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Ziua Internaþionalã a Dunãrii 2022 - “Descoperã Dunãrea“

Miercuri, 29 iunie a.c., de Ziua Internaþionalã
a Dunãrii, a fost prezentat în premierã filmul
documentar “Spune-mi despre Dunãre”: https:/
/youtu.be/3DXAdRBq5Ks
Realizat 100% în producþie proprie, din resursele
interne (umane ºi logistice ale instituþiei), “Spunemi despre Dunãre!” este o poveste unicã dedicatã
pe de o parte Dunãrii ºi oraºelor româneºti situate
de-a lungul malurilor, iar pe de altã parte echipelor
din Apele Române care muncesc zi de zi pentru
protejarea comunitãþilor riverane, dar ºi
conservarea biodiversitãþii fluviului.
Prezentarea unor construcþii de infrastructurã
rutierã (poduri) din administrarea Ministerului
Transporturilor ºi al structurilor din subordine,
precum ºi a hidrocentralei de la Porþile de Fier
din administrarea Hidroelectrica au drept scop
abordarea Dunãrii din perspectiva utilitãþilor sale
multiple ºi a potenþialului sãu unic (hranã, cale
de transport, habitat sau hidroenergie).
De aceea, “Oamenii din Apele Române vor

continua sã munceascã pentru a-i pãstra apele
mereu curate. Pentru cã Dunãrea este a noastrã,
a tuturor, trebuie sã facem tot ce ne stã în putinþã
sã o protejãm ºi sã-i conservãm resursele ºi
potenþialul sãu unic”.
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu:
Sãrbãtorim Ziua Dunãri la Bechet ºi
Drobeta Turnu Severin
Printr-o acþiune de igienizare a malurilor
fluviului, alãturi de reprezentanþi ai Poliþiei de
Frontierã ºi Primãriei Bechet, colegii Apele
Române Jiu –Sistemul de Gospodãrire a Apelor
Dolj au marcat aceastã zi importantã.
Evenimentul desfãºurat în portul Bechet este un
mesaj cãtre toþi locuitorii riverani, prin care sã

Bucurã-te, RomânIE!

se înþeleagã cã responsabilitatea fiecãruia dintre
noi este aceea de a proteja Dunãrea, acþionând
în direcþia conservãrii ºi prevenirii poluãrii.
ªi micuþii din cadrul After School-ului
“Curcubeul Copilariei” Craiova au aflat despre
biodiversitatea fluviului Dunãrea, prezentãrile
specialiºtilor Apele Române Jiu oferindu-le
rãspunsurile tuturor curiozitãþilor. Astfel, ºcolarii
au descoperit cã Lunca Dunãrii reprezintã un
ºir lung de atracþii naturale ºi culturale, începând
cu Defileul Dunãrii, care se întinde pe o distanþã
de 150 de km, de la intrarea fluviului în þarã ºi
pânã la Gura Vãii ºi terminând cu o mini-deltã,
puþin ºtiutã –în dreptul localitãþii Gârla Mare.
CONTINUARE ÎN PAGINA 10

CNCAV se închide

a Activitãþilor privind Vaccinarea
împotriva COVID-19 (CNCAV) s-a
închis. Pandemia a fost declaratã
încheiatã în România. Instituþia a
funcþionat un ºi jumãtate, timp în
care milioane de români s-au
vaccinat anti-Covid 19. Medicul
Andrei Baciu (foto), secretar de
stat în Ministerul Sãnãtãþii, a fãcut
anunþul închiderii instituþiei.
Comitetul Naþional de Coordonare

AMÃNUNTE ÎN PAGINA

Români interziºi în propria þarã
 Citiþi în pagina 8
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Vremea lui Rembrandt nu e actualã
Mioara VERGU - IORDACHE

Nu sunt sigurã, dar cred cã înViaþa de toate zilele în Olanda
din vremea lui Rembrandt, de Paul Zumthor, am citit ºi mam mirat/amuzat de observaþia cã gospodinele olandeze
pãstrau o curãþenie excepþionalã în bucãtãrie, dar cã nu era
recomandat sã mãnânci din ce gãteau ele. Erau mult prea
ocupate cu frecatul oalelor! (Nu înseamnã cã e recomandat
sã mãnânci ce se produce într-o bucãtãrie slinoasã!) Or fi
vreo patru decenii de când am citit. Dar m-a urmãrit imaginea.
M-a frapat pentru cã era vorba despre exces. Exagerarea nu este
beneficã. Echilibrul, da. Aici ar putea sã înceapã o discuþie: ce este
„echilibru”?! Cel mai simplu de rãspuns ar fi sã spun cã „echilibru”
înseamnã normalitate. Altã capcanã! Ce înseamnã normalitate?!
De fapt, doream sã vã spun cã, fãrã vreo legãturã cu vreo
lecturã, revin într-o clãdire - locuinþã privatã, sediu de
societate de stat sau privatã, sediu guvernamental - doar
dacã (cu condiþia sã-mi fi fost permis accesul la prima vizitã)
m-am simþit confortabil, în siguranþã, în bucãtãrie ºi la
toaletã. În rest, nu mã incomodeazã dezordinea, un rest de
praf sau mai ºtiu eu ce. Doar atmosfera sã fie respirabilã!
Cu „mizeria umanã” am o problemã, aceea pe care nu o
poþi curãþa cu pãmãtuful, cu mãtura, aspiratorul sau mopul!
Cãruia nu-i vine de hac niciun fel de produs de igienizare!
ªi-n acest caz se mãnâncã - la figurat - ºi mult, ºi prost, ºi
îngãlat. Ei, bine, acesta este un teritoriu pe care mã strãduiesc
cu osârdie sã-l ocolesc, oricâte tentaþii m-ar îmbia.
Din „bucãtãria” acestui gen de oameni lipseºte gospodina care
sã frece, sã lustruiascã, sã scoatã mizeria: minciuna, ura, hoþia,
invidia, lãcomia, grandomania, incultura, falsitatea, egocentrismul...
E multã mizerie în spaþiile de serviciu! Probabil acesta este
motivul pentru care mulþi oameni de bunã credinþã refuzã sã
le calce pragul. Cei care totuºi o fac au douã posibilitãþi: fie
renunþã repede, fie, din nefericire ºi pentru noi, se adapteazã
ºi renunþã pas cu pas la grija pentru „curãþenie”. Dar ºi varianta
a treia este valabilã: sunt expulzaþi, dupã ce sunt „tãvãliþi”
bine prin bârfe, acuzaþii, cât sã nu se mai spele niciodatã, sã
rãmânã marcaþi de mizeria prin care au trecut accidental.
Îmi pare rãu de aceste constatãri triste, chiar îmi doresc
sã promovez oameni curaþi, de calitate, harnici, sinceri,
animaþi de interesul naþional, de iubirea de oameni,
persoane cu iniþiativã, cu idei, cu încredere în conaþionali,
cu rezistenþã moralã ºi fizicã. Din pãcate, de câte ori am
sperat, m-am bucurat de descoperirea unui astfel de om,
a urmat una dintre variantele descrise mai sus.
Nu vreau oameni ideali, vreau oameni vii, cu calitãþi
multe ºi defecte puþine, care sã „gãteascã” bine într-o
„bucãtãrie curatã”!
* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *
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29 iunie este Ziua Dunãrii

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a
organizat, miercuri, 29 iunie 2022, orele
11.00 la sediul Pavilionului Multifuncþional,
colocviul interactiv “Peisaje danubiene”. La
propunerea þãrilor dunãrene ºi sub auspiciile
Comisiei Internaþionale pentru Protecþia
Fluviului Dunãrea, s-a semnat, în 29 iunie
1994, la Sofia (Bulgaria), Convenþia privind
cooperarea pentru protecþia ºi utilizarea
durabilã a fluviului Dunãrea. La acest
eveniment au fost invitaþi reprezentanþi ai

instituþiilor de culturã, Biblioteca Judeþeanã
I. G. Bibicescu, Centrul Cultural Nichita
Stãnescu. Colocviul interactiv “Peisaje
danubiene” a reunit comunicãri
interdisciplinare care au ca temã fluviul
Dunãrea. Expunerile tematice privind fluviul
Dunãrea, prezentate în timpul colocviului,
au adus în prim-plan cele mai pitoreºti
peisaje de-a lungul Dunãrii din zona aferentã
judeþului Mehedinþi.
 Biroul de presã

Severinul, gazdã a etapei finale a
Campionatului de Oinã

În perioada 28-30 iunie a.c., în municipiul Drobeta-Turnu Severin se desfãºoarã în
premierã etapa finalã a Campionatului de Oinã al Ministerului Afacerilor Interne. La
campionat participã cei mai buni dintre jucãtori, aceºtia reprezentând: Garda de Coastã,
Baza de Reparaþii Nave Brãila, Serviciul Teritorial al Poliþiei de Frontierã Vaslui ºi
Inspectoratul Judeþean de Jandarmi Harghita.
 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
Le dorim succes jucãtorilor!

eveniment
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Premiile „Eminescu, ziaristul”.
UZPR a distins excelenþa în jurnalism de Ziua Ziaristului Român
Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din România a
organizat din nou unul dintre
evenimentele de referinþã ale
organizaþiei: Premiile
„Eminescu, ziaristul”.
În prezenþa unui public care a
umplut pânã la refuz sala
AGIR din Bucureºti, într-o
atmosferã de caldã emoþie,
invitaþii ºi cei premiaþi s-au
bucurat sã fie din nou
împreunã sub auspiciile
presei profesioniste.

UZPR marcheazã de mai
mulþi ani ziua în care Mihai
Eminescu, cel dintâi redactor în
deplinãtatea termenului din presa
româneascã, a fost scos din viaþa
publicã din cauza unui articol
despre libertatea presei. Mult mai
mult decât o comemorare, aceastã
zi are simbolistica specialã sub
semnul cãreia stã de atunci încoace
gazetãria din România ºi pe care
Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti
din România o celebreazã ºi o
slujeºte în fiecare zi, ca pe un câºtig
al societãþii româneºti: nepreþuita
libertate de exprimare.
Sub aceste auspicii faste, UZPR a
distins din nou excelenþa în
jurnalism de Ziua Ziaristului
Român, 28 iunie, iniþiativã a
regretatului preºedinte al UZPR
Doru Dinu Glãvan, în memoria
cãruia cei prezenþi au þinut un
moment de reculegere ºi despre care
preºedintele Sorin Stanciu a

mãrturisit cã „Doru va rãmâne mereu
ca un DOR în inimile noastre”.
Premiile „Eminescu, ziaristul” au
rãsplãtit activitatea jurnalisticã a
unor colegi de breaslã care s-au
remarcat prin vocaþie, constanþã ºi
dãruire pentru profesie. Au urcat pe
scenã, rând pe rând, pentru a-ºi
primi premiile, Alina Florescu Kanal D, Adrian Artene - Gândul,
Bogdan Comaroni - Ziua News,
Alexandru Rãducanu - Canal 33,
Anca Mazilu - TVR 1, Mãdãlin
Ionescu - Metropola Tv, Val Vâlcu DCNews, Mirel Curea - Evenimentul
Zilei, Flavia Voinea - Bucureºti FM,
Tudor Barbu - Tvr 3, Adrian Ursu Antena 3, Denis Ciulinaru - Naþional
FM, Nicoleta Popa - Centrul
Naþional Media, Marius Ghilezan România Liberã, Andrei Pãunescu,
Claudiu Popa - EuroNews România,
Lavinia ªandru - Canal 33 ºi
Impact.ro, Dumitru Constantin - Top
Business.

În cadrul aceluiaºi eveniment,
componenta dedicaþiei pentru opera
eminescianã a fost ilustratã de premiile
acordate unor personalitãþi
care s-au remarcat în
cercetarea
operei
eminesciene, dãruind astfel
ºi jurnalismului românesc
un adevãrat tezaur. Premiile
UZPR „Eminescu, ziaristul”
pentru
activitatea
eminescianã le-au revenit
cunoscuþilor Dan Toma
Dulciu, unul dintre cei mai
activi promotori ai
personalitãþii lui Mihai
Eminescu, Mihai Costin,
preºedintele Grupãrii Colecþionarilor
de Medalii Eminesciene din cadrul
Societãþii Numismatice Române, prof.
univ. Florin Cristian Gheorghe,
precum ºi prof. univ. Tiberiu Spircu,
In memoriam.
Unul dintre momentele încãrcate
de emoþie ale evenimentului a fost

Se închide Comitetul de Vaccinare împotriva Covid-19
Activitatea CNCAV va fi preluatã de Ministerul
Sãnãtãþii. Andrei Baciu a fãcut declaraþii despre ce se
va întâmpla cu instituþia ºi le-a mulþumit celor care au
ajutat la eforturile de vaccinare.
„Pandemia ºi vaccinarea vor rãmâne un capitol unic
în viaþa fiecãruia dintre noi. În România, efortul naþional
pentru vaccinarea împotriva #COVID19 a fost
coordonat de cãtre #CNCAV. Dupã un an ºi jumãtate,
CNCAV se închide, iar activitãþile acestuia sunt preluate
de cãtre Ministerul Sãnãtãþii –România.
Comitetul Naþional de Coordonare a Activitãþilor
privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a fost centrul
organizatoric, logistic ºi comunicaþional al efortului
românesc pentru vaccinarea împotriva COVID-19.
O #echipã compusã din 67 de oameni, excepþionali
din punct de vedere profesional ºi uman, responsabili

