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Luptãtorii anticomuniºti au fost comemoraþi la Isverna

PSD ºi PNL ºi-au cumpãrat publicitate pozitivã în presã.
Suma plãtitã este colosalã!

 AMÃNUNTE ÎN PAGINA 2
A devenit deja o tradiþie ca la finalul lunii iunie sau începutul lunii iulie sã fie sãvârºitã Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie Arhiereascã la Parohia Isverna

ºi sã fie pomeniþi cei trei tineri care au fost uciºi în Munþii Isvernei de cãtre organele politice ale regimului comunist.

ªtefan R. Apostol https://playtech.ro/stiri/

pag. 5PSD ºi PNL ºi-au cumpãrat publicitate pozitivã în presã. Într-o
amplã analizã, publicatã recent de jurnalistul Cristian Andrei, la
Europa Liberã România, s-au descoperit sumele aprobate de PSD
ºi PNL, sume privind subvenþiile folosite de cele douã partide
pentru promovarea în presa localã. Conform anchetei, sumele s-
ar fi dublat, ca urmare a acestui vot secret al celor douã formaþiuni
politice, iar suma plãtitã este colosalã.
Alianþa ºi-a aprobat sumele pentru subvenþii.
PSD ºi PNL ºi-au cumpãrat publicitate pozitivã în presã
   În ancheta realizatã de publicaþia Europa Liberã România,
jurnalistul Cristian Andrei spune cã anul trecut cele douã partide
cheltuiau pentru promovarea în presã nu mai puþin de 60 de
milioane de lei.
   Recent, însã, în urma unui vot aproape secret, cele douã
formaþiuni care fac parte din alianþa de guvernare, ºi-au votat
noi sume folosite ca subvenþii pentru a-ºi promova imaginea în

presa localã.
   Aceeaºi analizã spune cã anul acesta sumele s-ar putea sã fie
de douã ori mai mari ca în 2021. Cu alte cuvinte PSD ºi PNL ºi-au
cumpãrat publicitate pozitivã în presã, iar valoarea s-ar ridica la
120 de milioane de lei, dacã þinem cont de cele analizate de
ancheta menþionatã.
   „Reþeta este urmãtoarea: partidele încaseazã sume consistente
ca subvenþie, peste 210 milioane de lei în 2022 (42 de milioane
de euro), iar banii încasaþi lunar pleacã ulterior spre presã, prin
intermediul unor contracte care sunt þinute la secret. Datele oficiale
de anul trecut indicã un fenomen clar: aproape jumãtate din
subvenþia cheltuitã de PSD ºi PNL a avut un singur destinatar:
presa.”, scrie jurnalistul Cristian Andrei pe Europa Liberã România.
PSD ºi PNL refuzã sã vorbeascã, deºi existã Legea 544/2001
   Încã din 2001, parlamentarii români votau Legea 544/2001,
privind accesul la informaþiile de interes public. Acelaºi jurnalist
spune cã deºi existã aceastã lege, ºi cã toate partidele ar trebui
sã se conformeze, PSD ºi PNL refuzã sã vorbeascã despre sumele
cheltuite sau sumele ce vor fi cheltuite, inclusiv în acest an.
   Cristian Andrei merge mai departe, spunând cã doar în 2021
PSD a cheltuit aproximativ 8 milioane de euro, plãtind articole
favorabile în presa româneascã. De cealaltã parte, ca rãspuns la
solicitãrile fãcute de publicaþia amintitã, PNL declara cã în 2021
au cheltuit în presã doar 4 milioane de euro.
   „Datele oficiale consultate de Europa Liberã aratã cã bugetul
pentru presã ºi propagandã s-a dublat în 2022. Creºterea de 100%
se reflectã în cazul PSD, PNL ºi USR. Ultimul partid se promoveazã
însã doar prin intermediul reþelelor de socializare ºi Google Ads
ºi nu are contracte cu vreun site.
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Îmi place sã mã uit la meciurile de tenis. Sufãr când
pierd favoriþii mei. Dar asta nu mã împiedicã sã-i felicit pe
câºtigãtori. ªi nu mã face sã-i urãsc pe favoriþii care pierd.
Un meci este un meci. Vor mai fi ºi altele.

În România (sunt convinsã cã nu numai, dar, la noi, mai
abitir), bag seamã, ideal este sã stai „în pluton”, sã nu ieºi în
faþã, sã nu te remarci, pentru cã toate laudele, admiraþia, linguºeala
din momentul de succes, la primul eºec se rãstoarnã în capul
tãu ca admonestare, repulsie, obiectivitate… ªtiþi unde bat. Vã
aduceþi aminte?! Simona Halep a avut o creºtere spectaculoasã
în lumea tenisului, evoluþie care ne-a umplut inimile de bucurie.
Cu entuziasm, marea majoritate a românilor ºi-au apropiat-o,
ºi-au asumat succesele ei, au adorat-o. Apoi, a traversat o
perioadã mai puþin bunã. S-a accidentat, a pierdut niºte jocuri.
„Adoratorii” au constatat are multe defecte, este încãpãþânatã,
mai are multe de învãþat… chiar dacã toþi avem de învãþat!
Acum este din nou „pe val”. Din nou o adorãm.

Recunosc, Simona este pretextul pentru a aduce în discuþie
momentul dificil pe care-l trãim ca popor. Cu ce am contribuit noi,
individual ºi colectiv, admiratorii/ detractorii ei, la succesele obþinute?
Cu ce drept i-am reproºat ieºirea din formã? Nu Simonei îi reproºãm!

Avem atâta nevoie de succes, de victorii, de motive de
mândrie încât ne „agãþãm” (ca înecatul de pai!) de
victoriile individuale ale unor oameni care sfideazã
timpurile, jelite de ceilalþi, ºi fac performanþã.

Individuale sunt ºi victoriile lui David Popovici. Înotãtorul
adolescent este adulat. ªi când ºi dacã nu va mai reuºi?!
Aproape individuale sunt ºi victoriile Cristinei Neagu. Dar
când nu prinde o zi excepþionalã, întrebãm de ce are un salariu
mare. ªi spadasina Ana Maria Popescu… ªi mai sunt ºi alþi
sportivi glorioºi, mai ales prin munca proprie ºi sprijinul
familiei sau a câte unei secþii a vreunui club!

Aºa de tare ne plac succesele lor, atât de mult ni le dorim a fi ale
noastre, încât ne considerãm trãdaþi atunci când ei, campionii, nu
mai pot sau au un moment de eclipsã. Sunt mulþi români de succes.
Individual. Prin efortul lor! (Poate cã ar trebui sã reflectãm de ce nu
mai avem succes ºi în sporturile de echipã?!) Ar trebui sã le mulþumim
pentru clipele de glorie, pentru cã se constituie în simboluri ale
putinþei noastre de a fi victorioºi, pentru cã ne dau prilejul ºi motivul
de a fi mândri! Ei sunt ai noºtri nu numai când câºtigã, ar trebui sã
fim alãturi de ei mai ales atunci când nu sunt victorioºi.

Noi avem nevoie de succesele lor, dar ºi ei au nevoie de
susþinerea noastrã necondiþionatã. ªi nu este vorba doar de
sport. În toate domeniile ar trebui sã învãþãm sã identificãm
valorile ºi sã le acordãm respectul, recunoºtinþa ºi iubirea
noastrã. La bine ºi la rãu! Poate aºa vom dobândi cu toþii succes.

La bine ºi la rãu!

În comuna Isverna, judeþul Mehedinþi,
au avut loc duminicã, 4 iulie 2022,
manifestãri comemorative dedicate
memoriei luptãtorilor anticomuniºti.

Oamenii muntelui, îmbrãcaþi în straie
populare de sãrbãtoare, au sosit cu mic, cu
mare la vechea ctitorie a pãrinþilor ºi
strãbunilor lor pentru a fi în duh de rugãciune
cu distinºii oaspeþi ºi cu Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei.

A devenit deja o tradiþie ca la finalul lunii
iunie sau începutul lunii iulie sã fie
sãvârºitã Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie
Arhiereascã la Parohia Isverna ºi sã fie
pomeniþi cei trei tineri care au fost uciºi în
Munþii Isvernei de cãtre organele politice
ale regimului comunist.

Sfânta Liturghie a fost sãvârºitã în
biserica parohialã din Isverna, apoi a fost
sãvârºitã slujba parastasului, prin purtarea
de grijã a reprezentanþilor Asociaþiei
Foºtilor Deþinuþi Politici, filiala Mehedinþi.

Cuvântul de învãþãturã de la finalul Sfintei
Liturghii a fost rostit de cãtre Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, care a tâlcuit pericopa
evanghelicã cititã la Sfânta Liturghie,
pericopã în care se vorbeºte despre grijile
lumeºti care împiedicã pe om sã ajungã la
desãvârºire. Ierarhul a mai subliniat
importanþa comemorãrii înaintaºilor noºtri
ºi mai cu seamã a acestui eveniment din
viaþa comunitãþii de la Isverna. Preasfinþia
sa a vorbit ºi despre suferinþa rãmasã în
familiile celor trei tineri uciºi pentru cã au
încercat sã se opunã regimului comunist.

Doamna Ileana Mateescu, preºedintele
AFDPR Mehedinþi a evidenþiat suferinþele ce
au fost pricinuite de regimul totalitar

Luptãtorii anticomuniºti au fost
comemoraþi la Isverna

poporului român, atrãgând atenþia ºi asupra
direcþiei în care se îndreaptã societatea de azi.
În scurte cuvinte a fost prezentatã ºi viaþa celor
trei martiri care ºi-au lãsat trupul în acest
pãmânt secular: Eugen Bocârnea (student în
anul III la Medicinã în Bucureºti), Ion Bocârnea
ºi Gheorghe Eftimiu (elevi în clasa a VIII-a la
Liceul Traian). Toþi trei, originari din Turnu
Severin, vãzând asupririle comuniºtilor asupra
poporului, au hotãrât sã se alãture grupului
de partizani ce se aflau în Munþii
Mehedinþiului. Însoþiþi de un alt tânãr, cãruia i
s-a pierdut urma, au ajuns în Prejna, unde au
fost informaþi cã sunt urmãriþi, ulterior dorind
sã se întâlneascã cu aceastã grupare la Bãile
Herculane. Greºind drumurile abrupte ale
munþilor, au ieºit la Isverna, unde au ºi fost
prinºi de autoritãþile locale ºi împuºcaþi
miºeleºte la 31 martie 1949, fãrã nicio
condamnare.

De asemenea domnul profesor Victor
Rusu, vicepreºedintele AFDP Mehedinþi a
evidenþiat importanþa cunoaºterii de cãtre
tineri a trecutului poporului român pentru
ca greºelile ce au fost sãvârºite în trecutul
poporului român sã nu se mai repete.

Tot cu acest prilej au fost pomeniþi ºi eroii
care s-au jertfit pe câmpul de luptã pentru
întregirea României, precum ºi preoþii
Victor Doman de la Parohia Isverna ºi Ilie
Isverceanu de la Parohia Buseºti, care au
suferit în temniþele comuniste.

La finalul evenimentului comemorativ, în
curtea bisericii din Isverna a avut loc un scurt
moment artistic susþinut de Grupul
„Moºtenitorii” al ªcolii Gimnaziale Isverna,
prin osteneala autoritãþilor locale ºi prin
atenta coordonare a profesorului Ana Buzatu.

Pr. Marian Alin Giginã
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6 Iulie, 2022 MindHub,
reþeaua internaþionalã de ºcoli de

cursuri de programare pentru copii
ºi adolescenþi, anunþã reînceperea
ªcolii de Varã în centrele sale din

România. Cu ajutorul tehnologiei,
copiii pot descoperi lumea

roboticii în cadrul unor workshop-
uri de artã ºi creativitate, de

programare ºi explorare a naturii.
   Pe întreaga perioadã a verii (iulie-
august), pãrinþii interesaþi pot opta
pentru tabere organizate de centrele
MindHub din Bucureºti (3 centre),
Cluj-Napoca, Iaºi, Craiova, Baia
Mare, Constanþa ºi Arad. Taberele,
adresate copiilor cu vârste între 6 ºi
11 ani, cuprind module axate pe
diverse tematici, ce se pot derula, la
alegere, timp de una, douã, trei sau
patru sãptãmâni.
   Costurile taberelor MindHub
variazã în funcþie de perioadã, de
tematicã sau de centrul ales. Acestea
pornesc de la 300 de lei (tarif pentru
o sãptãmânã/participant) ºi pot
ajunge la 1.360 lei (tarif pentru 4
sãptãmâni/participant) pentru
programele ce se deruleazã timp de
jumãtate de zi, în timp ce programele
complete, de o zi întreagã, au preþuri
care variazã între 700 lei (o
sãptãmânã/participant) ºi 3.100 lei (4
sãptãmâni/participant). Grupele
cuprind 6-8 copii/atelier, în funcþie de
tematicã ºi de vârsta participanþilor.
Lista completã a centrelor ºi a
opþiunilor poate fi consultatã https://
mind-hub.ro/summer-camp
Programare, sport ºi activitãþi

în naturã

ªcoala de Varã MindHub: tabere în care copiii învaþã roboticã ºi
programare, practicã sporturi ºi exploreazã natura

   ªcoala de Varã cuprinde
programe (zilnice sau pentru
jumãtate de zi, la alegere) concepute
sã se desfãºoare sãptãmânal, de luni
pânã vineri, între 8.30 ºi 18.30 (în
funcþie de modul), ce au la bazã
cursuri de programare organizate cu
ajutorul jocurilor ºi roboþilor, dar ºi
laboratoare de artã ºi creativitate, de
explorare a naturii, planetelor ºi
corpului uman - toate adaptate în
funcþie de vârstele cursanþilor.
   La finalul atelierelor de
programare, copiii pot face miºcare
în aer liber practicând sporturi
precum fotbalul, baschetul sau
tenisul. În plus, de anul acesta vor fi
introduse ºi cursuri de dans.
   În fiecare sãptãmânã sunt organizate
ieºiri în aer liber, în funcþie de tematica
acelei sãptãmâni. La Constanþa, spre
exemplu, centrul MindHub
organizeazã ateliere la malul mãrii.
Începând de anul acesta, ºcoala de
varã MindHub va cuprinde un numãr
sporit de proiecte de codare, care-i
vor familiariza pe cei mici cu
principiile de bazã ale programãrii.
   “Toate cele ºase ediþii ale ªcolii de
Varã de pânã acum s-au dovedit a fi
de mare succes, datoritã combinaþiei
atractive de ateliere de programare ºi
roboticã cu activitãþi în aer liber, care
le-a oferit copiilor ocazia sã
socializeze ºi sã facã miºcare în
timpul liber. Dovadã cã, de la an la
an avem un numãr sporit de pãrinþi
interesaþi sã-ºi înscrie copiii”, a
declarat Polly Yankova, fondatoarea
reþelei MindHub. Potrivit acesteia,
peste 1100 de copii au participat la

taberele ºcolii de varã MindHub din
România în 2021, în vreme ce anul
acesta numãrul celor înscriºi va fi de
peste 2000 de participanþi.

