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La monumentul din parcul Dragalina, membri ai asociaþiei au înãlþat timp de câteva minute, împreunã cu preoþii,
rugãciune în memoria celor apropiaþi ai lor care au pierit în timpul regimului comunist fãrã sã fi avut vreo vinã ºi au
depus jerbe de flori.

La nunta unui DAC

5

pag.

Doar respectul pentru pãstrarea vie a tradiþiilor ºi obiceiurilor lãsate de
strãmoºii noºtri menþin spiritul ºi identitatea acestui popor mândru ºi
neînfricat. O nuntã tradiþionalã româneascã a uimit participanþii, în peisajul
generos de pitoresc de la Cireºu. Oameni ai muntelui pãstreazã vii aici
obiceiurile strãvechi, ritualul sacru al nunþii ºi combinã inteligent tradiþia
popularã cu spiritul neînfricat, al primilor noºtri strãmoºi, dacii.

Politicienii de la
Guvernare nu
au soluþii, dar
rãmân la putere
pag. 9

David Popovici a câºtigat ºi aurul de
la proba de 100 de metri liber de la
Campionatele Mondiale
România este astãzi campioanã
datoritã lui David Popovici. Dupã
ce luni a câºtigat titlul de campion
mondial la proba de 200 de metri
liber la Campionatele Mondiale de
Nataþie, miercuri (22 iunie a.c.),
în finala de 100 de metri liber,
David Popovici cucereºte din nou
aurul ºi reuºeºte o performanþã cu
adevãrat istoricã.
David Popovici, numele de
aur al sportului românesc
David Popovici, în vârstã de doar
17 ani, a câºtigat a doua medalie
la Campionatele Mondiale de
nataþie, în finala probei de 100 de
metri liber, consideratã regina
înotului de la nivel mondial. Dupã

rezultatele de-a dreptul incredibile
din ultimele trei zile, miercuri finalul
a fost de 47.58, acesta fiind timpul
record scos de fenomenul sportului
din þara noastrã.
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Cortina politicã
Mioara VERGU - IORDACHE
Mai avem specialiºti? Eu cred cã nu! Pentru cã dacã
am avea, ar pune piciorul în prag ºi nu ar accepta sã danseze
(sã lucreze) dupã cum le dicteazã niºte interese. Indiferent pe
ce cãi ar obþine o lucrare, adjudecare licitã sau ilicitã, LUCRAREA
nu trebuie sã sufere, ea trebuie sã poarte semnãtura - ºi, deºi
nu cred cã-l face fericit, o poartã! - specialistului,
profesionistului. El rãspunde de calitatea construcþiei, indiferent
cum s-ar numi ea. Nu se poate, în mod normal, (deºi o face)
ascunde în spatele indicaþiilor fruntaºului politic care i-ar fi cerut
sã facã, eventual, rabat la calitate, la materiale de construcþie.
Despre asta este vorba! Dacã am mai avea profesioniºti.
Îmi pare rãu, cel puþin în percepþia publicã, tot ce miºcã în þara
noastrã are stigmat politic. Lipseºte profesionistul. Despre orice
construcþie se vorbeºte ca fiind „a lu’ cutãrescu”, fruntaº politic
sau proprietar, nu lucrarea inginerului X, a arhitectului X… Azi,
lipseºte cu desãvârºire mândria apartenenþei la o profesie. Altãdatã,
cu decenii multe în urmã, numele unui specialist era o garanþie
pentru un lucru bine fãcut, pentru cã nu fãceau rabat. Corupþie a
fost „pe când nu se vedea”, este ºi va fi. Nu numai la noi. Probabil
cã stã în firea omului sã corupã ºi sã fie corupt. Dar totul trebuie
sã aibã o limitã! Limita orgoliului profesional, respectul pentru
cei care i-au învãþat, respectul pentru cei care folosesc construcþia
profesionistului, indiferent cã este materialã sau spiritualã, cã este
în industrie, în agriculturã, în servicii, în sãnãtate, în educaþie, în
culturã, în artã, respectul faþã de sinele lor. Un profesionist îþi dã
siguranþã pentru cã el nu poate fi perturbat cu lozinci, pentru cã el
nu poate fi cumpãrat pentru a-ºi ºtirbi personalitatea. Moralitatea
unui specialist este o garanþie.
Unde ne sunt specialiºtii?! De fapt, de ce a dispãrut
deontologia? De ce banul are mai mare valoare decât renumele?
De ce nu mai doresc sã ctitoreascã, sã-ºi punã numele pe lucrãri
care sã dãinuie? De ce aleg sã tacã, sã fugã, sã se complacã?!
Nu prea am auzit ca cineva sã iasã ºi sã spunã public cã a
fost obligat, cã a fost ameninþat, cã a fost ºantajat de cineva,
în speþã oameni politici, pentru ca sã facã lucruri de
mântuialã, sã fure din materiale, sã ignore norme de protecþie
a muncii, planurile arhitecþilor, sã fie superficiali, indiferenþi,
calici… înainte ca o dramã sã se petreacã. De ce? Obsedant:
de ce? De fricã? Din laºitate? Din suficienþã? Nu vreau sã
cred cã profesioniºtii de azi nu mai sunt profesioniºti!
Poate cã ºi noi, beneficiarii activitãþii specialiºtilor, nu
suntem atenþi, nu vrem sau nu putem sã ridicãm cortina
politicã sub care se ascund, de-a valma, bune ºi rele, oameni
buni ºi oameni rãi, ne mulþumim cu ce ne-am obiºnuit:
scandal, când nu e bine, ºi tãcere, în rest.
Jos cortina! Specialiºtii la vedere!
* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *
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ªedinþa de constituire a Adunãrii Eparhiale
a Episcopiei Severinului ºi Strehaiei

Centrul social-filantropic „Sfântul
Ioan Gurã de Aur” din Drobeta Turnu
Severin a gãzduit joi, 16 iunie 2022,
ºedinþa de constituire a Adunãrii eparhiale
a Episcopiei Severinului ºi Strehaiei,
pentru perioada 2022-2026.
Evenimentul a debutat cu oficierea slujbei
Sfintei Liturghii la Paraclisul cu hramul
„Sfinþii Efrem Sirul ºi Isaac Sirul” de la
Centrul Eparhial, iar la centrul socialfilantropic, în deschiderea ºedinþei, a fost
oficiatã o slujbã de Te Deum de Pãrintele
Exarh Calinic Drãghici, împreunã cu un
sobor de slujitori, urmatã de ºedinþa de
constituire a Adunãrii Eparhiale.
Dupã slujba de Te Deum a avut loc
deschiderea Sedinþei de constituire a Adunãrii
eparhiale pentru perioada 2022-2026.
ªedinþa a fost prezidatã de Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei care a þinut un cuvânt de bun venit
celor ce au fost aleºi pentru a fi membri în
Adunarea Eparhialã pentru urmãtorii patru ani.
A urmat apoi numirea celor 10 clerici ºi 20

de mireni aleºi care au fost împãrþiþi în douã
circumscripþii în cadrul cãrora au fost
formate cinci comisii de lucru.
Dupã învestirea lor membrii Adunãrii
Eparhiale au depus jurãmântul pe Sfânta
Evanghelie ºi pe Sfânta Cruce, iar mai
apoi au semnat acest Jurãmânt.
Au urmat luãri de cuvânt de cãtre noii
aleºi în Adunarea Eparhialã, dar ºi de cãtre
cei ce ºi-au încheiat mandatul de membru
al Adunãrii Eparhiale.
De reþinut cã Adunarea Eparhialã este
organul eparhial deliberativ, ce are în
componenþã 30 de membri (10 clerici ºi
20 laici) din judeþul Mehedinþi, împãrþiþi pe
cinci comisii de lucru: administrativbisericeascã; cultural-educaþionalã;
economicã, bugetarã ºi patrimonialã;
social-filantropicã ºi organizatoricã;
juridicã ºi de validare. Adunarea analizeazã
dãrile de seamã anuale ale fiecãrui sector
al Episcopiei ºi aprobã proiectele ce
urmeazã a fi desfãºurate.
Pr. Marian Alin Giginã

Focul poate provoca adevãrate dezastre
În cursul zilei de marþi, 14 iunie a.c., trei echipaje de pompieri din cadrul
Detaºamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu trei autospeciale de lucru cu
apã ºi spumã pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un adãpost de animale în
localitatea Dâlbociþa din comuna Ilovãþ.
La sosirea pompierilor militari, animalele din gospodãrie au fost salvate.
incendiul se manifesta generalizat la un Au ars un adãpost de animale (grajd), cinci
adãpost de animale ºi la mai multe anexe anexe gospodãreºti, cinci saivane de oi,
gospodãreºti, aparþinând mai multor ºapte tone de plante furajere ºi 31 metri
proprietari, riscând sã se extindã la cubi lemn de foc.
construcþiile aflate în imediata apropiere.
Cauza probabilã de izbucnire a incendiului
Pompierii mehedinþeni au depus eforturi a fost determinatã de crearea din culpã a
susþinute, timp de circa cinci ore, pentru a condiþiilor de a genera incendiu, motiv pentru
limita ºi stinge incendiul, care, din cauza care proprietarul a fost sancþionat
vântului puternic, risca sã se extindã cu contravenþional pentru nerespectarea
repeziciune. La intervenþie au participat ºi mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor.
voluntari ai Serviciului Voluntar pentru
Facem apel la cetãþeni sã conºtientizeze
Situaþii de Urgenþã Ilovãþ, împreunã cu cã focul, scãpat de sub control, poate
primarul comunei ºi ºeful SVSU. În urma produce pagube materiale însemnate sau
incendiului nu s-au înregistrat victime, iar
 continuare în pag. 4
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Simpozion naþional Aniversar: ªtefan ODOBLEJA (1902-1978),

120 de ani de la naºterea savantului - Bucureºti, 18 iunie 2022

Evenimentul aniversar Obobleja a avut loc în cadrul Muzeului Naþional
“Prof. Ing. DIMITRIE LEONIDA”.
Organizarea s-a fãcut, sub patronajul
ºi grija Muzeului Naþional tehnic, prin
doamna director Laura Maria Albani,
muzeograf principal Mioara
Zamfirescu, a Fundaþiei ªtefan
Odobleja, cu participarea deosebitã
a preºedintelui ªtefan ODOBLEJA Jr.
ºi în mod deosebit de Academia
Oamenilor de ªtiinþã din România
(OAªR)-Academician Sorin Riga.
Lângã masa prezidiului, s-a realizat
o Expoziþie de carte cu tema: Viaþa,
opera ºi prioritãþile mondiale ale
savantului român col. dr. med. ªtefan
ODOBLEJA, membru post-mortem al
Academiei Române (1902-1978),
realizatã de Col. (ret) ing. Dãnuþ-Puiu
ªerban. La Expoziþia de carte, a fost
adãugatã ºi o gravurã în marmurã,
realizatã dupã o fotografie a
savantului din 1942. Gravura a fost
donatã de autor muzeului, alãturi de
alte exponate ce cuprind expunerea
ªtefan Odobleja din muzeu.
Deschiderea a fost fãcutã de

participanþilor ºi succes deplin
lucrãrilor Simpozionului Aniversar.
Din pãcate, cu regret a subliniat, cã
s-ar putea sã fie printre ultimele
manifestaþii de acest gen gãzduit
Muzeul Leonida, din cauza închiderii
în urmãtoarele luni a muzeului, cu
disponibilizarea personalului ºi
rãmãnerea sub pazã pe o perioadã
nedefinitã. Este opþiunea Societãþii
Electrica SA, cãruia îi este
subordonatã administrativ. Cu toate
cã întreaga clãdire este monument
istoric B-II-m-B-199461, înfiinþat în
1909 cu un impresionant inventar de
peste 65.000 piese din domeniul
mecanica, electricitate, chimie,
energie nuclearã, minerit, energeticã,
telecomunicaþii, hidraulicã,
aerospaþiale etc, cu o suprafaþã de
expunere potenþialã de 4.500 m.p.,
se doreºte închiderea lui definitivã ºi
implicit dispariþia tezaurului tehnic de
creaþie al poporului Român, forþa
creatoare ºi dinamizatoare a ultimului
secol. De 7 ani se încearcã stoparea,
dar fãrã succes. Haideþi sã nu ne
pierdem identitatea naþionalã tehnicã