ºi motivaþi, a lucrat continuu într-o perioadã delicatã,
plinã de provocãri, pentru ca fiecare român sã se poatã
vaccina în siguranþã, simplu ºi rapid.
Le mulþumesc ºi le sunt profund recunoscãtor, atât
colegilor mei din CNCAV, dar ºi celor 40.000 de persoane
implicate în mod direct în campania de vaccinare din
România, printre care medici ºi cadre medicale, angajaþi ai
Ministerul Afacerilor Interne, Romania ºi Ministerul Apararii
Nationale, Romania –www.mapn.ro), mii de voluntari.
Efortul ºi dedicarea acestor oameni minunaþi au fost
remarcabile ºi pot fi mãsurate în multe feluri. Dar cu adevãrat
valoroasã a fost dorinþa fiecãruia de a-ºi face treaba cât mai
bine. Mulþumitã colegilor noºtri, de la recepþie ºi pânã la
actul medical, activitatea de vaccinare din România s-a
desfãºurat într-un mediu primitor, eficient ºi sigur”, a
transmis secretarul de stat în Ministerul Sãnãtãþii.

decernarea unui Premiu special
„Eminescu, ziaristul” In memoriam
lui Doru Dinu Glãvan, „pentru

devotamentul total ºi necondiþionat
de recuperare a personalitãþii de
jurnalist a lui Mihai Eminescu”.
Evenimentul a beneficiat de
aportul artistic remarcabil al
pianistului Alexandru Burcã ºi al
sopranei Ana Stãnescu, de la
Teatrul Naþional de Operetã „Ion
Dacian”, precum ºi de un recital
susþinut de Andrei Pãunescu, care
a entuziasmat întreaga asistenþã.
Bucuroºi sã se revadã, apreciind
la justa valoare iniþiativa UZPR de
a-i premia ºi, prin acest gest, de aºi manifesta preþuirea pentru efortul
ºi cariera celor care trudesc în una
dintre cele mai complicate ºi mai
solicitante profesii, jurnaliºtii
prezenþi au umplut cu personalitatea
lor spaþiul în care s-au reunit, o datã
în plus, sub auspiciile celei mai mari
organizaþii de breaslã din România,
care îi susþine, îi reprezintã ºi le
recunoaºte meritele.
Departamentul Comunicare
Foto: Florin Eºanu
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Duminica Sfinþilor Români - Hramul de
varã al Mãnãstirii Vodiþa

La sfârºitul acestei sãptãmâni, în
duminica a doua dupã Rusalii, strãvechea
vatrã monahalã a Vodiþei a îmbrãcat
veºminte de sãrbãtoare, eveniment
prilejuit de sãrbãtoarea care adunã an de
an la Mãnãstirea Vodiþa un numãr mare
de credinciosi, Duminica a II-a dupã
Rusalii închinatã Sfinþilor Români.
Încã de la declararea Duminicii a doua
dupã Rusalii ca Duminicã închinatã
Sfinþilor Români, prin hotãrârea
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române în anul 1992, la Mãnãstirea
Vodiþa reînfiinþatã în 1990, s-a creat o
tradiþie, ca un numãr mare de
credincioºi sã participe în aceastã
duminicã la Sfânta Liturghie aici, ca la
un hram, ºi, deºi mãnãstirea nu are o
ctitorie în cinstea Sfinþilor Români,
totuºi aceastã Duminicã este consideratã
Hramul de varã al Mãnãstirii.
În cinstitul aºezãmânt slujba Sfintei
Liturghii a fost oficiatã de Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, având alãturi în comuniune
liturgicã un ales sobor de preoþi ºi diaconi.
Prãznuirea a început din seara zilei de
sâmbãtã, 25 iunie, cu sãvârºirea
Vecerniei Mari cu Litie. În ziua
hramului, Sfânta Liturghie arhiereascã
a început în jurul orei 09:00.
Rãspunsurile stranei au fost date de
cãtre grupul psaltic “Sf. Cuvios Nicodim
de la Tismana” de la Catedrala
Episcopalã din Turnu Severin.
În cuvântul de învãþãturã de la finalul
Sfintei Liturghii Preasfinþitul Pãrinte
Episcop Nicodim, Episcopul Severinului
ºi Strehaiei le-a vorbit celor prezenþi
despre aceastã sãrbãtoare închinatã

Sfinþilor români cunoscuþi, dar mai ales în
cinstea sfinþilor români pe care nu-i
cunoaºtem, dar pe care Dumnezeu i-a
învrednicit de sfinþenie. De asemenea,
Ierarhul a amintit în cuvântul sãu despre
sfinþii închisorilor, sfinþi care s-au nevoit
pentru credinþã ºi au mãrturisit pe Hristos,
suferind moarte martiricã în timpul
regimului comunist. La final Preasfinþia Sa
a multumit credincioºilor pentru prezenþa
în numãr mare, le-a adresat cuvânt de
binecuvântare ºi de îndemn la a înmulþi
rugãciunea din timpul Sfintei Liturghii ºi a
se feri de pãtimiri prin rugãciune.
La finalul Sfintei Liturghii Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a hirotesit întru
duhovnic pe pãrintele Petru Alin
Norocea de la Parohia Banoviþa din
Protopopiatul Drobeta Turnu Severin.
Mãnãstirea Vodiþa este un important
monument istoric ºi de arhitecturã din
Oltenia, fiind cea mai veche ctitorie
voievodalã atestatã documentar. Cel dintâi
aºezãmânt a fost o mãnãstire de cãlugãri
întemeiatã între anii 1364-1370 de Sfântul
Nicodim pe cheltuiala voievodului Þãrii
Româneºti, Vlaicu-Vodã.
A fost refãcutã de Radu cel Mare în jurul
anului 1500 ºi de Cornea Brãiloiu în 1689,
dar a cunoscut o perioadã de decãdere
dupã rãzboiul austro-turc din 1718.
Mãnãstirea Vodiþa a fost reînfiinþatã în
anul 1990, când a fost începutã
restaurarea ctitoriei voievodale ºi s-a
construit un corp de chilii pentru
desfãºurarea vieþii de obºte.
La aceastã mãnãstire a fost copiat un
tetraevanghel slavon miniat, cel mai
vechi manuscris din Þara Româneascã.
Pr. Marian-Alin Giginã
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Hramul de varã al Bisericii Grecescu
din Drobeta Turnu Severin

Vineri, 24 iunie 2022, când Biserica Ortodoxã prãznuieºte
Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul, biserica Grecescu, fostã
catedralã a oraºului Drobeta-Turnu-Severin, a îmbrãcat straie
de sãrbãtoare.
La hramul de varã al sfântului lãcaº de închinare a luat parte
ºi ierarhul mehedinþean, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei care a slujit Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie a Sfântului Ioan Gurã de Aur, având alãturi un sobor
de preoþi ºi diaconi.
În cuvântul de învãþãturã de la finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul
mehedinþean a pus la inimile credincioºilor prezenþi câteva
învãþãturi desprinse din pericopa evanghelicã ce a fost cititã în
cadrul Sfintei Liturghii concluzionând prin luarea aminte la
cuvintele evangheliei „Nu te teme Zaharia fiindcã rugãciunea ta
a fost ascultatã - aflãm din aceasta cã insistenþa în rugãciune
ajutã pe toþi cei care se roagã ºi tot din pericopa evanghelicã
aflãm cã atunci când Zaharia preotul tãmâia la templu, cei ce
erau afarã se rugau ºi de aici învãþãm cã datoria fiecãrui
credincios prezent la slujbã este aceea de a se ruga. Sfântul
Ioan Botezãtorul este model de rugãciune, toatã viaþa a trãit ca
un mare pustnic în pustiul Iordanului, sã ne ajute Dumnezeu sã
sporim în post ºi rugãciune dupã modelul Sfântului Ioan”.
La finalul Sfintei Liturghii a fost sãvârºitã o slujbã de pomenire a
ctitorilor lãcaºului de închinare severinean, Ioan ºi Ioana Grecescu.
În cuvântul de învãþãturã rostit, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
a tâlcuit pericopa evanghelicã din aceastã zi vorbind despre
naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul ºi zãmislirea lui.
Biserica Grecescu este ctitorie din 1868 a familiei de boieri
Ioan ºi Ioana Grecescu, care au ridicat ºi spitalul din apropiere,
cunoscut sub acelaºi nume. La realizarea proiectului, Carol I a
angajat arhitectul capitalei, biserica ridicându-se dupã stilul celei
domneºti de la Curtea de Argeº. Valoarea ºi frumuseþea acestui
locaº religios sunt date ºi de pictura interioarã (stil neoclasic),
creaþie a pictorului român Gheorghe Tãtãrescu (1872). Biserica
a fost sfinþitã în 1875, iar în 1884 a devenit catedralã ortodoxã
a oraºului Turnu Severin.
Cu pricepere s-au aplecat asupra acestei opere de artã
religioasã doi profesori de desen din Turnu Severin, spãlând
pictura (în 1898 Alexandru Rãsmeriþã, iar în 1908 Theodor
Zarnea). Acoperiºul bisericii a fost fãcut iniþial din tablã de aramã,
dar a fost smuls de germani în 1917. Cel de azi dateazã din 1920.
Pr. Marian Alin Giginã
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Bucurã-te, RomânIE!

Cea de-a IV- a ediþie a Festivalului
“Bucurã-te, RomânIE !”, organizat de
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier, în
parteneriat cu Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu“, de Ziua Universalã a Iei, a fost
o încântare pentru cei prezenþi.
Nu existã nimic mai frumos în patrimoniu
cultural al României, decât celebra cãmaºã
popularã cusutã cu atâta migalã ºi cu atâta
pasiune, IA noastrã tradiþionalã, cea care a
fãcut înconjurul planetei.

Portul popular românesc în care putem
integra si celebra IE, prezintã douã
caracteristici esenþiale: unitatea ºi
continuitatea sa. Prin continuitate
înþelegem drumul parcurs de portul
popular nãscut pe strãvechea vatrã a
civilizaþiei dace, pânã în zilele noastre. Prin
unitate trebuie sã înþelegem acele trãsãturi,
acele aspecte esenþiale care se vãd în portul
românesc din întreaga þarã.

Omagiu adus celui mai puternic
simbol naþional: Drapelul tricolor
PMP MERGE MAI
DEPARTE. Un nou început
confirmat ºi de instanþã!

Au fost momente solemne ºi
emoþionante duminicã, 26 iunie a.c., pe
esplanada din faþa Palatului Administrativ,
unde am adus un omagiu celui mai
puternic simbol naþional, Drapelul tricolor.
Ziua Drapelului Naþional are pentru
noi toþi românii o semnificaþie sacrã, este
ziua în care ne înclinãm în faþa acestui
puternic simbol al identitãþii noastre ca
naþiune, al iubirii de neam, al onoarei
ºi gloriei eterne.
Tricolorul este însãºi istoria noastrã,

plinã de jertfe ºi glorie, este expresia
unitãþii tuturor românilor de pretutindeni,
Ziua Drapelului Naþional este prilejul de
a crea o punte între trecut ºi prezent ºi
de a ne mobiliza permanent pentru
pãstrarea propriei noastre identitãþi
naþionale. Sã purtãm mereu acest simbol
în suflet ºi sã nu uitãm niciodatã, oriunde
ne-ar duce valurile vieþii, cã suntem
români!
La Mulþi Ani tuturor românilor de
Ziua Drapelului!

Am traversat câteva luni grele pentru Partidul Miºcarea
Popularã, dar pânã la urmã lucrurile se limpezesc.
Aºa cum era de aºteptat, instanþa a confirmat faptul cã
adevãratul preºedinte al PMP este Eugen Tomac, iar
structura de conducere este cea aleasã la congresul din
19 februarie 2022. Se vor face ºi modificãrile necesare
în registrul partidelor, iar metodele pe care le-au folosit
foºtii membri ai PMP pentru a distruge partidul se
nãruiesc una câte una.
Mergem înainte, aºa cum am fost de la început, în aceeaºi
formulã, cu acelaºi spirit de echipã.  Biroul de presã

Ministerul Antreprenoriatului ºi Turismului a lansat în consultare publicã
procedura de implementare a Programului naþional multianual pentru dezvoltarea
culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
„Doar prin asigurarea egalitãþii de
tratament ºi de ºanse între femei ºi bãrbaþi
putem sã punem bazele unei societãþi puternice,
echitabile, incluzive ºi bogate în oportunitãþi.
Pornind de la acest deziderat, am publicat în
transparenþã procedura programului dedicat
doamnelor manager, care va sprijini înfiinþarea
ºi dezvoltarea firmelor conduse de dumnealor
ºi va contribui, în egalã mãsurã, la îmbunãtãþirea
performanþelor economice ale acestora”, a

declarat ministrul antreprenoriatului ºi
turismului, Constantin-Daniel Cadariu.
Conform proiectului de procedurã, va fi
implementatã o schemã de ajutor minimis, prin
intermediul cãreia vor fi oferite granturi în valoare
maximã de 200.000 lei/IMM. Cererile vor fi finanþate
în ordinea descrescãtoare a punctajelor obþinute.
În perioada 2022-2027, se estimeazã
acordarea un ajutor în valoare totalã de
1.000.000.000 lei, unui numãr aproximativ de