Învãþare prin joacã
   Fascinaþia copiilor pentru jocuri de
construcþie se poate transforma într-
o pasiune cu multe beneficii pentru
tot restul vieþii. Pãrinþii pot exploata
cu succes nevoia de a crea ºi explora
a copiilor lor pentru a-i atrage spre
cursurile de programare ºi roboticã.
Aici, în grupuri mici, prin joc, copiii
îºi dezvoltã aptitudini tehnice

   Precizãm cã Administraþia Bazinalã
de Apã Jiu a luat de mult timp mãsuri
în privinþa atenþionãrii înotului în râul
al cãrui nume-l poartã instituþia.
   Pentru a conºtientiza populaþia de
riscul pe care ºi-l asumã dacã se scladã
în apele Jiului - expunere la
îmbolnãvire ºi înnec - “A.B.A «Jiu»
Craiova a amplasat pe malul râului Jiu
plãcuþe cu «Scãldatul interzis». Drept

esenþiale pentru job-urile viitorului,
în care programarea ºi manipularea
roboþilor vor fi la mare cãutare.
   E un tip de socializare foarte preþios,
în care copii de numai 6-7 ani învaþã
sã colaboreze ºi sã împãrtãºeascã
ceea ce ºtiu. Spre deosebire de orele
de la ºcoalã, concentrarea e maximã
pe tot parcursul sesiunii ºi e complet
voluntarã. În timp, acest antrenament
al rãbdãrii ºi concentrãrii îi va ajuta
sã aibã o capacitate tot mai mare de
a se concentra asupra sarcinilor mai
complexe, inclusiv la ºcoalã.

A.B.A Jiu avertizeazã: “Scãldatul interzis în râuri”
Având în vedere creºterea temperaturilor ºi odatã cu aceasta tentaþia
cetãþenilor de a se scãlda, Administraþia Bazinalã de Apã Jiu Craiova

anunþã cã este interzisã îmbãierea în apele curgãtoare, acestea
neîndeplinind condiþiile pentru a fi folosite în acest scop.

urmare facem apel încã odatã cãtre
cetãþeni sã þinã cont de avertismentele
înscrise pe plãcuþe ºi sã nu se
aventureze la scãldat în apele Jiului.
   „Suntem conºtienþi cã panourile
de avertizare nu sunt de ajuns
pentru a-i opri pe cetãþeni sã facã
o baie în Jiu. Subliniem faptul cã
râul Jiu nu-i loc amenajat pentru

Despre MindHub
   MindHub este o reþea internaþionalã de ºcoli de cursuri de programare
pentru copii ºi adolescenþi. Reþeaua a pornit în Bulgaria, extinzându-se în
Europa ºi SUA în sistem de francizã. În prezent, MindHub opereazã peste
40 de centre din nouã þãri: România, Bulgaria, Belgia, Finlanda, Estonia,
Macedonia, Danemarca, Olanda ºi SUA.
   În România, MindHub este prezentã din 2019, iar astãzi numãrã 11 centre
în Bucureºti, Constanþa, Arad, Baia Mare, Iaºi, Craiova ºi Timiºoara.
   MindHub îi ajutã pe copii sã stãpâneascã fundamentele competenþelor digitale,
predând programarea într-o manierã prietenoasã ºi orientatã spre cei mici, lucru
care le sporeºte interesul pentru tehnologie. Cursurile reþelei folosesc o diversitate
de instrumente, jocuri ºi medii, care îi ajutã sã înveþe cu mult interes. Printre
acestea se numãrã Minecraft, Dash & Dot, Sphero, Scratch, Tynker, Hopscotch,
Micro:bit, Roblox, KODU ºi HTML, CSS ºi Python - pentru adolescenþi.

 Continuare în pag. 10
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   În ziua de 1 iulie 2022, credincioºii
mehedinþeni din satul Pãuneºti al
comunei Godeanu au prãznuit
Ciumarca, o sãrbãtoare instituitã de
însuºi Sfântul Nicodim cel Sfinþit de
la Tismana, ocrotitorul Eparhiei
Severinului ºi Strehaiei. Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie a fost
sãvârºitã în biserica nouã a satului, de
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim având
alãturi un sobor de preoþi ºi diaconi.
Biserica mare din satul Pãuneºti a fost
sfinþitã în data de 22 mai 2022.
   În fiecare an, de Ciumarcã,
credincioºii din zona de munte a
Mehedinþiului se adunã cu mic cu
mare ca la o adevãratã nedee. La
Pãuneºti, Ciumarca se þine
întotdeauna în prima zi de vineri dupã
Sãrbãtoarea Sfinþilor Apostoli Petru
ºi Pavel. Astãzi sãvârºit aici Sfânta
Liturghie Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei alãturi de un ales sobor de
preoþi ºi diaconi. Rãspunsurile stranei
au fost date membrii grupului psaltic
Sf. Mare Mucenic Gheorghe al
Catedralei Episcopale din Drobeta-
Turnu Severin.
   Dupã rugãciunea amvonului
Preasfinþia Sa a hirotesit întru
duhovnic pe pãrintele Andi-Florian
Preda de la parohia Pristol ºi pe
pãrintele Alexandru Gelu Niculiþã de
la parohia Pãtule I.Dupã acest moment
a citit rugãciunile pentru izbãvirea de
boli molipsitoare ce se citesc la
Ciumarcã ºi rugãciuni de dezlegare.

Ciumarca satului Pãuneºti
 Zeci de credincioºi
au venit ºi în acest an
la aceastã sãrbãtoare
a satului în costume
p o p u l a r e
tradiþionale.
   În cuvântul de
învãþãturã de la
finalul Sfintei
Liturghii Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a
pus la inimile
c re d i nc i o º i l o r
prezenþi douã pilde
folositoare de suflet.
  Parohia Godeanu
cu filia Pãuneºti este pãstoritã din
anul 2012 de pãrintele Nicolae
Oproiu consilierul social al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei.
   Cunoscutã ºi sub numele de
„moartea neagrã”, ciuma a fost una
dintre cele mai violente pandemii din
istoria omenirii, despre care se
crede cã ar fi izbucnit în Asia,
rãspândindu-se în Europa dupã anul
1347, unde a creat mare panicã. Cel
mai probabil, ea a ajuns în zonã prin
intermediul corãbiilor, care fãceau
comerþ intens în acea vreme.
   Scrierile veacului ºi cercetãrile
ulterioare aratã cã o treime din
populaþia mondialã a pierit de aceastã
molimã. Cu toate acestea, pe
meleagurile noastre, numeroºi oameni
au fost tãmãduiþi prin lucrarea lui
Dumnezeu ºi mijlocirea Sfântului
Nicodim de la Tismana. Potrivit

tradiþiei, prin aceste locuri a trecut
sfântul care, vãzând suferinþa celor care
erau bolnavi de ciumã, se ruga pentru
ei, iar aceºtia prin post ºi rugãciune
se vindecau. Sfântul Nicodim a rânduit
pentru fiecare sat o zi de vineri în care
sã se sãvârºeascã Sfânta Liturghie la
intrarea în localitate ºi apoi sã se
citeascã rugãciunile de îndepãrtare a
bolilor molipsitoare. Aºa se face cã în
fiecare sat din zona de munte a
Mehedinþiului se sãrbãtoreºte
Ciumarca, zi de rugãciune obºteascã,
pentru ca Dumnezeu sã îi fereascã pe
locuitori de toate bolile sufleteºti ºi
trupeºti. Cu acest prilej, fiii satelor se
revãd ºi se bucurã. Deºi se consumã
mâncãruri de post, Ciumarca a devenit
pentru fiecare sat un al doilea hram, o a
doua sãrbãtoare a localitãþii respective.
   În timp ce majoritatea zilelor de
prãznuire de peste an sunt

aghiocentrice, având în mijloc
imaginea unuia sau mai multor sfinþi,
Ciumarca ºi-a croit o altã cale cãtre
celebrarea religioasã.Actul constitutiv
al sãrbãtorii locale îl reprezintã o
minune de amploare, a cãrei puternicã
impresie a reverberat ºi a fãcut posibilã
transmiterea anamneticã a ei pânã în
contemporaneitate. Credincioºii au
simþit nevoia sã îi confere ºi un plus
de legitimitate, poate tocmai de
aceea ea este aºezatã între alte douã
mari sãrbãtori: Sfinþii Apostoli Petru
ºi Pavel ºi Sfântul Proroc Ilie
Tesviteanul. Pentru mehedinþeni, ºi
mai ales pentru localnici, sunt
importante atât experierea sãrbãtorii
la nivelul personal, al intimitãþii ºi
profunzimii duhovniceºti, cât ºi
formele exterioare de manifestare a
acesteia.

Pr. Marian Alin Giginã

Pentru evitarea înregistrãrii unor
pagube materiale însemnate, care
pot afecta fermierii, dar ºi mediul
înconjurãtor, pompierii mehedinþeni
le reamintesc acestora câteva reguli

ºi mãsuri ce trebuie respectate,
pentru a se bucura de recolte ºi a
nu-ºi pune viaþa în pericol:
- Lanurile de cereale se vor izola prin
fâºii arate cu lãþimea de minim 20

m faþã de drumuri sau pãduri ºi de
50 m faþã de calea feratã.
- Direcþia de recoltare a combinelor
va fi în direcþia opusã vântului
predominant.
- Toate utilajele agricole vor fi
supuse reviziei tehnice, eventualele
defecþiuni fiind înlãturate înaintea
punerii în exploatare.
- Maºinile se vor parca pe câmp la
o distanþã de cel puþin 100 m faþã de
lanurile nerecoltate ºi 50 m faþã de
construcþii, clãdiri sau cale feratã.

- Lucrãrile de reparaþii ºi alimentare
cu carburanþi ºi lubrifianþi se vor face
în locuri special amenajate, la o
distanþã de cel puþin 100 m faþã de
lanul de cereale.
- Fumatul, iluminatul cu flacãrã
deschisã sau folosirea sub orice
formã a focului deschis în lanuri, pe
miriºte sau în apropierea punctelor
de alimentare cu carburanþi sunt
strict interzise.
- Paiele rezultate în urma recoltãrii

Activitãþi preventive ºi de control, cu accent pe respectarea regulilor ºi mãsurilor de
apãrare împotriva incendiilor pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor pãioase

În aceastã perioadã, specialiºtii Inspecþiei de Prevenire din cadrul
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al judeþului

Mehedinþi desfãºoarã o serie de activitãþi preventive ºi de control, cu
accent pe respectarea regulilor ºi mãsurilor de apãrare împotriva
incendiilor pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor pãioase.

 Continuare în pag. 10
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Ion Cupã este economist de profesie, expert
contabil ºi are o bogatã carierã în acest
domeniu, în afarã de cele douã funcþii de director
de administraþie financiarã de la Mehedinþi ºi
Gorj, ocupând de-a lungul anilor ºi alte funcþii
importante, precum cea de director economic
al prestigioasei companii din Emiratele Arabe
Unite, Energo Emirates Al-Ain, sucursalã a
ENERGOCONSTRUCÞIA  BUCUREªTI. De
asemenea, în anul 2019, a fost propus pentru
postul de ministru al Energiei. În timpul celui
de-al doilea mandat de deputat, între 2016 ºi
2020 a ocupat funcþia de preºedinte al Comisiei
pentru mediu ºi echilibru ecologic din Camera
Deputaþilor.

Ion Cupã a fost numit secretar general adjunct al ANAF
Mehedinþeanul Ion Cupã a fost numit secretar general al Agenþiei Naþionale de Administrare

Fiscalã, începând cu data de 4 iulie 2022. A mai lucrat în sistemul fiscal pânã în anul
2012, când a fost ales deputat de Gorj, ocupând, pe rând funcþiile de director al

direcþiilor generale de finanþe publice din Mehedinþi ºi Gorj. În anul 2021 s-a retras din
politicã ºi a revenit la profesia pe care a exercitat-o pânã când a fost ales deputat.

În anul 2021 se retrage din viaþa politicã ºi
revine la profesia care l-a consacrat, aceea de
specialist în domeniul fiscal. De-a lungul
carierei sale în ANAF, Ion Cupã a pledat
întotdeauna pentru transparenþã ºi o bunã
comunicare cu contribuabilii ºi a subliniat în
permanenþã rolul important pe care ANAF îl
joacã în economia României prin eficientizarea
colectãrii fondurilor la bugetul de stat.

„Voi pune întreaga experienþã acumulatã în
domeniul fiscal ºi legislativ, în slujba acestei
funcþii, înþelegând importanþa decisivã a
domeniului fiscal pentru economia statului
român”, a precizat noul secretar general adjunct
al ANAF, Ion Cupã.

Loc de descoperire:
Castrul Drubeta

Datare: sec. II- III p.Chr.
Material: lut ars

   În literatura româneascã de
specialitate antefixele au fost
definite ca elemente de arhitecturã
romanã, componente ale
acoperiºurilor, amplasate la
extremitatea olanelor, purtând o
imagine prosopomorfã în relief.
   Din punct de vedere etimologic,
antefixum provine din latinã, ante
(înainte) ºi figere (a fixa), adicã
ornament fixat înaintea olanelor.
   Pe lângã rolul decorativ, antefixele
aveau funcþie apotropaicã - de
apãrare de duhurile rele ºi de
signum militaris - de embleme cu
simbol animalier sau zodiacal, pe
care legiunile le primeau la înfinþare,
fiind puse pe acoperiºul clãdirilor.
   Moda decorãrii acoperiºurilor cu
antefixe, care era deja rãspânditã în
Grecia ºi Asia Micã în secolele VII VI
a.CHr., a fost preluatã ºi de romani. În
arhitectura romanã, antefixele erau mult
mai reduse ºi simplificate, faþã de cele
greceºti ºi etrusce, care erau decorate
cu o gamã variatã de ornamente
policrome, cu detalii atent redate.
   În clãdirile mari, antefixele erau
confecþionate din piatrã sculptatã în
detaliu, adesea cu un ornament de
palmette. În clãdirile cu proporþii mai
mici se foloseau antefixele modelate în

PIESA LUNII IULIE: ANTEFIX

ceramicã, de obicei din teracotã, care
puteau fi decorate cu figuri sau mãºti.
   Antefixul expus reprezintã o
imagine prosopomorfã (faþã umanã).
Figura reprezentatã este a unui bãrbat,
cu trãsãturile foarte bine reliefate:
fruntea ºi obrajii bine conturaþi,
sprâncenele groase ºi bine puse în
evidenþã, ochii mari, cu pupilele
marcate, nasul uºor lãþit ºi buzele
pline ºi arcuite în jos, bãrbia
pronunþatã ºi cu gropiþã în centru.
Coafura a fost realizatã din bucle, cu
cãrare pe mijloc, care îi încadreazã
figura. Buclele din partea din faþã sunt
uºor sparte. Lipseºte partea care se
prindea de olan pe acoperiº. A fost
confecþionat îngrijit, cu marginile ºi
spatele bine netezite, dintr-o pastã
grosierã, arsã oxidant, cu multe
incluziuni de calcit, cuarþ ºi micã ºi
este acoperit de un firnis de culoare
portocaliu închis.