cuvântarea doamnei director Laura
Maria Albani, ce a urat bun venit

ºi creatoare ºi sã putem arãta ºi pe
viitor nepoþilor noºtri evoluþia

creativitãþii tehnice a Românilor! Sã
luãm atitudine de stopare a închiderii
Muzeului Dimitrie Leonida!
A urmat prezentarea filmului Interviu ªtefan Odobleja-, (ultimul
interviu al marelui savant, creatorul
Psihologiei consonantiste - 1938),
acordat marelui jurnalist Aristide
Buhoiu, cu patru luni, înainte de
decesul savantului.
S-a continuat cu o prezentare a
biografiei Col. Doctor ªtefan
Odobleja de muzeograf principal
Mioara Zamfirescu din cadrul
muzeului “- D. Leonida”. Domnul
ing. ªtefan Odobleja Jr. a prezentat
cu nostalgie, momente din copilãria
sa ºi ceilalþi ani petrecuþi alãturi de
tatãl sãu, într-o notã aparte de
rememorare afectivã cu pãrþile bune
ºi pãrþile deosebite ºi presiunile la
care a fost supus tatãl sãu în
perioada comunistã.
Prof. Istoric Domniþa Raþiu, a
prezentat lucrarea - În apãrarea
savantului ªtefan Odobleja,
fondatorul Ciberneticii, primitã în
mod deosebit de favorabil de
cãtre asistenþã.
În continuare, domnul Col. Dr.
Nicolae Popescu, a fãcut prezentare
o de carte în premierã, “UN VIZIONAR
ROMÂN ÎN ªTIINÞA ªI CULTURA
MONDIALÃ”-Concepþia lui ªtefan
Odobleja (1902-1978) progres în
transdisciplinaritate. Prefaþa a fost
fãcutã de Acad. Sorin Riga (AOªR).
Autorul a prezentat în rezumat
conþinutul cãrþii. Cartea este rodul
unei munci de cercetare a operei ºi
lucrãrilor marelui savant ªtefan
Odobleja. S-au purtat discuþii pe
marginea prezentãrii, a aplicaþiilor în

medicinã a teoriilor lui Odobleja.
Col. Dr. Psiholog Tudorel Butoi,
a prezentat cu nostalgie fireascã,
amintirile despre savantul
Odobleja, având privilegiul de al
cunoaºte, dar copil fiind nu a putut
comunica la valoarea intrinsecã a
regretatului Odobleja. De
asemenea, a susþinut o pledoarie
legat de identificarea în premierã a
vinovãþiei persoanelor suspecte de
omucidere cu ajutorul întrebãrilor
ºi reacþiilor somatice înregistrate cu
detectorul de minciuni.
Fonoscopia, O nouã metodã de
explorare clinicã, ªtefan Odobleja
1935, a fost tema susþinutã exemplar
de Acad. Sorin Riga ca - fenomen de
rezonanþã, PSIHOSOMATICA
(Psihologia consonantistã),
PSIHOLOGIA CUANTICÃ -elemente
cu aplicaþii în medicinã. Au fost alãturi
la prezentare ing. Eugen Vasile
(DLMES-CRIFST, Academia
Românã), Col(ret) Dãnuþ Puiu ªerban
(vicepreºedinte DIT-CRIFST,
Academia Românã). Aceastã
prezentare, a generat discuþii cu
auditoriul, fiind un element deosebit
de incitant al simpozionului.
Concluziile Simpozionului
Naþional Aniversar, savantul “ªtefan
Odobloja”-120 de ani de la naºtereiunie 2022, au fost susþinute de
Director Laura Maria Albani ºi
Acad. Sorin Riga-AOSR.
Cuvântul de închidere al
“Simpozionului savantul ªtefan
Odobleja” l-a avut ing. ªtefan
Odobleja Jr-preºedintele Fundaþiei
ªtefan Odobleja, ce a mulþumit
organizatorilor ºi participanþilor
pentru reuºita aniversãrii, iar în
octombrie vor fi aºteptaþi la Drobeta
Turnu-Severin, mai multe persoane
interesate de viaþa ºi opera marelui
savant, de a duce mai departe
idealurile lui ºi cât mai mulþi tineri,
iar anul viitor muzeul Dr. Leonida sã
funcþioneze, spre binele ºi propãºirea
tezaurului stiinþific pe care-l
gãzduieºte cu dragoste ºi dãruire.
A urmat o vizitã a muzeului, care te
impresioneazã la modul absolut de
capacitatea inventivã a neamului
românesc!
Autor: Ing. Stancu-ªtefan Rãchitan
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71 de ani de la „Rusaliile negre” - Foºtii deþinuþi politic,
deportaþi în Bãrãgan, au fost pomeniþi la Severin

O delegaþie a Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei formatã din
pãrintele Mihai Zorilã - vicar eparhial
al Episcopiei Severinului, pãrintele
Adrian-Antonie Olarean - consilierul
administrativ al Episcopiei ºi pãrintele
Ionuþ ªtefan - inspectorul bisericesc
eparhial, a oficiat slujba parastasului
pentru sufletele tuturor mehedinþenilor
ce s-au mutat la Domnul ºi au trecut
prin grele încercãri în timpul
deportãrilor ºi strãmutãrilor de
amploare în Câmpia Bãrãganului din
18 iunie 1951.
La monumentul din parcul
Dragalina, membri ai asociaþiei au
înãlþat timp de câteva minute,
împreunã cu preoþii, rugãciune în
memoria celor apropiaþi ai lor care
au pierit în timpul regimului
comunist fãrã sã fi avut vreo vinã ºi
au depus jerbe de flori.

Dupã slujba parastasului, Pãrintele
Mihai Zorilã a pus la inimile celor
prezenþi un cuvânt de aducere aminte
de înaintaºii noºtri ce au fost deportaþi
acum 71 de ani. Preacucernicia sa
a amintit ºi de elitele acestui judeþ,
oameni de culturã, ce au fost
deportaþi fãrã a avea vreo vinã în
Câmpia Bãrãganului.
Doamna Ileana Mateescu,
preºedintele Asociaþiei Foºtilor
Deþinuþi Politici ºi Deportaþi în
Bãrãgan, le-a vorbit celor prezenþi
despre acele momente de grea
suferinþã ce s-au întâmplat în noaptea
de Rusalii, 18 iunie 1951, ºi în zilele
ce au urmat, despre greutãþile
întâmpinate de cei deportaþi de când
au fost luaþi, fãrã voia lor din casele
lor, la care cu multã muncã au trudit,
ºi duºi în câmpia Bãrãganului ºi
lãsaþi sub cerul liber.
Deportãrile în Bãrãgan
au fost o acþiune de
amploare întreprinsã de
regimul comunist din
România, cu scopul de a
reloca forþat populaþia care
locuia pe o razã de
aproximativ 25 km de
graniþa cu Iugoslavia, din
judeþele Timiº, CaraºSeverin ºi Mehedinþi în
Câmpia Bãrãganului.
Ziua de 18 iunie 1951
reprezintã pentru istoria
poporului nostru o zi de
mare tristeþe ºi durere
pentru sute ºi mii de
români ºi aºa va rãmâne
în veci. A fost o zi neagrã
a deportãrilor, întrucât

suferinþa înduratã atunci ºi în anii ceau urmat nu va putea fi uitatã niciodatã
de întreg poporul român.
În Bãrãgan aceºti oameni nu au uitat
nicio clipã cine sunt ºi nici de unde
au fost smulºi cu forþa, purtându-ºi
cu demnitate cãtuºele deportãrii ºi
credinþa în Dumnezeu. Acum 70 de
ani cei mai buni gospodari, floarea
intelectualitãþii au fost lãsaþi în stepa
Bãrãganului, sub cerul liber, fãrã
agoniseala strânsã de o viaþã.
 Urmare din pag. 2

Experienþa amarã ºi plinã de
suferinþã este plinã de suferinþã, este
încã vie în sufletele celor care au trãito. E o datorie a noastrã de a reface
simbolic solidaritatea unei
comunitãþi, unite în primul rând prin
amintire dar ºi prin faptul cã în
situaþiile tragice pe care le-au
traversat mobilizarea în faþa greului
ºi ajutorul celorlalþi au fost condiþii
ale supravieþuirii.
Pr. Marian Alin Giginã

Focul poate provoca...

poate pune în pericol chiar viaþa
persoanelor. Atragem atenþia cã în
condiþii de vânt puternic, flãcãrile îºi
pot schimba direcþia, riscând sã se
propage la gospodãrii.
Arderea vegetaþiei uscate ºi a resturilor
vegetale este STRICT INTERZISÃ dacã
nu se impune ca mãsurã fitosanitarã,
pentru prevenirea rãspândirii unor boli
sau dãunãtori specifici.
Pentru a preveni izbucnirea unor
incendii, ca urmare a folosirii focului
deschis pentru igienizare, I.S.U.
Mehedinþi reaminteºte cetãþenilor cã
arderea se executã:
- în condiþii meteorologice fãrã vânt;
- numai pe timp de zi, sub

supraveghere permanentã;
- în zone, care sã nu permitã
propagarea focului la fondul forestier
sau construcþii ºi sã nu afecteze
reþelele electrice ºi de comunicaþii.
Arderea resturilor vegetale, a
deºeurilor ºi altor materiale
combustibile, fãrã obþinerea
permisului de lucru cu foc deschis
- emis de Primãrie, cu avizul Gãrzii
de Mediu, ºi fãrã luarea mãsurilor
pentru împiedicarea propagãrii
focului la vecinãtãþi constituie
contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amenda de la 1.000 la 2500 lei.
COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE
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La nunta unui DAC
Mai existã oameni care nu au uitat
tradiþiile populare româneºti atunci
când vine vorba de o nuntã. ªi dacã
acest tradiþii mai sunt îmbinate cu
spiritul dacilor, ceea ce iese nu poate
fi decât o încântare. Un astfel de
ritual de nuntã a avut loc în comuna
Cireºu, avându-i în centrul atenþei

pãstreazã vii aici obiceiurile
strãvechi, ritualul sacru al nunþii ºi
combinã inteligent tradiþia
popularã cu spiritul neînfricat, al
primilor noºtri strãmoºi, dacii. O
astfel de nuntã tradiþionalã a avut
loc la Cireºu, unde totul a strãlucit
în lumina respectãrii obiceiurilor

pe mirii Mariana ºi Gicã Predoni.
Doar respectul pentru pãstrarea
vie a tradiþiilor ºi obiceiurilor lãsate
de strãmoºii noºtri menþin spiritul
ºi identitatea acestui popor mândru
ºi neînfricat. O nuntã tradiþionalã
româneascã a uimit participanþii, în
peisajul generos de pitoresc de la
Cireºu. Oameni ai muntelui

populare, pana la cel mai mic
detaliu. Gicã ºi Mariana Predoni sau cãsãtorit dupa tradiþia
româneascã, în costume populare
ºi în cortul întins pe poianã, cu
bucate autentice româneºti
pregãtite în casã, chiar de mâna lor.
ªi pentru cã Gicã este un cunoscut
angajat al Geoparcului Platoul

În perioada 18-19 iunie a.c.,
poliþiºtii Compartimentului Analiza ºi
Prevenirea Criminalitãþii, alãturi de
jandarmi din cadrul Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Mehedinþi ºi
specialiºti ai Centrului de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog
Mehedinþi au desfãºurat activitãþi
informative în zona turisticã Dubova,
pe linia prevenirii consumului de
substanþe psihoactive.
De asemenea, structurile
operative din cadrul Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Mehedinþi au
desfãºurat activitãþi pe linie rutierã
pentru combaterea consumului de
substanþe interzise la volan.
Prin acest tip de activitãþi, poliþiºtii

ºi specialiºtii antidrog le-au adresat
recomandãri tinerilor referitoare la
prevenirea consumului de droguri ºi
consecinþele acestora asupra
sãnãtãþii, punând accent atât pe
influenþa negativã pe care o poate avea
un anturaj nepotrivit, cât ºi pe
repercusiunile consumului de
droguri, precum:
- Sub influenþa drogurilor nu îþi poþi
aminti cu exactitate ce ai fãcut, poþi
produce accidente;
- Toate drogurile modificã starea ºi
funcþionalitatea creierului, alterând
funcþiile normale ale structurii
cerebrale;
- Drogurile afecteazã voinþa ºi
autocontrolul;

Activitãþi preventive ºi de combatere a
consumului de substanþe psihoactive

Joi, 23.06.2022, începând cu ora 13,00, la Cãminul Cultural Sviniþa,
judeþul Mehedinþi, are loc o întâlnire la nivel înalt, între oficialitãþi
guvernamentale si reprezentanti ai administraþiilor publice locale din
judeþele Mehedinþi ºi Caraº - Severin, din partea României ºi
oficialitãþi similare din partea Serbiei.
Vã aºteptãm cu drag!