5.000 de beneficiare. Pentru anul curent, bugetul
alocat schemei de minimis, aprobat prin Legea
nr. 317/2021, este de 157.624.000 lei.
Propunerile, sugestiile ºi opiniile privind
proiectul de procedurã se pot transmite pânã
duminicã, 3 iulie, la adresa de e-mail:
dezbateri_publice@mat.gov.ro.
Proiectul procedurii poate fi consultat aici:
https://bit.ly/3Owv0oc.
Biroul Comunicare ºi Protocol
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (42)
O observaþie care poate pãrea ineditã,
în premierã chiar, în spaþiul jurnalistic
românesc, legatã de mediul politic
autohton, emisã de maestrul Ion Cristoiu,
anume aceea cã “liderii occidentali” ºi-au
dat seama, “s-au prins”, spune fondatorul
“Evenimentului zilei”, guvernanþii români,
în frunte cu preºedintele Iohannis sunt
dispuºi sã stea în poziþia cãþeluºului
ascultãtor, mulþumit cu o mângâiere pe
creºtet, nepretinzând altfel nimic, dispus
în schimb sã execute orice comandã a
“stãpânului”. Observaþia, desigur, nu este
în premierã, iar maestrul Cristoiu ºtie bine
acest lucru, doar cã o repune pe tapet în
media româneascã spre a arãta încã o datã
goliciunea clasei noastre politice de top,
clasã dispusã sã nu facã (mai) nimic pentru
interesul naþional, dar gata fiind sã se
mulþumeascã cu firimituri de la masa
stãpânilor din Vest, pe care, din pãcate, ai
noºtri îi percep ca pe niºte fãcãtori ºi
desfãcãtori de bine ai naþiei noastre.
Incapabili sã ia decizii care sã favorizeze
cetãþenii români pe termen lung,
sustenabil, ei se ºi ne lasã la decizia unei
Europe ºi a unei Americi, care creeazã
impresia unor favoruri, dar ne iau înzecit
din resurse, pe de altã parte. Aºa am ajuns
ca naþie, dependenþi de deciziile Vestului,
aºa, suntem la cheremul orientãrilor pe
care ni le… sugereazã cei cãrora li se pupã
tãlpile de o pãturã politicã incapabilã sã
iese din amorþeala ºi inerþia unei atârnãri
decizionale pãguboase.
Mentalitatea aceasta de slugã este,
poate, efectul unei dependenþe istorice fie
de Înalta Poartã de la Istambul, fie de
Curtea Împãrãteascã Austro-Ungarã, via
Viena ori Budapesta, fie de “Licuriciul”
de la Casa Albã, mai în zilele noastre, asta
pe de o parte, pe de alta, dintr-o lipsã de
educaþie a atitudinii, a simþului propriei
valori, noi fiind mereu împinºi sã credem
cã avem tot ce ne trebuie ºi cã nu mai
este nevoie sã facem nimic în plus spre a
avea mai mult, fie sã valorificãm superior
ceea ce avem. O atitudine de toleranþã ºi
de docilitate care, iatã, în condiþiile lumii
capitaliste, ne aduce numai pagube, chiar
dacã ea, atitudinea aceasta, este una a
bunului samaritean, apreciatã
moralmente, dar speculatã fãrã scrupule
de magnaþii profitului ºi ai puterii cu orice
preþ, preþ care sã fie avantajos doar într-o
singurã direcþie, cea a stãpânului
recunoscut ºi adulat!
Nu credem, însã, cã acei “stãpâni” sunt

de nerefuzat, nu suntem convinºi cã acei
corifei ai capitalismului occidental nu ar
negocia, nu ar mai lãsa garda jos ºi nu ar
ceda din felia de caºcaval dacã ºi noi, ca ºi
clasã politicã nu am fi mai fermi ºi mai de
partea noastrã, cum se spune, ºi nu am
ceda mai totul chiar înainte de a fi formulaþi
termenii unei afaceri sau ai unei înþelegeri,
pur ºi simplu, aºa cum reiese din articolul
maestrului Cristoiu (vezi EcoPolitic.ro/
27.06.2022).
Cultivarea, în continuare - sau autocultivarea, sã fim mai exacþi, pentru cã ne-o
inducem prin tot felul de cãi, media sau la
nivel de simplã discuþie - în societatea
româneascã a mentalitãþii plecãrii din þarã,
indiferent de condiþiile ce ni se oferã, relevã
în þarã ca angajare, ca perspectivã de
dezvoltare, ca orizont de aºteptare etc, nu
poate decât sã amplifice nefast aceastã
atitudine de om fãrã coloanã vertebralã, de
individ lipsit de vlaga propriei ascensiuni ºi
rostuiri în spectrul personal ºi local, naþional,
pânã la urmã. Lãsãm totul pe seama altora,
care, repet, doar se fac a ne ajuta, gândul lor
- iar asta nu e de condamnat pânã la un punct
- nu este decât la a profita de…
disponibilitatea noastrã de a fi naivi, de a
cere mereu protecþie, sprijin, ajutor.
Ca un fel de finit coronat opera a acestei
contraproductive poziþionãri a liderilor noºtri
politici, mai au aceºtia talentul de a proceda
la decizii, atunci când, totuºi, o fac, care ne
aruncã într-o neagrã dezamãgire, nu mai
departe celebra idee de a introduce
compensaþia de 50 de bani în cazul preþului
la carburanþii vânduþi “la pompã”, o diferenþã
umilitoare, chiar dacã justificatã ºi de un buget
incabapil sã susþinã mai mult ºi de un cam
acelaºi nivel ºi prin state mai dezvoltate
occidentale, plus cã acest lucru survine pe
fondul unor chinuitoare chelutieli pe care noi,
românii le vom face din perspectiva inflaþiei
galopante, strivitoare ce se prefigureazã în
lunile urmãtoare.
Încapabili de decizii curajoase, în sprijinul
propriei populaþii, clasa noastrã politicã
face dovada incapacitãþii guvernãrii, iar noi,
ca cetãþeni, mereu duºi cu zãhãrelul ºi
neavând reacþie fermã la astfel de neputinþe
ale folosinþei puterii politice, facem dovada
unei rãbdãri care trebuie sã înceteze. A pune
piciorul în prag este un eufemism blând,
am zice, în acest caz, contracararea din
partea populaþiei trebuind sã fie nu doar
mult mai energicã, ci ºi cu efect total ºi
pe termen nelimitat!
C. Ovidiu

30.06 - 06.07.2022

Stimate domnule ministru,
Aflaþi despre mine, deºi cred cã nu sunt singura, cã sunt
tristã pentru rezultatele obþinute de elevi la Evaluarea
Naþionalã ºi la Bacalaureat. Sigur, înainte de rezolvarea
contestaþiilor. Dar ºi un numãr mare de contestaþii ºi
modificare a notelor va fi un nou prilej de tristeþe.
Mi s-a pãrut cã ºi dumneavoastrã sunteþi trist. Ceea ce
mã întristeazã ºi mai tare, pentru cã dumneavoastrã nu
aveþi dreptul sã fiþi trist. Dumneavoastrã trebuie sã luaþi
mãsuri pentru a fi toþi fericiþi.
Domnule ministru, când nu eraþi ministru, eraþi pãrintele
unui copil de gimnaziu, v-am auzit cã eraþi nemulþumit de un
test la matematicã; ziceaþi cã nici dumneavoastrã nu aþi reuºit
sã rezolvaþi problema. Vorbeaþi de o inadecvare, de dificultãþi
inutile în programã. ªi eu am crezut cã atunci când aþi ajuns
ministru veþi lua mãsurile pentru ca sã ieºim odatã din mlaºtina
în care se bãlãceºte învãþãmântul românesc. Cred cã vã
urmãreºte ghinionul! Pandemia, crizele de tot felul în lume,
inclusiv politice, la noi… Glumesc!
Ministerul Educaþiei ºi-a schimbat numele ºi conducãtorii
în ultimii 30 de ani. ªi s-au fãcut permanente experimente
în urma cãrora a rezultat o prãpastie între necesitãþi ºi
posibilitãþi. Altfel?! S-au cheltuit ºi niºte bani, mulþi, pe
diverse programe „în pantã”, alunecoase. Încercând sã
stãpânim computerul, am ignorat abacul. Se vede treaba cã
s-a greºit. „S-a greºit”, pentru cã nu ºtiu sã pun degetul
sau sã indic vinovatul. Dumneavoastrã sigur ºtiþi! Vã aºtept
sã spuneþi adevãrul, cu orice risc! Puteþi intra în istorie.
Dumneavoastrã, domnule ministru, sunteþi o
personalitate recunoscutã la nivel internaþional, aveþi funcþii
care vã recomandã. Nu aveþi nevoie „sã faceþi frumos” ca
sã rãmâneþi ministru. Nu aveþi voie sã acceptaþi sume mici
pentru învãþãmânt! Puþin daþi, puþin primim! Redaþi
demnitatea cadrelor didactice, asiguraþi-le un trai decent
ºi apoi pretindeþi-le rezultate! Nu mai lãsaþi pãrinþi, bunici,
alte neamuri, alte profesii sã se amestece peste activitatea
didacticã! Coordonaþi ºi urmãriþi cu exigenþã pregãtirea
pedagogicã a cadrelor didactice! Nu-i mai încãrcaþi cu
completarea unor situaþii inutile! Singura sarcinã a omului
de la catedrã este sã ne educe copiii! Aveþi încredere în
capacitatea lor de a fi adevãraþi educatori. Asiguraþi-le
asemenea condiþii încât ºefii de promoþie sã se batã pentru
a obþine un loc la catedrã! Impuneþi exigenþa, colaboraþi
cu piaþa muncii pentru a distribui locuri de studii la stat.
Stimate domnule ministru, nu notele mã supãrã pe mine,
ci faptul cã ºi Limba românã piere, se duce-n uitare ºi, odatã
cu ea, educaþia. Comunicãm, dar nu mai ºtim sã vorbim!
 Mioara Vergu
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Festivalul Internaþional de Teatru de la Sibiu Viitorii jandarmi învaþã sã acorde primul-ajutor

Joi, 23 iunie a.c., 13 elevi care îºi desfãºoarã stagiul de practicã la
Jandarmeria Mehedinþi, au fost instruiþi de cãtre pompierii din cadrul
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al judeþului
Mehedinþi, în domeniul acordãrii primului-ajutor calificat.

Mult aºteptatul Festival
Internaþional de Teatru de la Sibiu
(FITS) a început vineri, 24 iunie a.c.
ºi vã propune, pânã pe 3 iulie, sã
urmãriþi peste 800 de spectacole
pregãtite pentru public! Acestea
variazã de la teatru la dans, circ
contemporan, conferinþe ºi concerte,
precum ºi multe alte evenimente
speciale ºi întâlniri memorabile.
Ministerul Antreprenoriatului ºi
Turismului susþine în acest an
iniþiativa organizatorilor FITS, alãturi
de asociaþiile profesionale din
domeniul turismului, care doresc sã
difuzeze în hotelurile din þarã
spectacolele. Reprezentaþiile vor fi
distribuite pe bazã de abonament, pe
internet sau pe wireless-ul hotelurilor
din zonã, pe o perioada de 10 zile,
pentru toþi turiºtii cazaþi în aceste
unitãþi din þarã în timpul desfãºurãrii
evenimentului, iar fiecare spectacol
va fi disponibil timp de 24 de ore.
Reprezentaþiile FITS 2022 se vor
desfãºura, ca ºi în anii trecuþi, în
triplã dimensiune, atât într-o
componentã fizicã: pe scenã, în aer
liber, în spaþii istorice, pieþe publice
ºi biserici, cât ºi într-o componentã
online (spectacole filmate,
înregistrate, adaptate special pentru
mediul digital), dar ºi într-o
componentã hibridã (în teatre ºi
cinematografe ale spectacolelor
jucate fie pe scenele festivalului, fie
pe scenele din întreaga lume).
Evenimentul, ajuns la cea de-a 29a ediþie, este un prilej de sãrbãtoare,
cu spectacole excepþionale ºi invitaþi
de seamã, din þãri precum: Marea
Britanie, Germania, Franþa, SUA,

Israel, Japonia, Austria, Elveþia,
Italia, China, Spania, Republica
Viitorii jandarmi au participat instruire, viitorii jandarmi vor fi
Moldova etc. Tema de anul acesta
timp
de ºase ore la sesiunea de pregãtiþi sã acorde primul-ajutor în
este frumuseþea.
instruire,
care s-a desfãºurat sub diferite cazuri cu victime rezultate în
În acest an, la Sibiu, sunt aºteptaþi
peste 3.500 de participanþi, din 75 de îndrumarea domnului maior Iscru urma producerii unor evenimente
þãri, care vor lua parte la cele peste Flavius ºi a avut loc în cadrul nefavorabile, înþelegând cã este
800 de evenimente, programate în 80 Detaºamentului de Pompieri esenþial sã rãmânã calmi, sã solicite
Drobeta Turnu Severin.
ajutor specializat ºi sã punã în
de spaþii de joc.
Componentele teoretice ºi practice practicã cunoºtinþele acumulate.
Informaþii de background:
ale
cursului au ajutat elevii sã-ºi
Activitatea s-a desfãºurat ca
FITS este primul mare festival
însuºeascã
tehnici
precise,
menite
sã
urmare
a solicitãrii primite din
din Europa Centralã ºi de Est,
stabilizeze
victima
pânã
la
preluarea
partea
Inspectoratului
de Jandarmi
unul dintre cele mai mari
festivaluri din lume ºi cel mai ei de cãtre un serviciu medical, Judeþean Mehedinþi, având în
mare eveniment dedicat artelor putând astfel sã dea o ºansã în plus vedere necesitatea asigurãrii
celor aflaþi în dificultate.
instruirii elevilor jandarmi pe linie
spectacolului din România.
În
urma
acestei
sesiuni
de
de prim-ajutor.
Biroul Comunicare ºi Protocol
Pompierii mehedinþeni, plt. maj. Ionuþ
ISU Mehedinþi reprezentat la concursul

“Cel mai puternic pompier”

Competiþia sportivã a reunit peste
100 de salvatori din toatã þara, care
s-au întrecut pe parcursul a patru
probe, demonstrând cã pot face faþã
oricãrei provocãri.
Pompierii ºi-au testat abilitãþile în
mânuirea accesoriilor, ridicarea
greutãþilor ºi parcurgerea unor trasee
cu un grad ridicat de dificultate, cu ºi
fãrã aparat de respirat.