Om de afaceri ºi
patron al FCU 1948,
continuatoarea de
drept a clubului de
fotbal Universitatea
Craiova, conform
r e c u n o a º t e r i i
oficiale a celor de la
FIFA ºi UEFA,
Adrian Mititelu a
primit astãzi vestea
mult aºteptatã
decizii de eliberare.
   “În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1
lit. b C.p.p., raportat la art. 460 alin.
2 C.p.p., respinge ca nefondatã
contestaþia declaratã de Parchetul de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie - Direcþia Naþionalã
Anticorupþie - Serviciul Teritorial
Craiova împotriva încheierii din 20
iunie 2022, pronunþatã de Tribunalul
Dolj în dosarul nr. 3845/63/2022,
încheiere prin care s-a dispus
suspendarea executãrii sentinþei
penale nr. 82/13.02.2019 a
Tribunalului Dolj, definitivã prin
decizia penalã nr. 1364/05.11.2020
a Curþii de Apel Craiova, fiind emis
de cãtre Tribunalul Dolj mandatul de
executare a pedepsei închisorii nr. 97/
2019 din 05.11.2020, privind pe
Mititelu Adrian-Marin. Cheltuielile
judiciare avansate de cãtre stat rãmân

 Romeo Dorian Crîºmaru

     Dupã un an ºi 7 luni din condamnarea de 3 ani,
ADRIAN MITITELU  ELIBERAT

DIN ÎNCHISOARE

în sarcina acestuia, conform art. 275
alin. 3 C.p.p. Definitivã. Pronunþatã
în ºedinþa publicã din 06 iulie 2022.
Document: Hotarâre 06.07.2022”.
   “Deºi mi s-a furat o echipã
întreagã, deºi mi-au luat alþii jucãtori,
am ajuns tot eu sã mã duc sã fac
puºcãrie, pentru jucãtorii furaþi de
alþii. E o decizie care nu are nici o
legãturã cu aplicarea actului de
justiþie, este o condamnare fãcutã
de mafia din justiþie, deranjatã de
ce am fãcut în aceºti ani. Am fãcut
fel ºi fel de plângeri, acum am fost
executat”, declara Adrian Mititelu,
în noiembrie 2020.
   Azi, la aproape 2 ani de atunci,
acesta simte din nou gustul libertãþii.
Mulþi au considerat cã acesta a fãcut
puºcãrie nevinovat.

Ioan N. TÃTUCU
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (43)
Începe sã miroase, iar, a

Covid! O duhoare propagandisticã
umple, iarãºi, ecranele televizoarelor,
ºtirile radiofonice ºi paginile presei
scrise cu finanþare guvernamentalã! Dl.
Rafila iese din ce în ce mai des ºi
blagosloveºte “noul val” infecîios ce,
cicã, stã sã se manifeste peste
România spre mijlocul lui august,
începutul lui septembrie acu, acu! Asta,
dupã ce ne fu servit aperitivul cu
“maimuþa”, primãvara asta! “Virusul
maimuþei” fu discret asortat cu ºtirile
despre frontul ruso-ucrainean, un
rãzboi care, în termenii manualului de
manipulare, fu menit sã abatã atenþia
de la urmãrile pandemiei declarate ºi
stoarse de toate beneficiile financiare
de cãtre producãtorii de medicamente,
vaccinuri, echipamente fel de fel
(Apropo, unde sunt izoletele, dle Arafat?
ªi de ce s-au cumpãrat zeci de
milioane de doze de vaccinuri, care
depãºeau numeric populaþia
României? ªi de ce s-au distribuit câte
400 de mãºti de protecþie facialã, prin
ºcoli, cãtre personalul didactic ºi
nedidactic, în alte insituþii ale statului,
pe la începutul lunii aprilie 2022, când
“se stingea” pandemia?), o afacere
globalã, se spune, colosalã, cu girul
OMS, acest ONG care-ºi arogã
sãnãtatea populaþiei planetei. Rãzboiul
a acaparat atenþia la nivel emoþional,
iar sub acest scut, pandemia, uºor,
uºor, fu uitatã, numai bine sã poatã fi
reluatã ideea, acum, spre sfârºitul verii,
iar starea de teroare ºi control a
populaþiei sã fie ºi ea reluatã ºi
consolidatã.
   În timpul “rãzboiului” - în
ghilimele, cã mai mult a fost unul
mediatic, iar noi despre acesta
vorbim, la rândul sãu, justificat de
atrocitãþile ºi durerile certe de pe
frontal real - s-au fãcut afaceri cu
arme, s-au retrasat noile zone de
influenþã geopoliticã, s-au perfectat
noi intrãri în NATO - Finlanda ºi
Suedia - fapt care, dincolo de a fi o
extindere a capacitãþii de apãrare
contra Rusiei (?!), marcheazã
succesul militar de tip neo-imperialist
al Americii - vã aduceþi aminte
sintagma “jandarmul universal”? - în
umbra cãruia se fac ºi se desfac mari,
uriaºe afaceri cu arme ºi alte
ingrediente complementare acestora.

Trei jurnaliºti americani fac dezvãluiri care
ar putea declanºa un rãzboi între Rusia ºi N.A.T.O.

   O operaþiune secretã în care sunt implicate forþele de operaþiuni speciale
ale SUA lasã sã se întrevadã amploarea efortului de a ajuta armata
ucraineanã, care este încã în inferioritate de arme, informeazã publicaþia
„New York Times” într-o anchetã semnatã de trei jurnaliºti americani cu
experienþã în mediile serviciilor de informaþii americane ºi diplomatice.
În timp ce trupele ruseºti avanseazã cu o campanie de forþã pentru a
cuceri estul Ucrainei, capacitatea naþiunii de a rezista asaltului depinde
mai mult ca niciodatã de ajutorul Statelor Unite ºi al aliaþilor sãi - inclusiv
de o reþea invizibilã de comandouri ºi spioni care se grãbesc sã furnizeze
arme, informaþii ºi pregãtire, potrivit oficialilor americani ºi europeni.
   O mare parte din aceastã muncã se desfãºoarã în afara Ucrainei, în bazele din
Germania, Franþa ºi Marea Britanie, de exemplu. Dar, chiar dacã administraþia
Biden a declarat cã nu va desfãºura trupe americane în Ucraina, unii membri ai
C.I.A. au continuat sã opereze în secret în þarã, mai ales în capitala Kiev, dirijând
o mare parte din cantitatea uriaºã de informaþii pe care Statele Unite o împãrtãºesc
cu forþele ucrainene, potrivit unor actuali ºi foºti oficiali.
   În acelaºi timp, câteva zeci de comandouri din alte þãri N.A.T.O., inclusiv
Marea Britanie, Franþa, Canada ºi Lituania, au lucrat, de asemenea, în
interiorul Ucrainei. Statele Unite ºi-au retras propriii 150 de instructori
militari înainte de începerea rãzboiului în februarie, dar comandourile
acestor aliaþi fie au rãmas, fie au intrat ºi au ieºit din þarã de atunci,
antrenând ºi consilierea trupelor ucrainene ºi oferind un canal pe teren
pentru arme ºi alte ajutoare, au declarat trei oficiali americani.
   Puþine alte detalii au apãrut despre ceea ce face personalul C.I.A. sau
comandourile, dar prezenþa lor în þarã - pe lângã membrii personalului diplomatic
care s-au întors dupã ce Rusia a renunþat la asediul asupra Kievului - sugereazã
amploarea efortului secret de asistenþã pentru Ucraina care este în curs de
desfãºurare ºi riscurile pe care Washingtonul ºi aliaþii sãi ºi le asumã.
   Ucraina rãmâne în inferioritate de forþe, iar sâmbãtã, forþele ruseºti au
declanºat un atac cu rachete asupra unor þinte din întreaga þarã, inclusiv
în zonele din nord ºi vest, care au fost în mare parte cruþate în ultimele
sãptãmâni. Se aºteaptã ca preºedintele Biden ºi liderii aliaþi sã discute
despre un sprijin suplimentar pentru Ucraina la o reuniune a Grupului
celor 7 naþiuni industrializate care începe duminicã în Germania ºi la un
summit N.A.T.O. în Spania, la sfârºitul sãptãmânii.
   La scurt timp dupã ce Rusia a invadat Ucraina în februarie, Grupul
10 al forþelor speciale ale armatei, care înainte de rãzboi a antrenat
comandouri ucrainene la o bazã din vestul þãrii, a înfiinþat în mod discret
o celulã de planificare a coaliþiei în Germania pentru a coordona asistenþa
militarã pentru comandourile ucrainene ºi alte trupe ucrainene. Celula
s-a extins acum la 20 de naþiuni.
   Secretarul armatei, Christine E. Wormuth, a oferit luna trecutã o privire
asupra operaþiunii, spunând cã celula de operaþiuni speciale a ajutat la
gestionarea fluxului de arme ºi echipamente în Ucraina. „Pe mãsurã ce
ucrainenii încearcã sã mute asta ºi sã se fereascã de ruºii care ar putea încerca
sã þinteascã convoaiele, ºtiþi, încercãm sã fim capabili sã ajutãm la coordonarea
deplasãrii tuturor acestor diferite tipuri de transporturi”, a declarat ea la un
eveniment de securitate naþionalã organizat de Consiliul Atlantic. „Un alt lucru
cu care cred cã putem ajuta”, a spus ea, „este furnizarea de informaþii despre
unde ar putea fi ameninþãrile la adresa acestor convoaie”.Celula, care a fost
modelatã dupã o structurã folositã în Afganistan, face parte dintr-un set
mai larg de celule de coordonare operaþionalã ºi de informaþii gestionate
de Comandamentul European al Pentagonului pentru a accelera asistenþa
aliatã pentru trupele ucrainene.

   Pandemia a fost, prin prisma acestei
perspective militare, doar o fumigenã
menitã sã stârnescã în populaþie
teroare, fricã, angoasã, ca s-o
pregãteascã pentru “etapa a doua”,
rãzboiul. O escaladare, practic, a terorii
- iar acum, vezi, Doamne, eliberarea,
recte, extinderea NATO ºi venirea
salvatorilor, americanii ºi trupele lor
de ocupaþie paºnicã a estului Europei,
ba ºi cel nord-estic, prin aderarea celor
douã state scandinave!
   Dacã Armata Roºie a lui Stalin a
staþionat peste 25 de ani dupã
încheierea Rãzboiului al Doilea
Mondial, pe teritoriul României, pe
al altora, mai mult sau mai puþin, asta
cu acceptul ºi american, ºi anglo-
saxon, ne întrebãm, la sfârºitul
rãzboiului (acum, fãrã ghilimele, cã
vorbim de confruntare armatã, deci
sensul de dicþionar al termenului)
ruso-ucrainean, la cât timp se vor
retrage trupele americane - NATO,
poftim! - de pe teritoriul românesc,
polonez, finlandez, suedez ºi de pe
unde mai sunt ºi vor fie ele cantonate?
   Ne bucurãm ca-n zicala cu “Regele
e mort, trãiascã Regele!”, sau ca în
aia, mai neaoºã, “Pleacã ai noºtri,
vin ai voºtri, noi rãmânem tot ca…”
   ªi cicã, suntem sãraci, noi, românii,
iar când dacã priveºti câmpurile ºi
livezile, dealurile ºi cîmpiile, acum, în
plin rod, te apucã o stare de
beatitudine, un extaz fabulos la
vederea unei asemenea rodnicii ºi
plinãtãþi, iar nouã ni se vând gogoºile
sãrãciei, ale nevoii de import, ale
secetelor ºi ale prãpãdului alimentar,
ale bugetului devastat de scumpiri ºi
inflaþie galopantã, ale bolilor
necunoscute ºi ale îndurerãrilor unor
conflicte de care nu suntem vinovaþi,
dar împinºi sã empatizãm ca la
comandã, da, o manipulare grosolanã,
care prinde la români din douã motive:
suntem un popor creºtin, cu reacþie
imediatã la durerea ºi suferinþa altora,
iar, doi, lipsa unei educaþii solide civice
ºi sociale, asta ºi pe fondul unei
suferinde ºi tot mai suferinde finanþãri
a educaþiei, a sãnãtãþii ºi protecþiei reale
a populaþiei împotriva “invaziilor”
propagandistice!
   Vorba aia: La ora actualã, douã
lucruri se extind: Covidul ºi NATO!