Mehedinþi, colegii l-au onorat cu
prezenþa ºi au fost încântaþi de
magia clipelor petrecute în
compania unui mire ce s-a îmbrãcat
chiar în costum de dac. Gicã
Predoni, cãruia prietenii îi spun
DACUL, este sculptor popular ºi

graþie talentului sãu, a fãcut parte
chiar din echipa ce a sculptat chipul
lui Decebal în stânca de la Mraconia.
La nuntã a fost prezentã ºi
vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Ramona Cupã.
 Romeo Crîºmaru

- Drogurile te îndepãrteazã de o valoare de 0,76 mg/l alcool pur
familie, de ºcoalã, de colegi.
în aerul expirat, acesta fiind condus
*Exemplu*:
la o unitate medicalã pentru a-i fi
La data 19 iunie a.c., ora 03:50, prelevate mostre biologice în
poliþiºtii din cadrul Poliþiei vederea stabilirii alcoolemiei.
Municipiului Orºova au depistat, în În cauzã a fost întocmit dosar penal,
trafic, un tânãr de 22 de ani, din sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de
comuna Cârcea, judeþul Dolj, în timp conducerea unui vehicul sub influenþa
ce conducea un autoturism pe D.N. alcoolului sau altor substanþe.
57, în localitate Dubova, dupã ce a
Astfel de activitãþi vor fi
consumat bãuturi alcoolice.
desfãþurate pe întrega perioadã a
Conducãtorul auto a fost testat vacanþei, dar ºi în zilele urmãtoare.
cu aparatul alcooltest care a indicat  Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (41)
La bacalaureatul 2022, s-au
înscris “puþin peste 126.000 de
candidaþi”, conform declaraþiei dlui
ministru Câmpeanu, asta în condiþiile
în care, prin comparaþie cu anii
precedenþi, totalul celor înscriºi vorbim de elevii din seria de
absolvenþi ai anului respectiv - a fost
mereu descrescãtor, apud aceeaºi
sursã: în 2021, au fost 133.000, iar
în 2020, puþin peste 155.000. Cauza,
zice dl ministru, ar þine de pandemia
de Covid-19, care a dus la
învãþãmântul online, iar elevii nu sau putut pregãti cum trebuie, de
unde, mulþi ºi-au ºoptit atunci în
barbã precum Baiazid în faþa nãvalei
cavalerilor de la Malta, bã, frate,
decât nepregãtit ºi cu Bac-ul cãzut,
mai bine fãrã Bac! ªi nu s-au înscris
salvându-ºi onoarea de absolvent,
lãsând-o sã fie… “reperatã” într-o
ediþie viitoare a Bac-urilor, cã doar
sunt câte douã sesiuni pe an! Numai
cã, ghinion, elevii din sesiunile
anterioare nu s-au prea îngrãmãdit
la sesiuni viitoare, cã numãrul celor
înscriºi per total a fost tot mai mic,
la fel fiind ºi situaþia celor din serii
de absolvenþi anterioare. Deci, unde
este rezolvarea cauzei de tip
pandemic prin înscrierea în sesiuni
ulterioare, cum lansam noi ipoteza?
Cã nu e!
Spre exemplu, la Bac-ul 2022, sau înscris per total 126.454 elevi, din
care 111.329 din seria curentã,
2022, ºi 15.125 din serii anterioare
- nu se precizeazã care serii, aºa, de
amorul artei, ca sã ºtim câþi ar fi din
seriile 2020 ºi 2021, alea cu Covidul ºi cu online-ul! Statistica aratã,
însã, cã nici mãcar cei înscriºi nu sau prezentat cu toþii la prima probã,
cea de limba românã, mai exact,
2.453 elevi nu au venit la sãlile de
examen, ca sã nu mai punem ºi pe
cei 39 eliminaþi pentru fraude. Aºadar,
avem a scãdea din 126.454 înscriºi
pe cei neprezentaþi, ºi rãmânem cu
124.001, din care dacã mai scãdem
39…
La proba a doua, matematicã/fizicã/
istorie, a fost cam la fel, ca de obicei,
la fel, la cea de a treia, deci numãrul
celor efectiv înscriºi ºi prezentaþi la
examenul de Bac 2022 a fost undeva
în jurul a 120.000 elevi. Din aceºtia,

evaluând statistic anticipat, vor
promova cam 75 la sutã, deci,
undeva la 90.000 elevi bacalaureaþi,
promoþia curentã plus din câteva
anterioare.
Interesant ar fi sã aflãm dacã
absolvenþii 2022 s-au înscris cu toþii
la Agenþiile de Ocuparea Forþei de
Muncã Judeþene spre a intra în platã
pentru “ajutorul de ºomaj”, dupã
cum prevede legea. Nu ºtim, însã,
dacã, “ajutorul” acesta are legãturã
cu neînscrierea la bacalaureat,
probabil cã nu, pentru cã, dacã vrei
bacalaureat, te duci la examen, nu te
obligã nimeni altfel! Banii, însã,
“ajutorul” este obligatoriu prin lege,
cã fãrã bacalaureat trãieºti, dar fãrã
bani, poþi? Cã nu poþi! Dar nu
comentãm aici protecþia socialã, cã
ºi-aºa e vai de capul ei pe la noi prin
România, ºi asta!
Iote, mai bine ne ducem la Kiev, ºi
urmãrim cum fu reflectatã în presa
occidentalã vizita “celor patru cavaleri
ai pãcii europene ºi mondiale”,
preºedintele Emmanuel Macron,
Franþa, preºedintele Mario Dragi,
Italia, cancelarul Olaf Sholtz,
Germania ºi preºedintele Klaus
Werner Iohannis, România. ªi când
citim titlurile, nu-i regãsim acolo
decât pe primii trei, cei din Franþa,
Italia, Germania, al nostru… ah, ba
da, apare într-un subtitlu, iar în alte
jurnale, menþionat ca pe vremuri, la
rubrica “ºi alþii”, în contextul
articolelor privind întâlnirea cu
Zelenski, acest rãsfãþat al rãzboiului
mondial cu numãrul de ordine III,
nedeclarat oficial. Rãzboiul, nu
Zelenski, preºedintele-actor
ucrainean!
Acum, judecãm: jurnaliºtii
semnatari ai articolelor respective ori
erau supãraþi pe preºedintele nostru
ºi l-au fãcut scãpat din ochii
tastaturilor la redactarea materialelor,
ori nu au bacalaureatul luat, cã prea
au scãpãri la numãratul preºedinþilor!
Din dilema asta, nu cred cã ieºim
decât dupã reforma bacalaureatului!
Sau a Ministerului educaþiei? Sau a
Educaþiei? Sau a Guvernului? Ori, sã
nu zic vorbã mare, a României?!
Ale naibii dileme, trileme ºi…
patruleme!
C. OVIDIU

23 - 29.06.2022

Egali în mediocritate?!
Cei mai în vârstã poate îºi aduc aminte, era o snoavã, cam
aºa: „Ce face un om când nu are ce face? Se dezbracã ºi-ºi pãzeºte
hainele!” Rezolvaserãm toate problemele din învãþãmânt ºi ne
rãmãsese una, aceea cu premierea copiilor! ªi dã-i dezbatere! Mai
importantã decât alte recente hotãrâri: o singurã medie anualã, fãrã
teze, fracþionarea anului ºcolar - pe criteriul „pauzele lungi ºi dese,
cheia marilor succese!?”- , programarea aleatorie a vacanþelor…
Învãþãmântul preuniversitar stã pe nisipuri miºcãtoare. Îmi pare cã a devenit
o caleaºcã scãpatã de sub control. Desele schimbãri, calchierea unor sisteme
din alte þãri, societãþi care au alte mentalitãþi, alte tradiþii, altã dotare, alte
programe, alte cadre didactice, aproape au destructurat un sistem pe baza
cãruia, totuºi, þara noastrã a evoluat. Pentru cã trebuie sã recunoaºtem cã
fãrã un învãþãmânt primar, gimnazial, liceal de valoare nu putem avea un
învãþãmânt superior de succes, nu putem avea cercetare, nu putem avea
valoare. Este temelia unei construcþii pe care ne-o dorim solidã.
Dar doream sã vã invit sã ne gândim împreunã la acest „amãnunt” cu
privire la festivitãþile de premiere, de fapt, la evaluarea, la notarea elevilor,
la clasamentul lor. Sunt necesare, sunt inutile, sunt discriminatorii, cum
sunt ele? De ce ºi pe cine deranjeazã? Am citit amintirile unor foºti copii
care au fost defavorizaþi de învãþãtori, de profesori ºi nu au ajuns sã ia
premiu cu coroniþã. Urât! Notã proastã pentru aceste cadre didactice. Alþii
spun cã elevii cu rezultate slabe vor fi fiind frustraþi. Pãi de ce? Cã nu iau
premiu sau pentru cã nu învaþã? Cã unii elevi sunt foarte buni numai la
anumite materii. Excelent! Sã fie premiaþi pentru performanþa lor. De ce sã
nu promovãm meritocraþia? Cine împiedicã pe cine sã-i evidenþiem ºi pe
„enciclopediºti” (ce frumos ar fi!) ºi pe aceia excepþionali pe un anumit
domeniu?! De ce ºi cum s-ar supãra? Pe cine dorim sã protejãm? Cum
sunt stimulaþi copiii sã înveþe mai mult? Cum învaþã competiþia realã?
Cum se recunosc, cum se apreciazã ca valori? E adevãrat, se întâmplã ca
în unele cazuri premierea sã nu þinã seama de calitãþile elevului, ci de ale
pãrintelui! (Nici cadrele didactice nu sunt toate un lan de grâu fãrã neghinã!)
Dar pentru aceste accidente nu trebuie sã facem rãu tuturor copiilor!
În majoritatea familiilor, copiii ºtiu cã fiecare om munceºte, cã
pãrinþii lor merg la serviciu –la stat sau la privat - ºi pentru munca
prestatã primesc un salariu. Cine munceºte mult ºi bine are mai mult.
(ªtiu ce gândiþi. Dar sper cã zilele pe care le trãim azi sunt un accident
în evoluþia societãþii noastre.) Copiii aflã cã munca lor este învãþãtura.
Pentru aceastã muncã sunt recompensaþi cu note, salariul lor. La
sfârºitul anului, cine a muncit mai mult ºi mai bine primeºte
recunoaºterea comunitãþii, un premiu, o diplomã, o menþiune.
Pe cine deranjeazã concurenþa, competiþia între copii? Dacã nu-i
exageratã, ambiþia este o calitate. Fãrã efort nu existã succes.
 Mioara Vergu
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A treia ediþie a Festivalului de Film Românesc din
Washington s-a încheiat: 3.000 de spectatori,
8 zile, 12 filme ºi 13 invitaþi din România
Aproape 3.000 de spectatori au
participat la cea de a treia ediþie a
Festivalului de Film Românesc din

Washington, intitulat “Reinventing
Realism - New Cinema from
Romania”, festival devenit cel mai
mare eveniment de promovare a
cinematografiei naþionale derulat în
spaþiul nord-american. În acest an,
festivalul a fost dedicat sãrbãtoririi
a 25 de ani de la lansarea
Parteneriatului Strategic dintre
România ºi Statele Unite, important
reper ale relaþiilor bilaterale dintre
cele douã þãri.
Organizat de Ambasada
României la Washington ºi
Institutul Cultural Român din New
York, în parteneriat cu
cinematograful istoric Miracle
Theatre, cel mai vechi aflat în
funcþiune din capitala americanã ºi
cu sprijinul generos al Bãncii
Transilvania, Festivalul de Film
Românesc (RFF 2022) s-a derulat
în perioada 3-19 iunie 2022, de-a
lungul primelor trei weekend-uri
ale lunii iunie ºi a beneficiat de
prezenþa a 13 invitaþi din România

care au rãspuns la întrebãrile
publicului dupã proiecþii.
Cele 12 filme prezentate în cadrul
festivalului sunt
printre cele mai
premiate
ºi
apreciate producþii
cinematografice
ale ultimilor doi
ani: “Crai nou”,
regia
Alina
G r i g o r e ;
“Berliner”, regia
Marian Criºan;
“Cãutãtorul de vânt”, regia Mihai
Sofronea; “Câmp de maci”, regia
Eugen Jebeleanu; “Marocco”, regia
Emanuel Pârvu; “Neidentificat”,
regia Bogdan George Apetri;
“#dogpoopgirl”, regia Andrei
Huþuleac; “Luca”, regia Horaþiu
Mãlãele; “Om câine”, regia ªtefan
Constantinescu; “Lebensdorf”,
regia Valentin Hotea; “Ot to
barbarul”, regia Ruxandra
Ghiþescu, ºi “Miracol”, regia
Bogdan George Apetri.
Invitaþii celei de a treia ediþii a
Festivalului au fost: criticul de film
Mihai Fulger, curator al RFF 2022;
regizoarele: Alina Grigore, Ruxandra
Ghiþescu; regizorii: Marian Criºan,
Mihai Sofronea, Bogdan George
Apetri, Andrei Huþuleac, Horaþiu
Mãlãele; actriþele: Andreea
Grãmoºteanu, Ioana Flora, Ioana
Bugarin ºi actorii: Bogdan Farcaº ºi
Bogdan Mãlãele.
Ambasada României în Statele
Unite ale Americii