Lepãdatu, plt. adj. Ovidiu ªipanu ºi plt.
Marius Deliu au participat la etapa
naþionalã a concursului “Cel mai puternic
pompier” ce s-a desfãºurat, în perioada
22-23 iunie a.c., în municipiul Braºov.

Colegul nostru, plt. maj. Ionuþ Lepãdatu,
a demonstrat, ºi de aceastã datã, cã prin
muncã, perseverenþã ºi o doza de talent,
rezultatele nu întârzie sã aparã.
Sã fii salvator, înseamnã din start
sã ai calitãþi fizice înalte pentru a putea
depãºi situaþiile dificile, iar cu
determinare ºi efort susþinut, colegul
nostru a reuºit sã se claseze în primii
zece, la categoria 30-40 de ani.

Rezultatul este unul foarte bun,
având în vedere cã probele foarte
solicitante sunt adaptate dupã cele
ale concursurilor sportive
internaþionale ale pompierilor
organizate la Jocurile Mondiale ale
Poliþiºtilor ºi Pompierilor.
Colegii noºtri îºi împart viaþa între
meseria de pompier ºi pregãtirea
sportivã, ºi suntem convinºi cã
dãruirea ºi munca depusã de ei le
vor aduce rezultate excelente la
viitoarele competiþii.
Felicitãri, dragi colegi! Felicitãri
Ionuþ, pentru noi eºti “Cel mai
puternic pompier”. Vã urãm un viitor
plin de realizãri ºi locuri de frunte!
COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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Români interziºi în propria þarã
Dumnezeu mã iubeºte ºi aºa…
(Petre Þuþea)[1].
„Ãsta e român adevãrat.
Þine cu noi!”
Petre Þuþea l-a caracterizat pe
Nicolae Ceauºescu drept un mare
patriot, recunoscându-i meritele ºi
afirmând cã „poporul român nu ar fi
avut astãzi fãrã implicarea lui ºcoli,
spitale, diguri, baraje, hidrocentrale,
cãi ferate, aeroporturi, baze militare
subterane, lucrãri hidrotehnice
Amintindu-ne de cele „322 de portuare, flote de avioane ºi vapoare,
vorbe memorabile” ale „românului irigaþii pe mii de hectare, poduri
anapoda” Petre Þuþea, teolog ºi impresionante ºi autostrãzi. […]
filosof, fost comunist convins, fost Când voi muri eu, dupã mine rãmâne
membru al Miºcãrii Legionare, trecut un singur mare naþionalist în care sã
la cele veºnice în 1991, ca liberal, nu credeþi, Ceauºescu. Nu ºtiu eu cât de
este pentru prima datã când, dupã comunist e el, dar þine cu naþia asta,
decembriada din 1989 ºi dupã sã ºtiþi de la mine. Ãsta e român
blestemata O.U.G. 31/2002, românii adevãrat. Þine cu noi!”.
Trãdãtorii de þarã au fãcut ca
Ceauºescu sã moarã înaintea lui, iar
Petre Tuþea, a reacþionat prompt: „Aþi
vãzut domnule, era mai mare
naþionalist ca mine, cã l-au omorât
înaintea mea. […] Ceauºescu a
condus România timp de 24 de ani.
Nu se poate spune cã era « bine »
pe vremea lui Ceauºescu, dar puþini
ºtiu cum era România înainte de
Ceauºescu! Acest conducãtor a fost
pentru þara asta ceea ce au fost
Kemal Ataturk pentru Turcia ºi Abdul
Nasser pentru Egipt: Tatãl Naþiunii!
Ceauºescu a scos România din Evul
Mediu, de la lumina lumânãrii, la
lumina electricã, de la carul cu boi,
sunt umiliþi ºi declaraþi „Persona non la intreprinderi producãtoare de
grata” chiar în propria lor þarã…
automobile, camioane, tractoare,
Cu celebrul sãu fes de noapte pe locomotive ºi avioane… Nu ºtiu
cap, a grãit multe vorbe de preþ dacã, pãstrând proporþiile, existã
înainte de a pleca: „Un tâmpit mai performanþe asemãnãtoare în istorie
mare ca mine nu existã. Sã faci 13 - poate Ramses cel Mare.
ani de temniþã pentru un popor de Ceauºescu a dictat sã se ridice ºcoli,
idioþi! De asta numai eu am fost în spitale, diguri, baraje, hidrocentrale,
stare. […] Nu mã tem de moarte. cãi ferate, aeroporturi, baze militare
Mã tem de însingurare. Eu, care am subterane, lucrãri hidrotehnice
fost prezent la toate tragediile ºi portuare, flote de avioane ºi vapoare,
victoriile acestei þãri, mã simt ca un irigaþii pe mii de hectare, poduri
par în mijlocul furtunii. Singura impresionante, ba chiar ºi...
nãdejde este cã, om cum sunt, autostrãzi. În 24 de ani amãrâþi a
[1] https://www.ziarulmetropolis.ro/23-din-322-de-vorbe-memorabile-ale-lui-petre-tutea/
[2] Idem
[3] https://www.rfi.ro/social-justitie-141805-mapn-sters-postarea-care-omagia-ungeneral-care-neaga-holocaustul-din-romania - 22 ianuarie 2022
[4] https://www.rostonline.ro/2022/06/incredibil-ministerul-apararii-sterge-de-pefacebook-un-clip-video-al-unei-melodii-pentru-ca-autorul-versurilor-este-radu-gyr/
- 15 iunie 2022

plãtit datoriile ºi a dublat populaþia
urbanã. De fapt este incredibil. Dacã
ºtiþi despre ce vorbesc veþi vedea cã
performanþele lui Ceauºescu
frizeazã imposibilul. ªi, peste asta,
a pãstrat demnitatea acestui popor
de.....tâmpiþi […]”[2].
De peste trei decenii România nu
mai este condusã de români, dovadã
incontestabilã fiind lungul rãboj al
românilor patrioþi care stã ca un spin
în ceafa „organului” hibrid de tip
Geheime Staatspolizei & Народный
комиссариат внутренних дел
(Gestapo-Н.К.В.Д.), dovadã cã

Pactul Ribbentrop-Molotov din
august ’39 e încã valabil. Creaþie a
sionismului mondial, ascunsã sub
directa protecþie a prim-miniºtrilor de
carnaval ºi investitã cu puteri
dictatoriale nelimitate împotriva
românilor
„inconvenabili”,
I.N.S.H.R.-„E.W.” taie ºi spânzurã
dupã cum cer interesele „partidului”
din umbrã.
Români - „Persona non grata”
Valeriu Gafencu, Mircea Eliade,
Emil Cioran, Radu Demetrescu Gyr,
Mareºal Ion Antonescu, Prof. univ.
Mihai Antonescu, Prof. univ. George
Alexianu, General Pichi Vasiliu, Nae
Ionescu, Zelea Codreanu, General
Constantin Pantazi, Preºedinte
Nicolae Ceauºescu, Petre Þuþea,
General Radu Theodoru, General
Gheorghe Avramescu, Contraamiral
Horia Mãcelariu, General Corneliu
Dragalina, Toma Arnãuþoiu,
Gheorghe Arsenescu, Dumitru
Bãlaºa, Arsenie Boca, Traian
Brãileanu, Gheorghe CalciuDumitreasa, Alexandru Cantacuzino,
Gheorghe Cantacuzino-Grãnicerul,
Nichifor Crainic, Andrei Ciurunga,
Constantin Gane, Grigore Caraza,
Ioan Ianolide, Gheorghe Manu,
Vasile Militaru, ªerban Milcoveanu,
Ion I. Moþa, Nicoleta Nicolescu,
Aspazia Petrescu-Oþel, Constantin
Papanace, Arsenie Papacioc,
Constantin Petrovicescu, Vasile
Posteucã, Visarion Puiu, Traian
Trifan, Daniil Tudor Sandu, Mircea
Vulcãnescu, cel care a lãsat
testament posteritãþii: „Sã nu ne
rãzbunaþi!”… ºi mulþi mulþi alþii. O
parte dintre puþinii numiþi mai sus
i-am înºiruit apelând la neobositul

român patriot, Gheorghe
Constantin Nistoroiu, bine ºtiutor
al unei liste interminabile a celor
care s-au jertfit pentru Neam, Þarã
ºi Tricolor.
Poporul român avea douã
baricade care mai rezistau asaltului
extern: Biserica ºi Armata. Cu
insignifiante excepþii (condamnate
de neromânii neortodocºi),
Biserica Ortodoxã Românã se autodistruge din interior, unele
declaraþii ale purtãtorului cu vorba
ale BOR fiind edificatoare mai ales
pe timpul marii înºelãtorii
globaliste botezatã Covid-19.
Armatã nu prea mai avem, iar
puþinii care poartã azi uniforma
militarã nu apãrã interesele Naþiei,
ci slujesc ca mercenari unor puteri
strãine de Neamul Românesc,
potere ale globalismului. Avem
peste o mie de generali, însã doar
câteva anemice „mii” de oºteni
executanþi. Ce a cãutat Armata
Românã în Afganistan? Ce cautã în
Angola? Dar în Uganda? Dar în
þãrile baltice?... Sã ne apãrãm Þara
aici, la noi acasã!
Nici mãcar formula oficialã,
conducerea M.Ap.N. nu mai are
legãturã cu poporul român, cel în
slujba cãruia trebuie sã se afle, iar
dovezile cã M.Ap.N. executã doar
ordine externe prin GestapoÍ.Ê.Â.Ä.-I.N.S.H.R.-„E.W.” sunt
vizibile. Dupã ce cuvintele adresate
de generalul veteran Radu Theodoru
au fost eliminate la ordin de pe
reþelele de socializare[3], recent,
Ministerul Apãrãrii Naþionale al
României a ºters un clip video al unei
melodii numai pentru cã autorul
versurilor este Radu Gyr[4].
„Ne vom întoarce întro zi”
„Ne vom întoarce într-o zi,/ Ne
vom întoarce neaparat./ Vor fi
apusuri aurii,/ Cum au mai fost când
am plecat.// Ne vom întoarce
neaparat,/ Cum apele se-ntorc din
nori/ Sau cum se-ntoarce,
tremurat,/ Pierdutul cântec, pe viori./
/ Ne vom întoarce într-o zi./ ªi cei de
azi cu paºii grei/ Nu ne-or vedea,
nu ne-or simþi/ Cum vom pãtrundencet în ei.// Ne vom întoarce ca un
fum,/ Uºori, þinându-ne de mâni,/
 continuare în pagina 14
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Deciziile cele mai bune
Inflaþia ºi preþurile de la
combustibil vor face viaþa cu
adevãrat imposibilã în România. În
aceste zile „din urmã”, cum ar spune
unii artiºti ai comediei, totul va
depinde numai de princeperea
guvernelor de a interveni în
economie pentru a supravieþui cât
mai mulþi pânã va trece valul care
este destul de înalt. Abordãrile au
fost diferite, de la stat la stat. Dupã
cum se ºtie, sunt niveluri de trai
diferite ºi soluþii diferite. În þara
noastrã se ºtie de ceva timp cã avem
inflaþie ºi cã sunt probleme în
economie ºi legat de preþurile la
combustibil ºi la alimente.
Cel puþin în privinþa alimentelor ºi
a combustibilului nu au fost luate sau
prezentate mãcat idei de mãsuri, cu
toate cã toatã populaþia începe sã urle
cã nu este bine ce se întâmplã. Mãcar
la pompã trebuie sã se intervinã. A
ieºit premierul ºi a anunþat mãsura
„minune” care se spune cã va stârpi
dezastrul de la pompã. Adicã 50 de
bani decontaþi la fiecare litru de
benzinã sau de motorinã, încãrcat în
rezervorul autoturismului.
50 de bani nu e mult, dar sunt de
luat nu de dat, dupã cum ne-a spus
ºi preºedintele. Mai multe nu s-au
spus ºi fiecare va vedea pe bon care
va fi economia la un plin de benzinã.