C. OVIDIU

„Comandouri N.A.T.O. au
efectuat operaþiuni în Ucraina”

 Continuare în pag. 7
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   La baza aerianã Ramstein din Germania, de
exemplu, o echipã a Forþelor Aeriene ºi a Gãrzii
Naþionale Aeriene americane, denumitã „Grey
Wolf”, oferã sprijin, inclusiv în ceea ce priveºte
tacticile ºi tehnicile, forþelor aeriene ucrainene, a
declarat un purtãtor de cuvânt militar.
   Comandourile nu se aflã pe linia frontului alãturi
de trupele ucrainene ºi, în schimb, oferã
consultanþã de la cartierele generale din alte pãrþi
ale þãrii sau de la distanþã, prin comunicaþii
criptate, potrivit oficialilor americani ºi altor
oficiali occidentali, care au vorbit sub protecþia
anonimatului pentru a discuta chestiuni
operaþionale. Dar semnele sprijinului lor invizibil
în materie de logisticã, instruire ºi informaþii sunt
tangibile pe câmpul de luptã.
Mai mulþi comandanþi ucraineni de nivel inferior
ºi-au exprimat recent aprecierea faþã de Statele
Unite pentru informaþiile culese din imaginile
obþinute prin satelit, pe care le pot consulta pe
tablete electronice furnizate de aliaþi. Tabletele
ruleazã o aplicaþie de cartografiere a câmpului
de luptã pe care ucrainenii o folosesc pentru a
þinti ºi ataca trupele ruseºti.
   Pe o stradã din Bakhmut, un oraº din regiunea Donbas
din estul Ucrainei, care face obiectul unor dispute
aprinse, un grup de forþe ucrainene pentru operaþiuni
speciale avea pete cu steagul american pe echipament
ºi erau echipate cu noi rachete portabile sol-aer, precum
ºi cu puºti de asalt belgiene ºi americane.
   „Ceea ce este o poveste nespusã este
parteneriatul internaþional cu forþele pentru
operaþiuni speciale ale unei multitudini de þãri
diferite”, a declarat în aprilie, în faþa senatorilor,
locotenentul general Jonathan P. Braga,
comandantul Comandamentului pentru operaþiuni
speciale al armatei americane, descriind celula
de planificare. „Ei s-au unit în mod absolut într-
un impact mult mai mare” pentru a sprijini armata
ºi forþele speciale ale Ucrainei.
   Reprezentantul Jason Crow, un democrat din
Colorado fost militar Ranger care face parte din
comisiile pentru servicii armate ºi de informaþii din
Camera Reprezentanþilor, a declarat într-un interviu
cã relaþiile pe care comandourile ucrainene le-au
dezvoltat cu omologii americani ºi cu alþi omologi
în ultimii ani s-au dovedit a fi de nepreþuit în lupta
împotriva Rusiei: „A fost esenþial sã ºtim cu cine
sã tratãm în situaþii haotice pe câmpul de luptã ºi
cui sã facem rost de arme”, a declarat Crow, “Fãrã
aceste relaþii, acest lucru ar fi durat mult mai mult”.
   Ofiþerii C.I.A. care opereazã în Ucraina s-au
concentrat pe direcþionarea informaþiilor pe care
guvernul SUA le-a furnizat guvernului ucrainean.
Cea mai mare parte a activitãþii lor s-a desfãºurat
la Kiev, potrivit unor actuali ºi foºti oficiali. În
timp ce guvernul SUA nu recunoaºte cã C.I.A.
opereazã în Ucraina sau în orice altã þarã, prezenþa
ofiþerilor este bine înþeleasã de Rusia ºi de alte
servicii de informaþii din întreaga lume. Dar
expertiza agenþiei în materie de pregãtire este în
operaþiuni de contrainsurgenþã ºi de combatere

a terorismului, spun foºtii oficiali din serviciile
de informaþii. Ceea ce au nevoie ucrainenii în
acest moment este o pregãtire militarã clasicã în
ceea ce priveºte modul de utilizare a artileriei cu
rachete, cum ar fi High Mobility Artillery Rocket
Systems, sau „HIMARS”, ºi a altor arme
sofisticate, a declarat Douglas H. Wise, fost
director adjunct al Agenþiei de Informaþii a Apãrãrii
ºi ofiþer superior al C.I.A. în retragere.
   „Vorbim aici de lupte pe scarã largã, vorbim
despre bãtãlii moderne tanc contra tanc cu forþe
militare masive. Nu-mi pot imagina cã C.I.A. îi
antreneazã pe ucraineni cum sã tragã cu
HIMARS”, a spus Wise.
   Administraþia Biden a trimis pânã în prezent
patru dintre sistemele mobile de rachete cu
lansare multiplã în Ucraina ºi a anunþat joi cã alte
patru sunt pe drum. Acestea sunt cele mai
avansate arme pe care Statele Unite le-au furnizat
pânã acum Ucrainei, cu rachete care au o razã de
acþiune de pânã la 40 de mile, mai mare decât tot
ce are Ucraina în prezent.
Oficiali ai Pentagonului spun cã un prim grup de
60 de soldaþi ucraineni a fost instruit cu privire
la modul de utilizare a sistemelor, iar un al doilea
grup este acum în curs de instruire în Germania.
Generalul Mark A. Milley, ºeful Statului Major
întrunit, a declarat cã antrenamentul a început într-
o manierã „raþionalã ºi deliberatã”, pe mãsurã ce
ucrainenii care au folosit în mod istoric sisteme
din epoca sovieticã învaþã mecanica armelor
americane, mai high-tech. „Nu este bine sã
aruncãm pur ºi simplu aceste sisteme pe câmpul
de luptã”, a declarat generalul Milley reporterilor
care cãlãtoreau cu el într-un zbor recent de
întoarcere în Statele Unite, dupã întâlniri cu ºefii
militari europeni în Franþa.
   Dupã o întâlnire la Bruxelles în aceastã lunã,
generalul Milley ºi liderii militari din aproape 50
de þãri s-au angajat sã creascã fluxul de artilerie
avansatã ºi alte arme cãtre Ucraina. „Toate acestea
necesitã un pic de timp ºi un efort semnificativ”, a
declarat generalul Milley. Trupele americane au
nevoie de ºase pânã la opt sãptãmâni pentru a
învãþa cum sã foloseascã sistemele, dar ucrainenii
au un program de pregãtire acceleratã de douã
sãptãmâni”, a spus el. Cu toate acestea, foºti oficiali
militari care au lucrat cu armata ucraineanã ºi-au
exprimat frustrarea cu privire la unele dintre
eforturile de instruire.
   De exemplu, ucrainenii au întâmpinat dificultãþi
în evacuarea soldaþilor rãniþi pe linia frontului.
Statele Unite ar putea intensifica instruirea în
domeniul primului ajutor în prima linie ºi sã-i
consilieze pe ucraineni cu privire la modul în
care sã înfiinþeze o reþea de spitale mobile
intermediare pentru a stabiliza rãniþii ºi a-i
transporta, au declarat foºtii oficiali.
   „Ei pierd 100 de soldaþi pe zi. Este aproape ca
la apogeul Rãzboiului din Vietnam pentru noi;
este teribil ºi pierd o mulþime de oameni cu
experienþã”, a declarat un fost oficial al
administraþiei Trump. „Beretele verzi” ale armatei
din Germania au început recent instruirea
medicalã pentru trupele ucrainene, care au fost
scoase din þarã pentru instruire, a declarat un
oficial militar american. Din 2015 ºi pânã la

începutul acestui an, instructori ai Forþelor
Speciale americane ºi ai Gãrzii Naþionale au
instruit peste 27.000 de soldaþi ucraineni la
Centrul de pregãtire pentru luptã Yavoriv din
vestul Ucrainei, în apropiere de oraºul Lviv, au
declarat oficiali ai Pentagonului.
   Consilieri militari din aproximativ o duzinã de
þãri aliate au antrenat, de asemenea, mii de militari
ucraineni în Ucraina în ultimii ani. Din 2014, când
Rusia a invadat pentru prima datã pãrþi ale þãrii,
Ucraina ºi-a extins micile forþe speciale de la o
singurã unitate la trei brigãzi ºi un regiment de
antrenament. În ultimele 18 luni, a adãugat o
companie de gardã internã - antrenatã în tactici
de rezistenþã - la fiecare dintre aceste brigãzi, a
declarat în aprilie în Senat generalul Richard D.
Clarke, ºeful Comandamentului pentru operaþiuni
speciale al Pentagonului, în faþa Senatului.
   Cea mai acutã problemã de pregãtire a armatei
ucrainene în acest moment este cã îºi pierde
forþele cele mai experimentate ºi bine antrenate,
potrivit unor foºti oficiali americani care au lucrat
cu ucrainenii.
   Fostul oficial al administraþiei Trump a declarat
cã Comandamentul pentru Operaþiuni Speciale
avea grupuri mici de operatori americani care
lucrau pe teren cu oficialii ucraineni înainte de
rãzboi. Echipele americane erau uneori numite
Jedburgh, o referire la un efort din Al Doilea
Rãzboi Mondial de a antrena partizani în spatele
liniilor inamice, a spus oficialul.
   Echipele moderne de operaþiuni speciale se
concentrau în principal pe instruirea în tacticile
unitãþilor mici, dar lucrau, de asemenea, în domeniul
comunicaþiilor, al medicinei de pe câmpul de luptã,
al recunoaºterii ºi al altor abilitãþi solicitate de forþele
ucrainene. Aceste eforturi, a spus oficialul, s-au
încheiat înainte de invazia rusã, dar ar fi fost utile
dacã ar fi continuat în timpul rãzboiului.
   A avea instructori americani pe teren acum ar
putea sã nu merite riscurile, au declarat alþi foºti
oficiali, mai ales dacã ar determina o escaladare
din partea preºedintelui rus Vladimir Putin.
   „Ar merita oare îmbunãtãþirea pregãtirii sã merite
posibilul preþ care va trebui sã fie plãtit? Un
rãspuns este probabil cã nu” a spus Wise.
Cine sunt cei trei jurnaliºti care semneazã
ancheta?
- Eric Schmitt este un publicist experimentat care
a cãlãtorit în lume acoperind teme precum
terorismul ºi securitatea naþionalã. El a fost, de
asemenea, corespondent la Pentagon. Membru
al echipei Times din 1983, el a câºtigat patru
premii Pulitzer.
- Julian E. Barnes este un reporter de securitate
naþionalã cu sediul la Washington, care acoperã
agenþiile de informaþii. Înainte de a se alãtura The
Times în 2018, a scris despre chestiuni de
securitate pentru The Wall Street Journal.
- Helene Cooper este corespondent la Pentagon.
Anterior, a fost redactor, corespondent diplomatic
ºi corespondent la Casa Albã ºi a fãcut parte din
echipa care a primit Premiul Pulitzer pentru
reportaj internaþional în 2015, pentru acoperirea
epidemiei de Ebola[1].

„Comandouri N.A.T.O. ...
 urmare din pag. 6

[1] sursa - Mihai Cistelican - https://
www.stiripesurse.ro/comandouri-nato-ucraina-rusia-
razboi_2444770.html - 26 iunie 2022. Redacþia Art-emis -  www.art-emis.ro/editoriale
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     Ani buni de mandat a dormit pe
bancheta din spate a maºinii, pe ruta
Bucureºti-Sibiu ºi retur. De ceva
vreme, umblã disperat pe calea
aerului, dintr-o þarã-n altã þarã, invitat
sau neinvitat. Se dã în stambã pentru
imagine, sperînd cã va fi în cãrþi la
NATO sau trîntor în stupul UE. Ce face
el prin Europa rechinilor? Ceea ce
fãcea Bush Jr. cînd privea prin binoclu
cu capacele puse! Occidentul îºi cam
bate joc de celebrul turist de la
Cotroceni. Nici dupã atîþia ani nu ºi-
a depãºit rolul de slugã ºi figurant
european, mai nou, în piesa de teatru
a lui Zelenski. Cum vede ziariºtii se
înghesuie la fotografiat, mai dã mîna
cu cîte o nulitate, alteori stã pe
margine, nebãgat în seamã, cã „pi
ºentru” „e” unii mai ceva ca el. Presa
occidentalã îl ignorã voit, relatînd
doar despre liderii SUA, UK, Franþei,
Germaniei, Italiei, chiar dacã în poze
apare ºi acest înalt la stat ºi mic la
cap reprezentant al colonialiºtilor. S-

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

Aceºti cîini de pazã ai imoralitãþii
au prins ce hram poartã slugoiul ºi îl
trateazã ca atare. Asta se întîmplã cînd
în cel mai înalt fotoliu al statului a
fost înºurubat, refractar legilor fizicii,
un profesoraº de provincie, care a
afirmat nonºalant cã deþine ºase case
cumpãrate din meditaþii, iar cei fãrã
case au „ghinion”. Ca sã-ºi pãstreze
puterea, acest umblãtor lipsit de
empatie faþã de popor, lipsit de
diplomaþie ºi culturã politicã,
obedient intereselor strãine, a adus
asupra României terorismul în
politicã, în sãnãtate ºi rãzboiul mai
aproape, un rãzboi care nu e al nostru.
   Psihopaþii de la Putere se aflã sub
aripa unor instituþii de forþã. Ei nu fac
nimic de capul lor, pentru cã aceºti
specialiºti responsabili cu vînzarea,
ba chiar cu înstrãinarea pe gratis a
bogãþiilor României, au ajuns acolo
prin fraudã ºi escrocherii. Aºa se
explicã de ce turistul de la Cotroceni
poate avea partid propriu, guvern
propriu, parlament, armatã, poliþie ºi
securitate, proprii. Asemenea „averi”
personale, care înseamnã confiscarea
statului român în interes privat sau
strãin, frizeazã nebunia ºi au costat
ºi costã foarte mult România ºi pacea
ei. Totul þine de dibãcia imoralã a
instituþiilor de forþã! Dar ce mai este
oare moral într-o dictaturã politicã?
Sã nu ne imaginãm cã o vom duce
mai bine, indiferent cine ar veni la
putere. Sã nu ne imaginãm cã

politicienii se vor civiliza brusc sau
cã îi va roade conºtiinþa ºi vor bandaja
rãnile poporului. Nu mai pot face
acest lucru pentru cã au vîndut
România cu efective cu tot, contra
unor comisioane inimaginabile.
    Poporul va fi la fel de asuprit, la
fel de ineficiente eradicãrii sãrãciei
ºi contrafãcute vor fi mãsurile
sociale, adoptate dupã cumetrisme
europene. Taxe ºi impozite mai mari
ºi mai multe, facturi astronomice la
gaze ºi energie, inflaþie crescutã,
salarii ºi pensii în ghips. Bine
spunea cineva cã „România e cea
mai bogatã þarã din lume. De peste
douã mii de ani toþi furã din ea, dar
tot mai e de furat!”, aºa cã ciolanele
de la Putere nu se vor termina
vreodatã. Poate atunci cînd corupþia
ºi hoþia politicã îºi vor fi finalizat
metamorfoza, îngrãºîndu-se de aºa
manierã, încît vor plesni sub propria
slãninã. Ciolanele sînt hrana bio
pentru hrãpãreþii Puterii, rosul lor
are efecte benefice, hamsterii aceºtia
vor avea întotdeauna colþii bine
ascuþiþi. Românii se vor obiºnui cu
aceºti cîini de pazã ai imoralitãþii, la
fel ºi cu lãtrãturile false.
   „Elita” politicã româneascã s-a
vîndut barbarilor egoiºti care
guverneazã lumea, împingînd
România spre un viitor sumbru.
Somnolent ºi supus, poporul trece
prin schimbãri implacabile,

