Ortodoxã îi prãznuieºte pe 21
mai pe Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
mama sa Elena, ca protectori ai credinþei
creºtine, slãviþi de creºtinãtate “întocmai
ca Apostolii”.
   De asemenea, în calendarul popular
sãrbãtoarea închinatã Împãratului
Constantin ºi mamei sale, Elena are o
semnificaþie deosebitã în care nu se
lucreazã nimic la câmp, pentru cã altfel
pãsãrile vor mânca recoltele; este
denumitã ºi “Constantinul Puilor”
pentru cã se crede cã atunci puii învaþã
sã zboare, sau “Constantin Graur” -
sãrbãtoare a pãsãrilor din pãdure.

Ansamblul Profesionist “Danubius” prezent la

Zilele comunei Malovãþ
   Este ziua în care pãstorii hotãrãsc
cine va fi baci, unde se vor face
stânele ºi pe cine vor angaja sã le
pãzeascã pe timpul pãºunatului.
Se mãsoarã ºi se înseamnã pe
rãboj laptele de la oile fiecãruia.
   Pentru comuna Malovãþ sãrbãtoarea
Sfinþilor Împãraþi  Constantin ºi Elena
reprezintã  nedeea satului Malovãþ ºi
ziua comunei.
   De foarte mult timp, Ansamblul
Profesionist “Danubius” al Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu”, instituþie
aflatã sub patronajul Consiliului
Judeþean Mehedinþi, asigurã voia
bunã ºi distracþia la Malovãþ. “În
fiecare an Ansamblul Profesionist
“Danubius” orchestra, dansatorii

De praznicul Sfinþilor Împãraþi
Constantin ºi Elena, biserica de
lemn a mãnãstirii Topolniþa ºi-a
serbat hramul. Cu acest prilej la
aceastã vatrã monahalã s-a sãvârºit
Sfânta Liturghie arhiereascã de
cãtre Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
având alãturi un ales sobor de
preoþi ºi diaconi. Pelerinii
mehedinþeni prezenþi la aceastã
sãrbãtoare au înãlþat rugãciuni cãtre
ocrotitorii sfântului lãcaº de
închinare ºi au aprins o fãclie
pentru cei ce s-au mutat la Domnul.

În lavra ctitoritã de Sfântul
Nicodim cel Sfinþit de la Tismana
sãrbãtoarea Sfinþilor Împãraþi cei
întocmai cu Apostolii a început încã
de sâmbãtã seara, când a fost
sãvârºitã slujba Vecerniei.

În ziua hramului, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a poposit la
mãnãstirea de lângã apa Topolniþei
ºi a oficiat Sfânta Liturghie
arhiereascã. Ierarhul locului a avut
alãturi un ales sobor de ieromonahi,
preoþi ºi diaconi, din care a fãcut
parte ºi pãrintele arhimandrit
Gherasim Armulescu, stareþul
aºezãmântului monahal.

În cadrul Sfintei Liturghii
Preasfinþia Sa a hirotonit întru preot
pe diaconul Bivolaru Aurelian-
Laurenþiu pe seama parohiei
Ghelmegioaia cu hramurile „Sf.
Prooroc Ilie Tesviteanul” ºi „Sf Mare
Mucenic Gheorghe”.

Hramul Bisericii de lemn de la Mãnãstirea Topolniþa
De asemenea, tot în cadrul

Sfintei Liturghii, dupã momentul
axionului, ierarhul a hirotonit
întru diacon pe tânãrul teolog
Iancu Florian Eduard pe seama
parohiei Izvoarele din
Protopopiatul Vânju Mare.

La finalul slujbei, Pãrintele
Episcop a pus la inima celor
prezenþi cuvânt de învãþãturã ºi
de binecuvântare vorbind celor
prezenþi despre Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena. De
asemenea, Preasfinþia Sa a
îndemnat credincioºii prezenþi
sã înmulþeascã rugãciunea
pentru pacea întregii lumi,
vorbindu-le celor prezenþi ºi despre
Sfântul Sofronie Saharov, ca model
al rugãciunii pentru pace.

La final a fost oficiatã o slujbã de
pomenire pentru ctitorii acestei
Mãnãstiri dar ºi pentru stareþii sfântului
aºezãmânt trecuþi la Domnul.

Pânã în 1993 mãnãstirea
Topolniþa îºi sãrbãtorea ocrotitorul
spiritual la data de 29 august, la
sãrbãtoarea “Tãierea capului
Sfântului Ioan Botezãtorul“, hramul
bisericii ridicate în anul 1646 de
ctitorul Lupu Buliga. O datã cu
strãmutarea bisericuþei de lemn din
judeþul Gorj ºi data de 21 mai a
devenit zi de pelerinaj pentru cei
care doresc sã petreacã câteva
ceasuri în liniºte ºi rugãciune în
peisajul mirific de pe valea râului
Topolniþa.

Din 1993 pânã în urmã cu câþiva
ani, biserica de lemn a trecut printr-
un amplu proces de restaurare. Mai
întâi a fost împodobitã cu
catapeteasmã din lemn sculptat,
lucratã la Sighetul Marmaþiei de
meºteri renumiþi. Pictura interioarã
a fost realizatã în tehnica fresco în
stil neobizantin, între anii 2004 -
2005, de cãtre renumiþii pictori
mehedinþeni Eugen ºi FloricaPapici.
Biserica de lemn a fost integratã
vechiului ansamblu monahal prin
construirea unui zid împrejmuitor
din piatrã, care sporeºte ºi mai mult
farmecul locului.

Mãnãstirea Topolniþa este un
aºezãmânt monahal de cãlugãri, cu
viaþã de obºte, sub stãreþia pãrintelui
arhimandrit Gherasim Armulescu. Se
aflã pe teritoriul comunei Izvoru Bârzii
din judeþul Mehedinþi. Dupã tradiþie,

prima bisericã a fost ziditã aici de
Sfântul Nicodim, în secolul al XIV-lea.
Biserica actualã, în formã de cruce, a
fost ridicatã în anul 1646, de Lupu
Buliga - ”ver cãpitan de plai”. A fost
pictatã în anul 1673, în frescã, stil
bizantin, de zugravii Grigore “Grecul”
ºi Dima ,,Românul”. Remarcabilã este
tema “Judecata de Apoi”, pictatã în
faþada exterioarã vesticã, la fel ca la
mãnãstirile din Moldova.

Dupã secularizare (1863), schitul
a fost pãrãsit, dar s-a reînfiinþat în
1930. În anul 1932, Comisia
Monumentelor Istorice a fãcut
reparaþii parþiale ºi s-au reconstruit
trei chilii. Mai târziu s-au executat
reparaþii ºi restaurãri, prin grija
vrednicului de pomenire Î.P.S.
Acad. Dr. Nestor Vornicescu,
Mitropolitul Olteniei.

Pr. Marian Alin Giginã

 Gabriela  Pogaci

soliºtii vocali ºi instrumentali, pe 21
mai sunt prezenþi, pentru a oferi
locuitorilor comunei, aºa cum fac peste
tot în judeþ, un spectacol extraordinar
de muzicã ºi dansuri populare.

   ªi la ediþia din acest an a sãrbãtorii
comunei Malovãþ, spectacolul oferit de
Ansamblul Profesionist “Danubius” s-
a bucurat de aprecierea publicului.
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   Regia care vindea apã grea pentru
Nuclearelectrica ºi era singurul
producãtor de apã grea din Europa,
cu beneficiari în state precum
China, Germania ºi SUA a fost
falimentatã de trei ºefi, care în
doar ºase luni au adus pierderi
de peste 67 de milioane de lei,
plãtiþi pentru lucrãri neexecutate,
spun procurorii DNA care i-au
trimis în judecatã.
   Gheorghe Dulcea, fost director
general al Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare (RAAN) ºi
Gheorghe Silviu Constantin, fost
director economic adjunct ºi ºef
serviciu financiar contabilitate în
Sucursala Romag Termo a RAAN,
vor fi judecaþi pentrui abuz în
serviciu. Alãturi de ei a fost trimis
în judecatã de procurorii DNA ºi
Mihai Trãilescu fostul ºef al
Serviciul investiþii de la Sucursala
Romag Termo a RAAN.
   În acelaºi dosar vor fi judecaþi ºi
doi reprezentanþi ai unei firme, la
care, potrivit DNA, au ajuns banii
plãtiþi pentru lucrãri neefectuate,
acuzaþiile în cazul lor fiind de
complicitate la abuz în serviciu.

Cum s-a ajuns la falimentul
singurului producãtor de apã

grea al României 
   Regia Autonomã pentru Activitãþi
Nucleare - Romag Termo avea, din
mai 2009, un contract cu o
societate comercialã care trebuia sã
furnizeze, sã monteze ºi sã punã în
funcþiune instalaþia de evacuare a
deºeurilor (zgurã ºi cenuºã)
produse de o termocentralã,
respectiv sucursala Romag-Termo,
din comuna Izvorul Bârzii, satul
Halânga, judeþul Mehedinþi. În
perioada încheierii contractului,
Gheorghe Dulcea era directorul
economic al RAAN.

Termocentrala asigura, printre
altele, aburul tehnologic necesar
producerii de apã grea ca
moderator ºi agent de rãcire pentru
cele douã grupuri ale centralei
nuclearoelectrice de la Cernavodã.

Directorii care au bãgat în faliment singurul producãtor
de apã grea din Europa, înfiinþat de Ceauºescu, trimiºi în judecatã.

S-au pierdut 67 de milioane de lei în 6 luni 
Modernizarea instalaþ iei de
tratare a deºeurilor rezultate din
arderea de cãrbune urma sã
elimine inconvenientele de naturã
tehnologicã, economicã ºi de
mediu ce încãlcau reglementãrile
europene de depozi tare a
deºeurilor, au scris procurorii în
rechizitoriu.
   La trei ani dupã semnarea
contractului, în perioada februarie -
iulie 2012, Gheorghe Dulcea, care
în acel an a preluat postul de
director general, ºi Gheorghe Silviu
Constantin au aprobat ca RAAN sã
plãteascã 55.679.341 de lei
societãþii pentru lucrãri, deºi ºtiau
cã acestea nu fuseserã executate, dar
ºi penalitãþi ºi dobânzi nejustificate.
  “S-a reþinut cã plata, reprezentând
contravaloarea unor lucrãri care nu
au fost executate, precum ºi
penalitãþi, dobânzi ºi taxã de scont
nejustificate ar fi fost aprobatã de
cei doi directori cu încãlcarea
prevederilor dispoziþiilor legislaþiei
primare, iar la o parte din plãþile
efectuate presupus nelegal ar fi
contribuit ºi Trãilescu Mihai, ºef
Serviciul investiþii, care ar mai fi
semnat ºi alte documente ce ar fi
generat plãþi nelegale suplimentare
de 11 598,580 lei”, potrivit
procurorilor DNA.
  Anchetatorii susþin cã modalitatea
în care s-a derulat contractul ar fi
contribuit la intrarea în insolvenþã ºi,
în final, la falimentul Regiei
Autonome pentru Activitãþi Nucleare.
   Prejudiciul produs RAAN de cei
trei ºefi a fost estimat de procurori
la 67.277.920 lei, iar regia, prin
lichidator judiciar, s-a constituit
parte civilã, pentru recuperarea
prejudiciului de la inculpaþi. Mai
multe bunuri ale inculpaþilor au
fost puse sub sechestru asigurãtor.
   Dosarul a ajuns pe 23 mai la
Tribunalul Mehedinþi ºi intrã în
procedurã de camerã preliminarã,
la finalul cãreia se va decide când
începe judecata pe fond.
Proiectul lui Ceauºescu pentru