În momentul de faþã calculul spune
cã între 25 ºi 30 de lei va fi economia
la fiecare plin de combustibil realizat.
S-a aºteptat o jumãtate de an ca sã
se vinã cu o mãsurã de 50 de bani.
Adicã de 25 de bani cât va pune statul
ºi 25 de bani cât vor pune benzinarii.
Multã lume spune cã este o totalã
bãtaie de joc ºi cã preþurile vor
continua sã creascã ºi sã fie atinse
niveluri record. Aºadar, la numai
câteva zile de la aplicarea mãsurii,
aceasta va fi anulatã de majorãri ºi
de faptul cã va fi achitatã degeaba.
Nu se va simþi nimic în buzunarul
ºoferilor ºi al agenþilor economici.
O mãsurã despre care s-a tot
discutat era plafonarea preþului la 7
lei litrul ºi apoi om vedea ce este de
fãcut. Dupã cum se vede, mãsurile
sunt diferite de la stat la stat ºi iau
în calcul foarte multe variabile. Este
vorba de nivelul de trai al þãrii
respective, de companiile energetice
pe care le are, de cât petrol se
importã, de dependenþa de alte
companii din afara þãrii, de lipsa sau
nu a unei companii naþionale
petroliere sau de existenþa sau nu a
unui distribuitor de stat.
Nu a fost luatã mãsura plafonãrii
preþului la combustibil pentru cã se
spune cã va apãrea o lipsã a
combustibilului, având în vedere cã

nimeni nu va mai aduce petrol, dacã
va fi obligat sã îl vândã la un anumit
preþ ºi apoi sã aºtepte sã primeascã
subvenþiile de la stat. Care vor mai
ajunge sau nu în contul
beneficiarilor. Exemplul dat este cel
al Ungariei care a mers pe soluþia
plafonãrii preþului la benzinã ºi la
motorinã ºi care în etapa a doua a
aplicat interdicþia cumpãrãrii a mai
mult de 50 de litri pe zi de la pompã.
Adicã nu mai mult de un plin. Sã
spunem cã persoanele fizice se
descurcã ºi cu un plin pe zi, dar ce
vor face marii transportatori...
În fine, ideea era cã se lucreazã pe
diferite scenarii ºi în mod normal
soluþiile ar trebui sã fie unele logice
ºi care sã aibe în vedere nevoile
cetãþeanului. Poate cã anumite teorii
economice nu sunt valabile ºi nu se
mai aplicã atunci când vine vorba de
economie ºi nu este nimic sigur cã
va funcþiona sau cã va produce cele
mai bune efecte pentru populaþie. Cert
este cã asistãm la soluþii diferite în
state diferite ºi cu rezultate diferite.
Cel mai rãu este însã în cazul
guvernelor care nu prezintã ºi nu

implementeazã soluþii pentru ca
oamenii sã treacã mai uºor peste
ºocul preþurilor. Este ºi cazul
României unde mãsurile sunt luate
cu pipeta sau se aºteaptã foarte mult
sau se copiazã de pe unde se poate.
Unii ar spune cã þara noastrã ar
aºtepta acum soluþii „la plic” de la
foruri internaþionale sau de pe unde
au politicienii români stãpânii.
Scenariile sunt diferite, soluþiile
sunt diferite ºi efectele tot diferite. Pare
cã economia globalã se scufundã în
diferite moduri. La unii mai repede,
la alþii mai lent. Se zice cã dupã aceste
vremuri omenirea se va reseta ºi nu
va mai fi niciodatã la fel. Adicã va fi o
revoluþie la toate capitolele pentru ca
omenirea sã poatã sã trãiascã mai
bine cu aceleaºi resurse sau cu mai
puþine. Nici natura nu ne mai ajutã.
Vremea e în schimbare, economia e
în transformare. Energia nu mai este
pentru toþi ºi se pare cã nici
mâncarea. Nu ºtim cum va arãta ziua
de mâine, dar ceva de poimâine va
arãta foarte rãu, dacã astãzi nu vom
lua deciziile cele mai bune.
 ªtefan Bãeºiu
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În bazinul Dunãrii se gãseºte ºi cea
mai lungã zonã mlãºtinoasã a
continentului. De asemenea, sute
de specii de peºti, de pãsãri ºi
peste 2000 de specii de plante
trãiesc în apele fluviului, dar ºi în
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zonele umede ºi pãdurile de luncã
din jurul acestuia.
La rândul sãu, Sistemul de
Gospodãrire Mehedinþi a fost gazda
Cupei Dunãrii la fotbal.
Minicampionatul de footbal al

echipelor subunitãþilor A.B.A Jiu sa desfãºurat în Drobeta Turnu
Severin ºi a reunit cei mai sportivi
angajaþi. În urma meciurilor
disputate pe teren, locul I a fost
câºtigat de cãtre Echipa S.G.A Gorj,
urmat pe locul II de cea a S.G.A
Mehedinþi. Angajaþii Apele Române
Jiu au dedicat aceastã acþiune
sportivã Zilei Internaþionale a
Dunãrii, în cadrul galei aceºtia
þinând sã transmitã mesajul
gospodarilor apelor de a învãþa sã
respectãm ºi sã convienþuim cu
apele fluviului.
“Regele fluviilor europene”, cum
o numea Napoleon, Dunãrea
uneºte de milenii - ca o coloanã

vertebralã - Europa de Vest,
Centralã ºi de Est. Mai mult, prin
intermediul
aºezãrii
sale
geografice, realizeazã ºi legãtura
dintre Europa ºi Asia prin Marea
Neagrã. Al doilea ca lungime dupã
Volga ºi al 29-lea din lume, fluviul
Dunãrea este singurul din Europa
care curge de la Vest la Est.
De 28 de ani, România susþine,
în calitate de semnatarã a
Convenþiei privind cooperarea
pent ru prote c þi a º i uti l iz a re a
dura bi l ã a f l uv i ului Dunã rea ,
acþiunile ºi evenimentele comune
organizate în bazinul Dunãrii.
Compartimentul
Relaþii Presã ºi STCB

Mãsurile obligatorii pe care trebuie sã le respecte crescãtorii de animale în perioadele caniculare
Având în vedere condiþiile meteo care
prevãd pentru perioada urmãtoare temperaturi
ridicate, Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Mehedinþi, reaminteºte
proprietarilor ºi deþinãtorilor de animale cã au
obligaþia de a respecta anumite mãsuri specifice
care sã asigure protecþia ºi bunãstarea animalelor
ºi sã evite apariþia stresului termic.
Prevederi aplicabile fermierilor
Fermierii ºi ceilalþi proprietari de animale
trebuie sã aibã în vedere urmãtoarele aspecte:
- asigurarea unui adãpost corespunzãtor pentru
animale, care sã poatã oferi protecþie faþã de
acþiunea directã a razelor solare;
- asigurarea unor cantitãþi suficiente de apã ºi
de furaje (corespunzãtoare din punct de vedere
cantitativ ºi calitativ);
- verificarea bunei funcþionãri a echipamentelor de
adãpare, de furajare ºi a sistemelor de ventilaþie;
- verificarea disponibilitãþii echipamentelor de
rezervã, în principal a sistemelor de ventilaþie
ºi a generatoarelor de energie electricã;
- în caz de caniculã, animalele folosite pentru
tracþiune, sau alte activitãþi de povarã, nu vor fi
exploatate în intervalul orar 12.00 - 18.00, dacã
o
temperatura la umbrã, depãºeºte 25 C;
- la orice modificare suspectã a stãrii de sãnãtate
a animalelor, precum ºi la apariþia unor
modificãri comportamentale a acestora,
deþinãtorul are obligaþia ca, pe lângã mãsurile
enumerate mai sus, sã anunþe urgent medicul
veterinar responsabil de supravegherea
statusului de sãnãtate al animalelor din
localitatea respectivã;
- în cazul în care animalele sunt þinute afarã,
trebuie sã se asigure existenþa de umbrare ºi de
jgheaburi cu apã potabilã;
- dacã sursele de apã sunt greu accesibile sau
blocate, apa trebuie administratã manual, în mod
regulat, pentru a reduce riscul de deshidratare.

Prevederi aplicabile administraþiilor locale
- administraþiile locale, pe teritoriul cãrora existã
animale în transhumanþã, trebuie sã cunoascã
situaþia realã ºi sã informeze deþinãtorii de
animale despre fenomenele prognozate;
- consiliile locale ºi fermierii trebuie sã se
asigure cã existã posibilitãþi de colectare ºi
neutralizare a deºeurilor animaliere;
- sã asigure locuri prestabilite pentru retragerea
animalelor, în cazuri excepþionale.
Prevederi aplicabile deþinãtorilor de animale
de companie
În cazul în care animalele de companie (cum
ar fi câinii, pisicile, iepurii etc.) sunt þinute afarã,
este important sã se asigure o sursã de apã
potabilã, precum ºi adãpost corespunzãtor
împotriva razelor solare.
O atenþie deosebitã trebuie acordatã
transportului animalelor de companie, astfel
încât acestea sã nu fie þinute în vehicule, expuse
în mod direct ºi pe o perioadã îndelungatã la
radiaþii ultraviolete ºi la temperaturi ridicate.
Prevederi aplicabile deþinãtorilor de cai
Ca ºi în cazul animalelor de crescãtorie, caii
ºi poneii, þinuþi afarã în timpul zilei trebuie sã
aibã acces la adãpost umbrit ºi la surse de apã
ºi hranã.
Prevederi aplicabile transportatorilor de
animale
- Sunt obligaþi prin lege sã nu transporte
animalele într-un mod care le-ar putea provoca
rãni sau suferinþe inutile;
- Transporturile trebuie realizate pe timpul
nopþii, sau în primele ore ale dimineþii, astfel
încât sã fie evitate orele cu temperaturi crescute
din timpul zilei;
- Înainte de a pleca la drum, este obligatorie
verificarea condiþiilor de microclimat existente
în mijlocul de transport, dacã sunt adecvate ºi
asigurate pe întreaga duratã a transportului;

- Înainte ca animalele sã fie încãrcate în mijlocul
de transport trebuie verificate traseul ºi alte aspecte
legate de cãlãtorie, astfel încât, dupã încãrcarea
acestora, plecarea sã se facã în cel mai scurt timp;
- La temperaturi crescute, densitatea de
încãrcare a animalelor în mijlocul de transport
va fi redusã cu 10-20% din capacitatea maximã
de încãrcare autorizatã, în funcþie de specie,
talie, vârstã ºi stare fiziologicã;
- În cazul în care cãlãtoria nu începe în cel mai
scurt timp de la îmbarcare, ºoferii trebuie sã aibã
planuri de urgenþã pentru a îngriji animalele, în
funcþie de necesitãþi;
·Pentru cãlãtorii de peste 8 ore, sistemele de
ventilaþie din vehicul trebuie sã fie capabile sã
menþinã temperatura de confort termic în
compartimentul animalelor pe toatã durata
transportului astfel încât în orice moment al cãlãtoriei
temeperatura sã fie cuprinsã între 5-30°De
asemenea, apa trebuie sã fie asiguratã permanent.
Sursa de apã potabilã
În cazul în care existã doar o sursã limitatã de
apã potabilã, trebuie avut în vedere necesarul
zilnic de apã al unui animal, în funcþie de specie,
talie, rasã ºi stare fiziologicã:
SPECIE / Cantitate de apã recomandatã
- vaci - lapte / 38 - 52 litri
- bovine / 38 litri
- cabaline / 20 - 45 litri
- porcine / 4 - 11,5 litri
- ovine / 6 litri
- pãsãri - curte / 0,5litri
Aceste cifre variazã în funcþie de vârsta
animalului, starea fiziologicã, temperatura
mediului ambiant ºi umiditate.
Toþi deþinãtorii de animale au obligaþia legalã
de a lua toate mãsurile necesare, astfel încât sã
asigure standardele privitoare la bunãstarea
animalelor deþinute.
Director Executiv, Dr. Mariþoiu Valentin
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ISU “Drobeta” recruteazã pentru Facultatea de Pompieri
La Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta” al Judeþului Mehedinþi
au început înscrierile pentru ocuparea
locurilor scoase la concurs de Academia de
Poliþie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureºti,
sesiunea de admitere 2022.
La Facultatea de Pompieri au fost scoase la
concurs 38 de locuri pentru formarea ofiþerilor
(din care 1 loc pentru romi ºi 2 locuri pentru
candidaþi proveniþi din sistemul de protecþie socialã),
cu specializarea Instalaþii pentru construcþii pompieri, forma de învãþãmânt cu frecvenþã 4 ani.
De asemenea, la Facultatea de Drept,
specializarea Drept - forma de învãþãmânt cu
frecvenþã 4 ani, au fost alocate 8 locuri.
Pânã la data de 8 iulie 2022, candidaþii interesaþi
de o carierã în domeniul situaþiilor de urgenþã se pot
înscrie la concurs prin completarea uneicereri-tip ºi
a declaraþiei de confirmare a îndeplinirii condiþiilor
ºi criteriilor de recrutare. Acestea se pot descãrca
de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne
(www.mai.gov.ro - secþiuneaCarierã).
Documentele se completeazã de cãtre candidat în mod
lizibil, se semneazã ºi se transmit,exclusiv în format
electronic, la adresa de e-mail a Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al Judeþului
Mehedinþi:resurseumane@isumehedinti.ro
Pentru a participa la concursul de admitere,
candidaþii trebuie sã îndeplineascã cumulativ

urmãtoarele condiþii ºi criterii:
a) sã aibã cetãþenia românã ºi domiciliul în România;
b) sã cunoascã limba românã, scris ºi vorbit;
c) sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu;
d) sã fie apþi din punct de vedere medical, fizic
ºi psihologic;
e) sã aibã vârsta de minimum 18 ani împliniþi
(sau sã îi împlineascã în cursul anului în care
participã la concursul de admitere) ºi de pânã
la 27 de ani, împliniþi în anul participãrii la
concursul de admitere;
f) sã fie absolvenþi de liceu cu diplomã de bacalaureat;
g) sã aibã un comportament corespunzãtor cerinþelor
de conduitã admise ºi practicate în societate;
h) sã nu aibã antecedente penale, cu excepþia
situaþiei când a intervenit reabilitarea;
i) sã nu fie în curs de urmãrire penalã ori de
judecatã pentru sãvârºirea de infracþiuni;
j) sã nu fi fost destituiþi dintr-o funcþie publicã
sau sã nu le fi încetat contractul individual de
muncã pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) sã nu fi desfãºurat activitãþi de poliþie politicã,
astfel cum sunt definite prin lege;
l) sã nu aibã tatuaje ori elemente ornamentale, de
orice naturã, aplicate, inserate sau implantate pe/
în corp, neacoperite de vestimentaþie, în þinuta de
varã - verificarea cerinþei se realizeazã cu ocazia
examinãrii medicale, criteriul specific nu se aplicã
pentru candidaþii de la Facultatea de Pompieri;