butonate de mîna grea a
„colonialismului” ostracizator sub
toate formele ºi manifestãrile.
Locomotiva istoriei înainteazã cu
mare vitezã spre dezastre fãrã
precedent. Independenþa economicã
ºi libertatea multor popoare, printre
care ºi România, au fost ferecate în
lanþurile cumplitei robiei mondiale
de cãtre bastioanele noului
imperialism, care tropãie tumultuos
peste graniþele statelor lumii, fiind
sursa unor înfiorãtoare vãrsãri de
sînge, a unor îngrozitoare suferinþe
sociale, pandemii ºi morþi pe bandã,
avînd ca rezultat scopul dorit ºi
declarat - depopularea.
    Deºi pe arena mondialã au apãrut
noi rechini, în ipostaza de concurenþi
periculoºi, de o ferocitate
nemaicunoscutã pînã acum, „Centrul
Mondial de Exploatare” cu sediul la
Washington continuã sã se
cramponeze din rãsputeri ºi dã
lovituri tot mai dure statelor lumii,
întreþinînd rãzboaie fizice ºi
economice acerbe, astfel ca dolarul
multiplicat la rotativa DeepState sã fie
moneda de referinþã internaþionalã, iar
S.U.A. sã se autofinanþeze fãrã
dobîndã. Prin muºcãtura profiturilor
militare, prin politica de expansiune
ºi de acaparare a importantelor surse
de materii prime de pe glob, a pieþelor
de desfacere, a sferelor de plasare a
capitalului, visteria marii puteri se
umflã, SUA devenind imperiul care-
ºi cere tot mai insistent partea la
împãrþirea apetisantelor rezerve
naturale ale statelor.
   A rãmas în cãrþile de istorie timpul
în care România era o þarã respectatã
în lume, suveranã ºi independentã,
cînd nu se permitea ca soldaþii
români sã se implice în rãzboaiele
altor state, sã moarã în teatre de
rãzboi strãine, cum de altfel nu se
permitea nici mãcar urmã de soldat
strãin pe pãmânturile româneºti.
Astãzi, strãinii au în þara noastrã
mult mai multe trupe, armament ºi
dotãri militare decît are þara. Rãul
fãcut României are rãdãcini
profunde. Cauterizarea acestui rãu
pare imposibilã astãzi.

La data de 06 iulie a.c., poliþiºtii
Compartimentului Analiza ºi Prevenirea Criminalitãþii
împreunã cu poliþiºti din cadrul Poliþiei Oraºului Vânju
Mare ºi jandarmi din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi au desfãºurat activitãþi

ACTIVITÃÞI PREVENTIVE ÎN ORAªUL VÂNJU MARE
de informare ºi conºtientizare a populaþiei pe linia
prevenirii consumului de substanþe psihoactive în
oraºul Vânju Mare. Activitãþile derulate de forþele de
ordine au avut drept scop prevenirea ºi conºtientizarea
efectelor consumului de droguri, riscurile la care se
expun consumatorii, dar ºi recunoaºterea semnelor
consumului de droguri la persoanele vulnerabile.
Totodatã, poliþiºtii au purtat discuþii cu cetãþenii
referitor la prevenirea furturilor din locuinþe, tâlhãriilor
ºi înºelãciunilor, precum ºi modalitãþile de intervenþie
în cazurile de violenþã domesticã, emiterea ordinului
de protecþie ºi mãsuri de autoprotecþie destinate
prevenirii victimizãrii. Astfel de activitãþi au fost
desfãºurate ºi în mediul rural, în localitãþile Oreviþa
Mare ºi Traian. Cetãþenii au fost informaþi despre
principalele metode de înºelãciune folosite de cãtre
infractori (“metoda burlanul”, “metoda accidentul”,
declinarea de calitãþi oficiale false - recenzorul,
angajatul  continuare în pagina 9
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Am vãzut recent o ºtire cum cã
bogaþii lumii ar fi pierdut 1,3
trilioane de dolari. Pânã acum
povestea era cã în perioade de crizã
sãracii vor fi tot mai sãraci, iar
bogaþii ºi mai bogaþi. Dar bogaþii
în mare parte îºi fac averile cu
ajutorul sãracilor pe care îi au ca
angajaþi. Ar mai fi ºi o clasã de
mijloc, dar care îºi trage veniturile
de bazã tot din salarii. Deci nu au o
stabilitate în asigurarea veniturilor,
mai ales dacã pe timp de crizã
locurile de muncã pot sã disparã
peste noapte.

Probabil cã sunt ºi bogaþi care
au foarte mulþi bani ºi care nu
depind prea mult de angajaþi sau
de ce fac sãracii. De exemplu, unii
care sunt jucãtori la Bursã sau care
încaseazã dividende pe acþiunile pe
care le deþin sau cei care cumpãrã
ºi vând diamante, aur sau alte
resurse. Mai sunt ºi cei care au
drepturi din proprietatea
intelectualã ºi le intra banii în cont
de fiecare datã când li se cântã
melodiile la radio. Apropos, am
vãzut cã unii muzicanþi au început
sã îºi vândã pe bani grei

  ªtefan Bãeºiu

Viaþa ca o Pradã
cataloagele cu muzici cãtre diferite
companii. ªi încaseazã sute de
milioane de euro sau de dolari. A
fost ºi cazul lui Bob Dylan. Nu l-au
mai preocupat moºtenitorii sau sã
colecteze banii lunã de lunã ºi an
de an din difuzarea melodiilor, ci
au vândut tot catalogul pentru
câteva sute de milioane de dolari.
ªi-au fãcut calculul ºi le ajunge
pânã la finalul zilelor. Mai prind ºi
urmaºii câte un milion ºi s-a cam
încheiat povestea. Nimic nu mai
pare sã fie sigur în perioade de
mari crize ºi mari transformãri.
Cine ºtie ce ne va aduce viitorul?
Poate proprietatea nu va mai fi ºi
privatã, ci va intra doar în apanajul
companiilor sau doar a statelor.
Dacã nu va mai exista proprietate
privatã atunci va fi greu cu banii
proprii.

Poate dacã bogaþii se vor retrage
în paradisuri fiscale sau în zone
unde legile viitorului nu se vor mai
aplica. Din pãcate, am prins
vremurile de transformare ale Erei
Vãrsãtorului care va þine foarte
mult ºi cel mai probabil cã lumea
de mâine va fi total diferitã de cea

de azi sau va fi SF faþã de cea din
trecut. Sunt multe lucruri cãrora li
se pun bazele în zilele noastre. Este
vorba în primul rând de politica
energeticã ºi cea legatã de resurse.
Lumea din ziua de azi este cea a
consumului grotesc ºi a epuizãrii
drastice a resurselor ºi materialelor.

Nu mai ajunge mâncarea pentru
toatã lumea. Nu mai ajunge nici apa
potabilã ºi menajerã. Poate cã nici
aerul nu mai este la fel de bun
pentru toþi. Vor fi douã variante de
evoluþie pentru lumea de azi. Prima
ar putea fi un viitor nãscut din lupta
pentru resurse, deci un conflict
permanent între cei care au ºi cei
care nu au. Asta ar însemna
conflicte majore, multe decese ºi
multe distrugeri ºi poate o lume
utopicã. A doua variantã de viitor
ar fi gãsirea de soluþii împreunã, de
state, companii ºi societatea civilã,
dacã mai existã. Un viitor în care
toatã lumea va lucra în acelaºi sens
ºi va gestiona resursele pentru toþi
ºi nu doar pentru unii. În acest
context va creºte rolul statelor
pentru elaborarea unor politici
comune de rezolvare a problemelor.
Adicã, energia, alimentaþia, apa,
sãnãtatea, transporturile, educaþia,
piaþa muncii.

La cum aratã acum România nu

prea pare cã va mai avea ºanse în
viitor. Sunt multe argumente în
sensul acesta. În ambele variante
de viitor, þara noastrã nu prea are
ºanse. Nici în cea în care se va purta
un rãzboi pentru resurse ºi nici în
cea în care va exista o conlucrare
pentru o lume mai bunã. Unii i-ar
spune un viitor guvern mondial ºi
de aici se nasc alte conspiraþii.

România în primul rând nu se
ºtie dacã va rezista într-un rãzboi
al resurselor ºi cel mai probabil va
fi sfâºiatã între vecini sau alþi
interesaþi. În al doilea rând, chiar
dacã tranziþia cãtre o lume mai
bunã va fi una paºnicã þara noastrã
nu va mai avea populaþia sã o facã.
Sã nu uitãm ºi de migraþia
populaþiilor cãtre zone cu resurse
din zonele care pierd resurse. Nu
va putea fi  opritã miºcarea
populaþiilor lumii. România va
muri încet ca popor ºi va dispãrea
încet ca naþiune identitarã. Nici
mãcar nu se poate spune cã nu e
prea târziu ºi cã se mai poate face
ceva pentru þara noastrã, dar nu e
aºa. Viitorul þãrii l-am scris ieri.
Acum e prea târziu. Poate ceva ce
þine de miracol sã ne mai repunã
pe harta viitorului.

 urmare din pagina 8

companiei de electricitate, gaze
etc.), dar ºi despre fraudele prin
intermediul sistemelor informatice
(atacuri tip phishing, fraude
electronice etc). *Recomandãri*: 1.
Nu permiteþi sub niciun motiv
accesul persoanelor necunoscute în
curte/locuinþã; 2. Cereþi ºi verificaþi
legitimaþiile ºi cãrþile de identitate ale

ACTIVITÃÞI PREVENTIVE...
persoanelor care declinã calitãþi
oficiale; 3. Nu pãstraþi în casã sume
importante de bani ºi nu faceþi
publice valorile pe care le deþineþi
în locuinþã; 4. Evitaþi accesarea
linkurilor din surse necunoscute! 5.
Atenþie la ofertele bombã! dacã ceva
pare prea bun ca sã fie adevãrat,
atunci chiar nu este adevãrat!
 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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Data:  7 iulie 2022

“Consolidarea capacitãþii unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat
în vederea gestionãrii situaþiei de pandemie generatã de virusul

SARS-COV-2 la nivelul comunei Salcia”

Numele beneficiarului proiectului: Comuna Salcia
Obiectivul general al proiectului: Prevenirea rãspândirii coronavirusului
SARS-Cov-2 prin dotarea cu echipamente de protecþie medicalã a unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar de stat. Proiectul contribuie la indicatorul de
rezultat al POIM 2S132 - Capacitate adecvatã de îngrijire ºi tratament a
cazurilor de infecþie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare.
Indicatorul este unul calitativ: Înainte de intervenþia POIM: NU; Ulterior
intervenþiei POIM: DA.
Rezultatele aºteptate: Asigurarea dotãrilor cu echipamente de protecþie
medicalã; Asigurarea acþiunilor obligatorii privind informarea ºi publicitatea
proiectelor finanþate din fonduri europene; Asigurarea pistei de audit ºi
certificarea de cãtre un auditor a documentelor de platã aferente proiectului;
Asigurarea gestionãrii corespunzãtoare a procesului de implementare al
proiectului.
Valoarea totalã a proiectului: 1.148.894,85 Lei
Valoarea cofinanþãrii UE: 1.115.574,85 Lei
Data începerii proiectului: 01 octombrie 2020
Data finalizãrii proiectului: 31 decembrie 2022
Codul MySMIS: 143198

„Proiect cofinanþat din Fondul European Dezvoltare Regionalã - REACT-EU
prin POIM 2014-2020”

Date de Contact: Comuna Salcia, România, Sat Salcia, judeþul Mehedinþi,
România, cod poºtal 227425, telefon: 0786024696, poºtã electronicã:
comunasalcia_mh@yahoo.ro

 Urmare din pag. 3

scãldat, chiar dacã zeci de oameni care nu
respectã interdicþia vin zilnic sã înoate aici.
Este cunoscut faptul cã scãldatul în locuri
neamenajate corespunzãtor determinã ºi
riscuri majore pentru sãnãtate pe lângã
pericolul de înec. Trebuie evitat scãldatul în
locuri le neamenajate sau în preajma
lucrãrilor hidrotehnice. De aceea vã rugãm:
Respectaþi avertismentul!”, director A.B.A
Jiu, Marin Talãu.
   Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
recomandã populaþiei sã aleagã ºtrandurile
ºi zonele special amenajate, cu respectarea
mãsurilor de siguranþã.

Bine de ºtiut...
• Barajele, bazinele de liniºtire, bazinele de
decantare, stãvilarele, pragurile de fund, etc.
nu sunt zone destinate activitãþilor de
agrement, fie cã vorbim de înot, pescuit sau
sporturi nautice.
• Persoanele care se aflã la plajã, la scãldat
sau practicã pescuitul în zonele neamenajate,
în special în aval de lacurile de acumulare, se
expun pericolului în cazul apariþiei unor viituri.
• Evacuarea controlatã a unor debite de apã
din lacurile de acumulare se poate realiza
oricând. Astfel, cetãþenii pot fi surprinºi de
creºteri bruºte de nivel ºi debit.
• Curenþii care se formeazã în apropierea
barajelor în timpul deversãrii sau funcþionãrii
hidrocentralelor sunt foarte puternici ºi pun
în pericol viaþa celor care se aventureazã în
aceste lacuri.

Compartimentul Relaþii cu Presa

A.B.A Jiu avertizeazã...

 urmare din pagina 4
cerealelor se vor strânge în maxim 2 zile, iar miriºtea se va ara.
- Se interzice arderea miriºtilor ºi a vegetaþiei uscate potrivit legislaþiei în vigoare.
    Reamintim cetãþenilor cã, în perioadele caniculare ºi de secetã prelungitã,
arderea miriºtilor, a vegetaþiei uscate ºi a resturilor vegetale  ESTE INTERZISÃ.
   În situaþiile în care, din motive tehnice, nu se pot distruge dãunãtorii terenurilor
agricole decât prin ardere controlatã, arderea miriºtilor se executã: prin parcelarea
miriºtii în suprafeþe de maximum 10 ha, prin fâºii arate, izolând zona de ardere faþã
de cãile de comunicaþii, construcþii, culturi agricole vecine, instalaþii, fond  forestier,
cu asigurarea personalului de supraveghere pentru stingerea eventualelor incendii.
   Pentru suprafeþele de ardere mai mici de 5 ha se vor asigura
substanþele ºi mijloacele de stingere necesare, iar pentru suprafeþele
mai mari de 5 ha se impune prezenþa unui plug, a unei cisterne cu apã,
a mijloacelor de tractare ºi a personalului de deservire.
  Arderea miriºtilor, a vegetaþiei uscate ºi a resturilor vegetale se va face numai
pe timp de zi, în condiþii meteorologice fãrã vânt, sub supraveghere permanentã.
   Totodatã facem precizarea cã arderea miriºtilor, a vegetaþiei uscate, resturilor
vegetale, deºeurilor ºi a altor materiale combustibile, fãrã obþinerea permisului
de lucru cu focul - emis de Primãrie, cu avizul Gãrzii de Mediu, ºi fãrã luarea
mãsurilor pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãþi, constituie
contravenþii ºi se sancþioneazã cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Activitãþi preventive ºi de control...