producerea de apã grea,
“îngropat” dupã 30 de ani 

   Regia Autonomã pentru Activitãþi
Nucleare, singurul Combinat de
apã grea din România ºi din
Europa, a fost înfiinþatã ca parte a
proiectului pe care Nicolae
Ceauºescu l-a gândit pentru
producþia energiei nucleare, cu
minele de extragere a uraniului ºi
cu centrala de la Cernavodã.
   Nicolae Ceauºescu voia ca
România sã fie independentã
energetic ºi aºa s-a ajuns, în 1969,
la aprobarea programului naþional
nuclear. Tehnologia aleasã atunci a
fost cea canadianã, care presupunea
folosirea de apã grea. Contractul
pentru licenþa tehnologicã a fost
semnat de România cu canadienii în
1978. Deºi primele cercetãri pentru
obþinerea de apã grea s-au fãcut la
Govora, Ceauºescu a vrut ca uzina
de apã grea sã fie construitã la
Drobeta-Turnu Severin.
   Sediul Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare din Drobeta-
Turnu Severin (Sursa - RAAN)
   Dupã revoluþie, RAAN a continuat
sã producã apã grea pentru centrala
de la Cernavodã, dar a pierdut în
timp contractele pe care le avea
pentru export, din cauza lipsei de
investiþii în tehnologie. În timp,
combinatul a ajuns în situaþia în
care, cu tehnologia veche, încãlca
reglementãri europene de
depozitare a deºeurilor.
   Aºa s-a ajuns, în 2009, la
semnarea unui contract cu o firmã
care trebuia sã modernizeze
instalaþia de tratare a deºeurilor
rezultate din arderea cãrbunelui 
   Patru ani mai târziu, RAAN era
fãrã tehnologia nouã ºi cu pierderi

de aproape 70 de milioane de lei
pentru contractul din 2009, bani
daþi cu semnãtura celor care
conduceau combinatul la acea datã.
RAAN, care avea aproape 3.000
de angajaþi, nu ºi-a mai putut plãti
datoriile cãtre stat ºi furnizori ºi,
în septembrie 2013, a intrat în
insolvenþã, apoi a fost declarat
falimentul. Peste 300 de societãþi
comerciale, instituþii publice ºi
administraþii locale erau pe lista
creditorilor întocmitã de
administratorul judiciar al RAAN
la momentul declanºãrii
procedurii de insolvenþã.

“Un jaf de proporþii cum nu
mi-am putut imagina” 

   Gheorghe Dulcea a fost director
general al RAAN din 18 mai 2012
pânã în 28 mai 2013, când a fost
schimbat din funcþie ºi a revenit pe
postul de director economic, pe
care îl ocupase ºi în perioada 1
ianuarie 2008 - 17 mai 2012.
   La Regia Autonomã pentru
Activitãþi Nucleare s-a fãcut „un jaf
de proporþii”, spunea ministrul
delegat pentru Energie din acea
perioadã, Constantin Niþã, acuzând
conducerea de „lipsã totalã de
management”.
   Ministrul vorbea atunci de
contracte pãguboase ºi dãdea ca
exemplu contractul din 2009 de
construire a unei instalaþii de
evacuare a zgurii ºi cenuºii pe
platforma Romag-Termo, lucrare
care trebuia începutã în 2009, dupã
semnarea cu societatea Confort SA,
dar care în 2013 nu era terminatã
ºi avea preþ dublat.

Impact.ro
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (37)
     În curând, ne vor cotropi
“maimuþele”! Variola maimuþei,
adicã! Bãtaia de joc a celor care
concep astfel de scenarii continuã:
dupã “oaia Dolly”, cu ideea de
clonare, a venit “vaca nebunã”,
apoi, “pesta porcinã”, “gripa
aviarã”, toate cu urmãri asupra
condiþiei umane pornind de la
siguranþa alimentarã, plus cea a
incidenþei unor toxiinfecþii, de aici,
decimarea unor mari combinate
avicole sau de suine,
nemaivorbind de gospodãrii
devastate de grupe de oamenii în
alb, veterinari însoþiþi de poliþiºti,
care au luat gãini ºi alte orãtãnii
din curþile oamenilor spre a le
sacrifica ºi a le da foc! Un genocid
indirect, lipsirea de hranã a multor
familii fiind un cap de acuzare cât
se poate de real ºi plauzibil penal!
   Dar nebunia planetarã a
continuat, SARS Cov-2 fiind tot de
origine animalã, ceva liliac, apoi
nu’º ce ºobolani, o ambiguitate
zoologicã numai bunã de zãpãcit
lumea, comunitatea internaþionalã,
iar acum, hocus pocus, iese din
pãlãria laboratoarelor „variola
maimuþei”, cu manifestãri
purulente, febrã ºi alte asemenea
nenorociri! Vrem a spune cã bãtaia
de joc este la nivelul animalelor,
omul este supus animalului, va sã
zicã, condiþia umanã este decãzutã
ºi supusã regnului animal,
iraþional, lipsit de logica
supremaþiei creatoare, de
responsabilitatea faþã de semeni
ºi faþã de propria condiþie. Da,
omul este supus animalului, omul
este mai slab decât liliacul, decât
ºobolanul, decât porcul, decât
gãina, decât, iacã, maimuþa! În faþa
acestui asalt de sorginte
orwellianã de fermã socialisto-
comunistoidã, omul nu mai are ce
face decât sã se supunã
experimentelor, vaccinurilor
verificate insuficient, dar
administrate la nivel planetar,
omul trebuie sã poarte mascã
facialã - doveditã ºtiinþific ca fiind
ineficientã - sã plãteascã amenzi
dacã iese noaptea din casã, în
intervalul interzis de autoritãþi, sã
fie arestat, chiar, dacã îºi reclamã

   Miercuri, 24 mai a.c., PNL a
împlinit 147 de ani de când
existã, motiv pentru postaci sã-
ºi afiºeze sãrbãtoarea-n piept,
c-aºa-i frumos. Numai cã, pe
plan local, madam
SUBPREFECTA a greºit ºi ºi-a
afiºat nesimþirea, la modul cel
mai jegos posibil pentru un
funcþionar al unei Instituþii a
statului, respectiv Prefectura
Mehedinþi. De pe pagina ei de
facebook am aflat cã: „Am
condus astãz i  ºedinþa
Colegiului Prefectural, la care
au fost analizate ºi dezbãtute
trei teme, stabilite anterior,
cu consultarea membrilor”.
   Toate bune ºi frumoase, Prefectul
o fi fost plecat dupã covrigi ºi
SUBPREFECTA a prins scaunul gol,
ºi-a aºezat... fundul de bugetar plãtit
regeºte pe el ºi a „condus ostilitãþile”.
Care ostilitãþi, între noi fie vorba, la
Severin nu prea existã.
Partea aia cu nesimþirea manifestatã
de SUBPREFECTA judeþului
Mehedinþi este cã a invitat sã-i fie
alãturi, pentru a-i imortaliza bravada,
numai presa liberalã. Aia de partid.
   Pãi dacã pesediºtii criticaþi de voi
cã furã noaptea erau rãi, voi, liberalii,
cu ce dracu sunteþi mai breji?
   Am ajuns, dupã 30 de ani de
presã, sã fiu „cãlãrit” de o mândrã

„Cãlãriþi” de-o SUBPREFECTÃ!
drepturile omului, dacã se simte
atacat în libertãþile sale ºi are
curajul sã le clameze public…
 Batjocura gen “ferma animalelor”
continuã fãrã menajamente, OMS a
devenit propagatorul directivelor de
supunere militaro-medicalã, tipi cu
pregãtire medicalã preiau puterea
deciziei din mâinile guvernanþilor,
preºedinþi de þarã fac o figuraþie
jalnicã în faþa acestor direcþii de
acþiune generale, presa, în bunã
parte, mai ales cea oficialã, joacã în
struna finanþatorilor campaniilor de
vaccinare ºi promoveazã supunerea
necondiþionatã, educaþia se face on
line, iar spitalele au devenit fortãreþe
ale unor practici bulversante sub
asaltul fake news-urilor, site-uri
uriaºe rãspândesc ºtiri false,
contradictorii, minciuni amestecate
cu jumãtãþi de adevãr etc etc. O
lume în cãdere liberã, apropiatã
unei catastrofe morale ºi, acum, tot
mai pregnant, economice, aceasta
este „lumea nouã” în care trãim,
supra-numitã pompos “noua ordine
mondialã”, o lume agonizând sub
spectrul animalitãþii, al
descompunerii non-civilizatoare…
   ªi încã ceva: dacã în timpul
pandemiei Covid ni se spunea cã
e pericol, dar cã pandemia are
cauze naturale, în care omul, deci,
nu ar fi avut nici un amestec cã nu
trebuie sã ne temem dacã ne
vaccinãm ºi sã purtãm masca
facialã, acum, se recunoaºte
provenienþa variolei maimuþei, se
vorbeºte pe ºleau despre catastrofa
alimentarã, despre noul val
pandemic, care ne va spulbera, ne
va împuþina etc etc.
   Aºa cum filmele hollywoodiene ne-
au încântat cu scenariile lor care,
dupã izbucnirea pandemiei
(plandemiei!?!), le bãnuiam
scenariºtii de genialitate, dar ei nu
erau decât vestitorii conºtienþi ai
noilor mijloace de îndobitocire ºi
supunere în masã - vezi în context ºi
parte din scenariului deschiderii
Olimpiadei de la Londra, 2012 -
încep sã cred cã ºi Orwell, cu romanul
sãu “Ferma animalelor” se înscrie în
acelaºi registru al scenariºtilor-
vestitori ai Novum Ordum Seclorum!

C. OVIDIU

SUBPREFECTÃ doar pentru cã face
parte dintr-un partid? Nu s-a mai
pomenit în cadrul Instituþiei
Prefectului judeþului Mehedinþi o
astfel de situaþie ºi aºteptãm cu drag
viitorul Pesedeului alãturi de
specimene de astea liber(al)e ca
sãgeata de pe steagul partidului...
   Poate cã ºi presa localã are o
parte din vinã, cã ne-au adus aici
politicienii care se cred Feþi Frumoºi
numai dupã ce le cresc... silicoanele
cailor albi când pleacã dupã funcþii
în partid. În loc sã-ºi dea mâna sã
ajute judeþul ãsta care stã sã crape
peste tot, numai în scaunele lor, nu,
se þin de nesimþiri ºi acte de curaj
leºinate pe facebook!

Propunere legislativã pentru modificarea Legii nr.335/2007 a
camerelor de comerþ din România, publicatã în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.836 din 6 decembrie 2007, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

   Recentul proiect de legislativ al coaliþiei de guvernare prin care
Camera de Comerþ ºi Industrie a României - o ONG eminamente privat

- ar urma sã încaseze taxe anuale de la toate firmele din þarã conþine
încã o prevedere scandaloasã, legatã de jurnaliºti.