COMUNICAT DE PRESÃ

24 iunie - Ziua Universalã a Iei
Vineri, 24 iunie, în România ºi în comunitãþile româneºti din
întreaga lume este marcatã Ziua Universalã a Iei.
Ziua de 24 iunie coincide cu Sãrbãtoarea Sânzienelor, aluzie la faptul
cã, în tradiþia noastrã popularã, acestea erau îmbrãcate în ii. Este cãmaºa
care ne duce în trecut ºi scoate la luminã simbolurile româneºti.
“Ia” înseamnã legãtura cu bunicii ºi strãbunicii care au purtat-o cu
demnitate ºi mândrie. O purtãm ºi noi astãzi cu mândrie ºi sperãm cã
peste sute de ani, nepoþii ºi strãnepoþii noºtri sã continue sã o poarte.
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier organizeazã vineri, 24 iunie, de Ziua
Iei, în Parcul Arheologic, cea de-a IV- a ediþie a Festivalului “Bucurãte, RomânIE !”, în parteneriat cu Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”.
Manager, Prof. Doiniþa Mariana Chircu

anunþuri

Vând casã cãrãmidã, la 6 km de oraºul Strehaia, compusã din 4
camere + 1 camerã, hol, 3 terase (una închisã), baie (fosã septicã), dotatã cu maºinã
de spãlat automatã, apã caldã (boiler electric), bucãtãrie, dotatã cu combinã frigorificã,
aragaz, cuptor cu plitã electricã, instant Delimano, sobã cu plitã, cãmarã, beci (butoaie,
damigene 50 ºi 25 litri), gresie, faianþã (bucãtãrie, baie, hol ºi terase), magazie, hambar,
curte + grãdinã, mari, 2 surse de apã. Telefon contact 0722216893
Vând casã cu 2 camere, construcþie nouã, cu 1000 mp teren cu pruni ºi salcâmi,
împrejmuit cu gard de fier, loc puþin de grãdinã ºi asfalt pânã la poartã în localitatea
Ghelmegioaia, judeþul Mehedinþi. Preþ acceptabil. Relaþii la telefon 0753144913.
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Autorizaþie la coteþe ºi cuibare

Guvernul bagã iar spaima în
orãtãniile din curtea þãranului
român! Multã vreme am crezut cã
e vorba doar despre incompetenþã
în cazul guvernelor. Îmi e din în ce
mai clar cã aceste teribiliste
marionete pe posturi de guvernanþi
dau ascultare poruncilor venite de
la casapii UE, care se identificã pînã
la contopire cu asasinii la
comandã. ªi în UE ºi la noi acasã,
totul este politicã de clan! Porci, nu,
gãini, nu, raþe ºi gîºte, nu! Cu ce
va trãi þãranul român? Ce vor
mînca românii? Lãcuste, carne
artificialã dupã reþeta lui Bill Gates?
Ceai ºi lecturi din Platon sau cu
cîte un porc pîrlit la televizor.
Uniunea Europeanã numãrã din
nou orãtãniile din curtea þãranilor,
pentru cã unor entitãþi europene le
picã greu la stomac carnea curatã
de pasãre crescutã în aer liber. Au
arsuri mari la exporturi ºi, rînd pe
rînd, încep sã interzicã ouatul în
cuibarele româneºti. Ostracizarea e
o lecþie democraticã, iar sãrãcia ºi
criza alimentarã, realitãþi crunte!
Aºadar, nici gãina, nici porcul
românesc nu vor mai fi ce-au fost.

Dacã þãranul român, strîns cu uºa
de statul paralel, vrea sã mai audã
un cotcodac ºi un guiþat în ogradã,
trebuie sã se supunã legilor emise
de porcii din Guvern, de „cocoºii
galici” ai trupelor de ocupaþie sau
de curcile plouate precum Ursula
NuºtiuCum. Românul n-are voie
sã creascã mai mult de cinci porci
ºi 50 de gãini. Dacã are aceste
exemplare în bãtãturã, trebuie sã le
înregistreze, pe dumnealor,
orãtãniile, la registrul comerþului.
Altfel, dã peste bietul þãran român
o epidemie de pestã porcinã
africanã ºi o gripã aviarã, precum
covidul peste om. Toate astea
amintesc de greii anii postbelici ºi
„cotele” obligatorii, care acum par
glume în comparaþie cu ceea ce ni
se pregãteºte. O ordonanþã de
urgenþã nãºitã de guvernul unui
drogat, pe fondul etichetei false de
pestã porcinã, spune cã þãranul
român nu va mai putea creºte porci
dacã nu ºi-i înregistreazã într-o
bazã naþionalã de date, hrãnindu-i
doar cu furaje ºi dezinfectîndu-ºi
încãlþãmintea la intrarea în coteþ.
Mãsurile de protecþie împotriva
pestei porcine, care au masacrat
sectorul suinelor, a fãcut ca
România sã importe peste 80% din
carnea de porc necuratã din afarã.
Asta da, porcãrie! Guvernamentalã,
UE-isto-Globalistã.
Gãinile, raþele, curcile ºi gîºtele
nu scapã nici ele de asasinatele la
comandã. Dacã þãranul român nu
are autorizaþie la coteþe ºi cuibare,
adio ouã proaspete! În Franþa, de
pildã, creºterea gãinilor în curte þine

de tradiþia ºi patrimonialul lor
naþional, dar gãinarii Guvernului au
trecut la distrugerea sectorului
avicol din România. La pãsãret
stãteam bine ºi exportam carne de
pui, dar maestru-l(Mã)Ciucã vrea
sã scape þara de
gãinaþ, ca sã ne
protejeze, vezi,
Doamne, de aviarã.
Legea porcului, legea
ouãlelor stresate,
legea
creºterii
gãinilor, raþelor ºi
gîºtelor,
legea
prunelor uscate în
Parlamentul
European. Cam astea
sînt legile din
cuibarul UE! Acolo se
clocesc toate ouãle
stricate! Cu orãtãniile
din Guvern care se
dau cocoºi în faþa
Uniunii, ce-ar trebui
sã facem? Sã dãm
drumul vulpilor peste
ele? Unde mai punem
cã dupã tot rãzboiul
Guvernului împotriva orãtãniilor
domestice, vor fi aduse din import,
în caserolã, la preþuri ridicate la
pãtrat, ouã, gãini, gîºte, nestresate,
dar îngrãºate cu chimicale. Oare cu
ce instrumente mãsoarã mai marii
UE gradul de stres al oului sau al
cãrnii? Probabil, le ascultã cu
urechea, cei într-o ureche.
La cît sînt de sãraci românii, nui mai intereseazã cît de stresate sînt
ouãle, carnea sau dacã au în curte
orãtãnii euro5! Protejarea împotriva
aviarei este motivul unei crize
artificiale, care sã punã pe butuci
sectorul avicol românesc, pentru cã
nu cotcodãceºte în limbaj UE, în
favoarea importurilor de gãini care se
ouã mai scump în hipermarcheturi,
în favoarea cãrnii din import cu gust
de iascã, pentru care gãinarii noºtri
au primit porunca. Ba cã ouãle sînt
stresate, ba cã nu trebuie sã facem
zgomote în preajma coteþului cu
porci, altfel porcii se streseazã ºi
carnea nu mai e fragedã! De-aia dorm
mamelucii în Parlamentul
dîmboviþean, copiind-uºi confraþii
din taraba bruxellezã. Sã pãstreze

liniºte pînã la primul salariu boieresc.
Nu mai ºtie cum s-o mai dea
românul, atîta timp cît dulãii cei mari
nu vor pleca de la mãcelãrie, de lîngã
ciolane.
Ce-i mai rãmîne þãranului român?

Ceapa, usturoiul, verdeþurile de
grãdinã, dacã nu cumva vine directivã
de la UE cã ºi acestea polueazã sau
sînt suferinde de stres, pentru cã
rãsar ºi cresc sub cerul liber, sub
alerte meteo de cod portocaliu.
Despre nivelul de trai stresat la
maxim al românului nu
cotcodãcesc gãinarii din Guvern,
care cheltuiesc fãrã stres pe
înarmare, comenzi de armament
destinate Ucrainei, pe cazarea
gratuitã a refugiaþilor, pe ajutoarele
trimise Ucrainei din fondurile de
rezervã ale României ºi, mai nou,
refuzate de tarlaua lui Zelenski, pe
simbriile speciale ale muºteriilor
lor ºi pentru cele peste zece mii de
pensii speciale. Legile sînt fãcute
sã protejeze animalele de colecþie
ale Parlamentului, Preºedinþiei,
Guvernului, Parlamentului ºi
Justiþiei! Dacã i-am trimite pe toþi
cei vinovaþi de trãdarea intereselor
naþionale la „coteþ” ar fi pace ºi loc
de trãit pentru toþi!
Aranjament grafic - I.M.
Maria Diana Popescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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Politicienii de la Guvernare nu au soluþii, dar rãmân la putere
Nu mai este vreun dubiu cã
politicienii aflaþi acum la Guvernare nu
au soluþii pentru situaþia economicã a
þãrii. Au lãsat preþurile sã urce
exponenþial la toate categoriile de
produse cu excepþia celor plafonate la
gazele naturale ºi la electricitate. În rest,
este dezastru legat de preþurile la
combustibil ºi la alimentele de bazã ºi
de toate felurile. Nimeni nu a dat un
rãspuns de unde vine inflaþia, cum de
s-a ajuns la aceastã crizã energeticã,
alimentarã ºi economicã în general.
Pare cã politicienii trateazã cu oarece
lejeritate ce se întâmplã, dat fiind faptul
cã de la debutul crizei energetice nu
au luat mãsuri clare care sã îl ajute pe
cetãþean sã treacã peste perioada
scumpirilor de tot felul.
Cel puþin în sectorul privat salariile
sunt la fel ºi au crescut doar pentru
cã periodic a fost sãltat salariul minim
pe economie. Altfel, se pãstreazã
salariile de sclavie ºi speranþa de viaþã
tot mai redusã în þara noastrã, având
în vedere condiþiile de trai tot mai
scãzute. Preþurile au explodat în
ultimele 6 luni ºi politicienii ezitã sã
ia mãsuri de contracarare.