Mai lãsaþi-mã cu codurile voastre portocalii, roºii, cu mesajele
voastre de ro-alert ºi cu toate prefãcutele voastre ºtiri de “breaking news”!
Aþi distrus ºi noþiunea ºi sensul unei “ºtiri de ultimã orã”! Am vãzut o
astfel de ºtire, de “breaking news”, ce ne anunþa cã ieri s-a înregistrat cea
mai caldã zi de lunã iunie din istorie. Mi-am amintit cã nu cu multã
vreme în urmã am avut un semestru de studiu la meteorogie-hidrologie,
unde am primit niºte arhive electrononice cu mãsurãtorile de temperaturã.
Am fãcut rapid o verificare

Este  cald, pentru cã este varã, fraþilor!

 continuare în pag. 16
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Valoarea dobânzilor interbancare, în funcþie
de care se calculeazã indicii ROBOR, vor trece
rapid de pragul de 7%, dupã decizia surprizã a
BNR de la sfârºitul perioadei analizate de a
majora rata sa de politicã monetarã de la 3,75
la 4,75%, valoare comparabilã cu cea de 5%
care a fost valabilã din iulie 2013.

Nivelul stabilit de BNR rãmâne cel mai scãzut
din regiune ºi încearcã sã acomodeze intenþia
bãncii centrale de a trage preþurile de consum
în jos, spre þinta de inflaþie de 2,5%, ± 1 punct
procentual, în condiþiile în care creºterea an/an
din iunie va trece probabil de 15%, dar ºi de a
nu permite instalarea recesiunii prin facilitarea
creditãrii companiilor la costuri cât mai mici.

În dimineaþa de miercuri, la sfârºitul intervalului
analizat, înainte de anunþarea deciziei BNR,
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
6,60 la 6,63%, valoare care a mai fost atinsã la
jumãtatea lui noiembrie 2010.

Indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, a urcat de la 6,72 la 6,76%,
nivel comparabil cu cel de la începutul lui noiembrie
2011. Indicele la 12 luni, care reprezintã rata
dobânzii plãtitã la creditele în lei atrase la nivel
interbancar, a urcat de la 6,83 la 6,88%.

Într-un recent raport al Bãncii Transilvania,
 Radu Georgescu

Pregãtiþi-vã, indicii ROBOR vor trece în scurt timp de 7%
erau indicaþi drept factori de risc la adresa
evoluþiei economiei României pe termen scurt,
„climatul macro-financiar internaþional,
posibilitatea incidenþei unui nou val de
pandemie, tensiunile geo-politice regionale ºi
mix-ul de politici economice pe plan intern
(inclusiv ritmul reformelor structurale)”.

Moneda naþionalã a rãmas cea mai stabilã din
regiune, cursul euro crescând miercurea aceasta
la 4,9454 lei faþã de 4,9430 lei la debutul
intervalului, iar tranzacþiile din piaþa localã
se realizau între 4,943 ºi 4,949 lei, în uºoarã
creºtere faþã zilele precedente.

În schimb, tot la sfârºitul perioadei, media
monedei maghiare a atins un nou minim
istoric de 409,98 forinþi/euro iar cea
polonezã s-a depreciat la 4,7942 zloþi/euro.

Moneda unicã ºi-a accentuat pierderile ºi a
coborât pânã la 1,0187 dolari, fiind prima datã
dupã decembrie 2022 când scade sub pragul
de 1,02 dolari. Majorarea cererii de monedã
americanã, consideratã drept o „valoare
refugiu”, se datoreazã creºterii aversiunii faþã de
risc, astfel cã media dolarului a atins un nou record
de 4,8344 lei, în creºtere cu circa 3% faþã de acum
o sãptãmânã.

Decizia surprizã de la mijlocul lunii trecute a
Bãncii Naþionale a Elveþiei de a majora rata de
referinþã la -0,25%, a înmulþit plasamentele în

moneda elveþianã, consideratã, la rândul ei,
drept un „refugiu”, ºi a împins miercurea aceasta
cotaþiile la 0,9898 - 0,995 dolari, astfel cã a fost
calculat un nou maxim istoric de 4,9860 lei.

„Furtuna economicã” prognozatã de Banca Angliei,
care a cerut bãncilor comerciale sã se pregãteascã
pentru recesiune la nivel mondial, a depreciat lira
sterlinã iar cursul ei a coborât la 5,7743 lei.

Preþul gramului de aur a scãzut miercurea
aceasta de la 278,6640 la 274,3444 lei, dupã

ce metalul galben s-a depreciat brutal la 1.761
- 1.771 dolari/uncie.

La sfârºitul perioadei, bitcoin se tranzacþiona
între 19.821 ºi 20.344 dolari iar ether fluctua în
culoarul 1.112 - 1.151 dolari.

Analiza cuprinde perioada 29 iunie - 6 iulie.
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Era în primãvara lui 1878. Duminica Sfintelor
Paºti. În Balta era horã mare. Noaptea locuitorii
fuseserã la slujbã, iar dupã-amiazã, aºa cum era
obiceiul, ieºiserã la horã. Tinerii aduseserã lãutari
vestiþi în satele de munte, aºa cã se încinsese o
horã pe cinste. Se prinseserã tineri, vârstnici, dar
ºi bãtrâni. Dupã o iarnã lungã ºi grea, dupã o
perioadã lungã de lipsuri ºi privaþiuni datorate
rãzboiului, hora era ca o descãtuºare, ca o trezire
la viaþã, ca o victorie a vieþii asupra morþii.

Soarele era pe asfinþite, când iatã cã pe drumul
ce venea dinspre Severin a apãrut o mogâldeaþã
de om. Pãrea ieºit din mormânt. Era slab, uscat,
doar pielea ºi oasele se mai încãpãþânau sã-i
stea în locul feþei. Se mai adãugau doi ochi
aproape ieºiþi din orbite. Purta o cãciulã neagrã,
terfelitã, o manta de dimie neagrã, decoloratã,
perforatã în multe locuri ºi iþari tot de dimie. Pe
piept îi atârna o decoraþie strãlucitoare. În
picioare purta niºte opinci de piele de porc. Pe
umãr ducea o traistã de dimie, atârnatã pe o
mãciuchiþã de corn. Lângã picioarele lui,
mergea, aproape lipit, un câine.

La apariþia noului venit, lumea s-a oprit din joc.
Toþi scrutau cu privirea ºi vorbeau între ei. Se
întrebau cine este omul acela strãin, unii ziceau cã
parcã l-ar cunoaºte de undeva, parcã l-ar mai fi
vãzut. Omul înainta uºor, ºchiopãtând. Se vedea
cât acolo cã este epuizat de obosealã, de foame,
poate de boalã. La un moment dat, o femeie a strigat
cu glas tare, aºa cã a auzit-o întreaga adunare:

“- Ãsta-i Petricã al lui Dumitrescu! Vine de
la rãzboi!”

Toþi au înmãrmurit. Aºa era. Omul i-a salutat
creºtineºte, cu “Hristos a înviat!” S-au repezit pe
el rudele, prietenii, pânã la urmã toþi consãtenii,
sã-l sãrute, sã-l atingã mãcar. Toþi îl întrebau câte
ceva, toþi voiau sã ºtie câte toate. El rãmânea mut
ºi-i privea în tãcere pe toþi, când pe unul, când
pe altul. I-au adus repede un scaun, ceva de
mâncare ºi el s-a prãbuºit, epuizat. A mâncat
puþin, a bãut þuicã dintr-o sticlã ºi parcã ºi-a mai
venit în fire. Toþi aºteptau sã le povesteascã pe
unde a fost, cum a fost la rãzboi. Auziserã ei cã

Cârtiþele Plevnei
românii ieºiserã învingãtori, dar era prima datã
când venea cineva de pe front ºi puteau afla veºti
proaspete, de la sursã. Cel mai mult îi interesa ºi
ce s-a întâmplat cu ceilalþi consãteni ai lor plecaþi
ºi ei la rãzboi. Petricã era primul care se întorcea,
aºa cã el trebuia sã-i punã în temã.

Dupã ce ºi-a ostoit un pic foamea ºi setea,
Petricã a început sã se destãinuiascã. Avea o voce
rãguºitã, aproape hârâitã, dar povestea frumos ºi
aducea ºtiri, care erau sorbite de ascultãtori:

“- Mãi, fraþilor, eu am fost în iad, mã! Sã fereascã
Dumnezeu ºi pe duºmanii mei sã mai treacã prin
ce-am trecut eu cu camarazii mei. Zi de zi am ars
în foc. Uitaþi-vã la mantaua mea cum aratã, câte
gloanþe au trecut prin ea, cum au ciuruit-o. Câteva
schije le am în pulpe, câteva în armi. Doctorul mi-
a zis sã le las uºor, cã o sã iasã ele singure când o
vrea Dumnezeu, nu este cazul sã mã opereze. Eu
am luptat la Plevna, mã! A fost lupta cea mai grea.
A durat mult, câteva luni. Turcii erau mulþi ºi bine
înarmaþi. În fiecare zi rãmânea câmpul plin de morþi,
parcã erau snopii de grâu pe miriºte, la secerat.
Cãdeau ºi de la noi, cãdeau ºi de la ei. Tare cetate!
De multe ori reuºeam sã ajungem pânã pe zidurile
ei ºi ne respingeau turcii. Seara rãmâneau doar
câþiva pe metereze. Credeam cã gata-gata, a doua
zi nu va mai avea cine sã apere cetatea. A doua zi
era furnicar de turci pe ziduri, cu multe arme ºi
multã muniþie. Curgeau gloanþele pe noi cum curge
piatra din cer, când bate vara. Luptele durau de la
rãsãritul pânã la apusul soarelui. În rest, ne adunam
morþii ºi rãniþii. Îi îngropam pe unii, oblojeam rãnile
celorlalþi. Mâncam, ne odihneam. Eu am avut cu
mine fluierul ºi de multe ori, seara, cântam hore
de-ale noastre ºi jucau camarazii din plutonul meu
de rupeau pãmântul. Veneau ºi alþii de la alte
plutoane ºi se încingea o horã, cum nu mi-a mai
fost dat sã vãd.

Într-o searã, m-am trezit lângã mine cu un om
în vârstã. Am crezut cã-i vreun ofiþer de-al mare.
Când colo, cine credeþi cã era? Însuºi majestatea
sa, Regele Carol. Era îmbrãcat cu manta
soldãþeascã, de nu-l puteai deosebi de ofiþerii

noºtri. M-a bãtut pe umãr ºi m-a lãudat ºi pe mine
ºi pe ortacii mei. Se bucura cã ne vede aºa veseli.
A vorbit cu noi, ne-a întrebat ba de una, ba de
alta. Om cumsecade! Atunci, unul dintre camarazii
mei, vãzându-l bine dispus, a îndrãznit sã-i
spunã, cã el aude noaptea zgomot pe sub pãmânt.
Parcã umblã cãruþe, lume, ba chiar ºi tren s-ar
auzi. Regele a fost foarte mirat de ce auzea. L-a
luat pe camaradul meu ºi, împreunã cu domnii
ofiþeri Mãrãcineanu ºi ªonþu, s-au dus acolo unde
erau corturile noastre. S-au culcat pe pãmânt, au
ascultat cu urechea. Parcã li se pãrea ºi lor cã se
aude ceva. Atunci Domnul maior Valter
Mãrãcineanu a cerut ca toþi toboºerii sã se ducã
acolo cu tobele. A aºezat pe pãmânt tobele ºi
deasupra lor ciocanele cu care le bãteau toboºarii.
Ciocanele au început sã dârdâie pe tobe. Regele
cu ofiþerii au discutat între ei, apoi au ordonat ca
sã începem  sãpãturile acolo unde dârdâiau
ciocanele mai tare. Am sãpat pânã dimineaþa o
groapã ca pentru un bunar. Cu cât sãpam, cu atât
zgomotul era mai tare. Deodatã, în fundul gropii
a apãrut o gaurã ºi pãmântul a început sã cadã în
gol. O luminã a pãtruns pe spãrturã cãtre noi cei
ce sãpam. Am înþeles cu toþii planul regelui ºi al
ofiþerilor. Ei bãnuiserã cã pe acolo trece un tunel
prin care este alimentatã Plevna cu soldaþi, cu
hranã, arme ºi muniþie. Ne-au pus de am împins
pãmânt pe gaura aceea din fundul gropii ºi aºa
le-am blocat drumul. Dupã douã zile a cãzut
Plevna. Cred cã dacã nu descopereau gaura aceea
de cârtiþã, cum îi spuneam noi, mai curgea mult
sânge ºi nu se ºtie dacã i-am fi putut bate pe
turci. Mã, ce mai! Ce-a fost, a fost! Ne-a ajutat
Dumnezeu de i-am învins ºi acum suntem ºi noi
liberi, aºa cum o sã fie copiii ºi urmaºii noºtri!”

A mai povestit multe Petricã Dumitrescu, pânã
târziu în noapte. Lângã picioarele lui ºedea câinele.
Era câinele lui. Îi ieºise înainte, în pãdurea dintre
ªiroca ºi Balta. Îl simþise de departe. Îl aºteptase în
fiecare zi ºi acum, de îndatã ce-i simþise mirosul,
pornise val-vârtej în întâmpinarea lui. Paºtele acela
a fost de pominã pentru bãlteni.