Presa liberã sã fie evaluatã de
niºte funcþionari care nu au scris

în viaþa lor o ºtire

Iniþiativã parlamentarã:
 St. JUST

Semnalul de alarmã e tras de deputata
PNL Elena Hãrãtãu, care spune, într-
o declaraþie parlamentarã, cã „Presa
liberã nu are nevoie de certificat
de competenþe  de la n iºte
funcþ ionari”.Vorbind despre
proiectul amintit, Hãrãtãu atrage
atenþia: „Prea uºor s-a trecut peste o
altã prevedere, pe care eu aº numi-o
otrãvitã, a acestei iniþiative, care nu

este pusã în dezbatere nici mãcar pe
site-ul Camerei de Comerþ ºi
Industrie. Camerele de comerþ ar
urma sã certifice competenþele
administratorilor fiecãrei firme.
Revenind la presã, asta înseamnã cã
toþi ziariºtii, dar mai ales cei vechi,
cu experienþã, care ºi-au înfiinþat o
firmã pentru un ziar sau o televiziune
online,  Continuare în pag. 10
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Mai mult ca sigur, nu toþi cei
internaþi în aºezãmintele de boli
psihiatrice au fost diagnosticaþi
corect ca fiind bolnavi. Unii au
fost/sunt izolaþi acolo pentru ca
adevãrurile inconvenabile
cunoscute de cãtre ei sã nu se
rostogoleascã spre cei ce-ºi pun
numele compromise pe listele
guvernelor.

Mai mult ca sigur, nu toþi cei aflaþi
în libertate sunt sãnãtoºi mintal,
demenþa fiind o afecþiune la modã,
mai ales în rândul celor de la cârma
marilor puteri ale lumii. Ce exemplu
mai grãitor poate exista decât
comportamentul specific maladiei
Alzheimer, acea tulburare
neurologicã progresivã ce
determinã atrofia cerebralã pânã la
mãrimea unui bob de mazãre,
alterarea ireversibilã a intelectului
pânã la demenþa senilã, inclusiv
moartea celulelor creierului,
observabil la unul dintre jandarmii
planetei?

Cercetãtorii în domeniu au mai
stabilit cã aceastã groaznicã
maladie „genereazã demenþa
manifestatã prin scãdere continuã
a abilitãþilor de gândire,
comportamentale ºi sociale, care
afecteazã capacitatea unei persoane

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

Nãrodul nu întrebã norodul
de a funcþiona independent” (ca
sã nu mai amintim de dreptul de a
avea acces la valiza nuclearã. Ghici,
ciupercã cine-i?). Bolnav sã fie, dar
nu-i locul lui la casa vãruitã în alb.
Nici mãcar rolul de cowboy nu-l
mai poate juca… De jucat, se joacã
inconºtient cu soarta lumii.

Prea departe nu-s nici
„Bilderbergii”, care se erijeazã în
dumnezei ai planetei, deºi
manifestãrile unora dintre aceºtia
îi deconspirã ca fiind purtãtori de
„abilitãþi” alzheimer. O concretizare
a „abilitãþilor” de care aminteam
este „Tratatul pandemic” prin care
OMS, acea organizaþie care de
peste doi ani de zile a demonstrat
cã poartã titulatura de Organizaþia
Criminalã a (Ne)Sãnãtãþii, cere ºi
impune statelor lumii sã-ºi cedeze
OMS Suveranitatea Sãnãtãþii
Naþionale. Nu degeaba retrãsese
controversatul Donald Trump
fondurile acordate de SUA acestei
organizaþii. ªtia el ce ºtia ºi… n-
a mai avut al doilea mandat,
precum ascultãtorul chiriaº de la
Cotroceni, care „executã, nu
discutã” ordinele primite, oricare
ar fi acestea ºi oricât de nelegal ar
tropãi bocancii sãi pe paginile
Costituþiei României, ajunsã sul
de hârtie igienicã pentru ºeful de
stat în poziþia „în genunchi”.

Vreþi dovada? Citiþi: „Mai multe
guverne s-au angajat sã semneze
tratatul global al OMS privind
pandemia,care va ceda suveranitatea
sãnãtãþii Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii. Cine a sprijnit/sprijinã
tratatul OMS împotriva pandemiei?:
[…] Pe 30 martie 2022, Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii a publicat
urmãtoarea listã cu 25 de lideri

mondiali care s-au angajat sã
lucreze împreunã „pentru un nou
tratat internaþional pentru pregãtirea
ºi rãspunsul la pandemie”: Boris
Johnson, prim-ministru al Regatului
Unit; Volodymyr Zelensky,
preºedintele Ucrainei; Erna Solberg,
prim-ministrul Norvegiei; António
Luís Santos da Costa, prim-ministrul
Portugaliei; Mario Draghi, prim-
ministrul Italiei; Klaus Iohannis,
Preºedintele României; Emmanuel
Macron, preºedintele Franþei; Angela
Merkel, cancelarul Germaniei;
Charles Michel, preºedintele
Consiliului European; Kyriakos
Mitsotakis, prim-ministrul Greciei;
Pedro Sánchez, prim-ministrul
Spaniei…” (ºi, bineînþeles, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, directorul
general al Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii - s.r.)[1].

Prin, goarna ursulitã, coruptã ºi
toxicã, þãrile captive ale lagãrului
concentraþionar, respectiv, cele
12 stele cãzãtoare au fost anunþate
în mod dictatorial cã vor fi obligate
sã cedeze rapid suveranitatea lor
naþionalã în favoarea Turnului
Babel de la Bruxelles. Desigur,
chiriaºul de la Cotroceni, cãruia i
s-a promis marea cu sarea, va da
curs solicitãrii goarnei fãrã a
organiza un referendum. Dictatorul
nu întreabã cetãþenii, iar nãrodul nu
întrebã norodul ce vrea! Vorba
Lãpuºnenului: „Dacã voi nu mã
vreþi, eu vã vreau”… sclavi.

Nu este nevoie de studii juridice
sã apreciezi cã cedarea
suveranitãþii  naþionale fãrã
consultarea ºi aprobarea poporului
prin referendum poate avea o sigurã
definiþie: Trãdare de Neam ºi Þarã.
Ce te faci însã cu nãrodul fiindcã

nu-l leagã nimic nici de Neam, nici
de Þarã! Ce te faci cu un Guvern de
roboþi obedienþi, care vor sã
reconstruiascã altã þarã distrusã de
rãzboi, nu s-o apere ºi s-o
slujeascã pe-a lor? Ce te faci cu un
Parlament de slugi care ridicã mâna
dormind, deºi prin acea fãrã-de-
lege se vrea pieirea lor?

O altã imagine a stãrii noastre
cea de toate zilele o descrie fostul
ministru Petre Daea, de altfel
singurul ministru al celor 32 de
ani de distrugere a þãrii care
începuse sã facã ceva pentru
conaþionalii sãi, dar a fost oprit
prin declaraþia unui idiot: „A trecut
vremea gostaturilor!”. Ce
construise el a fost distrus. „Eu
am spus-o ºi o repet: rãzboiul
stomacurilor goale este mai
periculos ºi mai devastator decât
cel cu arma. […] Este incredibil
ce s-a fãcut! […] Eu nu întreb de
ce au fãcut-o, eu întreb dacã existã
mãcar un rãspuns de regret cã au
fãcut aºa ceva” (Petre Daea).

[1] vedeþi lista completã a ºefilor
de state care vor cedarea
suveranitãþii sãnãtãþii naþiunilor aici
- ht tps://thecountersignal.com/
governments-commi t - to-who-
pandemic-treaty/  

Buimacul lovit de Alzheimer de
la casa vãruitã variolã a maimuþei
este ceva ”de care toatã lumea ar
trebui sã fie îngrijoratã”, a declarat
duminicã preºedintele american Joe
Biden, adãugând cã oficialii
americani din domeniul sãnãtãþii
analizeazã posibile tratamente ºi
vaccinuri.

”Lucrãm din greu sã ne dãm
seama ce sã facem”, a spus Biden

reporterilor la o bazã
aerianã din Coreea de Sud
înainte de a pleca cu Air
Force One cãtre Japonia,
potrivit Reuters, citatã de
antena3.ro.

P â nã  acum  au  f o s t
de p i s t a t e  c az u r i  d e
va r i o l a  ma i mu þ e i  î n
Germania, Marea Britanie,
Grecia,  Israel,  Franþa ºi
S pan i a .  De  aseme nea ,
sunt cazuri confirmate de
var io la  maimuþe i  º i  pe
teritoriul SUA.
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Sãrmanã Românie, ce vremuri ale
jugului ai apucat! Cînd inflaþia are
deja douã cifre, guvernatorul
Isãrescu, unealta de la Bucureºti a
vicontelui Etienne D. Bilderberg,
sugereazã românilor sã bea ceai de
tei. „Trilateralul” doctor în ºtiinþe
economice, Academician Mugur
Isãrescu, un pic mai „academician”
decît Elena Ceauºescu, este abonat
la cîrma banilor naþionali de mai mulþi
ani decît a condus Þara patriotul
Nicolae Ceauºescu! Nu mai e un
secret colaborarea lui Isãrescu cu
Securitatea, sub numele de cod
„Manole”! Cum altfel ar fi suit dupã
lovitura de stat pe fotoliul de ºef al
BNR! Cooptat, mai apoi, în alte
structuri de forþã financiarã mondialã
(„The Council on Foreign Relations”
- CFR), Isãrescu a fost dresat sã þinã
economia româneascã sub preºul de
la uºa cramei sale. A fãcut din BNR
hîrtia de ºters geamurile celor peste
40 de bãnci strãine din România.
Isãrescu a considerat B.N.R. podgorie
proprie, nu instituþie a statului în
slujba cetãþeanului. Abia dupã trei
decenii CNSAS a stabilit calitatea lui
Isãrescu, alias, „Manole”, de

Cine ameninþã viaþa românilor în acest moment?

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

colaborator al fostei Securitãþi, dupã
modelul Bãsescu-Petrov. Se atinge
cineva de Isãrescu? Nu! Fraþii de
„arme” se ajutã la nevoie! Mare-i
grãdina trãdãtorilor ºi tot mai mulþi
miºei zburdã în ea, bazîndu-se pe un
sistem de protecþie „maestro”.

În categoria veºtilor nefaste din
care ies aburi calzi, cei ºaizeci de
tineri morþi în timp ce se distrau într-
un subsol colectiv, cunoscut pentru
muzica satanicã ºi droguri,
Dumnezeu sã-i ierte, au fost rãzbunaþi
de justiþia românã. Fiecare urmaº va
primi despãgubiri între 150.000-
250.000 de euro. Mai puþin vinovaþii
de tragedie au fost încãtuºaþi.
Adevãraþii vinovaþi ai crimelor,
plasatorii gazului incendiator sînt
liberi. Serviciile au sub cheie
povestea rãsturnãrii prin incendiere
colectivã a unui ministru incomod,
dar cum rãmîne cu zecile de morþi
arºi în serie în spitale României?

Alt caz întrebãtor este medicul
Oprescu. Nu ºtim cîtã mitã a luat, dacã
a spãlat sau nu bani, dacã a fãcut sau
nu abuz în serviciu sau a fãcut parte
dintr-un grup infracþional, însã pe
pagina urmãriþilor internaþionali se aflã
ºi numele sãu, de care ar fi trebuit
legate multele edificii bucureºtene
construite în vremea primãririi sale.
A amesteca infractorii de drept comun
cu oamenii care au pus umãrul la
zidirea ºi sãnãtatea societãþii e
deliciul justiþiei, pãstrat de la
decapanta Koveºi (cazul
celebrului chirurg Mircea Beurean).