Au fost plafonate preþurile la gazele
naturale ºi la energie electricã. ªi în
situaþia respectivã guvernanþii au tot
ezitat pânã sã vinã cu mãsuri de
plafonare sau stabilizare a preþurilor
pentru ajutorarea economiei ºi a
populaþiei. S-a aplicat o plafonare de
preþ la electricitate ºi la gazele naturale.
În tot acest timp preþurile continuã sã
creascã. Diferenþa este asiguratã de stat
prin plata subvenþiilor. Preþul gazelor
naturale este plafonat la 3,1 lei pentru
populaþie pânã la finalul lunii martie
2023. Între timp, cetãþenii ºi
companiile primesc oferte ºi contracte
la preþuri cel puþin duble decât cel
plafonat. Dacã în vara anului trecut
factura la gazele naturale era de 50 de
lei, acum este de trei ori mai mare,
chiar ºi pe perioada verii. Deci
consumul este redus, dar preþul este
foarte mare. De vinã este triplarea
preþului la metrul cub de gaz natural
în ultimele 6 - 12 luni. Ce se va
întâmpla oare în momentul în care se
va încheia perioada de aplicare a
subvenþiei? Adicã de la 1 aprilie 2023?
ªi energia electricã este plafonatã pe
paliere, de la 60 de bani ºi 80 de bani

per kilowat pentru populaþie la o
limitã de consum. Adicã un preþ
acceptabil. Diferenþa la preþul actual,
de 3 ori mai mare, este suportatã de
cãtre stat, tot prin plata subvenþiei.
Ce se întâmplã însã cu benzina ºi
motorina ºi cu alimentele esenþiale
pentru viaþa de zi cu zi. Cine o sã mai
suporte asemenea preþuri? Unii au
calculat inflaþia la peste 20%, ceea ce
este enorm. O devalorizare uriaºã a
banilor. De o sutã de lei cumperi 3
produse, dacã nu eºti atent, faþã de
dublu în urmã cu un an de zile. Este
vorba de produse care sã asigure hrana
de zi cu zi pentru o familie. Continuã
sã fie majorat preþul la ulei, la grâu, la
pâine, cu toate cã un individ cu barbã,
despre care se tot spune cã e ministrul
Agriculturii, declarã cã România nu va
avea niciun fel de probleme cu
alimentele. Nu se ºtie cine l-a uns pe
individ la Agriculturã, dar habar nu are
pe ce planetã este. Suntem în
continuare în pragul extincþiei în
domeniul agricol ºi grâul va fi exportat
în curând ca de fiecare datã.
România se pregãteºte în
continuare sã importe fãinã ºi cocã
sau produse congelate. De ce sã nu
câºtige alþii de pe urma plusvalorii din
România. ªi cu uleiul este la fel, dar
noi plãtim tot mai mult pentru un litru
de ulei. Cine i-a adus la guvernare

pe aceºti neaveniþi ºi nepricepuþi? Nu
au luat niciun fel de mãsurã pânã
acum cel puþin în privinþa preþurilor
la alimentele de bazã. Nimeni nu
are vreun rãspuns. Nu s-a vorbit
mãcar de plafonare sau interzicerea
exporturilor de alimente.
Un individ cu barbã ne tot spune cã
avem de toate ºi nu trebuie sã ne facem
griji, deºi e vorba de produse care vor
veni scumpe rãu ºi tot din import în timp
ce þara noastrã va continua sã importe
produse finite ºi sã exporte materie
primã. Suntem în pragul unei secete
severe ºi nenea cu barbã de la
Agriculturã, un trendy, nu ne mai anunþã
nimic. Nici mãcar cã vrea sã renegocieze
Planul Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã, atât de pompos denumit.
Agricultura va fi pe butuci fãrã irigaþii.
Nimeni nu spune ce va face cu
preþurile la pompã. Au alocat niºte
bãnuþi pe litru pentru transportatori, dar
efectele sunt aproape nule. Populaþia
a ajuns sã plãteascã aproape 10 lei per
litrul de combustibil ºi tendinþa este
de creºtere în continuare. Statul ezitã
pentru cã vrea sã fure în continuare
prin taxe ºi prin inflaþie din buzunarele
cetãþenilor. Ticãloºii fac bugetul pe
mulgerea populaþiei sãrace. ªi pentru
cã nu era destul: vor sã punã pe butuci
ºi sistemul fiscal, adicã sã majoreze
impozitele.  ªtefan Bãeºiu
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ªase sate din România s-au înscris în competiþia „Best Tourism Villages”
ªase localitãþi din România s-au
înscris în competiþia „Best Tourism
Villages”, o iniþiativã a Organizaþiei
Mondiale a Turismului (OMT),
dedicatã recunoaºterii satelor care
sunt exemple remarcabile de
destinaþii turistice rurale! Este vorba
despre Biertan (judeþul Sibiu),
Ciocãneºti (judeþul Suceava),
Costeºti (judeþul Vâlcea), Eibenthal
(judetul Mehedinþi), Rãºinari (judeþul
Sibiu) ºi Râu Sadului (judeþul Sibiu).
„România se poziþioneazã foarte
bine la nivel internaþional, din punct
de vedere al turismului rural,
respectiv al agroturismului! Tradiþiile
noastre, meºteºugurile populare,
precum ºi diferitele obiceiuri
gastronomice ºi de trai sunt
elemente definitorii pentru o
experienþã de vacanþã cu adevãrat
autenticã. Prin urmare, am încredere
cã localitãþile înscrise în cadrul
competiþiei Best Tourism Villages,
organizatã de cãtre Organiziaþia
Mondialã a Turismului, se vor
bucura de succes!”, a declarat
Constantin-Daniel Cadariu,
ministrul antreprenoriatului ºi
turismului.

În prima etapã a concursului,
candidaturile au fost evaluate de
cãtre specialiºtii din cadrul
Ministerului Antreprenoriatului ºi
Turismului (MAT), pe baza
informaþiilor transmise de aplicanþi.
Punctual, au fost luate în
considerare criteriile de eligibilitate
ºi de selecþie, conform ghidului
oferit de OMT, precum ºi fotografiile
ºi videoclipurile de prezentare a
destinaþiilor, ataºate înscrierilor.
Ulterior, au fost demarate verificãrile
pe teren, în vederea stabilirii
conformitãþii datelor transmise. În
încheierea procesului, va fi stabilit
un punctaj pentru fiecare sat care a
intrat în competiþie.
Conform regulamentului, primele
trei sate care au acumulat cele mai
mari punctaje vor fi propunerile
României pentru concursul derulat
de OMT, calificându-se astfel în
etapa desfãºuratã la nivel mondial.
Mai departe, cele care vor fi
desemnate Best Tourism Villages
vor deveni membre ale unei reþele
care faciliteaza schimbul de
informaþii, experienþe ºi de bune
practici. Reþeaua include, de

Eibenthal
asemenea, experþi, parteneri publici
ºi privaþi din domeniul promovãrii
turismului pentru dezvoltare ruralã.
Destinaþiile rurale incluse în reþea
pot fi considerate studii de caz în
documentele de politici ale OMT ºi
menþionate/promovate
în
recomandãri ºi la evenimente pentru
dezvoltarea ruralã ºi turism.
Satele dezvoltate din punct de
vedere turistic, dar care nu au întrunit
pe deplin criteriile pentru a fi
desemnate Best Tourism Villages,
vor putea fi incluse în Programul
Upgrade, prin intermediul cãruia vor
beneficia de suport din partea OMT

ºi a partenerilor pentru
îmbunãtãþirea domeniilor de
activitate, conform rezultatelor
evaluãrii.
Menþionãm cã toate cele ºase sate
înscrise în concurs, cu scopul
promovãrii acestora, vor fi parte
integrantã a unei rute cultural
turistice, dezvoltatã la nivel naþional
de cãtre MAT.
Data limitã de transmitere a
propunerilor din partea României
cãtre OMT este 28 iunie a.c. Mai
multe informaþii despre concurs:
https://bit.ly/3HHAR7A.
 Biroul de comunicare

Distribuþie Oltenia lanseazã o nouã ediþie a programului Ucenic Electrician
În anul ºcolar 2022-2023,
programul Ucenic Electrician
rãmâne o alternativã pe care tinerii
de clasa a VIII-a se pot baza, oferind
reperele pentru un viitor profesional
sigur. În perioada 4-8 iulie, respectiv
26-28 iulie 2022, absolvenþii de
clasa a VIII-a pot alege o specializare
în domeniul electric, susþinutã de
proiectul Ucenic Electrician în
judeþele partenere: Argeº, Dolj, Gorj,
Teleorman, Mehedinþi, Vâlcea, Olt.
Programul Ucenic Electrician îºi
deschide porþile pentru al 7lea an
consecutiv, în 7 judeþe partenere,
dar
ºi
pe
platforma
www.ucenicelectrician.ro
Platforma www.ucenicelectrician.ro
este cartea de vizitã a programului
care pentru 6 ediþii consecutive a
schimbat viitorul tinerilor care îºi
doresc o meserie ºi un viitor sigur.
În acelaºi timp, platforma oferã
acces tuturor doritorilor la întreaga
comunitate implicatã în proiect: elevi
actuali, mentori, parteneri din

mediul ONG sau din domeniul
energetic ºi, cel mai important,
liceele partenere. Astfel, tinerii
interesaþi au la dispoziþie o metodã
directã de a intra în legãturã cu
ºcolile din program pentru mai
multe detalii despre înscriere,
completând un scurt formular pe
link-ul: https://ucenicelectrician.ro/
contact/
Pentru cã poveºtile de succes
meritã sã fie împãrtãºite, din acest
an Ucenic Electrician are ºi o broºurã
dedicatã, disponibilã pe link-ul
https://ucenicelectrician.ro/brosuraucenic-electrician/
În curând spunem
START înscrieri!
Etapa I - 4 - 8.07.2022
Etapa II - 26-28.07.2022
Completarea fiºei tip de înscriere de
cãtre secretariatele unitãþilor de
învãþãmânt gimnazial, la cererea
elevilor ºi a pãrinþilor/
reprezentanþilor legali. Viitorii
profesioniºti în energie au locurile

rezervate la specializarea “Electrician
exploatare centrale, staþii ºi reþele
electrice”, disponibilã în cele 7
liceele partenere:
 Liceul Astra Piteºti
 Colegiul Tehnic Energetic Craiova
 Liceul Energetic Târgu Jiu
Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria
 Liceul de Transporturi Auto
Drobeta-Turnu Severin
Liceul Tehnologic Ferdinand I
Râmnicu Vâlcea
Liceul Tehnologic Alexe Marin
Slatina
Etapa I - 8.07.2022
Etapa II - 28.07.2022
Afiºarea, la sediul unitãþilor de
învãþãmânt care au ofertã
educaþionalã pentru învãþãmântul
profesional de stat, a listei
candidaþilor înscriºi.
Cum aratã experienþa Ucenic
Electrician pentru tinerii care aleg sã
lumineze viitorul:
 învãþaþi lucruri practice din
domeniu, descoperiþi energia verde

prin proiecte la care veþi lucra în
echipe, vã dezvoltaþi abilitãþile de
programare ºi automatizare, prin
lucru cu tehnologia Arduino ºi
sunteþi recompensaþi cu burse ºi
premii dedicate;
 învãþaþi lucruri pentru dezvoltarea
personalã, pentru a comunica mai
bine cu ceilalþi, pentru a deveni mai
încrezãtori ºi motivaþi;
 la finalul celor 3 ani de studiu, veþi
putea practica o meserie fãrã de care
societatea nu ar putea funcþiona, iar
beneficiile ºi satisfacþia vor fi pe
mãsurã: o sursã de venit imediat
dupã terminarea liceului, condiþii de
muncã, condiþii de formare ºi
dezvoltare profesionalã sau
siguranþa locului de muncã.
Pentru mai multe detalii despre
oportunitãþile de formare oferite de
programul Ucenic Electrician, te
invitãm sã accesezi https://
distributieoltenia.ro/
ucenicelectrician.
Divizia Oameni ºi Brand
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Cupa României de
seniori ºi Campionatul
Naþional de Ne-Waza
de la Bucureºti
În week-end-ul 17-19.06.2022 sportivii CSM
Drobeta Turnu Severin au participat la Cupa
României de seniori ºi Campionatul Naþional de
Ne-Waza de la Bucureºti, la care au luat startul
135 sportivi de la 38 de cluburi afiliate la
Federaþia Românã de Judo.
Rezultatele de la Cupa României sunt:
Loc III -TOPALÃ VLAD +100 kg
Loc V -ARGINT DIANA -52 kg
Rezultatele de la Finala Campionat Naþional
Ne-Waza:
Loc V -ARGINT DIANA -52 kg
În aceeaºi perioadã la Panagyuriste în Bulgaria
a avut loc un puternic Turneu Internaþional
“Topalov Open’’ la care au participat, în douã
zile de competiþie, 938 sportivi de la 70 cluburi
din 13 þãri: ROU, BUL, BIH, CYP, GRE, ISR,

MAK, MLD, RUS, SRB, SLO, TUR, UKR.
Sportivii noºtri s-au clasat dupã cum urmeazã:
Loc I -RÃDUCAN ANA MARIA +70 kg -U18
Lov V -MOLDOVEANU SARA +63 kg -U15
- DROCAN ANDREI -60 kg -U15

Urmeazã o serie de stagii de pregãtire pentru
a pregãti cât mai bine sezonul competiþional de
toamna ce urmeazã.
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt al CSM
Drobeta Turnu Severin