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

Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la
serviciu, dar ºi acasã în plan personal ai treburi
restante ce nu trebuie neglijate. Organizeazã-þi
timpul ºi resursele, astfel încât sã rezolvi totul
cu bine. Fii prudent ºi în privinþa sãnãtãþii, pentru
cã se vor evidenþia afecþiuni mai vechi sau mai
noi. Pe 7 iulie intervin aspecte parteneriale. Sunt
posibile discuþii aprinse cu partenerul de viaþã
sau colaboratorii. Evitã provocãrile celorlalþi!
Sunt momente pasagere uºor de rezolvat. Finalul
sãptãmânii aduce cheltuieli comune cu alþii, fie
pe facturi, taxe, moºteniri, fie pe activitãþi
distractive.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Se pare cã orice altceva apare în jurul tãu,
gândurile îþi vor fi îndreptate cãtre aventuri,
distracþii ºi iubiri în primele zile ale sãptãmânii.
Tipic naturii tale conservatoare vei persevera în
dorinþele tale ºi cu greu vei putea trece la un alt
subiect. Noroc cã astrele vegheazã atent asupra
ta ºi îþi mai tempereazã elanul, chiar dacã nu-þi
prea convine acest lucru. Pe 7 iulie, stãrile
sufleteºti fluctueazã destul de mult,
recomandabilã fiind retragerea din cotidian ºi
meditaþia atentã la tot ce se petrece în jurul tãu.
La sfârºitul sãptãmânii au succes activitãþile
comune cu ceilalþi.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

La începutul sãptãmânii eºti preocupat cu
treburile casnice. De asemenea, este rost ºi de
dialoguri cu membrii familiei ºi cu neamurile.
Predominã aspectele legate de patrimoniu,
moºteniri, problemele celor dragi. Pe 7 iulie ai
chef de distracþii, aventuri sau te gândeºti la
persoana iubitã ºi la copii. Sfârºitul sãptãmânii
aduce provocãri la locul de muncã. Este posibil
sã lucrezi mult, suplimentar, ba chiar sã participi
la reuniuni profesionale de anvergurã. Fii
prudent ºi dozeazã-þi eforturile, deoarece
sãnãtatea este vulnerabilã!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Întâlnirile ºi dialogurile cu persoanele din
anturajul apropiat sunt frecvente în primele zile ale
sãptãmânii. Este bine sã-þi selectezi informaþiile
aflate ºi unele întâlniri, pentru cã te vor obosi mult
ºi pe deasupra sunt inutile. Ar fi bine sã te desprinzi
de unii care doar profitã de pe urma ta. Zilele de 7
ºi 8 iulie aduc treburi gospodãreºti ºi dialoguri
importante cu membrii familiei. Se pot lãmuri
aspecte patrimoniale, care implicã cheltuieli
comune. Sfârºitul sãptãmânii este favorabil
distracþiilor, aventurilor împreunã cu persoana
iubitã ºi copiii. Chiar ºi un hobby este binevenit.

(7 - 13 iulie 2022)

Autor: AstroCafe.ro

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna debuteazã cu preocupãri legate de
bani. Capitolul financiar începe sã primeascã
raze astrale minunate, dar discrete. O mânã
nevãzutã te ajutã, liniºtindu-þi sufletul ºi
ameliorându-þi puþin situaþia financiarã. Sunt
posibile moºteniri sau veºti legate de acestea.
Pe 7 iulie ar fi nevoie sã faci drumuri scurte sau
sã te întâlneºti cu persoanele din anturajul
apropiat. Vorbeºte puþin despre tine ºi
slãbiciunile tale. Unii te pot înþelege greºit.
Sfârºitul sãptãmânii ar fi bine sã-l petreci acasã,
alãturi de membrii familiei. Treburile
gospodãreºti le poþi desfãºura uºor ºi cu spor.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Începi sãptãmâna cu chef de viaþã, dornic de
a rezolva treburile restante ºi de a fi în mijlocul
celorlalþi. Relaþiile primesc raze astrale
minunate, astfel cã teatrul va fi la el acasã. Pe 7
iulie sunt posibile cadouri sau recompense
bãneºti. Oricum chestiunile financiare vor fi la
ordinea zilei. Fii prudent la cheltuieli! Finalul
sãptãmânii îþi aduce întâlniri, dialoguri cu
persoanele din anturajul apropiat, dar ºi excursii
sau mici cãlãtorii pentru a rezolva diverse. Þine
cont de conflictele mocnite, ascunse: îþi pot
submina atât sãnãtatea cât ºi imaginea socialã!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Stãrile sufleteºti tensionate persistã în primele
zile ale sãptãmânii. Sunt fondate, dar totul se
poate depãºi cu rãbdare ºi discernãmânt. Fiind
foarte sensibil la mediul înconjurãtor, binevenite
ar fi plimbãrile în aer liber sau meditaþia în locuri
sfinte. Pe 7 iulie te vei simþi mai bine, revenind
la starea ta caracteristicã de pace ºi liniºte. În
urmãtoarele zile, chestiunile financiare
predominã. Poþi primi cadouri, recompense
bãneºti, oricum lucruri care te bucurã mult. La
locul de muncã apar ceva modificãri benefice,
atât cât sã-þi dea curaj sã mergi mai departe.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Prietenii ºi prietenia capãtã noi valenþe pentru
tine, începând cu aceastã sãptãmânã. Cu toate
cã astrele nu-þi dau încã frâu liber la acest
capitol, raze minunate ºi binevenite îmbunãtãþesc
mult situaþia. Ar fi bine, totuºi, sã te desprinzi
de persoanele care te necãjesc prea mult. Pe 7
iulie se pot ivi situaþii dinamice la locul de
muncã. ªi sãnãtatea este vizatã în aceste zile,
dar sunt momente trecãtoare. Spre sfârºitul
sãptãmânii te vei simþi mai bine, vei dori
compania celorlalþi, dar ºi activitãþi antrenante.
Odihneºte-te ºi evitã stresul ºi spaþiile
aglomerate!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

În primul rând cariera ºi imaginea ta în
societate sunt temele principale din primele zile
ale sãptãmânii. Este bine sã observi punctele
tari ºi pe cele slabe ale acestor sectoare de viaþã
ºi sã trasezi un plan de îmbunãtãþire. Numai tu
eºti artizanul vieþii tale, astfel cã acum este
momentul sã preiei frâiele a tot ce doreºti sã
schimbi. Zilele de 7 ºi 8 iulie îþi aduc în preajmã
prieteni, dar ºi susþinãtorii din segmental
profesional. Schimbul de amabilitãþi ºi informaþii
este binevenit pentru toatã lumea. Finalul
sãptãmânii este potrivit odihnei ºi plimbãrilor
uºoare în aer liber.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Recomandabil este sã-þi faci planuri pentru
cãlãtorii ºi excursii la începutul sãptãmânii.
Personalitatea ta sclipeºte, iar comunicarea
primeºte raze minunate, ajutându-te sã vorbeºti cu
multã artã. A viziona o piesã de teatru, un film bun
sau o vizitã la o galerie de artã, ar fi activitãþi
potrivite. Pe  7 iulie eºti preocupat de carierã ºi de
imaginea publicã. Câteva neplãceri, dar sunt
trecãtoare. Weekend-ul îþi aduce discuþii ºi întâlniri
interesante cu prietenii, în care factorul sufletesc
este la cote înalte. Odihneºte-te ºi nu pleca urechea
la toate informaþiile vehiculate în preajma ta!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Mantia divinã te înconjoarã, oferindu-þi o
aurã misterioasã ºi fermecãtoare în acelaºi timp.
Capitolul financiar începe sã se îmbunãtãþeascã,
atât cât sã-þi dea încredere în viitor. Se vor ivi
binevoitori care sã te sprijine în a-þi mãri bugetul
de venituri. Apar ceva cheltuieli, dar rezonabile.
În zilele de 7 ºi 8 iulie eºti preocupat de filozofie,
domenii spirituale sau de cãlãtorii, studii ºi
cercetãri. Plimbãrile în locuri deosebite,
meditaþia în locuri sfinte sau lecturarea unei cãrþi
deosebite ar fi cele mai indicate. Weekend-ul te
invitã la activitãþi sociale.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Relaþiile parteneriale, domeniile oculte,
moºtenirile, elevarea spiritualã, un adevãrat
amalgam de stãri ºi evenimente, caracterizeazã
aceastã sãptãmânã. Dorinþa de a-þi înfrumuseþa
ºi rafina trupul ºi sufletul, devine o preocupare
majorã. În zilele de 8 ºi 9 iulie sunt posibile
activitãþi legate de chestiuni financiare, cu accent
pe banii proveniþi de la alþii. Cheltuieli diverse,
dar ai suficienþi bani pentru toate. Însã, vor
exista momente în care te vei desprinde, aparent,
de planul fizic, orientându-te cãtre orizonturi
spirituale. Weekend-ul este potrivit activitãþilor
recreative.
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   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.

anunþuri

angajeazã: confecþioneri ºi muncitori necalificaþi:
• Confecþioner / muncitor necalificat -confecþii articole sportive

o Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate, Experienþa
constituie un avantaj (pe maºini liniare, triploc, zig-zag)
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza
cãreia se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
o Program într-un singur schimb
o Responsabilitãþi: confecþionarea produselor textile (pe
maºini liniare, triploc, zig-zag) conform fiºei postului
ºi documentaþiei tehnice.

• Muncitori necalificaþi - imprimerie textilã
o Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza
cãreia se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
o Program într-un singur schimb.

• Pentru persoanele interesate de ofertã, ne gãsiþi la sediul
din B-dul Aluniº Nr. 15, Drobeta Turnu Severin,
Tel: 0746616464 sau 0757041799.

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

   În data de 20 mai 2022, începând cu ora
10.00, AJOFM Mehedinþi a organizat
BURSA GENERALÃ A LOCURILOR DE
MUNCÃ în Drobeta Turnu Severin, la
Palatul Cultural Theodor Costescu,
bulevardul Carol I nr. 4.
   Prin aceastã mãsurã activã de combatere
a ºomajului s-a oferit posibilitatea
persoanelor aflate în cãutarea unui loc de
muncã de a se întâlni în mod direct cu agenþii
economici angajatori ºi de a purta discuþii
preliminare înaintea interviului propriu-zis
(concurs, probã de lucru), scopul final fiind
angajarea unui numãr cât mai mare de
persoane pe locuri de muncã
corespunzãtoare pregãtirii lor profesionale.
   Pentru depistarea unui numãr cât mai
mare de locuri de muncã, care sã acopere
o gamã cât mai diversã de meserii, din
diferite domenii de activitate, au fost
contactaþi peste 160 agenþi economici.
   În ziua desfãºurãrii bursei generale a
locurilor de muncã (20.05.2022), au fost
prezenþi 85 agenþi economici care au furnizat
tuturor solicitanþilor informaþii referitoare la
condiþiile de ocupare a locurilor de muncã,

În urma participãrii la Bursa Generalã a Locurilor de
Muncã care a fost organizatã în data de 20.05.2022

au fost încadraþi în muncã 96 ºomeri
numãrul participanþilor fiind de 195
persoane, dintre acestea 165 fiind selectate
în vederea încadrãrii în muncã.
   Ca urmare a evaluãrii finale privind
rezultatele obþinute în urma organizãrii
acestei burse generale a locurilor de muncã,
96 persoane (28 ºomeri indemnizaþi ºi 68
ºomeri neindemnizaþi) au fost angajate
datoritã participãrii la aceastã acþiune.
   Cele 96 persoane au fost încadrate în
muncã de angajatori care activeazã în
diverse domenii de activitate cum ar fi
industria prelucrãtoare, uºoarã, hoteluri ºi
restaurante, construcþii, alimentaþie
publicã, comerþ, transporturi, diferite
activitãþi de prestãri servicii.
   În ceea ce priveºte repartizarea pe grupe
de vârstã a persoanelor care ºi-au gãsit un
loc de muncã ca urmare a participãrii la
bursa generalã a locurilor de muncã din data
de 20 mai 2022, 21 dintre acestea au pânã
în 25 ani, 18 au vârsta cuprinsã în intervalul
25-35 ani, 20 au vârsta cuprinsã în intervalul
35-45 ani, iar 37 au vârsta peste 45 ani.

Director executiv,  Ioan Suru
Consilier superior, Mihail Sorin Marinescu

ANAF reaminteºte tuturor contribuabililor
cã au la dispoziþie serviciul Spaþiul Privat
Virtual pentru o comunicare securizatã
cu instituþia. În contextul intensificãrii
atacurilor infractorilor cibernetici care
utilizeazã identitatea vizualã a ANAF,
recomandãm tuturor contribuabililor
crearea unui cont în SPV, pentru o
comunicare rapidã ºi facilã ºi, mai ales,
sigurã cu autoritatea fiscalã.
   Alte avantaje pe care le oferã Spaþiul Privat
Virtual sunt: serviciu gratuit, disponibil 24h/
24h, 7 zile/7 zile, prin intermediul cãruia
contribuabilii pot depune declaraþii, cereri, pot
solicita documente sau pot verifica situaþia
fiscalã proprie (datorii, contribuþii plãtite de
angajator etc), se pot efectua plãþi în mod
securizat. Prin transmiterea documentelor prin
mediul electronic sunt economisite atât
resursele contribuabililor, cât ºi cele ale
administraþiei fiscale.
   În prezent, peste 2,2 milioane de
utilizatori beneficiazã de avantajele oferite
de SPV, dintre care 1,2 milioane sunt
persoane fizice ºi aproximativ un milion
de utilizatori sunt persoane juridice.

Spaþiul Privat Virtual - modalitatea de
comunicare securizatã cu ANAF

   De asemenea, atragem atenþia persoanelor
juridice cã, începând cu 1 martie a.c., au
obligativitatea înrolãrii în SPV pentru a
transmite organului fiscal cereri, înscrisuri
sau documente. În situaþia în care
contribuabilii/plãtitorii nu îºi îndeplinesc
obligaþia comunicãrii electronice a cererilor,
înscrisurilor sau oricãror altor documente, iar
acestea sunt depuse la organul fiscal central
în format letric, nu vor fi luate în considerare.
   Informaþii privind înrolarea în Spaþiul Privat
Virtual se pot obþine:
- accesând portalul ANAF, la secþiunea
“Servicii Online”
- vizionând materialele informative
publicate pe www.youtube.com (pentru
persoane juridice, pe baza certificatelor
digitale -  https://www.youtube.com/
watch?v=SHXWtBP4jf4&t=3s  ºi pentru
persoane fizice, cu nume de utilizator ºi
parolã  -   https://www.youtube.com/
watch?v=XFQ9KJrI5v0 )
- telefonic, apelând Call Center-ul ANAF
la nr. 031.403.91.60.