m) sã fi obþinut la purtare, în perioada studiilor
liceale, media de cel puþin 9.00, cu excepþia
candidaþilor care au absolvit instituþii de
învãþãmânt de nivel liceal în state membre ale
Uniunii Europene în care nu se evalueazã prin
notã/punctaj/calificativ purtarea elevului;
n) sã nu fi fost exmatriculaþi pentru abateri
disciplinare dintr-o instituþie de învãþãmânt;
Dosarul de recrutare va fi depus pânã la data de
22 iulie 2022, la sediul Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã „Drobeta” al judeþului Mehedinþi.
Evaluarea psihologicã a candidaþilor se va
realiza pânã la data de 13 iulie 2022. Proba
eliminatorie de evaluare a performanþei fizice
se va susþine în perioada 22-28 august 2022,
iar proba de evaluare a cunoºtinþelor în
perioada 30-31 august 2022. Examinarea
medicalã va avea loc, în ordinea descrescãtoare
a mediilor obþinute la proba scrisã, în perioada
6-29 septembrie 2022.
Informaþiile complete privind admiterea sunt
postate pe site-urile oficiale: www.mai.gov.ro,
www.academiadepolitie.ro,
www.isumehedinti.ro - secþiunea Carierã.
Pentru detalii suplimentare candidaþii se pot
adresa ºi Serviciului Resurse Umane din cadrul
ISU “Drobeta”, telefon 0252/311212.
COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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Umbra colonelului
Pãrintele Stelicã Zoican ne-a povestit o
întâmplare de demult. Iat-o: “Pe dealul Natameni,
la ieºirea din satul Balta, existau patru case
locuite. Într-una din ele locuia o foarte bunã
credincioasã, care venea la bisericã totdeauna ºi
se chema Ana Partenie (porecla Vlaica).
De câþiva ani îi murise soþul, Ion Vlaica. În
cãsnicia lor de oameni credincioºi ºi gospodari
au fãcut de toate. Dumnezeu le-a dãruit doi
bãieþi ºi douã fete, dar de acum fiecare era la
casa lui. Cel mai bine ajunsese Gogu
(Gheorghe) ºi anume colonel în armata VTransilvania, la Cluj-Napoca.
Maica Ana se gospodãrea singurã în cuibuºorul
ei, înconjurat de masive plantaþii de pomi, meri, peri,
pruni, nuci, cireºi etc. La acestea se adãugau oile,
vacile, pãsãrile, porcii ºi altele.
Maica Ana aducea totdeauna la bisericã prescurã
fãcutã în þest cu pecetea IS/HR/NI/KA bine aºezatã.
Dãdea acatiste, sãrindare, pomeniri ºi pomelnice la
Sf. Paºti la bisericã pentru pomenirile necesare.
Sãrindare slobozea fie în primãvarã, dupã Sf. Paºti
(în luna mai), fie toamna.
Iatã-mã în 8 noiembrie, la Sf. Arhangheli, dupã
Sf. Liturghie, ducându-mã cu ºareta, împreunã
cu dascãlul Ilie Meteleaucã, la casa lui maica Ana,
pentru a slobozi masa de praznic ºi douã
sãrindare, de morþi ºi de vii. În faþa casei erau
mulþi pomi, iar lângã ei o grãmadã de 3-4 t de
pere, mere ºi prune de toamnã. Dupã terminarea
slujbei, am fost poftiþi la masã, cu care ocazie,
am întrebat-o ce-i cu fructele acelea.
Maica Ana mi-a rãspuns cã are contract cu
Vinalcool Tarniþa (Baia de Aramã) sã predea 3 t de
fructe. “- Pãi cum, maicã Anã, ai contract, când
primãria noastrã a raportat anul acesta, cã nu sunt
fructe ºi cazanele nu merg?” “- Aºa este, zice dânsa,
dar iatã ce s-a întâmplat!” ªi a început sã-mi spunã
povestea. “- Maicã! În luna iunie, eu, spre deosebire
de ceilalþi din sat, am avut foarte multe cireºe
galbene, oltane, cum le spunem noi. Culegând la
ele, a oprit o maºinã micã, din care a coborât un
domn ºi mi-a cerut voie sã mãnânce ºi el cireºe.
Cireºii mei erau lângã marginea drumului judeþean.
Mâncând el cireºe, ne-am luat la vorbã ºi, printre
altele, m-a întrebat ce fac cu atâtea cireºe. I-am
spus cã fac þuicã. “- Pãi, e bunã þuica de cireaºã?”
m-a întrebat el. Eu i-am detaliat, cã e foarte bunã,
chiar recomandatã de medici pentru dureri de
stomac. M-a întrebat de cazan, dacã am unde le
face. “-Maicã, i-am spus, eu am cazan bun, de pe
timpuri, din aramã, de þi-e mai mare dragul sã faci
ºi sã bei þuicã!” “- Nu aveþi cazanele sigilate?” “Ba da, dar sigiliul eu îl iau ºi îl pun când vreau,
adicã îl pot face ºi desface! Aici am greºit foarte
mult! Nu trebuia sã-i spun acest secret. Mi-a zis
sã-i fac ºi lui vreo 10 litri de þuicã ºi vine peste 2-3
sãptãmâni sã o ia, bineînþeles cu bani!”.

Domnul cu care vorbise maica Ana era directorul
Vinalcoolului Baia de Aramã. Acesta a mers la
Primãria Balta, la primarul Marinescu ºi i-a reproºat
cã i-a trimis o adresã la Vinalcool, cum cã nu are
fructe în comunã, iar cazanele sunt sigilate, încheind
aºa: “- Tov. Marinescu, peste vreo 3 sãptãmâni vã
dau þuicã de cireaºã de aici de la Balta ºi vã arãt ºi
cum merge cazanul sigilat!”.
Marinescu, înnegrit ºi plin de furie, l-a rugat pe
director sã-i spunã unde ºi cum a gãsit aºa ceva.
În felul acesta a descoperit-o pe maica Ana ºi a
venit val-vârtej la ea. Dupã ce a fãcut-o cu ou ºi cu
oþet ºi a înjurat-o de toþi sfinþii, a obligat-o sã facã
contract de 3 t fructe, cu predare la 20 octombrie.
Iatã de ce maica Ana avea grãmadã de fructe,
toamna, în faþa casei, sub cerul liber.
Ascultând cele relatate am întrebat-o: “- Maicã
Ano, dar directorul Vinalcoolului ºtie cã ai un bãiat
colonel, care conduce armata a V-a Transilvania de
la Cluj-Napoca ºi cã s-a înrolat voluntar în rãzboiul
din Vietnam, de unde a venit victorios, reprezentând
acolo armata ºi statul român?” “- Nu ºtie, maicã!”
zice dumneaei! “- N-a ºtiut atunci, maicã Ana, dar fi
sigurã cã a aflat între timp ºi nu va veni în vecii vecilor
sã-þi ia poamele. Aºa cã, maicã Ano, dacã ai un
streaz, punem fructele bãtute, cu apã caldã peste ele
ºi cu greutate ºi în câteva zile fermenteazã. Hai s-o
facem! Eu cu dascãlul te ajutãm! De la masã când
ne ridicãm, trecem la aranjatul fructelor, iar în caz cã
vor veni, zic, prin absurd, le dai din streaz, motivând
cã le-ai pus acolo sã nu se strice!”
Zis ºi fãcut! Avea un streaz de trei tone, pe care lam umplut pânã seara. Deasupra am pus apã caldã,
ca sã fermenteze mai repede.
A doua zi m-am dus la primãrie. L-am gãsit pe
primarul Marinescu. Eram în relaþii bune
cu el. L-am luat de-o parte ºi i-am spus
de bãtrânã, amintindu-i ºi de fiul de la
Cluj, cã n-ar trebui sã-l supere. A zis:
“- Mã, Stelicã, mã! Directorul de la
Vinalcool nu ºtie pe ce lume este. Aici
în comunã nici primul secretar nu dã
ordine fãrã ºtirea mea. Eu cunosc
oamenii ºi problemele lor. Pãi, ai crede
cã mã leg eu de baba asta? Da-i
afurisitã, cã nu-ºi þine gura! I-am spus
ºi lui fiu-sãu, când am vorbit cu el la
telefon. Baba spune totul în sat ºi
oamenii cred cã o favorizez. Vorba ãluia:
Nu da-n câine, pânã nu întrebi al cui
este! Trebuie sã lucrez cu grijã, ca sã
nu compromit partidul. Bã, Stelicã, bã!
Anul trecut umbla vorba cã ungurii se
pregãtesc sã ne ia Ardealul. La o ºedinþã
de partid, la judeþ, a venit un general sã
ne prelucreze. A vorbit de problema
asta. ªtii ce-a zis, mã? “- Tovarãºi, þineþi
minte, cã vã vorbeºte un militar, care

are acces la informaþii secrete. Dacã comandantul
suprem dã ordin, în douã ore Armata a V-a de la
Cluj intrã fluierând în Budapesta. Acesta e raportul
de forþe. Numai sã nu fie în spatele lor altã putere!”
Bã, Stelicã, bã, când am auzit aºa, am început sã
plâng ca un copil. ªtiam cã la conducerea acelei
armate este consãteanul ºi colegul meu, mã! Cum
aº putea eu sã-i iau douã gãleþi de cireºe mamei
lui, mã?! Dacã poþi, du-te tu ºi fã-i cu cazanul.
Vream sã mã duc eu noaptea, da cotoroanþa ar
umple satul a doua zi!”
Perioada de fermentare a fost de la 8 noiembrie
la 6 decembrie. La Sfântul Nicolae, zãpada fiind
la genunchi, toate drumurile erau închise. Maica
Ana mi-a trimis vorbã, cã au fiert poamele. “Mumã, ai avut dreptate! îmi zicea dânsa. Nu mai
vin ãºtia sã le achit contractul, n-au cum veni, e
drumul închis ºi au aflat ºi de colonel!”
Împreunã cu dascãlul, ne-am apucat de treabã
ºi am scos 400 l þuicã. Maica Ana a zis sã o
împãrþim pe 3 pãrþi, 130 l de fiecare! I-am dat
replica: “- Noi am venit sã te ajutãm, nu sã-þi
luãm þuica! Atunci am fi tot un fel de Vinalcool.
Aºa cã, maicã Ano, noi luãm 50 l (eu ºi
dascãlul), restul e a dumitale!” Abia am reuºit
sã o împãcãm cu aceastã idee, cã munca noastrã
la atât se raporteazã.
Cum nu era þuicã în sat în acel an, toatã
suflarea mergea la maica Ana sã cumpere. Iatã
de unde a reuºit maica Ana sã cumpere 50 de
saci ciment, i-a donat bisericii ºi aºa am putut
sã facem aleea din faþa bisericii.
Dumnezeu sã-i primeascã jertfa ºi s-o
rãsplãteascã în împãrãþia Sa!”
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)
Eºti înconjurat de multã lume în primele trei zile
ale sãptãmânii, astfel cã surprizele se vor þine lanþ. Pe
de o parte, este posibil sã cãlãtoreºti frecvent pe distanþe
scurte, pentru a rezolva diverse chestiuni personale ºi
profesionale ivite, aparent, din senin. Iar pe de altã
parte, vei fi nevoit sã participi la cursuri, seminarii,
dezbateri profesionale. Mentalul este agitat, de aceea
fii prudent ºi relaxeazã-te din când în când. Controleazãþi discursurile ºi vorbeºte strictul necesar, fãrã a-þi scoate
în evidenþã slãbiciunile. Ziua de 30 iunie e potrivitã
dialogurilor cu membrii familiei, treburilor
gospodãreºti, dar ºi pentru a plãnui vizite la rude sau
în locurile dragi ale copilãriei. Weekend-ul aduce
distracþii ºi multã voie bunã alãturi de cei dragi.
Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Horoscop
(30 iunie - 6 iulie 2022)

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)
Prietenii îþi deschid sãptãmâna, poate chiar
implicându-te în situaþii inedite sau propunându-þi
proiecte comune de anvergurã. Totul este însoþit de
note amuzante, aventuri, fiind posibilã chiar ºi o idilã.
Fii prudent ºi nu te baza prea mult pe unii ºi alþii.
Aceºtia au scopuri foarte diferite faþã de ceea ce îþi
prezintã þie. În ziua de 30 iunie, oboseala îºi va spune
cuvântul, fiind nevoie sã te retragi din forfota
cotidianã. Ocupã-te numai de treburi uºoare ºi
ascultã-þi organismul. Evitã consultaþiile ºi analizele
medicale, întrucât sunt posibile erori deosebite,
greu de ameliorat. La finalul sãptãmânii te vei simþi
mult mai bine, revenindu-þi pofta de viaþã ºi de
distracþie. Vei reuºi sã faci impresie bunã.

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)

Primele zile ale sãptãmânii anunþã câºtiguri
surprinzãtoare. Sunt posibile cadouri, recompense sau
rezolvãri financiare mult aºteptate. De asemenea,
creºte riscul de a cheltui mult ºi pe te miri ce. Pe 30
iunie, stãrile tale interioare sunt excelente. Ai
preocupãri intelectuale, te gândeºti la mici excursii
sau cãlãtorii în strãinãtate, dorind sã-þi plimbi sufletul
pe tãrâmuri de vis. Vei fi susþinut în demersurile tale
de cãtre persoanele din anturajul apropiat, astfel cã
ar fi bine sã te sfãtuieºti cu cei pe care-i întâlneºti în
cale. Totuºi vorbeºte strictul necesar ºi nu te hazarda
în discuþii filozofice. Sfârºitul sãptãmânii aduce
forfotã în plan domestic ºi familial. Rezolvã treburile
gospodãreºti ºi stai mai mult de vorbã cu membrii
familiei.