AGENÞIA JUDEEANÃ PENTRU OCUPAREA
FORÞEI DE MUNCÃ MEHEDINÞI
În vederea asigurãrii reconversiei profesionale
prin organizarea de cursuri de formare
profesionalã în diverse profesii ºi meserii, astfel
încât ºomerii înregistraþi în evidenþele AJOFM
Mehedinþi (indemnizaþi ºi neindemnizaþi) sã
dobândeascã noi aptitudini ºi competenþe

profesionale care sã-i ajute sã-ºi gãseascã mai
repede ºi mai uºor un loc de muncã, în aceastã
perioadã se fac înscrieri pentru cursuri de
calificare/recalificare în meseriile de inspector
resurse umane, lucrãtor comercial, zidar-pietrartencuitor, fierar-betonist, bucãtar, ajutor bucãtar,
femeie de serviciu ºi îngrijitor spaþii verzi.
Orice ºomer înregistrat (indemnizat sau

neindemnizat) se poate înscrie la unul din cursurile
menþionate mai sus, iar în momentul în care grupele
de participanþi vor fi formate, vor fi demarate
activitãþile de instruire teoreticã ºi practicã.
Informaþii suplimentare pot fi obþinute de la
sediul AJOFM Mehedinþi din Drobeta Turnu
Severin, bulevardul Carol I nr 3, telefon: 0252 /
319029, e-mail: ajofm.mh@anofm.gov.ro.
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Conduraºii mamei
Dintre numeroasele amintiri ale Pãrintelui
Stelicã Zoican, mai spicuim una:
“Parcã m-a mai slãbit dintr-un zâmboc
dl. director în clasa a VI-a, dar, ºtiindu-i de
fricã, mã duceam cu lecþiile învãþate. Pãrinþii
erau la câmp, toamna, ba la cules de
porumb, ba la scosul cartofilor ºi aºa mai
departe, iar eu când veneam de la ºcoalã,
dupã ce gustam dintr-o damigeanã o gurã
de þuicã, mâncam ºi mã apucam de lecþii,
printre misiunile pe care le primeam ºi le
aveam de fãcut.
Într-una din zile, cotrobãind printr-o
magazie, în spatele casei, am gãsit o pereche
de pantofi de-ai mamei, care nu erau rupþi,
ci doar uscaþi de atâta vreme. Nu-i mai purta
mama pentru cã o strângeau ºi nu mai
încãpea piciorul, aveau baretã. I-am spãlat
mai mult timp în apã pentru a deveni flexibili,
i-am bãgat în picioare ºi erau foarte potriviþi
ca mãrime la piciorul meu.
Seara când a venit mama, am rugat-o sãmi spunã istoria lor ºi dacã îmi dã voie sãi iau în picioare. Mi-a dat voie, gândind,
biata mamã, cã îi iau acasã. Mi-a zis cã erau
cumpãraþi din tinereþile ei, cu 15-20 ani în
urmã de la Severin, dar, fiind din piele de
caprã, foarte repede s-au uscat, iar prin
uscare s-au micºorat.
“- Aºa cã, puiul mamei, poþi sã faci ce
vrei cu ei, mie nu-mi mai trebuie!”
Atât mi-a trebuit, cãci a doua zi am plecat
cu ei la ºcoalã. Cine era ca mine?! Pânã
atunci nu purtasem decât opinci, ba de porc,
ba de vacã, ba de cauciuc. Nici papuci de
cauciuc nu pusesem în picior.
Mergând spre Balta, spre ºcoalã, ziceam
în sinea mea: „În sfârºit, ajunsei ºi eu
precum colegii de la Balta, cu pantofi în

picioare!“
Am intrat în clasã la prima orã, puþin
întârziat datoritã distanþei. Exista aceastã
toleranþã pentru noi cei din alte sate ºi ne
spuneau profesorii sã intrãm în clasã, chiar
dacã mai întârziem puþin. Stând în bancã,
fetele din faþa mea, Ana Vulpescu ºi Lenuþa
Sitaru, le-am observat cã se uitau pe sub
bancã ºi râdeau. Acest râs era din ce în ce
mai mare.
Cu cât râdeau mai cu poftã ºi se uitau la
picioarele mele sau la mine, cu atât roºeam
la faþã ºi parcã mã sufocam. În sinea mea
am crezut cã am cãlcat în vreo mizerie, pe
care ele o zãresc ºi de aceea râd. Abia am
aºteptat sã sune clopoþelul de ieºire, cã am
zbughit-o la fântânã, în faþa ºcolii, sã mã spãl,
lucru pe care, fãcându-l, m-am uitat ºi pe
talpã, dar nu era nimic murdar. Le-am spãlat
cu apã bine-bine ºi tot în sinea mea mi-am
zis: „Cred cã nu mai râd, cã nu mai au motiv!“
Am intrat ultimul la orã, ca sã nu le mai
dau prilej de râs. De unde! Fetele mai tare
râdeau. Mi-am luat inima-n dinþi ºi le-am
întrebat: „- De ce râdeþi, fetelor?“ “- De tine,
a zis Ana, cã ai pantofi de femeie în picioare.
Unde mai pui cã au ºi barete cu care-s legate.
Ale cui sunt?” “- Ale mamei!”
Am rãspuns apãsat, ca sã nu creadã cã leam furat. Oricum, fetele aºa au þinut-o în râs,
pânã am plecat de la ºcoalã. Eu primul am
cam luat-o la fugã, sã nu mã ajungã ceilalþi.
Când am ajuns acasã, am aruncat acei
pantofi ai mamei de nu s-au mai vãzut, iar
eu am respirat uºurat.
Mi-am încãlþat din nou opincile ºi, amãrât,
fãrã sã gust o lingurã de mâncare, am luat
vitele ºi am plecat cu ele la iarbã! Of!”
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

ATELIERELE
DE LA
PÃDURE
Un concept cultural
original, Societatea
cultural-artisticã DUNARIS
Mehedinþi, implementat cu
sprijinul Palatului Culturii
“Teodor Costescu” Drobeta
Turnu Severin, la
“Sala mehedinþeanã”,
Complex expoziþional
Pãdurea Crihala.
Coordonator,
prof Dan ªalapa.
Moderatori:
Mihai Munteanu,
Daciela Rotaru - Mîþu.
Vineri, 24 iunie 2022,
de la orele 17, în aer liber.
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DIRECÞIA SANITARÃ VETERINARÃ
ªI PENTRU SIGURANÞA ALIMENTELOR MEHEDINÞI
RAPORT
privind activitatea DSVSA MEHEDINÞI în anul 2022
DSVSA MEHEDINÞI are ca obiect de activitate
verificarea respectãrii legislaþiei în domeniul sãnãtãþii
animalelor ºi siguranþei alimentelor.
- în domeniul siguranþei alimentelor în anul 2022 au
fost efectuate un numãr de 1.502 controale la unitãþi
înregistrate/autorizate sanitar veterinar, au fost aplicate
113 sancþiuni contravenþionale din care 63 avertismente
conform OG 212001 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare ºi 50 amenzi, conform OUG 984/2005 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, în valoare de
320.900 lei.
În urma efectuãrii controalelor oficiale, au fost
identificate neconformitãþi, cel mai frecvent întâlnite
fiind urmãtoarele deficienþe:
- Neîntreþinerea spaþiilor, utilajelor, ustensilelor ºi a
echipamentelor de lucru;
- Nerespectarea normelor privind etichetarea produselor
alimentare;
- Nerespectarea normelor de depozitare a produselor
alimentare;
- Nerespectarea programului de autocontrol;
- Neactualizarea documentelor privind atestarea stãrii
de sãnãtate a personalului lucrãtor;
S-a emis o Ordonanþã de suspendarea activitãþii la o
unitate înregistratã sanitar veterinar.
- În domeniul sãnãtãþii ºi bunãstãrii animalelor în anul
2022 au fost efectuate un numãr de 354 controale la
ferme de animale, CSV (asistenþã, farmacii veterinare,
depozite furaje. Nu au fost aplicate sancþiuni.
Director Executiv, Dr. Mariþoiu Valentin

OBIECTIV mehedinþean

Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)
Eºti hotãrât sã schimbi multe ºi mãrunte în
viaþa ta, lucru foarte bun, dacã te focalizezi pe
scopuri importante ºi de duratã. Strãlucirea pe
care o emani va atrage în preajma ta admiratori,
dar ºi personaje curioase, care pânã la urmã îþi
vor pune beþe în roate dacã le acorzi prea multã
încredere. Zilele de 23 ºi 24 iunie se remarcã
prin aspecte financiare, de tipul primirea
drepturilor bãneºti de pe urma activitãþii
profesionale, cadouri sau favoruri din partea
celor dragi. Roieºte multã lume în preajma ta,
iar informaþiile aflate îþi vor fi de folos la
momentul potrivit. La finalul sãptãmânii,
odihneºte-te acasã, alãturi de familie.
Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)
Eºti gânditor ºi destul de retras la începutul
sãptãmânii. Controleazã-þi atitudinea, pentru cã
astfel relaþiile cu ceilalþi se vor desfãºura anost
ºi în detrimentul tãu. Sãnãtatea rãmâne vizatã,
putând interveni consultaþii, analize medicale
sau intervenþii chirurgicale. Evitã intervalul 23
- 24 iunie pentru demersuri medicale! Pânã la
urmã, tu îþi eºti cel mai bun prieten ºi terapeut,
iar acum sunt momente bune de a folosi aceste
atribute. Zilele de 25 ºi 26 iunie aduc preocupãri
legate de bani. Sunt posibile situaþii conflictuale
la locul de muncã vizavi de drepturile tale
salariale. Finalul sãptãmânii îþi aduce în preajmã
persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Gemeni

Horoscop
(23 - 29 iunie 2022)

Zodia Fecioarã

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

(23 August - 22 Septembrie)
Chestiunile bãneºti ºi moºtenirile sunt în
atenþia ta în primele zile ale sãptãmânii. Achitã
datorii, informeazã-te cu privire la sporirea
economiilor sau discutã cu cei apropiaþi despre
posibilitãþi noi de câºtig. Zilele de 23 ºi 24 iunie
sunt potrivite pentru a viziona un film bun, o piesã
de teatru sau pentru discuþii elevate cu persoane
aflate pe aceeaºi lungime de undã cu tine.
Cãlãtoriile ºi îmbogãþirea bagajului tãu
educaþional reprezintã teme importante ºi uºor
de realizat în viitorul apropiat. Sfârºitul sãptãmânii
aduce situaþii dinamice în plan socio-profesional.
Relaþiile sociale vor cunoaºte turnuri noi, foarte
dinamice. Prudenþã, discernãmânt, rãbdare!

Eºti înconjurat de prieteni în primele zile ale
sãptãmânii, care te vor ajuta sã descâlceºti iþele
din segmentul profesional. Totuºi, unii sunt
nesinceri ºi vor doar sã epateze în faþa ta.
Cântãreºte bine cele spuse de alþii ºi hotãrãºte doar
tu cu tine ce vei face mai departe. Pe 23 ºi 24 iunie
te vei retrage în zonele tale de confort, abordând
dictonul tãcerea e de aur. Dorinþa de a medita în
tainã la treburile tale este mare ºi uºor de realizat.
Sunt posibile stãri interioare neplãcute, dar sunt
pasagere. Spre sfârºitul sãptãmânii te vei simþi mai
bine, revenind cu succes în mijlocul celor dragi.
Odihneºte-te mai mult!

Începutul sãptãmânii este destul de tensionat în
plan profesional. Relaþiile parteneriale sunt în prim
plan, lucrul în echipã este la ordinea zilei, dar se
pare cã îþi este dificil sã te concentrezi pe ceea ce ai
de fãcut sau pe dialogurile cu ceilalþi. Pe 23 ºi 24
iunie sunt posibile veºti legate de chestiuni bãneºti
sau moºteniri. Este posibil sã primeºti recompense
sau sã se rezolve datorii vechi. Evitã cheltuielile
nefondate! Rezervã momente ºi pentru relaxare,
plimbãri în aer liber sau discuþii amicale cu cei dragi.
Finalul sãptãmânii îþi aduc veºti importante despre
cãlãtorii sau despre faptul cã este nevoie sã-þi
îmbunãtãþeºti competenþele profesionale.

Eºti preocupat de cariera profesionalã ºi de
imaginea ta în ochii celorlalþi la începtul acestei
sãptãmâni. Fii prudent în relaþiile cu ºefii, pentru
cã unii vor încerca sã te încurce prin întrebãricapcanã. Însã, prin situaþiile ivite vei putea
soluþiona conflicte vechi. Pe 23 ºi 24 iunie este
rost de sfaturi ºi îndrumãri utile din partea
prietenilor sau a persoanelor din mediul
profesional alãturi de care eºti implicat în
activitãþi sau proiecte profesionale. Fii prudent
ºi nu te lãsa în totalitate pe mâna altora. Finalul
sãptãmânii este potrivit odihnei ºi relaxãrii în
naturã, alãturi de cei dragi.

Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Relaþiile cu cei dragi te solicitã mult, însã sunt
zile bune la începutul sãptãmânii pentru a lãmuri
chestiuni vechi ºi pentru a pune la punct planuri
noi fie pentru distracþii, fie pentru activitãþi
comune de genul hobby. În urmãtoarele zile te
pui pe treabã, implicându-te cu spor în
activitãþile specifice locului de muncã. Sãnãtatea
este destul de încercatã, astfel cã ar fi bine sã te
menajezi ºi sã adopþi un ritm de viaþã ºi activitate
cât mai sãnãtos ºi potrivit constituþiei tale.
Finalul sãptãmânii aduce mare zarvã în relaþiile
parteneriale. Reconsiderarea propriilor repere
în viaþã ºi a oamenilor cãrora le acorzi încredere,
ar fi binevenitã.

(21 Mai - 22 Iunie)

(23 Iunie - 22 Iulie)
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Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)
Sãptãmâna debuteazã cu aspecte legate de
banii ºi bunurile comune cu partenerul de viaþã,
rudele sau colaboratorii. Este un bun prilej de a
achita datorii, de a face planuri de investiþii, de
a discuta cu ceilalþi despre îmbunãtãþirea
situaþiei financiare comune. Totuºi ar fi bine sã
te rezumi la strictul necesar în tot ce þine de
cheltuieli ºi sã eviþi datoriile de orice fel. Pe 23
ºi 24 iunie apare dorinþa de a filozofa pe teme
diverse. Planificarea unei cãlãtorii îndepãrtate
sau a unor studii pe termen lung sunt
binevenite. În plan profesional apar situaþii
urgente cãrora trebuie sã le faci faþã. La sfârºitul
sãptãmânii recomandabile sunt activitãþile
comune cu prietenii.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Zodia Rac
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Zodia Scorpion

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
Primele zile ale sãptãmânii aduc multã forfotã în
segmentul muncii, de aceea fii prudent ºi ocupã-te
serios de sarcinile tale de lucru. Relaþiile colegiale
sunt tensionate ºi puþin probabil sã primeºti sprijin
de la alþii. Sãnãtatea va da semne deosebite ºi este
bine sã le iei în calcul. Sunt vizate afecþiunile vechi,
însã se pot evidenþia ºi altele noi. Îngrijeºte-te ºi
alterneazã corespunzãtor munca cu odihna. Pe 23
ºi 24 iunie sunt posibile situaþii dinamice în relaþiile
sociale, dar cu prudenþã ºi rãbdare le vei depãºi cu
bine. Weekend-ul vine cu aspecte legate de bani,
bunuri de valoare, moºteniri sau partaje. Atenþie la
informaþiile primite în acest sens!

Zodia Capricorn

Activitãþile domestice ºi relaþiile cu membrii
familiei sunt preocupãrile importante de la
începutul acestei sãptãmâni. Ambianþa familialã
este destul de tensionatã, dar cu farmecul tãu
nativ poþi restabili armonia ºi echilibrul în viaþa
ta ºi a celor dragi. Existã persoane în preajma ta
care au nevoie de sprijinul ºi sfaturile tale
pertinente. Weekend-ul aduce pe de o parte
probleme de sãnãtate, iar pe de altã parte, treburi
profesionale sau personale ce trebuie rezolvate
cât mai repede. Sunt posibile situaþii
controversate la locul de muncã, de aceea fii vigilent
ºi menþine ritmul cu ceea ce se petrece în aceastã
zonã a vieþii cotidiene.

Zodia Vãrsãtor

(21 Ianuarie - 18 Februarie)
Eºti vorbãreþ la începutul sãptãmânii, ceea ce spui este
important, astfel cã se vor aduna mulþi în preajma ta.
Unii sunt sceptici vizavi de pledoariile tale. Totuºi ar fi
bine sã vorbeºti direct, la obiect ºi mai ales oferã sfaturi
numai la cererea expresã a celorlalþi. Sunt posibile multe
cãlãtorii pe distanþe scurte sau participarea la cursuri,
seminarii, dezbateri personale sau profesionale. Finalul
sãptãmânii aduce rãscoliri emoþionale, amintiri neplãcute
legate de foste iubiri sau de copii. Însã cu toate acestea
vei simþi în paralel ºi un soi de eliberare sufleteascã.
Relaxarea pe malul apelor, aerul curat ºi compania celor
dragi sunt remedii excelente.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare legate
de salarizarea locului de muncã, cu primirea salariului,
a unei prime sau primeºti informaþii bune despre noi
variante de câºtig din munca proprie. Pe de altã parte,
cheltuielile se vor evidenþia, atât pentru nevoile tale
personale, cât ºi pentru mofturile sau nevoile celor dragi.
Foarte animat este ºi segmentul relaþiilor cu
persoanele din anturajul apropiat, astfel cã
dialogurile vor fi la ordinea zilei. Fii prudent în
ceea ce spui, pentru cã totul poate fi interpretat
în fel ºi chip. Multe cãlãtorii pe distanþe scurte
ºi implicare în diverse forme de învãþare, schimb
de idei, comunicare prin mijloace moderne.

Autor: AstroCafe.ro
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Dobânzile s-au întors în 2012

Evoluþia leului a fost stabilã faþã de euro. cursul a urcat miercurea aceasta pânã la
Volatilitatea celorlalte monede majore a 4,8726 lei.
fost mare, fiind influenþatã de deciziile de
Banca Angliei a decis a cincea majorare
politicã monetarã ale marilor bãnci centrale consecutivã a ratei de politicã monetarã cu
ºi de nivelul aversiunii faþã de risc.
0,25% la 1,25%, iar media lirei sterline a
Inflaþia rãmâne cel mai important pericol sãrit la 5,7805 lei. Anunþul de la sfârºitul
pentru economia mondialã, dupã ce preþul intervalului privind creºterea inflaþiei anuale
materiilor prime a explodat în perioada în mai la 9,1% a împins cursul la 5,7556 lei.
post pandemie iar rãzboiul din Ucraina a
Cotaþiile metalului galben au avut o
creat o presiune suplimentarã.
evoluþia descendentã. Uncia a scãzut
Inflaþia din România a crescut în mai la miercuri pânã la 1.826 - 1.843 dolari/
14,5% iar analiºtii anticipeazã pentru iunie uncie, astfel cã preþul gramului de aur a
ºi iulie depãºirea pragului de 15%, peste coborât la 276,4848 lei.
pragul prognozat de BNR.
În 10 noiembrie 2021, bitcoin atingea
Creºterea preþurilor a împins în sus nivelul maximul istoric de 68.991 dolari iar
indicilor ROBOR care au atins maxime ce se majoritatea analiºtilor prevedeau apropierea
mai înregistrau la începutul lui decembrie 2012. de pragul de 100.000 dolari. În doar ºapte
La jumãtatea acestei sãptãmâni, indicele luni, valoarea criptomonedei s-a diminuat
ROBOR la trei luni, în funcþie de care sunt cu circa 75%, dupã ce a atins la finalul
calculate dobânzile la majoritatea sãptãmânii trecute un minim de 17.960
creditelor în lei contractate înainte de mai dolari. La rândul sãu, ether a scãzut pânã la
2019, stagna la 6,18%. Indicele la ºase 936 dolari, minim al ultimului an ºi jumãtate.
luni, folosit la calcularea ratelor la creditele
Cotaþiile bitcoin fluctuau la sfârºitul
ipotecare, a crescut urca la 6,33%, iar cel perioadei în jurul pragului de 20.000 dolari,
la 12 luni, care reprezintã rata dobânzii între 19.958 ºi 20.706 dolari iar ether se
plãtitã la creditele în lei atrase la nivel tranzacþiona în culoarul 1.068 - 1.125 dolari.
interbancar, creºtea la 6,52%.
În aceste condiþii, mai multe platforme
Cursul euro a crescut de la 4,9443 la 4,9475 de tranzacþionare au decis concedierea
lei ºi a încheiat perioada la 6,9469 lei, când unei pãrþi a personalului sau sã anunþe
tranzacþiile se realizau între 4,944 ºi 4,95 lei suspendarea retragerilor, schimburilor ºi
Joia trecutã, euro a scãzut pânã la 1,0381 transferurilor.
dolari, dupã ce Rezerva Federalã a majorat
Analiza cuprinde perioada 15 - 22 iunie.
dobânda cu 0,75% la 1,50 - 1,75%, cea
 Radu Georgescu
mai amplã majorare
S.C. COTTONTEX SRL
începând cu 1994, dupã
firmã
de
confecþii articole sportive cu sediul în
ce inflaþia anualã din
Statele Unite a atins un Drobeta Turnu Severin,
maxim al ultimilor 40 de B-dul. Aluniº nr. 15
ani de 8,6%.
angajeazã: confecþioneri ºi muncitori necalificaþi:
În urmãtoarele zile, • Confecþioner / muncitor necalificat -confecþii articole sportive
I N FO R M A R E
o Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate,
tranzacþiile s-au realizat
Aceastã informare este efectuatã de Primãria comunei între 1,0445 ºi 1,0583
Experienþa constituie un avantaj (pe maºini liniare,
Dumbrava cu sediul în localitatea Dumbrava de Jos, judeþul dolari, iar cursul
triploc, zig-zag)
Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz de monedei americane a
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza
gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectuluiContinuare lucrãri crescut la 4,7464 lei ºi
cãreia se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
ºi modificare temã de proiectare la obiectul Sistem centralizat a încheiat perioada
o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
de alimentare cu apã a satelor Dumbrava de Sus, Dumbrava de analizatã la 4,7042 lei,
o Program într-un singur schimb
Jos ºi Higiu, lucrãri autorizate prin AC nr. 11 din 08 septembrie dupã atingerea unui
o Responsabilitãþi: confecþionarea produselor textile (pe
2014 emisã de Primãria comunei Dumbrava, judeþul Mehedinþi. minim de 4,6794 lei.
maºini liniare, triploc, zig-zag) conform fiºei postului
Aceastã investiþie este o modernizare a unei investiþii
Banca Elveþiei a a
ºi documentaþiei tehnice.
existente.
surprins pieþele prin • Muncitori necalificaþi - imprimerie textilã
Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor majorarea dobânzii de
o Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza
referinþã cu 50 de
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu puncte, pentru prima
cãreia se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot oarã dupã 2007, la o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
o Program într-un singur schimb.
0,25%.
Moneda
Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi elveþianã s-a apreciat la • Pentru persoanele interesate de ofertã, ne gãsiþi la sediul
recomandãri se pot adresa solicitantului dupa data de 1,01 - 1,022 franci/ din B-dul Aluniº Nr. 15, Drobeta Turnu Severin,
21.06.2022.
Beneficiar
euro, iar în piaþa localã Tel: 0746616464 sau 0757041799.