Serviciul comunicare,
relaþii publice ºi mass media
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Dupã ce ºi-a adjudecat titlul de
campioanã judeþeanã, Recolta
Dãnceu a câºtigat ºi Cupa României
- Mehedinþi. În finala, gãzduitã de
Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, echipa din comuna
Jiana a dispus cu scorul de 4-1 de
Pandurii Cerneþi, prin golurile izbutite
de Constantin Negrescu (‘3, ’38), Alin
Bãloi (’26) ºi Adelin Fãiniºi (’51),
respectiv Ianis Tomescu (’77). Astfel,
Recolta a izbutit eventul în sezonul
2021-2022, primul de altfel din
istoria de 50 de ani a echipei Dãnceu.
Recolta mai cucerise titlul de
campioanã judeþeanã în 2012, dar, la
vremea respectivã, Cupa României -
Mehedinþi fusese adjudecatã de AS
Strehaia, care învingea în finalã
Dunãrea Pristol cu scorul de 3-2,
dupã prelungiri. Recolta a mai
câºtigat Cupa României Mehedinþi în
2011 ºi 2017. În 2015 ºi 2016 era
învinsã în finala Cupei chiar de
Pandurii Cerneþi.
   Pentru Recolta urmeazã faza
regionalã a Cupei României, unde se
va duela, în deplasare, cu arãdenii de
la Victoria Felnac, iar pe 13 iulie, pe
teren propriu, cu timiºenii de la CSM
Lugoj. Victoria Felnac ºi CSM Lugoj
vor juca pe 9 iulie. Echipa cu cel mai
bun punctaj dupã cele 3 jocuri va
întâlni câºtigãtoarea Grupei A, din
care fac parte CSO Turceni (Gorj),
Nera Borodinþ (Caraº-Severin) ºi
Gloria Geoagiu (Hunedoara). Din
sezonul 2022-2023, Cupa României
se va desfãºura într-un nou format,
axat, în principal, pe grupe.  Din
sezonul 2022-2023, Cupa României
debuteazã cu o fazã regionalã, în care
reprezentantele celor 42 de judeþe ale
þãrii, incluzând aici ºi câºtigãtoarea
Cupei din Liga a 4-a Bucureºti, vor fi
împãrþite în ºapte zone geografice,
rezultând ulterior ºapte câºtigãtoare
regionale care merg în turul I al Cupei
României - faza naþionalã. Fiecare
regiune va fi formatã din douã grupe
a câte trei echipe, urmând ca echipele
clasate pe primul loc sã joace finala
regiunii, pentru calificarea în primul
tur, fazã care include echipele de Liga
3. La finalul fiecãrui meci din grupe
se vor executa lovituri de departajare,
indiferent de scorul final. Rezultatul
loviturilor de departajare va fi folosit

Recolta, la primul event
drept criteriu de
departajare în cazul
în care dupã
disputarea celor 3
meciuri din grupã
va exista o egalitate
perfectã a liniei de
clasament între
douã sau mai multe
echipe.
   Dacã Recolta ºi-a
adjudecat atât
campionatul, cât ºi
Cupa României - faza judeþeanã
Mehedinþi, trofeul pentru cel mai bun
golgheter din Liga 4 Mehedinþi a
revenit lui Adrian Ivana, de la Viitorul
Corcova. Deºi echipa sa a încheiat
sezonul pe locul 8 din 12 participante,
Ivana a marcat 17 goluri, fiind urmat
de Alex Crãiaºu-ªtetea, de la Recolta
Dãnceu, cu 16 reuºite. Podiumul a fost
completat de Cãtãlin Chirfot-Stãncioiu
(Recolta Dãnceu) ºi
Mãdãlin Mãtãsãreanu
(Pandurii Cerneþi), ambii
cu câte 15 reuºite.
Mãtãsãreanu marcase toate
golurile în tur, dupã care,
în iarnã, s-a transferat la
nou-promovata în Liga 3,
Viitorul ªimian. Câte 14
goluri au izbutit Eugen
Lãtea ºi Andrei Lazãr, de la
Victoria Vânju Mare,
respectiv AS Obârºia de
Câmp. În Cupa României
- Mehedinþi, golgheter a
fost Alin Bãloi (Recolta
Dãnceu) cu 9 reuºite,

Finalele Cupei României - Mehedinþi din ultimii 15 ani:
2007: FC Diesel Severin - AS Victoria Devesel 3-2 (Stadion Dierna, Orºova)
2008: AS Victoria Devesel - AS Blahniþa Pãtulele 6-1 (Stadion Severnav, Dr. Tr. Severin
2009: AS Agrobil Pristol - AS Pandurii Cerneþi 2-0 (Stadion Victoria, Vânju Mare)
2010: CS Termo Severin - AS Strehaia 4-0 (Stadion Termo, Dr. Tr. Severin)
2011: AS Recolta Dãnceu - AS Strehaia 3-3, 5-4 pen. (Stadion Termo, Dr. Tr. Severin)
2012: AS Strehaia - ACS Dunãrea Pristol 3-2 (Stadion Termo, Dr. Tr. Severin)
2013: AS Baia de Aramã - AS Recolta Dãnceu 1-0 (Stadion Municipal, Dr. Tr. Severin)
2014: CS Minerul Mehedinþi - AS Recolta Dãnceu 4-2 (Stadion Dunãrea, Gruia)
2015: CS Pandurii Cerneþi - AS Recolta Dãnceu 3-2 (Stadion Termo, Dr. Tr. Severin)
2016: CS Pandurii Cerneþi - AS Recolta Dãnceu 3-1 (Stadion Termo, Dr. Tr. Severin)
2017: AS Recolta Dãnceu - CS Strehaia 2-0 (Stadion Municipal, Dr. Tr. Severin)
2018: ACS Viitorul ªimian - AS ªtiinþa Broºteni 6-0 (Stadion Municipal Dr.Tr. Severin)
2019: CS Strehaia - AS Recolta Dãnceu 1-0 (Stadion Municipal Dr. Tr. Severin)
2020: Nu s-a disputat din cauza pandemiei
2021: Nu s-a disputat din cauza pandemiei
2022: CS Recolta Dãnceu - CS Pandurii Cerneþi 4-1 (Stadion Municipal Dr. Tr. Severin)

urmat de Adrian Ivana (Viitorul
Corcova) cu 5 goluri. Podiumul a fost
completat de Alex Crãiaºu-ªtetea
(Recolta Dãnceu), Lucian Zamfir
(Pandurii Cerneþi), Constantin
Negrescu (Recolta Dãnceu) ºi
Alexandru Saizu (AS Turnu Severin),
toþi cu câte 4 goluri.
   În Liga 5, primii 3 golgheteri provin
de la ocupanta locului secund

Avântul Bistriþa. Iulian Stãiculescu a
marcat de 23 de ori, podiumul fiind
completat de coechipierii sãi Virgil
Creþu ºi Alin Dãescu, cu 21, respectiv
15 goluri. Ionuþ Sârbu, de la campioana
Viitorul Bistriþa, a marcat 13 goluri,
fiind pe locul 4 în topul marcatorilor.
Pe 5 se aflã Gabriel Mãþiºanu, de la
Coºuºtea Cãzãneºti, cu 11 reuºite.
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(..)  În primele cinci luni ale lui 2022, social-democraþii au utilizat
din subvenþia pentru presã ºi propagandã peste 22,4 milioane
de lei (4.5 milioane de euro), iar PNL a plãtit 14,7 milioane de
lei (aproape 3 milioane de euro). USR se apropie de 1 milion
de lei în cele cinci luni.”, se mai aratã în analiza publicaþiei.

Subvenþiile primite de partide
în primele cinci luni din 2022

·  PSD: 40.071.070 lei bani publici, din care 22.481.716
pentru presã ºi propagandã
·  PNL: 33.970.177 de lei bani publici, din care 14.702.194
pentru presã ºi propagandã
·  USR: 18.312.603 de lei bani publici, din care 992.518
pentru presã ºi propagandã
·  AUR: 8.110.069 de lei bani publici, din care 0 lei pentru
presã ºi propagandã

PSD ar fi majorat sumele în 2022
la 22,48 de milioane de lei

Ca ºi o concluzie, PSD ar fi majorat sumele în 2022 la 22,48 de
milioane de lei în primele cinci luni ale acestui an, iar PNL au mãrit
cheltuielile cu 14,7 milioane de lei. Sumele s-au dublat, iar cantitatea

PSD ºi PNL ºi-au cumpãrat publicitate...
de materiale cu caracter propagandistic ºi cu tentã pozitivã au crescut.
   O acuzaþie extrem de durã este adusã de jurnalistul Cristian
Andrei PSD-ului ºi liderului acestuia, Marcel Ciolacu, despre
care spune cã „Ciolacu a secretizat toate contractele cu presa
ºi nu ºi-a respectat promisiunea privind transparenþa”.

Concluzie
   Majoritatea partidelor din aceste liste, dar cu preponderenþã
PSD ºi PNL au încheiat contracte de presã cu siteuri, precum
cele deþinute de Realitatea Plus, Antena 3, B1 TV, RTV ºi
jurnaliºti care activeazã, atât în presa scrisã, cât ºi ceea audio-
vizualã, se mai aratã în aceeaºi anchetã.

 Mircea Oglindoiu
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    Mã nepoate, gata, vine. Vine cu
bobu, vine cu tomata, vine cu bovina,
vine cu antigrindina, vine cu totu, ce
mai. Cum cine? Nea Daea, primul
ministru al Agriculturii româneºti
dintotdeauna. Gata, al lu’ Zbanghiu
deja îºi mai luã o sapã, o greblã ºi o
stropitoare, zisã cã e pregãtit sã facã
faþã la puzderia de recoltã ce-o sã
vinã anii urmãtori. Îl ºtiþi pe nea Daea,
mare piºicher, de zicea cã “Dacã vã
conving cã nu e bine, ne ferim de rãu”
ºi “Eu pot sã traversez calea feratã,
dar dupã ce trece trenul”. Asta ultima
o reþinu ºi nerodu de Sucã, numai cã
el stã ºi acuma sã sã gândeascã cum
sã aplicã în practicã. Bine, nea Daea
al nostru mai zisã ºi altele, cum ar fi
aia cu “Pe agricultori îi trezeºte munca
ºi îi culcã oboseala”, “Sunt un om
mai mult în cizme decât în pantofi”,
ori “Eu nu sunt producãtor de vorbe,
eu sunt producãtor de fapte”. Fapte
tatã, nu vorbe, sã vezi ce înfloreºte
Mehedinþiul anii urmãtori.
   Mã fraþilor, prezentã TVR-ul o
emisiune despre turismu de dinainte
de ’89 ºi, cum ierea de aºteptat, sã
vorbi despre perla turismului
românesc Bãile Herculane,  unde
venea tot românu sã sã îngrijeascã.
Veneau ºi tovarãºii. Ce zestre ierea,

Sucã ºi nea Daea, primu agricultor al þãrii, capacele capcanã
ale Severinului ºi preavizu lu’ ºefu di la Pensii Mehedinþi

dupã cum s-a lãudat colegu Ilie
Cristescu,  fost ºef al turismului din
Herculane pe vremea aceea. Azi,  ce
sã vezi, RUINE?!? Pãcat, mare pãcat.
S-o gândi vreodatã careva la un
circuit Severin-Orºova-Bãile
Herculane?! Pã di ce ?! De aia, de
PPC, Poate Picã Ceva turiºti.
   Mã fraþilor, dacã navele au început
sã eºueze pe Dunãre, din cauza
debitului scãzut, Severinul fu în
schimb luat de ape. Luã apa ºi ce
nu trebuia, ajunsã sã scalde ºi casa
lu’ Tanþa lu’ Pecingine, de pe Traian,
colþ cu Cicero. Norocu fu cã la un
moment dat sã opri, cã altfel nu ºtiai
pânã ajunge apa, sã contopea oraºu
cu Dunãrea, ce mai.

Mã fraþilor, nu ºtiu cum sînt unii,
da eu când aud cã mai sã ezixtã câte
un cetãþean care sã crede Dumnezeu
ºi de neînlocuit din foncþia în care a
ajuns politic, mã duc cu gîndu la
situaþia di la Casa Judeþeanã de
Pensii Mehedinþi. Pãi, acolo, de ani
buni, dupã ajunge ºef politic, nu mai
vrea sã plece decât dupã scandalul
de rigoare, dupã acþiuni în instanþa
de judecatã dupã ameninþãri. Aºa sã
întâmplã ºi cu nea Laurenþiu, care
ajunsã director dupã un examen în
reluare ºi cu susþinerea lu nea

Vãsîle, iar acu când primi
nesatisfãcãtor de la ºefu di la
Bucureºti, sã dusã la judecatã ºi sã
autosechestrã pe foncþie. Numa cã
zîlele trecute instanþa de judecatã i-

a respins cererea ºi a dat dreptate
conducerii CNPP. Adicã nea
Laurenþiu trebuie sã plece
sãptãmâna viitoare, dupã cum scrie
în PREAVIZ. Da
nu-l plângem, cã
nea Daniel i-a
promis foncþia
de manager al
Palatului Culturii
T E O D O R
COSTESCU, iar
nea Vãsîle nu sã
bagã, ca sã nu-l supere pe pretenu
Virgil. Prietenii ºtiu de ce!
   Au trecut cam mulþi ani de când
canalizarea Severinului a fost
reabilitatã, iar severinenii, ºi nu
numai ei, dau peste aceleaºi capace
sub sau peste nivelul carosabilului.

Sunt strãzi unde nu se pot evita, multe
dintre ele foarte circulate. Cei cu
posibilitãþi au montat cauciucuri la
capace, în speranþa reducerii
zgomotelor, dar n-a þinut mult

minunea. Cârcotaºii sunt de pãrere
cã administratorii municipiului nu se
implicã pentru cã ei circulã cu
maºinile de serviciu.

   Cât despre bãltoacele din Severin
când plouã, despre care am mai vorbit
ºi om mai vorbi, ce sã mai zicem!?
      Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!

 nea Mãrin

 Urmare din pag. 10 a celor mai ridicate temperaturi
ale lunii iunie de când se fac mãsurãtori în România... Surprizã: oficial,
temperatura maximã absolutã a lunii iunie în România a fost de 42,0 C,
înregistratã la Oraviþa, în data de 29 iunie 1938. Deci acum 84 de ani, a
fost ceva mai cald... Cãldurã a fost tot timpul vara. Mergeþi câteva zile la
adunat de fân, la cosit, ori la prãºit, sã vedeþi cã senzaþia de cãldurã este
deosebit de accentuatã. Acum însã este cu fricã, cu coduri, cu breaking
news-uri, cu Ro-alert... Mintea ne este ucisã! Emoþia creatã distruge
raþiunea! E cald, pentru cã e varã, fraþilor! Ioan N. TÃTUCU

Este  cald, pentru cã este varã, fraþilor!
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