Primele zile ale sãptãmânii vor evidenþia aspecte
profesionale. ªefii te cheamã la raport, eºti bine
susþinut de aceºtia, iar unii chiar îþi vor propune, fie
sarcini de lucru noi, de anvergurã, fie un post de
conducere pe termen lung. Fii prudent ºi nu te hazarda
în acþiuni mai mult decât poþi duce la bun sfârºit. În
relaþiile colegiale sunt posibile situaþii conflictuale,
dar primeºti suficientã susþinere astralã pentru a le
depãºi. Prietenii îºi amintesc de tine pe 30 iunie,
astfel cã fie te vor cãuta direct, fie unii vor încerca sã
te abordeze discret, prin alþii. Ar fi bine sã pãstrezi o
distanþã faþã de toatã lumea care sub diverse motive
apar în preajma ta, când te aºtepþi mai puþin. Finalul
sãptãmânii petrece-l în liniºte ºi meditaþie interioarã.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti plin de viaþã ºi
încrezãtor în forþele tale. Controleazã-þi stãrile ºi
reacþiile, pentru cã existã riscul sã strici situaþii ºi
relaþii bune. Pe 30 iunie apar chestiuni legate de bani
sau moºteniri. Sunt posibile cadouri sau veºti legate
de capitolul financiar, dar deocamdatã sunt doar idei
sau planuri. Lucrurile în acest sens se vor concretiza
mai târziu. Pe de altã parte, continuã apariþia
cheltuielilor comune cu alþii, fie pe daune, fie pentru
a rezolva diverse litigii. Fii prudent ºi nu te avânta în
orice investiþie care aparent promite câºtiguri
fabuloase. La finalul sãptãmânii eºti comunicativ, te
simþi bine ºi entuziasmat de planurile tale. Mulþi dintre
apropiaþi te vor admira sincer.

Domeniile spirituale, filozofia, religia, studiile
pe termen lung sau cãlãtorii în strãinãtate sunt
aspectele care te preocupã în mod special la începutul
acestei sãptãmâni. Rãsturnãrile de situaþie, mai ales
în planurile de studii ºi de cãlãtorii pot fi frecvente,
de aceea lasã loc ºi factorului neprevãzut. Cineva aflat
în strãinãtate îþi oferã informaþii deosebite, la care ar
fi bine sã iei aminte. Pe 30 iunie sunt momente
favorabile pentru a-þi rezolva diverse aspecte
profesionale. Dialogurile cu ºefii sau cu reprezentanþi
ai unor instituþii sunt binevenite ºi cu efecte pe termen
lung. Zilele de weekend aduc posibile situaþii
dinamice în relaþiile cu prietenii sau protectorii. Totul
trebuie abordat cu prudenþã ºi discernãmânt.

Zodia Rac

Zodia Scorpion

(23 Iunie - 22 Iulie)
La începutul sãptãmânii ai stãri confuze, eºti
mai reticent la ambient, nefiind dornic de socializare.
Este posibil ca ºi sãnãtatea sã ridice ceva probleme,
fapt pentru care semnalele organismului ar trebui luate
în seamã. La serviciu ai multe de fãcut, astfel cã ar fi
bine sã apelezi la sprijinul colegilor. Ia aminte la
zvonurile aruncate chipurile în grabã de unii ºi alþii
din segmentul profesional. Pe 30 iunie te vei simþi
mult mai bine, dar nu forþa nota. Începi sã ai încredere
în forþele proprii ºi sã te bucuri de tot ce este în jurul
tãu. La sfârºitul sãptãmânii sunt posibile cadouri,
recompense materiale sau chiar veºti legate de o nouã
grilã de salarizare. Reþine ce se petrece în plan
financiar, deoarece este un preambul la ce va urma.

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
Sãptãmâna debuteazã cu preocupãri legate de bani,
bunuri, cheltuieli comune cu alþii. Ai ºanse sã primeºti
bani fie dintr-o colaborare, fie cineva se gândeºte sãºi ofere un cadou deosebit. De asemenea pot intra în
discuþie planurile de afaceri, care deocamdatã este
bine sã rãmânã la stadiul de planuri. Achitã-þi
datoriile la timp ºi evitã acumularea altora noi. Ziua
de 30 iunie se asociazã cu gânduri, idei, planuri legate
de studii sau cãlãtorii. Eºti comunicativ, practic
devenind, pentru câteva momente, filozoful
Zodiacului. Însã totodatã eºti ºi un bun ascultãtor.
Sfârºitul sãptãmânii evidenþiazã aspecte profesionale.
Vei fi nevoit sã faci faþã atât problemelor familiale,
cât ºi celor sociale.
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Se contureazã un spectacol în relaþiile parteneriale,
astfel cã este bine sã fii pregãtit pentru discuþii lungi
ºi turnuri unor înþelegeri considerate pânã nu demult
sigure ºi confortabile. Ziua de 30 iunie îþi poate
oferi surprize de proporþii atât în relaþia cu partenerul
de viaþã, cât ºi în relaþiile profesionale. Ia aminte la
ce se discutã ºi petrece în segmentul partenerial,
deoarece se anunþã fie sfârºitul unora, fie debutul
altora. Pe 1 ºi pe 2 iulie apar aspecte financiare
comune cu alþii, de tipul achitarea taxelor, serviciilor,
discuþii legate de moºteniri, partaje personale ºi
profesionale. Fii prudent cu fiecare cheltuialã ºi
pãstreazã în siguranþã documentele financiare. La
finalul sãptãmânii sunt potrivite activitãþile culturale.

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)
Primele zile ale sãptãmânii evidenþiazã probleme
de sãnãtate sau la locul de muncã. Existã ceva ascuns
sau neºtiut în aceaste zone, astrele trimiþându-þi
impulsuri pentru a fi atent. Oboseala este accentuatã,
iar consultaþiile ºi analizele medicale pot fi frecvente.
Fii prudent ºi îngrijeºte-te serios, pentru cã afecþiunile
actuale se pot desfãºura pe termen lung, într-un mod
foarte surprinzãtor. La serviciu apar disonanþe între
tine ºi colegi, astfel cã este bine sã te bazezi mai
mult pe forþele proprii. Rãsturnãrile de situaþie în
plan profesional pândesc în umbrã ºi oricând îºi pot
face apariþia. Pe 30 iunie, atenþia îþi va fi atrasã de
segmentul partenerial, unde ai câte ceva de lãmurit.
Weekend-ul aduce cheltuieli.

Zodia Vãrsãtor

(21 Ianuarie - 18 Februarie)
Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii te
solicitã mult ºi bine pe 30 iunie, astfel cã vei fi nevoit
sã te ocupi pe îndelete de cei dragi. Sunt posibile
discuþii aprinse, rãsturnãri de situaþie vizavi de
planurile comune, dar ºi lãmurirea unor conflicte mai
vechi. Cu totul altfel se vor desfãºura aceste relaþii
de acum încolo. Canalizeazã-þi energia spre un hobby
ºi relaxeazã-te alãturi de oamenii cu care eºti pe
aceeaºi lungime de undã. La serviciu se contureazã
mult de muncã în zilele de dupã 30 iunie, dar vei
reuºi sã duci totul la bun sfârºit. Pe de altã parte, ai
grijã ºi de sãnãtate, care va da semne de ºubrezire. În
weekend se vor accentua relaþiile parteneriale,
dialogurile cu ceilalþi ºi chiar niscai acþiuni comune.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
Chiar dacã ai de rezolvat multe ºi mãrunte în afara
casei, sufletul tãu va dori mai mult compania
membrilor familiei ºi ambianþa domesticã. Treburile
gospodãreºti le poþi rezolva mai uºor, însã ar fi bine
sã ceri sprijinul sau mãcar sfaturile celorlalþi. Verificã
atent sursele de foc ºi de aer din spaþiul locativ,
deoarece sunt posibile avarii deosebite, cu efecte pe
termen lung. Ziua de 30 iunie aduce în prim-plan
relaþiile sentimentale ºi cheful de distracþii. Ai dori
ca ºi cei dragi sã se implice alãturi de tine în aventuri
ºi situaþii amuzante, însã vei întâmpina diverse
obstacole din partea lor. Nu forþa nota ºi respectã
dorinþele celorlalþi. Sfârºitul sãptãmânii aduce atât
treburi profesionale, cât ºi neplãceri legate de sãnãtate.

Autor: AstroCafe.ro
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Cursul euro ar putea fi peste un an de 5,11 lei
Leul a profitat de reducerea aversiunii faþã
de risc manifestatã la nivel regional iar cursul
euro a scãzut miercurea aceasta la 4,9430
lei, în timp ce tranzacþiile din piaþa localã se
realizau în culoarul 4,942 - 4,947 lei, dupã
atingerea în Asia a unui minim de 4,939 lei.
Maximul perioadei analizate de 4,9471 lei a
fost atins la sfârºitul sãptãmânii trecute.
Evoluþia din ultimele circa 10 luni a
leului este în contrast cu ultimul sondaj
realizat în rândul analiºtilor grupaþi în CFA
România. Faþã de începutul anului, când
cursul euro a fost de 4,9474 lei, moneda
naþionalã rãmâne cea mai stabilã din
regiune, în timp ce zlotul polonez a pierdut
în aceeaºi perioadã 2,5% iar deprecierea
forintului maghiar depãºeºte 8,2%.
Sondajul CFA România anticipeazã o
tendinþã de depreciere a leului în
urmãtoarele 12 luni. Dacã la precedentul
sondaj realizat în aprilie valoarea medie a
anticipaþiilor pentru orizontul de 6 luni a fost
de 5,0048 lei, luna trecutã estimarea a urcat
la 5,0298 lei/euro. Pentru orizontul de 12
luni valoarea medie a cursului anticipat a
crescut de la 5,0584 lei la 5,1125 lei/euro.
Reamintim cã un raport recent al Bãncii
Transilvania estima pentru finalul anului o
valoare medie a cursului de 4,96 lei/euro.
Creºterea cererii de lei de la sfârºitul
perioadei analizate, în condiþiile în care
bãncile îºi constituiau rezervele minime
obligatorii în lei, a adus o explozie a
indicilor ROBOR, care au atins maxime ale
ultimilor 11 ani ºi jumãtate.
Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie
de care sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei contractate
înainte de mai 2019, a crescut de la 6,28
 urmare din pag.8

la 6,41%, valoare care a mai fost atinsã la
sfârºitul lui noiembrie 2012.
Indicele la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a urcat de la
6,41 la 6,53%, nivel care a mai fost atins
la sfârºitul lui decembrie 2011. Indicele la
12 luni, care reprezintã rata dobânzii plãtitã
la creditele în lei atrase la nivel interbancar,
a urcat de la 6,58 la 6,69%.
Dupã ce a cochetat cu pragul de 1,16
dolari, euro se deprecia la sfârºitul
intervalului la 1,0486 - 1,0536 dolari, în timp
ce atenþia pieþelor se îndrepta cãtre
Portugalia, acolo unde avea loc un seminar
al principalelor bãnci centrale. Investitorii
doreau sã afle de la Christine Lagarde,
preºedintele BCE, ce politicã monetarã va fi
derulatã în urmãtoarele luni. În piaþa localã,
cursul monedei americane a crescut de la
minimul perioadei de 4,6715 la 4,7005 lei.
Cursul monedei elveþiene a urcat miercurea
aceasta la 4,9319 lei, aproape de recordul de
4,9399 lei atins în 7 martie, în condiþiile în
care cotaþiile s-au apreciat la 1 - 1,008 franci/
euro, odatã cu majorarea cererii.
Media lire sterline a scãzut marginal de
la 5,7258 la 5,7237 lei.
Metalul galben scãdea la finalul
intervalului la 1.815 - 1.829 dolari/uncie,
însã aprecierea monedei americane a fãcut
ca preþul gramului de aur sã urce uºor de
la 274,0955 la 274,3717 lei.
Bitcoin a revenit miercuri sub pragul de
20.000 dolari ºi fluctua între 19.887 ºi 20.360
dolari. Chiar dacã a scãzut la 1.105 - 1.153
dolari, ether înregistra cea mai mare valoare
a tranzacþiilor din piaþa criptomonedelor.
Analiza cuprinde perioada 22 - 29 iunie.
 Radu Georgescu

Români interziºi în ...

Toþi cei de ieri în cei de-acum,/ Cum
trec fântânile-n fântâni.// Cei vechi neom strecura, tiptil,/ În toate dragostele
noi/ ªi-n cântecul pe care ºi-l/ Vor spune
alþii, dupã noi.// În zâmbetul ce va miji/
ªi-n orice geamat viitor,/ Tot noi vom sta,
tot noi vom fi,/ Ca o sãmânþã-n taina lor./
/ Noi, cei pierduþi, re-ntorºi din zãri,/ Cu
vechiul nostru duh fecund,/ Ne-napoiem
ºi-n disperãri,/ ªi-n rãni ce-n piepturi se
ascund.// ªi-n lacrimi ori în mângâieri,/
Tot noi vom curge, zi de zi,/ În tot ce
mâine, ca ºi ieri,/ Va sângera sau va iubi”
(Radu Gyr)[5].
[5] Melodia „Ne vom întoarce într-o zi” ºtearsã de
M.Ap.N. dupã un articol în presã

Cum am cunoaºte un om desãvârºit dacã
n-ar fi idioþii?
Închei cu încã o „zicere” a „românului
anapoda”: „Mare noroc cã existã oameni
care sunt idioþi! Funcþia idiotului e pozitivã,
pentru cã fãrã el n-am înþelege nici geniul,
nici normalitatea. Pãi cum am cunoaºte noi
un om pe care-l numim desãvârºit dacã nar fi prezenþi ãºtia, idioþii?”.
Ce intuiþie teribilã! S-o fi referit la ºefii
de stat ºi guvernele postdecembriste?
La actualul ºef de stat? La actualul
prim-ministru? La actualii ridicãtori de
mâini din Parlamentul României?
Întreb ºi eu…
Ion Mãldãrescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale

ANUNÞ
ANULARE CONCURSURI
Prin prezentul anunþ, vã rugãm sã publicaþi anularea
concursurilor organizate de Spitalul Orãºenesc Baia de
Aramã, jud. Mehedinþi, de ocupare a posturilor vacante
pentru funcþiile contractuale:
- 1 (unu) post fiziokinetoterapeut Cabinet RMFB Ambulator
integrat spitalului;
- 2 (douã) posturi îngrijitor de curãþenie Secþia Medicinã internã;
- 1 (unu) post asistent de farmacie debutant - Farmacia cu
circuit închis;
- 2 (douã) posturi de asistent medical generalist debutant
unul în cadrul cabinetului chirurgie generalã ºi unul în
cadrul cabinetului cardiologie;
- 1 (unu) post secretar-dactilograf - Biroul RUNOS;
publicate prin anunþul din publicaþia Obiectiv Mehedinþean
nr. 1133/09.06.2022, se ANULEAZÃ datoritã unor
evenimente neprevãzute.
Manager, Dr. Puca Bogdan Marian