Cum rãmîne, aºadar, cu miile de
morþi ºi cu cei arºi de vii din spitalele
Covid? Pe urmaºii lor îi

despãgubeºte, cumva, Ministerul
Sãnãtãþii, Iohannis, Arafat, Velea,
Orban, Tãtaru sau OMS? Nicio cãtuºã
ºi atîþia români arºi în spitale, în
mandatul preºedintelui trãdãtor! Toþi
politicienii ºi preºedinþii ultimelor trei
decenii sînt variaþii pe aceeaºi temã
ai marilor trãdãtori din istorie! Slugi
obediente ale strãinilor, care au
finanþat lovitura de stat anti-
româneascã din 1989: SUA, URSS,
Ungaria, Germania, Anglia, Franþa,
Olanda, Austria, cu participarea
iugoslavilor, care au plãtit rãul fãcut
României cu miile de victime ale
avioanelor NATO, cu cetele de
refugiaþi sãrmani neajutaþi de nimeni.

În acest moment viaþa românilor e
ameninþatã de Preºedinte, de Guvern,
UE, NATO ºi, în special, de SUA!
Orice tratat sau parteneriat cu SUA,
la un moment dat, se va transforma
într-o declaraþie de rãzboi. Ei n-au
sentimente! ªtiu doar mirosul
dolarului, prafului de puºcã ºi cãrþilor
de joc. Peste tot în lume au pocnit
armele ºi uneltele de moarte ale
„pacifiºtilor” americani. Românii n-
au ce cãuta într-un rãzboi provocat
de interese strãine, lipsite de
diplomaþie, strategie ºi evaluare a
riscurilor asupra Europei. Americanii
ºi-au dus întotdeauna rãzboaiele
departe de casã! Cînd vorbim despre
rãzboaiele moderne, toate, absolut
toate au fost startate de SUA.

Rãzboiul din Ucraina e un joc
sîngeros al golanilor care conduc
SUA ºi lumea, miza fiind petrolul,
gazele ºi depopularea. Statele care
deþin astfel de resurse ºi nu au o
putere militarã pentru a le pãzi, vor
avea o problemã cu americanii (cazul
României, deposedatã de unele
bogãþii naturale). Propaganda fãcutã
de presã plãtitã, cum cã SUA ar fi
tãtucul cumsecade al omenirii, este
un banc expirat. În acest moment al
istoriei, Putin apãrã interesele
propriului popor, fapt de care
conducãtorii noºtri sînt strãini. Avem
din ce în ce mai mulþi creduli, a cãror
informare depinde exclusiv de
televiziunile manipulatoare! Ei sînt
gata sã se ia de gît cu tine ºi sã jure
cã o ºtire mãsluitã, vãzutã la televizor,
este adevãratã. Nu cerceteazã mai
multe surse de informare. Ei sînt

mulþi, cum spuneam, ºi au drept de
vot! De aceea avem la putere
adunãturi politice de trãdãtori.

De pe malul istoriei pe care ne aflãm,
conducãtorii naþiunii române se vãd
ca niºte ticãloºi de vocaþie ºi mã întreb,
cum reuºeºte un ticãlos sã locuiascã
cu imaginea lui diformã? Gîndul
acesta mã duce la „mirifica” putere
mondialã de care ºi-au agãþat
complicitatea armate de teoreticieni ºi
practicieni, dispuºi sã ajusteze
numeric planeta. Trãim o libertate
iluzorie, o zbatere într-o cuºcã a
supravieþuirii, pe zi ce trece, cu fiecare
nouã lege, devenind tot mai micã, cu
tot mai multe lacãte! Acesta este þelul
final al Noii Ordini Mondiale: o
dictaturã militarã de tip fascist, cu
sclavi cipuiþi, fãrã niciun drept.

Mondialiºtii vin cu planurile,
guvernanþii noºtri, cîinii noºtri de pazã,
poliþaii noºtri de opresiune ºi control,
arafaþii noºtri, cîþii, ciolacii, wernerii ºi
ciuca ororilor, orbiþi de favorurile de
moment de care beneficiazã, le pun
în aplicare. Pe aceºtia ºi acoliþii lor nu-
i afecteazã vaccinurile, alimentaþia
chimizatã ºi modificatã genetic,
îngrãdirea drepturilor, sãrãcia sau
povara vieþii! Îmi doresc un preºedinte
care sã lupte pentru þara sa! Îmi doresc
vremuri în care presa sã fie corectã ºi
echidistantã! Îmi doresc ca toþi lingãii
poliþaiului mondial sã-ºi dea jos
mãºtile de serviciu ºi sã redevinã
români! Îmi doresc vremuri în care
libertatea de exprimare a adevãrului
sã fie respectatã, nu anihilatã de
slugoii puterii mondiale.
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Cine se mai uitã la TV în aceste
zile ºi la ce. Unii þin televizorul
deschis numai pe ºtiri, sã se audã
ceva prin casã. Alþii chiar vor sã se
informeze sau sã se dezinformeze,
în funcþie de canalul la care se uitã.
Alþii, de teama dezinformãrii se
apucã sã facã zapping în momentul
în care se aºeazã la televizor. Cine
are mai multe televizoare în casã
pune peste tot câte ceva sau fiecare
membru al familiei îºi alege ce vrea
sã urmãreascã: copiii desene,
tinerii filme sau muzicã, adulþii
sport sau ºtiri.

Ce programe mai sunt pe la TV, în

funcþie de cine se uitã. Cum aratã
desenele animate în zilele noastre de
exemplu? Nici nu trebuie sã le
urmãreºti, ci doar sã le asculþi. Se urlã
foarte mult ºi se traduce anapoda.
Cine face traducerea introduce

  ªtefan Bãeºiu

Dezinformarea va învinge informarea?
expresii sau cuvinte inadecvate
pentru vârsta telespectatorilor, mai
ales având în vedere vârsta acestora.
Sunt chiar ºi înjurãturi care sunt
folosite în unele desene ºi traduse ca
atare. O altã constantã a desenelor din
zilele noastre este violenþa extremã,
bãtãile, moartea, pedeapsa,
rãzbunarea, distrugerea fizicã a
inamicilor, ironizarea caracteristicilor
fizice ºi psihice, degradarea umanã.

De exemplu, a apãrut recent un
desen animat despre o fetiþã care
se transformã într-un panda roºu.
Un fel de tradiþie sau blestem de
familie. Cert este cã leit motiv-ul

producþiei pentru
marele ecran nu
este panda cel
roºu neapãrat, ci
substratul e cum
sã participe la un
concert al unei
trupe de tineri
câteva fetiþe de 12
- 13 ani, ca sã
devinã ºi ele
femei... Cam
despre asta sunt
desenele din ziua

de azi. Mâine, poimâine, fetele de
13 ani care vor sã se transforme în
femei în plinã copilãrie, o sã aparã
însãrcinate sau deja la primul copil.
Filmul animat despre panda cel roº
nu este pentru adulþi, ci pentru

copii. De mici îi învaþã cum sã
treacã la viaþa de adult ºi le anuleazã
copilãria. De mici copiii învaþã
despre violenþã, abuzuri, substanþe
interzise ºi altele lucruri care le
grãbesc maturizarea. De la ºcoalã
învaþã foarte multe prostii, de
asemenea. De la anturajul de la
bloc, de la colegi. Ce le sãdeºte
familia în minte copiilor, aceºtia
transmit mai departe.

Cam aºa se dezvoltã un copil în
ziua de azi. Nu mai punem la
socotealã cã dupã o vârstã micuþii
nu se mai uitã ore în ºir la TV, ci
totul devine un zgomot de fond, în
timp ce ei ajung sã stea lipiþi de
ecranul telefonului sau tabletei sau
la laptop. Deja la laptop nu prea mai
stã nimeni. Doar în cazul în care
are neapãratã nevoie de laptop
pentru locul de muncã sau alte
activitãþi foarte utile. Telefonul a
devenit o prelungire a mâinii ºi a
creierului. Un adult ºi mai ales
copiii devin foarte repede
dependenþi de tehnologie sau de
internet ºi de informaþia vehiculatã
pe reþelele de socializare ºi în
general în spaþiul virtual. Acesta
este total nereglementat. Este o
diferenþã majorã faþã de emisiunile
de televiziune. Nu este exclus ca în
timp televiziunea sã piardã teren în

faþa spaþiului virtual ºi a
internetului. Este un concurent
serios care va domina ziua de
mâine.

Televizoarele din case vor pierde
încet lupta cu internetul ºi cu spaþiul
virtual ºi cu programele interactive.
Cine ºtie cum vor arãta televizoarele
ºi televiziunea de mâine sau dacã
va mai exista în forma actualã. În
mod cert ºtirile nu vor dispãrea. Va
fi nevoie în continuare de
comunicarea informaþiei în forma
jurnalisticã. Cel puþin televiziunea
nu va dispãrea. Despre restul
putem sã spunem cã sunt deja
istorie. Este vorba de presa scrisã
ºi radioul. Sunt doar fosile ale unor
vremuri apuse. ªi publicaþiile
online vor ajunge sã atragã tot mai
puþin public sau se vor dilua din
cauza numãrului foarte mare de
surse de informare ºi de
transmiþãtori de mesaje.

Încã mai putem spune cã trãim
perioada de final al organelor de
informare în masã pe stil clasic.
Transformarea nu poate fi opritã, iar
comunicarea va continua sã se
transforme. Întrebarea esenþialã va
fi însã una singurã: Dezinformarea
va învinge informarea? Atunci
lumea va fi greu de imaginat.

 urmare din pagina 2

Virgil Popescu, ministrul Energiei,
sublinia, în alocuþiunea dumnealui:
„Avem aºteptãri mari. Hidrocentrala
de la Porþile de Fier I este cea mai
importantã din România,
Hidroelectrica este cel mai mare
producãtor de energie din România.
Mai mult, este producãtor de
energie 100% verde. Nu trebuie sã
uitãm cã oferã aceastã energie
curatã, la preþuri corecte ºi
accesibile pentru români. Doresc
sã subliniez acest lucru, pentru cã
sunt ferm convins cã Hidroelectrica
va proteja în continuare
consumatorii în faþa fluctuaþiilor
pieþei de energie.”
   La 16 mai 1972 a avut loc
inaugurarea oficialã a Sistemului

50 de ani de energie
hidroenergetic ºi de navigaþie
Porþile de Fier I, hidrocentrala de
la Porþile de Fier I, cea mai mare
din România, este una dintre cele
mai mari construcþii hidrotehnice
din Europa ºi cea mai mare de pe
Dunãre. Obiectivul este exploatat de
România împreunã cu Republica
Serbia. Hidrocentrala Porþile de
Fier I este echipatã cu douãsprezece
turbine Kaplan verticale, câte ºase
pentru partea românã ºi ºase pentru
partea sârbã. Centrala
Hidroelectricã de la Porþile de Fier
I are, dupã retehnologizare, o
producþie de energie electricã
anualã de 5,24 Gwh în anul mediu
hidrologic, ceea ce reprezintã circa
10% din producþia la nivel
naþional.  Iustin Stãvaru
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Leul a avut o evoluþie apreciativã faþã de euro. Volatilitatea
faþã de celelalte valute importante a fost influenþatã de factori
externi, în principal de nivelul aversiunii faþã de risc, iar indicii
ROBOR au depãºit pragul de 6%.

Dupã o creºtere la 4,9477 lei, cursul euro a scãzut la finalul
perioadei la 4,9417 lei, minimul ultimei luni ºi o sãptãmânã.
Miercurea aceasta tranzacþiile se realizau în culoarul 4,939 –
4,944 lei, cu închiderea la 4,941 lei, dupã ce în cursul dimineþii
de luni, înainte de deschiderea pieþei locale, cotaþia monedei
unice a urcat în Asia la 4,963 lei.