Urmare avertizãrilor meteo emise de Administraþia
Naþionalã de Meteorologie privind temperaturile extreme din
aceastã perioadã, Inspecþia Muncii a demarat o campanie la
nivel naþional care constã în verificarea de cãtre inspectorii de
muncã din cadrul ITM Mehedinþi, prin controale tematice, a
condiþiilor de muncã ºi a modului în care sunt respectate
prevederile legale de securitate ºi sãnãtate în muncã aplicabile
î
pe perioadele cu temperaturi extreme - temperaturi exterioare
o
ale aerului care depãºesc +37 C sau când indicele temperaturaumiditate depãºeºte pragul valoric de 80.
Obiectivele acestor acþiuni constau în verificarea respectãrii
de cãtre angajatori a prevederilor Ordonanþei de Urgenþã nr. 99/
2000 privind mãsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu
temperaturi extreme:
• alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri
umbrite, cu curenþi de aer;
• reducerea intensitãþii ºi ritmului activitãþilor fizice;
• asigurarea ventilaþiei la locurile de muncã;
• asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 l /persoanã/schimb;
• alternarea efortului dinamic cu cel static;
• asigurarea de duºuri;
În cazul când nu se pot asigura cele de mai sus, de comun acord cu
reprezentanþii sindicatelor sau cu reprezentanþii aleºi ai salariaþilor, se
vor lua mãsurile dispuse de OUG nr. 99/2000 (reducerea programului
de lucru, eºalonarea pe douã perioade a zilei de lucru, e.t.c.)
Pentru prevenirea unor îmbolnãviri profesionale determinate de
lucrul în condiþii de temperaturi extreme angajatorul trebuie sã
ia urmãtoarele mãsuri:
• asigurarea de cãtre angajator a examenului medical la angajare
ºi a controlului medical periodic, urmãrind depistarea precoce
a contraindicaþiilor pentru muncã la temperaturi crescute;
• asigurarea primului ajutor ºi a transportului la cea mai apropiatã
unitate sanitarã a persoanelor afectate;
• trecerea dupã posibilitãþi în alte locuri de muncã sau reducerea
programului de muncã pentru persoanele cu afecþiuni, care au
contraindicaþii privind munca la temperaturi extreme.
Inspector ºef, Nicea Mergeani
Compartiment CCRP, Mãdãlina Aurora Gîrlea
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Recolta, tãvãlitã în
25 de minute
ACB Ineu este deja cu un
picior în Liga 3, dupã ce, în prima
manºã a barajului pentru
promovare, a dispus cu scorul de
5-0 de campioana judeþului
Mehedinþi, Recolta Dãnceu. Toate
golurile s-au marcat în ultima
jumãtate de orã a jocului, “balul”
fiind deschis de Dan Mânãrean, în
minutul 66. Peste doar un minut,
David Florea a dus scorul la 2-0, iar
Andrei Rãsvanþã (73, 88) ºi Radu
ªerban (80) au completat lista
marcatorilor. O victorie facilã a
campioanei judeþene din Arad,
conturatã însã pe finalul jocului,
spre nemulþumirea antrenorului
Cristian Sculici. De precizat cã
Recolta l-a avut între buturi pe
atacantul ªtefan Laurenþiu, autor a
5 goluri pe parcursul sezonului
2021-2022, din Liga 4 Mehedinþi!
Incert, portarul titular Cosmin Ilie a
luat loc pe banca de rezerve. “Mã
aºteptam la mai mult în prima

fi un meci de
vacanþã, nu credem
cã adversarul se va
preda. Îi voi þine
concentraþi pe
bãieþi, mai sunt 90
de minute pânã sã
ne putem bucura
de promovare”, a
spus Cristian
Sculici.
Antrenor în acte la Recolta,
Cosmin Munteanu crede cã
diferenþa de scor este mult prea
mare, mai ales cã ºi mehedinþenii
au avut douã oportunitãþi bune de
a marca. “Cred cã am fãcut o partidã
foarte bunã pânã în minutul 65. În
prima reprizã am avut o ocazie clarã
de a marca, singur cu portarul.
Dacã deschideam noi scorul, se
schimba cursul jocului. Am luat
primele 2 goluri în doar un minut,
dupã care am picat fizic. Noi nu
facem antrenamente zi de zi, ci ne

reprizã, mi-am dorit sã dãm gol, sã
desfacem adversarul, dar am ratat în
câteva rânduri din faze foarte bune.
La pauzã, le-am spus bãieþilor sã
creadã în ei, cã adversarul sigur va
cãdea fizic ºi era nevoie de luciditate
în faþa porþii. Au fost suficiente
primele douã goluri, unul dupã altul,
pentru ca adversarul sã cadã psihic
ºi fizic. Puteam marca ºi mai mult,
dar pânã la urmã ne-am oprit la 5
goluri. Am ºi avut schimbãri foarte
bune, Balaci a intrat cu plus ºi cu
viteza lui a creat panicã pe partea
stângã ºi a contribuit la câteva
goluri. Mai remarc ºi eficienþa lui
Rãsvanþã, care din douã oportunitãþi
a marcat tot de atâtea ori. Ne
pregãtim pentru retur, fiindcã nu va

întâlnim doar la jocuri. La noi în
Mehedinþi, campionatul nu e la fel
de valoros ca cel din Arad dar, dupã
pãrerea mea, rezultatul nu reflectã
realitatea din teren. ªi la 3-0 am
avut o ocazie mare ºi dacã se
termina 3-1, promovarea se juca la
Dãnceu. Oricum, acasã la noi, va fi
mult mai greu pentru Ineu. Ne vom
mobiliza mai bine”, a afirmat
Munteanu. Echipa mehedinþeanã
a jucat în formula: Laurenþiu
ªtefan - Alex Crãiaºu-ªtetea,
Cosmin Tãerel (63 Mihai Pavel),
Alin Bãloi, Florin Piciorgros,
Adelin Fãiniºi, Daniel Ciobanu,
Ciprian Pitulicu, Cristian
Boboescu (46 Robert Vãcuþã),
Constantin Negrescu ºi Adrian

Mangu (74 Robert Þogoe). Returul
este programat sâmbãtã, de la ora
17:30, pe Stadionul Recolta din
Dãnceu.
Dacã echipa satului Dãnceu,
înfiinþatã în 1974, n-a jucat
niciodatã în eºalonul trei,
Municipiul Ineu a avut în trecut
inclusiv reprezentantã în Liga 2, pe
când echipa se numea FC
Tricotaje, în perioada 2003-2005.
Sub titulatura CS Ineu, echipa a
retrogradat în 2015 din Liga 3.
Clubul iniþial s-a numit Victoria
Ineu ºi a fost înfiinþat în 1920. A
jucat pentru prima datã în Liga 3
în 1978.
Judeþul Arad a
avut 5 echipe în
sezonul recent
încheiat de Liga
3:
Criºul
Chiºineu-Criº,
ªoimii Lipova,
Gloria Lunca
Teu z -Cermei ,
Progresul Pecica
ºi Frontiera
Curtici, ultima
re t r o g ra d a t ã ,
dupã ce promovase vara trecutã.
J u d e þ u l
Mehedinþi a fost
reprezentat doar de echipa Viitorul
ªimian, promovatã vara trecutã,
dupã ce a eliminat Minerul Costeºti,
din Vâlcea. Recolta Dãnceu a mai
disputat barajul pentru promovare în
2012 ºi a fost surclasatã de Jiul
Podari (Dolj) cu scorul de 9-2, pe
Stadionul Minerul, din Motru. La
vremea respectivã, barajele
pentru promovarea în Liga 3 se
disputau într-o singurã manºã, pe
teren neutru.
În alte jocuri de baraj disputate

sâmbãtã, 18 iunie, s-au înregistrat
urmãtoarele rezultate: Phoenix
Buziaº (Timiº) - CSO Turceni
(Gorj) 2-0, Dunãrea Calafat (Dolj)
- CS Rucãr (Argeº) 1-1, ACS Oltul
Curtiºoara (Olt) - Cozia Cãlimãneºti
(Vâlcea) 3-1, Retezatul Haþeg
(Hunedoara) - Magica Balta
Caransebeº (Caraº-Severin) 4-1,
Venus Independenþa (Cãlãraºi) CS Dinamo Bucureºti 2-3, Dunãrea
Turris Turnu Mãgurele (Teleorman)
- ACS Roberto Ziduri Voineºti
(Dâmboviþa) 1-0, Olimpic Zãrneºti
(Braºov) - Inter Stars Sibiu (Sibiu)
1-1, Universitatea Alba Iulia (Alba)

- CSO Baraolt (Covasna) 11-2 sau
ACS Târgu Mureº (Mureº) - CS
Gheorghieni (Harghita) 4-1.
Silvicultorul Maieru (BistriþaNãsãud) ºi Gloria Bãneasa
(Constanþa) au promovat la masa
verde, deoarece adversarele
Viitorul Borº (Bihor), respectiv
Viitorul Murighiol (Tulcea) au
anunþat FRF cã nu dispun de
resurse financiare pentru a disputa
meciurile de baraj!
 Mircea Oglindoiu
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Sucã parioru de sãrviciu, lighioanele de Severin ºi
nea ministru Popescu de pin Emirate

Mã fraþilor, dacã îl mai prind pe
nerodu de Sucã pi la casele de
pariuri, ori îl mai vedeþi
dumevoastrã, daþi-mi de veste ºi-i
aplic imediat metoda a treia. Aºa,
în public, cã altfel nu sã poate.
Ajunsã Veta sã-i fie ruºine, cã ãsta
de mic a luat bãtaie, ba la cãrþi, ba
la remi, ba la jocuri, ãsta niciodatã
n-a fost în stare sã-l batã decât pe
al lu Zbanghiu.
Mã nepoate, sã bãturã unii pi la
ªimian, pi la o casã de pariuri, nu
cred cã o fi a lu nea primarele, cã
‘mnealui face alte pariuri, nu de
astea ieftine, da sã bãturã bine.
Intrarã peste unu care stetea la o
masã ºi-l pusãrã la pãmânt, de nu
mai ºtia sãracu’ unde e scaunu’ ºi
unde pãmântu’. Cred cã ãla nu mai
dã pe acolo, da-i arãtai ºi lu’ Sucã,
sã ia exemplu’ de bunã-purtare.
Acuma pariazã singur, în faþa
televizorului ºi tot singur sã bate.

Zãpãcitu, care ie la frãþîe cu nea
Aladin. Pãi amândoi neroji sã
dusãrã sã vadã cum sã circulã pe
bulevadu’ Mãlinului, din cartieru
Tineretului, din frumosu’ municipiu,
acolo unde ezixtã un Parc. Sã
bucurarã când vãzurã cã autoritãþile
au cosit iarba, da numa cât ieste aleea,
restu’ bãlãrii cât gardu’. ªi cum
mergeau ei aºa pe bulevard, pe vreo
35 de grade celsius, hop zãrirã un
ºarpe ce-ºi fãcea toaleta în caldarâmu’
fierbinte, probabel doar ce ieºise ºi
el la plimbare din bãlãrii, cã nu doarã
din curþile oamenilor. Sigur s-a
speriat lighioana ºi, fâstâcitã când
a vãzut lume, s-a cãþãrat pe primu’
gard ºi ciuºti în curtea oamenilor.
Aºa cã autoritãþile ar trebui sã nu uite
cã mai existã treabã ºi dupã o
asfaltare, mai e câte ceva de fãcut.
Bine, acum ºi autoritãþile trebe sã
mai iasã di la umbrã, sã mai dea o
sapã, sã mai culeagã o buruianã, ca

Da a mai tare pãþanie o avu
nepotu-miu Sucã ºi cu Sache a lu

sã nu ne mânce ºerpii. Nea Vãsîle,
ce zici, te bagi?
Bine, acuma vin ai noºtri, în
vacanþã, de pin Spania, de pin

Anglia, de pin Italia, sã vezi ce
civilizaþie lasã în urma lor. Cã pe
acolo pe unde sãlãºluiesc, nu
mergea treaba cu mizeria, dacã o faci
o ºi plãteºti, de nu mai faci a doua
oarã. Numai la noi se poate ºi aºa.
Mã nepoate, pe surse, aflãm cã
restaurantele severinene sunt foarte
aglomerate, dublu, dar cã au crescut
ºi preþurile pentru cã.... NE COSTÃ
NIªTE COSTURI, ne explicã neºte
organizatori de evenimente. Despre
ce costuri o fi vorba, nu sã dumiri
nici Tanþa lu Pecingine, da trecu la
cercetãri ºi aºteaptã ºi neºte ponturi.
Sã vedem, cã ‘mneaei sã pricepe la
adunat, se ºtie!
Între timp, plecã al nostru ministru
Popescu, di la Energie, plecã pin
Emirate. Cicã sã vadã ce e cu
energia, probabel vine cu neºte
barili în pozonare, sã ne dea la toþi.
Barilii, cum ce sã ne dea?! Cã nea
Virgil e om serios, acuma vorbeºti

ceva cu ‘mnealui ºi peste douã ore
nu te mai cunoaºte. Pã nu ai cum
sã ajungi matale, nevoiaº, la
înãlþimea ochelarilor domniei sale,
probabel de asta nici nu te vede.
Lasã cã îl vede pe nea premieru’, cã
n-are cum sã nu stea drepþi, oriºicât
s-ar da mare piºicher. ªi sã vezi în
Emirate cum stetea nea Popescu al
nostru, cã di la asta plecarãm, stetea
atâta de crãcit, de ziceai cã i-ar putea
trece o cãmilã printre picioare. Neºte
conseleri nu aveþi ºi ‘mneavoastrã?!
Cã la banii încasaþi nu staþi aºa de
rãu. Da di ce sã fie asta treaba
noastrã?! Cu barilii, cum stã treaba
cu barilii?! Nici nu trebuia sã plece
nea Virgil în Emirate pentru atâta
lucru, putea sã-l întrebe pe nea
Duicu, cã probabel sã pricepe mai
bine la barili.
Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