S.C. COTTONTEX SRL

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

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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Recolta, surclasatã ºi pe propriul teren

Învinsã cu 5-0 în prima
manºã a barajului pentru
promovarea în Liga 3, campioana
Ligii a 4-a Mehedinþi a pierdut
categoric ºi returul cu reprezentanta
judeþului Arad, scor 2-6, pe teren
propriu, cu ACS Ineu. Cu 7 jucãtori
africani în lot, echipa arãdeanã a
condus la pauzã cu 3-1, iar din
minutul 64 a jucat în inferioritate
numeric, însã tot a continuat sã
domine jocul. Singurele goluri ale
mehedinþenilor au fost marcate, pe
finalul celor douã reprize, de Alin
Bãloi ºi Alex Crãiaºu. Per ansamblu,
diferenþa dintre cele 2 echipe a fost
fãcutã în special de pregãtirea fizicã,
Recolta fiind deficitarã la acest
capitol. În pofida scorului general
de 11-2, antrenorul de portari
Cosmin Munteanu crede cã echipa
mehedinþeanã s-a ridicat pe alocuri
la nivelul adversarului! Recolta vrea
sã câºtige ºi sezonul viitor Liga 4
Mehedinþi ºi sperã sã abordeze
barajul pentru promovare cu alt
aplomb. Echipa din Dãnceu are o
medie de vârstã destul de ridicatã.
“S-a vãzut valoarea jucãtorilor lor,
mai ales cã ei se ºi pregãtesc zi de
zi, pe când noi ne întâlnim doar la
meciuri. Ca ºi valoare fotbalisticã
suntem sus, acolo, lângã ei, cãci
majoritatea dintre noi am jucat fotbal
pe la Liga 2-a, Liga 3-a, dar diferenþa
a fãcut-o partea fizicã. Ei au alergat
foarte mult, noi am cãzut. Iar în fotbal
dacã alergi ai ºi posesie, dacã nu,
pierzi uºor mingea. În plus, Ineul
are o echipã destul de tânãrã, cel
mai bãtrân jucãtor al lor, în afara
portarului, are vreo 29 de ani ºi asta
s-a simþit. Cunoscându-l pe
domnul primar Stelicã Stãncioiu,
cred cã Recolta se va bate ºi la anul
la campionat ºi promovare. Dacã ar

mai fi ºi alþi primari ca dânsul,
fotbalul din judeþul Mehedinþi ar
arãta altfel. Totuºi, fotbalul de la sate
ar trebui sã aibã antrenori calificaþi,
care sã înceapã sã lucreze mult
cu copiii. Când e aria de selecþie
mare apar ºi talentele”, a spus
Cosmin Munteanu.
De partea cealaltã, antrenorul
arãdean Cristian Sculici era sigur
cã echipa sa nu va avea probleme
cu reprezentanta judeþului
Mehedinþi ºi sperã ca în maximum
3 ani ACB Ineu sã acceadã în Liga
2! “A fost diferenþã ca ºi valoare
individualã, dar ºi ca ºi pregãtire
în primul rând, drept dovadã cã
în meciul de acasã am dat toate
cele cinci goluri în ultimele 25 de
minute. Probabil cã, dupã
rezultatul de 5-0, astãzi echipa
gazdã nu a sperat prea mult. Pânã
la urmã, rãmâne promovarea,
acum sãrbãtorim, iar zilele acestea
ne gândim la urmãtorul sezon.
Acum cã au trecut toate, pot spune
cum au stat lucrurile cu echipa din
Dãnceu. Am vãzut-o la ultima
etapã din campionat, de la
Vânãtori, ºi am ºtiut cã nu avem
cum rata promovarea. Nu avem
vreun obiectiv mãreþ pentru
primul sezon de Liga 3, dar,
bineînþeles, nu vrem sã revenim
dupã un an în Liga a 4-a. Eu miaº dori sã fac performanþã la Ineu,
dar nu depinde doar de mine, ci
de mai mulþi factori. Treptat, la Ineu
a început sã se investeascã în
infrastructurã ºi nu de anul acesta
ºi chiar începem sã culegem
primele roade. S-a investit foarte
mult în copii ºi sperãm sã fim o
rampã de lansare pentru cât mai
mulþi dintre ei ºi apoi, de ce nu,
sã facem un pas mai sus cu

echipa, când vom
avea toate lucrurile
puse la punct. Eu am
fãcut un proiect pe
10 ani la Ineu, iar în
doi-trei ani ar trebui
sã promovãm în Liga
2-a. Dar, repet
depinde de mulþi
factori ºi mai ales de
situaþia financiarã,
pânã la urmã ea este
importantã la orice club din
România”, a precizat Cristian
Sculici, antrenorul principal al
echipei din Ineu. Adversara
Recolta Dãnceu a jucat în formula:
Laurenþiu ªtefan (Cosmin
Munteanu 81) - Ciprian Pitulicu,

avut loc între Cozia Cãlimãneºti
ºi Oltul Curtiºoara. Învinºi cu 3-1
în tur, vâlcenii s-au impus cu 2-0
în retur, dupã care au câºtigat cu
4-2 la loviturile de departajare ºi
au promovat în Liga 3 dupã 3
decenii petrecute în campionatul
judeþean. Ultimul sezon de Liga 3
data din 1991, când Cozia a
retrogradat, alãturi de Armãtura
Strehaia ºi Progresul Bãileºti.
Dierna Orºova reuºea sã se
salveze în extremis.
În 2022, au mai promovat
Retezatul Haþeg (Hunedoara), 4-1
ºi 0-0 cu Magica Balta Caransebeº
(Caraº-Severin), Dunãrea Turris
Turnu Mãgurele (Teleorman), 10 ºi 1-1 cu FC Roberto Ziduri

Cosmin Tãerel (Mihai Pavel 46),
Florin Piciorgros, Daniel
Ciobanu, Adelin Fãiniºi, Alin
Bãloi (Robert Þogoe 53), Robert
Vãcuþã (Alex Crãiaºu 46),
Cristian Boboescu, Constantin
Negrescu ºi Adrian Mangu
(Daniel Bãtãiosu 81).
„Barajul” din acest an pentru
promovarea în Liga 3 a fost unul
nefast pentru reprezentantele
Olteniei. Dacã Recolta Dãnceu a
fost eliminatã de arãdenii de la ACB
Ineu (0-5 în tur ºi 2-6 în retur), CSO
Turceni a fost ºi ea învinsã în
ambele manºe, de Phoenix Buziaº.
Dupã 0-2 la Lugoj, gorjenii au
pierdut cu acelaºi scor ºi pe teren
propriu. ªi Dunãrea Calafat a
pierdut barajul cu CS Rucãr. Dupã
1-1 la malul Dunãrii, argeºenii sau impus cu 1-0 la Câmpulung
Muscel ºi astfel au promovat în
Liga 3. Singurul duel oltenesc a

Odobeºti (Dâmbovita), Olimpic
Zãrneºti (Braºov), 2-1 ºi 1-1 cu
Inter Sibiu 2020 (Sibiu), Victoria
Carei (Satu Mare), 3-1 ºi 1-1 cu
Suporter “U” Cluj-Napoca (Cluj),
CSM Sighetu Marmaþiei
(Maramureº), 3-0 ºi 2-0 cu Rapid
Jibou (Zalãu) sau CS Dinamo
Bucureºti, 3-2 ºi 1-0 cu Venus
Independenta (Cãlãraºi).
Scorul „barajului” l-a obþinut
Universitatea Alba Iulia (Alba),
11-2 ºi 7-1 cu CS Baraolt
(Covasna). Silvicultorul Maieru
(Bistriþa-Nãsãud) 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 ºi marafeþii di la bancomat, caleºtile Severinului ºi
sistemu’ neinstruit di la Spitalu’ Judeþean Mehedinþi

Mã nepoate, mai uºor cu
cãruþa pe strãzile Severinului, cã
s-ar putea sã sã umple de muºte,
în curând. ªi aºa sã plâng
oamenii de musculiþe, de
invazie, ce mai, dacã nu cumva
or fi di la ruºi, trimise sã spioneze
cum sã fac lucrurile bine. Acuma,
pe unde or veni cu caii, unde sor duce, numai cei de la Poliþia
Localã or ºtii, dacã au aflat
cumva, cert e cã au cam ieºit la
pãscut de asfalt, cã a dat iarba,
în ultima perioadã. ªi parcã
ieream la oraº, da mai ºtii?!
Partea bunã cu cãruþele astea e doar
pentru proprietari, cã la viteza de
deplasare nu sunt ºanse sã faci
accident, ca în cazurile din ultima
perioadã, când ultimu grav sã soldã
cu nu mai puþin de ºase maºini
avariate. Zisã nerodu’ de Sucã, cã pe
lângã a lu’ Tanþa lu’ Pecingine trecu
la mustaþã, doar oglinda i-o fãcu praf,
stã ºi acuma ºi sã uitã la ea.
Între timp sã afiºarã notele la Bac
ºi în Mehedinþi avurãm numai o
singurã medie de 10, bag samã cã al
lu’ Zbanghiu are toate ºansele sã urce
în top, cu prostiile lui cu tot. Di la an
la an, tot mai “bine” cu mediile astea
ºi cu ãi de promoveazã Bacalaureatul.
Cât despre organizare ar trebui sã dea
explicaþii nea Vãsîle. Se ºtie!
Da sã vezi altã dandana, mã fraþilor,
cã sã dusã nerodu’ de nepotu-miu sã
scoatã bani di la Bancomat, ATM sau
cum i sã spune, cã mai nou acolo îºi
þâne marafeþii dupã o partidã de riºcã
câºtigatã. Ghinion, aparatu’ ierea
defect. Îl chemã ºi pe pretenu’ lui de
peripeþii, Sache al lu’ Zãpãcitu, ºi
constatarã cã nu foncþioneazã

maºinãria. Sã dusãrã la alt aparat ºi,
la fel, ghinion. Supãrat, Sucã ajunsã
sã sune la coolsenter, cã nu mai avea
niciun cunoscut din conducerea
bãncii. Dupã timpi de aºteptare ºi
nervi, reuºi sã afle cã primu’ ATM ierea
scos din foncþie pentru a fi înlocuit,

iar al doilea cã nu-i mergea sistemu’.
Mã, am înnebunit, sã nu anunþi de
sãptãmâni nefuncþionalitatea unui
Bancomat, pare a fi bãtaie de joc la
adresa clienþilor de pe spinarea cãrora
îþi iei leafa de ºãf de bancã! Numai la
noi sã poate, cã toatã lumea e
împãcatã, probabel sã gândesc toþi
cã aºa fac economii!!!
Da al mai ghinion îl avu
Marghioala lu Fleaºcã, cã sã dusã
la spital, la Spitalu’ Judeþean de
Urgenþã din Drobeta Turnu Severin,

pentru neºte investigaþii ºi fãcu cale
întoarsã, pentru cã sistemu’ nu sã
lãsa folosit de persoanele care nu
ºtiau sã-l utilizeze, deºi fuseserã
instruiþi. Pa dacã or fi ronþãit la
seminþe în timpu’ cursurilor, aºa
cum fac ºi la locu’ de muncã, nu
ieste de mirare. Unii zâc, cã
programu’ de funcþionare al
sistemului ar fi de vinã. Iote ºi
motivu’ de a-l întreba pe nea Aladin
Gigi Georgescu, ºãfu’ la judeþ, cel
care pãstoreºte Spitalul Judeþean de
Urgenþã Drobeta-Turnu Severin, pe
ce s-au cheltuit meleoane de lei, fãrã
ca cineva sã fie tras la rãspundere?
Parcã ar fi primu’ caz!?!
Mã nepoate, nea Virgil Daniel
Popescu, marele ministru
mehedinþean din Capitalã, dupã
ultimele declaraþii, ºi-a mai adãugat
un renume: cel de ministru 25 de
bani ºi un pic, probabel aºa va
rãmâne în memoria colectivã. Da,
aºa e când ai maºinã la scarã,
secretare la uºã ºi aghiotanþi de
sãrviciu, baºca conseleri plãtiþi
regeºte, nu-þi mai rãmâne decât sã
priveºti lumea cu alþi ochi. ªi mai
de sus, prea de sus. Din cer!

Mã fraþilor, sã dusã Tanþa lu
Pecingine în centru’ Severinului cu
maºina ºi... lipsã loc de parcare.
Pentru cã are permis de parcare pe
locuri pentru handicap, sã apucã
sã caute. Surpriza fu când gãsi o
maºinã cu inscripþia de taxi, parcatã
pe un asemenea loc, pe strada
Traian. Dupã zeci de minute de
aºteptare, timp în care taxiul nu a
fost mutat, a renunþat cã perdea
întâlnirile. Probabel locu’ o fi ºi
acuma ocupat, cã nu e pentru cine
are dreptul, e pentru cine dã.
Dreptul, stângul, nici nu mai conteazã.
Mã fraþilor da nu putem încheia fãrã

sã dãm o veste de ultimã orã: La Casa
Judeþeanã de Pensii s-ar putea pune
capãt stãrii conflictuale ºi
rãzbunãrilor, dupã ce conducerea
Casei Naþionale de Pensii Publice a
dat PREAVIZ de încetare a contractului
de muncã actualei conduceri pentru
calificativul NESATISFÃCÃTOR
obþinut la evaluarea performanþelor
profesionale.
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