Vinerea trecutã, a fost publicatã minuta ultimei ºedinþe a C.A. al
BNR care s-a desfãºurat în data de 10 mai. În document, se
anticipeazã o creºtere anualã a preþurilor în iunie la 14,2%, faþã de
11,2 % în proiecþia precedentã, descreºterea fiind lentã „urmând a
ajunge la 12,5% în decembrie 2022 ºi la 12,4% în iunie 2023".

În privinþa evoluþiei cursului leu/euro se subliniazã
stabilitatea acestuia, „cu implicaþii favorabile asupra inflaþiei
ºi încrederii în moneda naþionalã. Riscurile la adresa
comportamentului acestuia sunt însã în creºtere ºi cu potenþiale
consecinþe adverse inclusiv asupra indicatorilor de
vulnerabilitate externã”.

Stabilitatea leului va fi consolidatã ºi de împrumuturile
realizate sãptãmâna trecutã de Ministerul Finanþelor prin douã
emisiuni denominate în monedã americanã. Conform BCR,
Finanþele au atras 1 miliard de dolari cu scadenþa la sfârºitul
lui 2027 la un randament de 5,3%, respectiv 750 milioane dolari
cu scadenþa în mai 2034 dolari, la un randament de 6,02%.

Dacã la începutul acestui an, indicele la trei luni se situa la 3,02%
iar cel la ºase luni la 3,14%, în prezent aceºtia aproape s-au dublat
ºi se situeazã la maxime ale ultimilor nouã ani ºi trei luni.

La sfârºitul perioadei analizate, 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
5,83 la 5,90%. Indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, a crescut de la 6,03 la 6,06%, iar cel la
12 luni, care reprezintã rata dobânzii plãtitã la creditele în lei
atrase la nivel interbancar, a urcat de la 6,19 la 6,26%.

Creºterea monedei americane, provocatã de politica monetarã
înãspritã a Rezervei Federale, cu scopul de opri inflaþia, cât ºi
de rãzboiul din Ucraina, s-a temperat dupã raliul apreciativ care
a debutat în ianuarie.

Creºterea apetitului pentru risc a apreciat euro de la 1,0389
dolari, la începutul perioadei, la 1,0736 dolari, la sfârºitul ei.
Aceastã evoluþie a provocat scãderea cursului monedei
americane de la 4,7247 la 4,6170 lei, cel de finalul intervalului
fiind stabilit la 4,6288 lei.

Media francului elveþian a crescut de la 4,7195 la 4,8270 lei
ºi a încheiat intervalul la 4,8055 lei iar cea a lirei sterline s-a
miºcat între 5,8325 ºi 5,8810 lei, cursul de miercurea aceasta
fiind stabilit la 4,7906 lei.

Metalul galben a atins la debutul intervalului un minim al ultimelor
aproape patru luni de 1.786,60 dolari/uncie, faþã de 2.070 dolari în
martie. Miercuri, cotaþiile fluctuau între 1.852 ºi 1.863 dolari/uncie
iar BNR a stabilit un preþ al gramului de aur de 276,5001 lei.

Volatilitatea bitcoin de miercurea aceasta era redusã iar
cotaþiile sale de 29.340 - 30.187 dolari erau apropiate de cele
de marþi. Ether fluctua în culoarul 1.938 - 2.018 dolari.

Analiza cuprinde perioada 16 - 23 mai.

 Radu Georgescu

Euro a coborât la minimul ultimei luni

În data de 24.05.a.c., poliþiºtii
rutieri din cadrul I.P.J. Mehedinþi au
desfãºurat activitãþi în trei unitãþi de
învãþãmânt din municipiul Drobeta
Turnu-Severin.
   Astfel, la Liceul de Transporturi Auto s-a
desfãºurat o activitate având cã scop
informarea elevilor, actuali sau viitori posesor
ai permisului de conducere, cu privire la
respectarea normelor rutiere ºi riscurile la
care se expun dacã  consuma alcool sau
substanþe psihoactive ºi se urca la volan.
   Aceºtia au experimentat cu ajutorul
ochelarilor speciali starea de influenþã  Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

“Semaforul ne învaþã o poveste despre viaþã”

data de consumul acestor substanþe.
   La ªcoala Gimnazialã “Constantin
Negreanu”  s-au jurizat cele 5 probe ale
Concursului de educaþie rutierã “Semaforul
ne învaþã o poveste despre viaþã”, iar la
Centrul Universitar Drobeta -Turnu Severin
din cadrul Universitãþii din Craiova s-au
purtat discuþii constructive cu studenþii cu
privire la efectele consumului de alcool,
substanþe psihoactive.
 În cadrul acestor activitãþi au fost
distribuite obiecte promoþionale
realizate în cadrul proiectului.

 Urmare din pag. 6
sã cearã un certificat care sã ateste cã
sunt competenþ i  sã îºi  conducã
afacerea de presã. De la cine sã cearã?
De la niºte funcþionari care nu au scris
în viaþa lor o ºtire.
   Lista ruºinii: Antal István-Loránt -
senator UDMR; Cionoiu Nicuºor -
senator PSD; Császár Károly Zsolt -
senator UDMR; Fejér László-Ödön -
senator UDMR; Humelnicu Marius -
senator PSD; Kovács Irina Elisabeta -
senator UDMR; László Attila - senator
UDMR; Mirea Siminica - senator PSD;
Mocioalcã Ion - senator PSD; Novák
Csaba-Zoltán - senator UDMR; Oprea
ªtefan-Radu - senator PSD; Pauliuc
Nicoleta - senator PNL; Pistru Eusebiu-
Manea - senator PSD; Scarlat George -
senator PNL; Þapu Nazare Eugen -

Presa liberã sã fie evaluatã de...
senator PNL; Trufin Lucian - senator
PSD; Turos Lóránd - senator UDMR;
Achimaº-Cadariu Patriciu-Andrei -
deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin -
deputat PSD; Florea Oana-Consuela -
deputat PSD; Hurduzeu Florin-Silviu -
deputat PSD; Ivan Bogdan-Gruia -
deputat PSD; Könczei Csaba - deputat
UDMR; Lungoci Dumitru-Lucian -
deputat PSD; Magyar Loránd-Bálint -
deputat UDMR; Nagy Szabolcs - deputat
UDMR; Niþã Nicu - deputat PSD;
Popescu Vlad - deputat PSD; Salan
Viorel - deputat PSD; Sandu Viorica -
deputat PSD; ªoldan Gheorghe -
deputat PSD; Stoica Elena - deputat
PSD; Suciu Vasile-Daniel - deputat
PSD; Toma Ilie - deputat PSD; Þuþuianu
Marius-Horia - deputat PSD.

Valentin UBAN, UZPR
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JUDEÞUL MEHEDINÞI
SPAC DUMBRAVA
DUMBRAVA DE JOS
Tel. 0252/342.661, Fax. 0252/342.661
E-mail spac@cldumbrava.ro
 Cod Fiscal: 44609677

A N U N Þ
Privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unor posturi

vacante de muncitor calificat în cadrul
Serviciului Public de Alimentare cu Apã ºi

Canal al comunei Dumbrava

Serviciul Public de Alimentare cu Apã ºi Canal, comuna Dumbrava,
cu sediul în sat Dumbrava de Jos, comuna Dumbrava, str. Principalã, nr.
Fãrã Numãr, judeþul Mehedinþi, organizeazã concurs pentru ocuparea unor
posturi contractuale vacante de Muncitor Calificat, în cadrul serviciului
aflat în subordinea CONSILIULUI LOCAL DUMBRAVA - „SERVICIUL
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APÃ ªI CANAL AL COMUNEI
DUMBRAVA” - serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate
juridicã, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Dumbrava,
judeþul MEHEDINÞI, conform H.G. nr. 286/23.03.2011, pentru perioadã
nedeterminatã.
   Informaþii privind documentele necesare înscrierii la concurs se pot
obþine la sediul SPAC Dumbrava, Strada Principalã FN, comuna Dumbrava,
judeþul Mehedinþi, de luni pânã vineri între orele 8 : 00 – 16 : 00.

Soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei:
Tribunalul Mehedinþi, Drobeta Turnu Severin, bd. Carol, nr. 14, jud.
Mehedinþi, telefon 0252/208.245, fax 0252/314.666, e-mail: tr-
mehedinti@ just.ro.

ADMINISTRATOR  SPAC, RADOSU DANIELA

În perioada 20-22.05.2022 la
Sibiu s-au desfãºurat Finalele
Concursului Naþional pentru
vârstele U13 ºi U 15, individual,
unde au luat startul 661 sportivi de
la 78 de cluburi din România.
   CSM Drobeta Turnu Severin a
obþinut urmãtoarele rezultate:

Finalele Concursului Naþional pentru vârstele
U13 ºi U 15, individual s-a desfãºurat la Sibiu

Loc I  - IORGA Georgiana -
PETRUÞA  -57 kg -U13
Loc V  - CONSTANTINESCU
ELISABETA -36 kg -U13
Loc VII - CONSTANTINESCU
ALEXIA -36 kg -U13
Neclasaþi: - SUCIGAN
ALBERT -46 kg -U15
 -DROCAN ANDREI -66 kg
-U15
   Au fost douã zile grele ºi
lungi de concurs, cu multe
meciuri, dar unde sportivii
noºtri au reuºit sã urce pe
podium ºi sã înveþe multe
lucruri noi despre Judo.
   Aceeaºi sportivi au dreptul
de participare la Finalele
Concursului Naþional pentru

U12, U14, individual, Braºov din
perioada 03-05.06.2022, unde cei
care nu au urcat pe podium la
Sibiu, vor avea ºansa de a-ºi lua
revanºa la Brasov.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al

CSM Drobeta Turnu Severin
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Viaþa e ca un balansoar, care ne poartã între
iluzie ºi realitate, între speranþe deºarte ºi realitãþi
dureroase. ªi asta din copilãrie pânã la adânci
bãtrâneþe. E un fel de joacã mai mult sau mai
puþin conºtientã, care dã culoare vieþii. E nevoie
sã trãim în iluzie câteodatã, ca sã evadãm din
realitate; e nevoie sã revenim în realitate, fiindcã
iluziile nu ne dau de mâncare. Am putea spune
cã sunt cele douã feþe ale realitãþii, cele douã
feþe ale zeului Ianis din antichitate.

Copiilor le plac poveºtile, care le dau iluzia
unei alte lumi în care orice este posibil, dar în
care Binele învinge oricând Rãul. Sunt de
preferat, faþã de o realitate nu tocmai prielnicã,
în care întâlnesc restricþii la tot pasul, uneori
pãlmuþe, urecheli, nevoi, necazuri, lacrimi, unde
trebuie sã meargã la ºcoalã, sã înveþe.

Tinerilor le plac iluziile, fiindcã le dau avânt,
optimism ºi viaþa nu mai este dificilã, obstacolele
nu  mai sunt de netrecut. Îºi fac iluzii ºi vise
privind viitorul lor, familia lor, cariera lor ºi totul
pare trandafiriu, aureolat, strãlucitor. Iubita este
Ileana Cosânzeana, iubirea este eternã, fericirea
va poposi în sufletul ºi în casa lor ºi nu va mai
pleca niciodatã; petrecerile se þin lanþ,
discotecile sunt pline pânã cãtre dimineaþã,
pãrinþii susþin cu sacrificii numai de ei ºtiute
toate escapadele ºi nebuniile tinereþii lor.

Perioada de euforie se terminã repede ºi atunci
apare adevãrata realitate: greutãþile ºi lipsurile,
insuccesele în carierã, neînþelegerile în familie. Nu
întotdeauna au fost pregãtiþi suficient pentru a lupta
cu toate ºi a avea reuºitã. La inaugurarea Universitãþii
Babeº-Boliay din Cluj-Napoca, regele Ferdinand,
în cuvântarea rostitã cu acel prilej, spunea: “Copii,
fãceþi-vã cât mai multe iluzii, ca sã aveþi ce pierde ºi
sã vã mai ºi rãmânã!” Interesant îndemn!

Adulþilor le plac iluziile, când se gândesc la o
bãtrâneþe fericitã, în mijlocul copiilor ºi nepoþilor,
iubiþi, ajutaþi, stimaþi, ascultaþi. Pentru asta
muncesc din zori ºi pânã-n noapte sã câºtige cât
mai mult, sã facã avere, sã lase la copii de toate,
sã “trãiascã ei mai bine de cum am trãit noi!”
Renunþã la concedii ºi multe bucurii ale vieþii,
fac economii  “la sânge” ca sã þinã copiii în ºcoli,
sã le asigure toate cele necesare, sã le
construiascã ba una, ba alta, sã le cumpere maºini
ºi câte toate, sã poatã sã se distreze ºi sã fie fericiþi.
Ar fi frumos sã fie aºa! Din pãcate, de multe ori
realitatea este cu totul alta. Atâþia bãtrâni sunt
pãrãsiþi de proprii lor copii la vreme de boalã ºi
neputere. Atâþia copii uitã sã mai fie recunoscãtori
faþã de proprii lor pãrinþi, sã le ofere minimum
necesar, pentru ca viaþa acestora sã fie cât de cât
suportabilã! Mulþi pãrinþi sfârºesc uitaþi prin vreun
azil, fiindcã domnii fii ºi doamnele fiice nu pot
suporta mirosul, vãicãrelile, neputinþele, bolile
pãrinþilor. Singurul lucru care-i intereseazã
este moºtenirea!

Iluzii ºi realitãþi
Între iluzie ºi realitate am trãit ºi în viaþa socialã

de când mã ºtiu. Eram în ºcoalã când se fãcea
colectivizarea ºi ni se spunea cã va fi raiul pe
pãmânt; ce-a fost în realitate nu mai spun. Ni se
spunea cã pe o anumitã treaptã de dezvoltare
socialã va dispare statul ºi dreptul, fiindcã conºtiinþa
se va dezvolta într-atâta, încât oamenii nu vor mai
avea nevoie de reglementãrile autoritãþilor; constat
cu durere cã infracþiunile se înmulþesc de la o zi la
alta în þarã ºi în lume, cã autoritãþile se simt uneori
depãºite de situaþie, cã puºcãriile au devenit demult
neîncãpãtoare. ªi au trecut deja cincizeci de ani!

Ne bucuram ca niºte copii la Revoluþie de
libertate, de perspectivele ce se întrezãreau pentru
fiecare în parte ºi pentru toþi laolaltã; dupã un
sfert de veac vedem cã industria a cam devenit o
amintire, cã agricultura e în agonie, cã ºomajul e
tot mai mare, cã tineretul ne pleacã peste mãri ºi
þãri sã-ºi câºtige pâinea, cã populaþia þãrii e tot
mai puþinã ºi tot mai îmbãtrânitã, cã escrocii ºi
hoþii au supt nestingheriþi vlaga þãrii ºi a neamului,
cã optimismul se risipeºte de la o zi la alta!

Ne-am entuziasmat ca niºte copii când au
apãrut megaescrocheriile numite jocuri de noroc
ale lui Stoica ºi Vântu. Iluzia unei îmbogãþiri peste
noapte i-a cuprins frenetic pe foarte mulþi dintre
noi. Fiecare se vedea un Ali-Baba cãlare pe comori
fãrã numãr. Pentru asta trebuia doar sã-ºi dea
ultima lescaie economisitã pentru înmormântare
sau pentru colivã, casa, apartamentul ºi ce mai
era pe acolo. Realitatea a fost neiertãtoare ºi parcã
toate pãcatele moºilor ºi strãmoºilor au fost
ispãºite de “jucãuºi”, fiindcã nici astãzi nu ºi-au
mai revenit din cãdere.

Ne-am iluzionat din patru în patru ani, când a
fost vorba sã votãm. Ne-am lãsat copleºiþi de
pupãturile candidaþilor, de zâmbetele lor, dar mai
ales de promisiunile lor, ca sã nu mai
vorbim de cele câteva firimituri ce ni le-
au aruncat acolo (bere, fãinã, zahãr,
umbreluþe, punguþe, ºepcuþe ºi alte
jucãrii); i-am votat ºi apoi ne-au uitat! I-
am recunoscut mai târziu pe unii dintre
ei pe la televizor, cum ºedeau la coadã
pe la DNA, cu cãtuºele la mâini, cum
erau înghesuiþi în dubã ºi duºi la
puºcãrie. Ne-am trezit la realitate ºi ne-
am înfiorat când am aflat de sumele
astronomice ºi averile colosale, pe care
aleºii noºtri reuºiserã sã le fure în cei
câþiva ani de mandat.

Ne-am fãcut iluzii cã bãtrâneþea a fost
alungatã ºi niciodatã nu se va mai
întoarce la noi. Cel puþin la femei. Ele
vor rãmâne tot tinere ºi frumoase. Pentru
asta ºi-au vopsit pãrul în mult mai multe
culori decât are curcubeul. Toate aratã
de parcã ar avea... sub treizeci de ani.
Rar mai vezi câte una cu pãrul alb! Unele

ºi-au luat ºi lentile de contact în ton cu pãrul, cu
poºeta, cu pantofii, cu unghiile. Astfel, observi cã
dacã pânã ieri erau cum erau, azi au ochii negri,
verzi, galbeni, portocalii, albaºtri, roºii, dupã culoarea
partidului din care fac parte!

Ne-am fãcut iluzii cã valorile moral-religioase
vor triumfa ºi se va face voia lui Dumnezeu
“precum în cer, aºa ºi pe pãmânt”. Ne îngrozim
azi când vedem atâtea atentate teroriste sãvârºite
în numele religiei, când pretutindeni miroase a
praf de puºcã, când state în care a fost
propovãduitã Evanghelia de aproape douã mii de
ani legalizeazã cãsãtoriile între bãrbaþi ºi
cãsãtoriile între femei, când credincioºii unei
religii ard sau decapiteazã credincioºii altei religii
ºi le distrug bisericile ºi simbolurile religioase,
când viaþa de aici ºi cea de dincolo au ajuns o
marfã ca oricare alta ce se poate negocia!

Ne-am fãcut iluzii, socotind cã ºtiinþa va rezolva
toate problemele privind alimentaþia ºi sãnãtatea.
Astãzi constatãm îngroziþi cã au fost otrãvite
pãmântul, apa, aerul, plantele, animalele, oamenii.
Nu mai ºtii ce sã mãnânci ºi ce sã bei neotrãvit
cu tot felul de substanþe chimice. Bolile grele
ºi nevindecabile fac ravagii, oamenii sunt tot
mai vlãguiþi, mai anemici, mai dezgustaþi de
tot ºi de toate.

Rezumând, am putea spune cã pe afarã-i vopsit
gardul, înãuntru-i... realitatea!

Cele câteva repere de mai sus nu au menirea
de a ne alunga speranþa. Dimpotrivã. Toate cele
de mai sus nu sunt decât biete “speranþe”, mai
bine-zis iluzii, pe care ni le-am pus în oameni. O
singurã formã de speranþã este valabilã ºi nu ne
va înºela niciodatã: speranþa în Dumnezeu.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Ai nevoie de odihnã ºi meditaþii interioare în
prima parte a sãptãmânii. Þine cont de nevoile
organismului tãu ºi îngrijeºte-te pe îndelete. Este
o perioadã dificilã în privinþa sãnãtãþii, astfel cã
ar fi bine sã urmãreºti atent semnalale
organismului ºi sã iei deja mãsurile necesare.
Chiar dacã în zilele de 26 ºi 27 mai te vei simþi
mai bine ºi dornic de a te implica în multe ºi
mãrunte, nu forþa nota. A doua parte a sãptãmânii
aduce cheltuieli, dar ºi posibile creºteri
salariale. Este bine sã achiziþionezi numai ceea
ce-þi este strict necesar acum.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Foarte interesante sunt relaþiile cu prietenii
care te înconjoarã încã de la începutul
sãptãmânii. Cu toate cã multe aspecte discutate
cu aceste persoane te pot necãji profund, undeva
în adâncul sufletului tãu vei recunoaºte cã sunt
adevãrate. Ai nevoie de un duº rece privitor la
viaþa ta, iar Universul considerã cã tocmai de la
ºi prin prieteni este potrivit sã-l primeºti. Totuºi,
ar fi bine sã renunþi la persoanele prea insistente
sau la cele care doar profitã de pe urma ta. În a
doua parte a sãptãmânii, sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã va fi nevoie sã te odihneºti
ºi pentru elevarea conºtiinþei.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Eºti foarte solicitat în plan profesional, mai
ales de cãtre ºefi sau de oficialitãþi din diverse
instituþii. Fereºte-te sã vorbeºti prea mult despre
tine ºi despre subiecte pe care le cunoºti prea
puþin sau deloc. De mare folos îþi vor fi discuþiile
cu prietenii în zilele de 26 ºi 27 mai, mai ales
dacã aceºtia sunt mai în vârstã decât tine sau
mai tineri, dupã caz. Însã, a doua parte a
sãptãmânii aduce dorinþã ºi putinþã de retragere
din forfota cotidianã. Fii prudent atât în privinþa
sãnãtãþii, cât ºi în plan profesional, la locul de
muncã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Mentalul îþi este rãscolit la începutul
sãptãmânii, astfel cã ar fi bine sã eviþi
discursurile publice, deciziile majore ºi
semnarea unor documente cu implicare pe
termen lung. Posibile cãlãtorii, demersuri în
acest sens ºi discuþii cu persoane aflate în alte
þãri. Pe 26 ºi pe 27 mai apar provocãri
profesionale ºi de imagine publicã. Vei avea
nevoie de forþã în cuvinte ºi de o prezentare
logicã ºi coerentã asupra activitãþii tale depuse
în câmpul muncii. Unii vor ticlui sã-þi gãseascã
nod în papurã la orice. Rãbdare ºi toleranþã!

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Multe ºi mãrunte se vor petrece în plan
financiar toatã sãptãmâna. Ecoul celor discutate
ºi petrecute va rãsuna multã vreme de acum
încolo. Ar fi bine sã faci ordine în tot ce þine de
acte, înscrisuri privitoare la bani, bunuri
patrimoniale ºi facturi. Eºti animat de gânduri
mãreþe, nobile, astfel cã sunt ºanse de
materializare a unor planuri personale ticluite
mai demult. Ziua de 26 mai îþi poate aduce tot
soiul de controverse, dar nu le lua în seamã.
Colegii de serviciu te solicitã mult în a doua
parte a sãptãmânii, în special ºefii.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile parteneriale sunt provocatoare, atât
în plan personal, cât ºi în plan profesional.
Aparent existã oportunitãþi de colaborare cu
ceilalþi, dar sunt numai aparenþe. Existã hibe
ascunse care îþi pot dãuna în viitor, dacã acum
accepþi sarcini profesionale noi. De asemenea,
ºi oficializarea unei relaþii matrimoniale este de
evitat, deocamdatã. Apar cheltuieli legate de
facturi, taxe, impozite, însã poate fi vorba ºi
despre penalizãri. Se recomandã prudenþã pe
26 mai în mod special la banii ºi bunurile
comune cu alþii.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este multã forfotã la serviciu, dar ºi în plan
personal ai planificate demult tot soiul de
activitãþi domestice. Raþionalizându-þi eficient
timpul ºi resursele, mai ales energia vitalã vei
putea finaliza totul cu succes. Sãnãtatea
fluctueazã, astfel cã este bine sã te plimbi în aer
liber, sã te odihneºti lecturând o carte ºi sã te
alimentezi corect. Intervalul 26 - 27 mai aduce
rãscoliri în relaþiile parteneriale. Mãrul
discordiei este reprezentat de banii ºi bunurile
comune cu partenerul de viaþã sau colaboratorii
din segmentul profesional.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Eºti dornic de afecþiunea celor dragi, de
compania lor ºi de a te ocupa de un hobby
drag sufletului tãu. Cumva existã o rupturã
între tine ºi cei dragi. Deja te afli pe o altã
frecvenþã faþã de cei apropiaþi pânã nu de
mult, astfel cã simþi foarte bine diferenþele
dintre voi. Îndatoririle profesionale îþi oferã
posibilitatea de a te detaºa de neplãcerile
amoroase  º i  de  a  ob þ ine  succese
remarcabile. Lasã-te purtat de valurile vieþii
ºi îþi va fi mult mai bine din toate punctele
de  vedere .  Es te  nevo ie  sã  f ac i  f a þã
provocãrilor parteneriale.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu treburi gospodãreºti
ºi cu discuþii familiale. Predominã gustul dulce-
amar acasã, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei
depãºi totul cu bine. Intervalul 26 - 27 mai
animã segmentul amoros, rãscolindu-þi
amintirile ºi dorul de o persoanã iubitã, undeva,
cândva. Þine-þi firea ºi nu te lãsa luat de valul
emoþiilor. Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã
ar fi bine sã-þi dozezi eforturile ºi sã-þi alegi, cu
prudenþã, felul în care rãspunzi la provocãri.
Lasã-i pe ceilalþi sã se bucure de strãlucirea ºi
cãldura ta sufleteascã!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

O sãptãmânã foarte interesantã vizavi de
relaþiile cu anturajul apropiat. Se întrezãresc
discuþii, întâlniri cu multã lume, dar ºi cãlãtorii
pentru a rezolva chestiuni personale sau
profesionale. Vorbeºte puþin despre tine ºi
ascultã mai mult la ce spun alþii. Vei fi foarte
surprins de câte vei afla spre folosul tãu. Acasã
se animã atmosfera prin reuniuni cu persoane
dragi, pe care nu le-ai mai vãzut demult. Totuºi
ai grijã pe cine aduci în spaþiul tãu personal,
deoarece unii nu privesc cu ochi buni realizãrile
tale. Aventuri la finalul sãptãmânii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În primele zile ale sãptãmânii apar cheltuieli,
însã îþi cresc ºi veniturile. Pe deasupra, te poþi
bucura ºi de favoruri sau cadouri din partea
celor dragi. Fii prudent la cumpãrãturi, pentru
cã existã riscul sã aparã pierderi de orice fel.
Perioada 26 - 27 mai rãscoleºte relaþiile cu
anturajul apropiat, astfel cã de la un obiºnuit ºi
banal salut poate ieºi un scandal cu acte în
regulã. Cumva gândirea ºi comunicarea sunt
viciate, astfel cã fiecare vorbeºte pe limba lui ºi
nimeni nu înþelege nimic. Prudenþã, detaºare ºi
fii cât mai scump la vorbã!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Este o sãptãmânã controversatã, pentru cã
stãrile de spirit ºi situaþiile cãrora va trebui sã
le spui prezent sunt fluctuante, stresante ºi chiar
de neînþeles pe alocuri. Aminteºte-þi cã viaþa este
un film în care joci diverse roluri, din când în
când. Universul are grijã de toate nevoile tale,
doar cã trebuie sã-i permiþi acest lucru ºi sã ai
încredere ºi în tine, ºi în El. Zilele de 26 ºi 27
mai, aduc îmbunãtãþiri financiare prin diferite
variante. Una ar fi primirea salariului, alta ar fi
primirea unor cadouri sau favoruri. Evitã ziua
de 27 mai pentru cheltuieli de orice fel!

(26 mai - 1 iunie 2022)

Autor: AstroCafe.ro
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angajeazã: confecþioneri ºi muncitori necalificaþi:
• Confecþioner / muncitor necalificat -confecþii articole sportive

o 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.

S.C. COTTONTEX SRL
firmã de confecþii articole sportive cu sediul în
Drobeta Turnu Severin,
B-dul. Aluniº nr. 15

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de Fischerman SRL cu sediul în comuna Eºelniþa,

str. Dunãrii, nr. 1010, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la Administraþia
Bazinalã de Apã Banat, aviz de amplasament/ aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea
proiectului Construire casã de vacanþã D+P+2E, apãrare de mal ºi împrejmuire, comuna
Eºelniþa, str. Dunãrii, nr. FN, CF nr. 52142, judeþul Mehedinþi.

Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere ºi vor fi epurate în staþia de
epurare înainte de evacuare în emisar.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
amplasament/avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului dupã data de 13.05.2022.

În cursul anului 2022, Inspectoratul
Teritorial de Muncã Mehedinþi desfãºoarã, sub
coordonarea Inspecþiei Muncii, Acþiunea pentru
prevenirea îmbolnãvirilor profesionale determinate
de stresul profesional.
Riscurile psihosociale ºi stresul la locul de muncã
se numãrã printre cele mai mari provocãri în
materie de securitate ºi sãnãtate în muncã. Acestea
au un impact semnificativ asupra sãnãtãþii
oamenilor, organizaþiilor ºi economiilor naþionale.
   Acestea sunt generate de conceperea,
organizarea ºi gestionarea precarã a activitãþii,
la nivelul angajatorilor, precum ºi de un context
social necorespunzãtor la locul de muncã ºi pot
avea efecte negative pe plan psihologic, fizic
sau social.

OBIECTIVELE ACÞIUNII
·promovarea unui mediu de muncã sigur ºi
sãnãtos prin combaterea riscurilor psihosociale
evaluate la sursa ºi diminuarea acestora;
· stabilirea mãsurilor care se impun pentru
prevenirea producerii unor evenimente grave
lucrãtorilor din cauza riscurilor psihosociale
existente la locul de muncã;
· conºtientizarea ºi consultarea angajatorilor, cât
ºi a lucrãtorilor privind implementarea mãsurilor
de securitate ºi sãnãtate în muncã pentru creºterea
stãrii de bine la  locul de muncã;
· încurajarea schimbului de informaþii ºi bune
practici în aplicarea reglementãrilor de securitate

COMUNICAT DE PRESÃ

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere aacordului de mediu

   COMUNA PÃTULELE, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare strada Drumul Þarinei,
refacere trotuare ºi construire rigole de colectare ºi evacuare a apelor pluviale pe
strãzile din localitatea Pãtulele, comuna Pãtulele, judeþul Mehedinþi”, propus a
fi amplasat în judeþul Mehedinþi, intravilan comuna Pãtulele.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în
zilele de luni-vineri, între orele 08.00-14.00.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi.

ºi sãnãtate în muncã.
   Printre condiþiile de lucru care determinã riscuri
psihosociale se numãrã:
· volumul excesiv de muncã;
· cerinþele contradictorii ºi lipsa de claritate privind
rolul pe care îl are de îndeplinit lucrãtorul;
· instruirea nu se face la timp sau nu este
suficientã;
· lipsa de implicare în luarea deciziilor care
afecteazã lucrãtorul ºi lipsa de influenþã asupra
modului de desfãºurare a activitãþii;
· schimbãrile organizatorice gestionate
necorespunzãtor, nesiguranþa locului de muncã;
· neefectuarea examenului medical la angajare,
periodic sau reîntoarcerea la muncã;
· comunicarea ineficientã, lipsa de sprijin din
partea conducerii sau a colegilor;
· hãrþuirea psihologicã ºi sexualã, violenþa din
partea terþilor.
   Un mediu psihosocial favorabil sporeºte
performanþele ºi dezvoltarea personalã, precum ºi
bunãstarea psihicã ºi fizicã a lucrãtorilor.
   Prin urmare, Acþiunea se va concentra pe 8
domenii de activitate care se considerã cu risc
psihosocial crescut ºi va implica angajatorii ºi
lucrãtorii sã identifice, sã conºtientizeze, ºi sã
gãseascã soluþii pentru reducerea riscurilor
psihosociale alãturi de medicul de medicina
muncii, în vederea prevenirii timpurii a unor
dezechilibre psihosociale care ar putea provoca
îmbolnãviri ºi decese la locul de muncã.
Inspector ºef, Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P., Aurora Mãdãlina Gîrlea

 urmare din pagina 1

s-au întrecut pe parcursul mai multor probe.
   ISU Mehedinþi a fost reprezentat de doi
pompieri, plt. maj. Lepãdatu Ionuþ, din
cadrul Detaºamentului Drobeta Turnu
Severin ºi plt. Deliu Marius, din cadrul
Staþiei Vânju Mare, care s-au luptat pentru
a obþine un loc pe podium.
   Plt. maj. Ionuþ Lepãdatu s-a întrecut la
categoria sub 35 de ani,  reuºind sã-ºi
demonstreze aptitudinile sportive ºi
determinarea pe parcursul a douã probe.
Acesta a obþinut  medalia de argint la proba
“Aruncarea greutãþii” , clasându-se,
totodatã, pe locul IV la proba „ Vitezã 100
metri”.
   Plt. Deliu Marius a ocupat locul 9 la
proba „Viteza 100 metri”, categoria sub
35 ani. Rezultatul este unul bun, având în
vedere cã la aceastã categorie competiþia
este acerbã.
   Apreciem perseverenþa de care dau
dovadã colegii noºtri ºi îi felicitãm pentru
munca depusã atât în timpul liber, cât ºi în
îndeplinirea misiunilor!
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI

RELAÞII PUBLICE

Pompierii
mehedinþeni...
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Derby-ul Pandurii Cerneþi -
AS Turnu Severin a stabilit
configuraþia podiumului din Liga 4
Mehedinþi, încã dinaintea ultimei

“Decât codaº la
oraº, mai bine
fruntaº la sat”, s-au
putea traduce
parcursul nou-promovatei Viitorul ªimian în
sezonul 2021-2022 din Liga 3. Dupã ce, în luna
martie, a ratat calificarea în play-off, unde s-ar
fi duelat în zadar cu CSM Reºiþa, CSM Deva
sau Pandurii Târgu Jiu, echipa comunei ªimian
a avut un parcurs destul de bun în play-out-ul
Seriei a 7-a. În penultima etapã, Viitorul a
remizat, scor 2-2, la Gilortul Târgu Cãrbuneºti
ºi a rãmas pe primul loc, cu 44 puncte. În
celelalte 2 jocuri ale rundei a 9-a, Progresul
Ezeriº a dispus cu 5-1 de Jiul Petroºani, iar
Armata Aurul Brad a câºtigat cu 2-0, la Sadu,
partida cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu II.
   Dacã echipa mehedinþeanã nu mai poate
pierde primul loc din play-out ºi va încheia
sezonul pe locul 5 în Seria 7, indiferent de
rezultatele ultimei etape, Armata Aurul Brad
ºi Progresul Ezeriº îºi vor decide sâmbãtã
soarta în Liga 3, în meciul direct, pentru
evitarea retrogradãrii. Tot în week-end, Viitorul
ªimian va întâlni Viitorul Pandurii Târgu Jiu
II, pe Stadionul Municipal din Drobeta Turnu
Severin, în ultimul joc al sezonului.
   În barajul pentru promovare, primele douã

Podium conturat în Liga 4

Liga 4, etapa a 21-a
Viitorul Corcova - Recolta Dãnceu 2-2
Pandurii Cerneþi - AS Turnu Severin 4-1
Viitorul Severin - AS Obârºia de Câmp1-1
Viitorul Cujmir - Inter Crãguieºti 6-1
Victoria Vânju Mare - AS Noapteºa 1-2
Real Vânãtori - Inter Salcia 3-1
Clasament
1. Dãnceu 21    19   2 0   102-15   59
2. Cerneþi 21    17   0 4   69-25   51
3. Tr. Severin 21    15   2 4   47-25   47
4. Obârºia 21    13   3 5   47-21   42
5. Cujmir 21    12   1 8   60-36   37
6. V.Severin 21      8   3 10  41-39   27
7. Vânju Mare 21      8   3 10   31-44   27
8. Corcova 21      5   5 11   35-69   20
9. Noapteºa 21      5   3 13   26-52   18
10. Crãguieºti 21      5   0 16   28-76   15
11. Salcia 21      4   0 17   26-67   12
12. Vânãtori 21      4   0 17   27-70   12
Etapa viitoare (ultima)
Recolta Dãnceu - Real Vânãtori
AS Turnu Severin - Viitorul Cujmir
AS Noapteºa - Viitorul Severin
Inter Crãguieºti - Viitorul Corcova
Inter Salcia - Victoria Vânju Mare
AS Obârºia de Câmp - Pandurii Cerneþi

etape. Dacã Recolta Dãnceu era
virtual campioanã judeþeanã, singura
necunoscutã mai era stabilirea
echipelor care completeazã podiumul

sezonului 2021-2022.
Suspansul s-a risipit
dupã ce Pandurii
Cerneþi a dispus cu
scorul de 4-1 de AS
Turnu Severin ºi astfel
ºi-a consolidat locul
secund. Echipa
severineanã va încheia
campionatul pe locul 3,
indiferent de rezultatele
din ultima etapã. Sigurã
de locul 4 este AS
Obârºia de Câmp, în
timp ce Viitorul Cujmir
va încheia sezonul pe
locul 5. Nou-înfiinþatele
Viitorul Severin ºi
Viitorul Corcova au avut
ºi ele o prestaþie bunã,
fiind pe locul 6,
respectiv 8, din 12
participante.
   Marþi, AJF Mehedinþi
a stabilit ºi programul

semifinalelor Cupei României - faza
judeþeanã. Conform tragerii la sorþi,
se vor duela Recolta Dãnceu - AS
Turnu Severin ºi Pandurii Cerneþi -

Luptã strânsã în Liga 5
   În ultimul eºalon fotbalistic din Mehedinþi, titlul va
fi decis în ultima etapã, când se vor întâlni Viitorul
Bistriþa ºi Avântul Bistriþa. Cele douã echipe din
comuna Hinova se aflã la egalitate de puncte, dupã
un parcurs aproape perfect în actualul sezon. Runda
precedentã, Avântul Bistriþa a dispus cu 4-0 de
Coºuºtea Cãzãneºti, în timp ce nou-înfiinþata Viitorul
Bistriþa s-a impus cu 2-1 la Opriºor.
   Derby-ul Ligii a 5-a este programat duminicã, de la
ora 18:00, pe terenul de fotbal din satul Bistriþa.
Campionii vor primi cupe ºi medalii din partea
Asociaþiei Judeþene de Fotbal Mehedinþi.

Liga 5, etapa a 19-a
Avântul Bistriþa - Coºuºtea Cãzãneºti 4-0
Voinþa Opriºor - Viitorul Bistriþa 1-2
Viitorul Dârvari - ASG Hinova 5-2
Clasament
1. Avântul Bistriþa 19    17   0     2   93-19   51
2. Viitorul Bistriþa 19    17   0     2   66-12   51
3. Coºuºtea Cãzãneºti 19      8   1   10   53-41   25
4. Viitorul Dârvari 19      7   2   10   43-65   23
5. Voinþa Opriºor 19      4   1   14   31-64   13
6. ASG Hinova 19      2   0   17   22-10   76
Etapa viitoare (ultima)
Viitorul Bistriþa - Avântul Bistriþa
Coºuºtea Cãzãneºti - Viitorul Dârvari
ASG Hinova - Voinþa Opriºor

Viitorul Corcova. Meciurile se joacã
în dublã manºã, tur-retur, pe 4 iunie,
respectiv 11 iunie. Finala va avea loc
ulterior.

Viitorul ªimian n-a trecut Gilortul

clasate din Seria 7, CSM Reºiþa ºi CSM Deva,
vor întâlni CS Chiroda, respectiv CS Dumbrãviþa,
fruntaºele din Seria 8. Din cele 20 de echipe
calificate, doar 5 vor promova în eºalonul
secund, în urma celor 2 faze ale barajului.
Favorite sunt CSM Reºiþa, CS Hunedoara, CSM
Slatina, Oþelul Galaþi ºi Progresul Spartac
Bucureºti, dar nu este exclus sã aparã surprize.
Jocurile de baraj - faza I
B1: CSM Focºani (Locul 2, Seria 2) - Dante
Botoºani (Locul 1, Seria 1)
B2: Foresta Suceava (Locul 2, Seria 1) - Oþelul
Galaþi (Locul 1, Seria 2)
B3: CS Tunari (Locul 2, Seria 4) - CS Afumaþi
(Locul 1, Seria 3)
B4: SC Popeºti Leordeni (Locul 2, Seria 3) -
Progresul Spartac (Locul 1, Seria 4)
B5: Viitorul Dãeºti (Locul 2, Seria 6) - AFC
Odorheiu Secuiesc (Locul 1, Seria 5)
B6: FC Pucioasa (Locul 2, Seria 5) - CSM
Slatina (Locul 1, Seria 6)
B7: CSC Ghiroda (Locul 2, Seria 8) - CSM
Reºiþa (Locul 1, Seria 7)

 Continuare în pag. 16

 Mircea Oglindoiu
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Mã fraþilor, ce or avea oamenii
rãi cu nea ministru mehedinþean
Vuirgil Popescu nu sã ºtie, da nici
usturoi n-a mâncat ‘mnealui prea
mult, aºa sã pare. Acuma, oamenii
ãºtia rãi au ce au cu afacerile soþiei
lu’ nea ministrul Virgil Daniel
Popescu. Ba alþi parlamentari îl

acuzarã pe nea ministrele de
conflict de enterese, mai ales pe
piaþa bãieþilor deºtepþi din energie.

Cã ºtiþi dumneavoastrã, deºtept
la deºtept trage ºi sã atrage. Zisã
nea deputatu’ Scripnic, di la AUR,
mai deunãzi, cã în Declaraþia de
avere din 2021, nea Virgil
menþioneazã cã deþine acþiuni la
SC Petrom SA ºi cã, în acelaºi
timp, este de notoritate cã soþia
dumnealui, în calitate de angajat
al OMV Petrom, administreazã 8
staþii ale acestei firme. Bine, cicã
asta în timp ce preþul la
combustibil a bubuit ºi profiturile

 nea Mãrin

Sucã, minunile din nordu’ Mehedinþiului,
afacerile lu’ nea Virgil ºi tanti zburdalnica subprefect

companiei petroliere au explodat.
Acuma, cât o fi rãutate ºi cât adevãr,
nu e treaba noastrã sã stabilim,
doar remarcãm.

Mã nepoate, da plecã nerodu’ de
Sucã la plimbare cu al lu’ Zbanghiu
ºi ce sã gândirã ei? Sã sã ducã pin
nordu’ judeþului Mehedinþi, mai pe

bucãþi de asfalt, mai pin hârtoape,
sã vede treaba cã nu trecusã nea
Aladin pin zonã, nici mãcar sã pape
o iahnie ca boeru’, ceva. Da surpriza
fu când sã iasã din localitatea
Ponoarele,  cã apãru sensu’
giratoriu. Pãi asta lipsea,  da dacã
tot s-a fãcut de autoritãþile locale
de ce nu au pus ºi semnu’ de ieºire.
La fel ºi la intrarea ºi ieºirea  din
oraºu’  Baia de Aramã. Pãi primii
gospodari, adicã primarii celor
douã comune au fãcut ce le-a
plãcut. Unu face pe boeru’, celãlalt
pe cântãreþu’. Oricum, nãrojilor le-
a plãcut întoarcerea în giratoriu, ca

gãina fãrã cap, da totuºi!
Între timp, mã fraþilor, pi la

Mehedinþi nu ne învãþãm minte ºi
tot cu educaþia cam lipsã, cã la
Strehaia continuã nunþile cu minori.
ªi nimeni nimica nu prea face, în
afarã de neºte percheziþii pe la
fieru’ vechi, pi la cocoºei, pi la
puicuþe. Da o campanie împotriva
cãsãtoriei între minori facem ºi
noi, o acþiune comunã Consiliul
Judeþean, Autoritatea pentru
Protecþia Drepturilor Copilului,
Inspectoratul Judeþean de Poliþie ºi
alte instituþii abilitate ?! Ori nu avem
timp de astea, avem de altele.

Mã nepoate, da Centrul de
transfuzii Mehedinþi rãmâne fãrã
spaþiu ºi trebe sã se mute în alt
spaþiu.  Nea Aladin a uitat de
promisiuni ºi nici nu mai rãspunde
la telefon, sã spunã cum sã rezolvã
situaþiunea. Da aºa-i pe bani

publici, mai dã-l încolo de public,
cã nevoie de el mai e peste 2 ani!
ªi ce repede trec 2 ani!

Da era o vorbã pin popor, care
spunea cã atuncea când pisica nu-
i acasã, ºoarecele joacã pe masã.
Cam aºa sa întâmplã ºi la
Prefectura Mehedinti.  Prefectu’ fu
plecat la instruire ºi hop tanti
subprefect Cozmina sã aºezã în
frunte sã conducã judeþu’, adicã
ºedinþa Colegiului prefectural. ªi ca
sã priceapã tot norodu’ ce poate,
chemã doar presa de partid, cu tot
activu’ galben cu tot.

Ar fi bine, când sã întoarce de
unde-i plecat, nea prefectu’ sã
convoace alt Colegiu, cu oamenii
‘mnealui. Sanchi, nu va avea coraj,
dar mai ºtii?!

Hai sã vedem pãnã data viitoare,
aºa cã fiþi iubiþi ºi optimiºti!

 Urmare din pag. 15 Viitorul ªimian...
B8: CSM Deva (Locul 2, Seria 7) - CSC Dumbrãviþa (Locul 1, Seria 8)
B9: CA Oradea (Locul 2, Seria 10) - CS Hunedoara (Locul 1, Seria 9)
B10: CSO Cugir (Locul 2, Seria 9) - Minaur Baia Mare (Locul 1, Seria 10)
Jocurile de baraj - faza II (4 iunie / 8 iunie)
Învingãtoarea B1 v Învingãtoarea B2; Învingãtoarea B3 v Învingãtoarea B4
Învingãtoarea B5 v Învingãtoarea B6; Învingãtoarea B7 v Învingãtoarea B8
Învingãtoarea B9 v Învingãtoarea B10
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