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Întrevederea prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciucã
cu preºedinta Republicii Moldova, Maia Sandu

Prim-ministrul României, NicolaeIonel Ciucã a primit-o vineri, 29
iulie, la Palatul Victoria, pe
preºedinta Republicii Moldova,
Maia Sandu, cu ocazia vizitei
oficiale în România, la invitaþia
preºedintelui Klaus Iohannis.
Discuþiile au vizat o paletã extinsã
de subiecte de actualitate ºi
consultãri aprofundate pe teme de
securitate energeticã, gestionarea
crizei refugiaþilor, asigurarea
stabilitãþii politice ºi evoluþii ale
situaþiei de securitate regionalã, în
contextul agresiunii militare a
Rusiei în Ucraina.
Premierul României a salutat
progresul Republicii Moldova în
ceea ce priveºte consolidarea
perspectivei integrãrii în Uniunea
Europeanã, alãturi de Ucraina, prin
obþinerea statului de stat candidat.
CONTINUARE ÎN PAGINA 14

Avansãri în grad la ISU Mehedinþi

Salvamont Salvaspeo Mehedinþi,
la ceas aniversar
amãnunte în pagina 5

Reformarea din temelii a sistemului
de învãþãmânt românesc

Luni, 1 august a.c., în cadrul
tuturor subunitãþilor de intervenþie, au
avut loc ceremoniile militare prilejuite
de înaintarea în grad la termen pentru
56 de salvatori ai Inspectoratului

pentru Situaþii de Urgenþã
“Drobeta” al judeþului Mehedinþi.
Inspectorul ºef al ISU Mehedinþi,
colonelul Florentin Dragomir, a
 Continuare în pag. 11

Partidul Naþional
Liberal ºi-a asumat reformarea
din temelii a sistemului de
învãþãmânt românesc. Suntem
conºtienþi cu toþii cã România
are nevoie de un sistem
educaþional nou ºi performant.
Putem începe aceastã reformã
cu legi noi. În acest sens, am perfectibile. Ca atare, aºteptãm
colaborat cu mii de specialiºti din orice propunere din partea celor
învãþãmânt ºi am pus în dezbatere implicaþi în domeniu ºi, cu
publicã aceste douã iniþiative vitale siguranþã, rezultatele vor fi
extraordinar de bune.
pentru învãþãmântul românesc.
Mai mult, aceste proiecte sunt  Biroul de presã al PNL Mehedinþi
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Un festival al berii... altora
Recent încheiatul festival al berii
de la Drobeta-Turnu Severin,
organizat de o firma al cãrui nume
îmi scapã, mi-a lãsat în gurã un
gust amar, dar nu de la bere...

Mã doare ºi mã râcâie cã din oraº
cu fabrica de bere localã, care, dupã
ce a fost privatizatã, a dispãrut pur
ºi simplu de pe piaþã, prin voinþa
noului ei proprietar, un cetãþean de
origine arabã, îndrãgostit de
România, suntem de ani buni doar
consumatorii altora!
Amintirea berii Drobeta cred cã
încã îi mai bântuie pe cei care au
consumat-o în vremea ei de glorie...
De ani de zile la Severin se bea
numai bere fãcutã de diverse firme
internaþionale care au cumpãrat
toate mãrcile româneºti.
La Severin însã, odatã cu
privatizarea, a dispãrut industria
locala a berii ºi a bãuturilor spirtoase,
începutã la finele secolului al XIX-lea,
a dispãrut ºi specificul local, care da
farmec ºi valoare unui oraº care se
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vrea sã fie unul turistic!
În sezonul estival, ca sã scape
de cãldurile sufocante din case,
mulþi severineni îºi petrec timpul
liber pe la terase, la un pahar sau
la o halbã de bere.
La preþul modic de 5 lei halba,
terasiºtii noºtri au urcat ºi ei în
weekend preþul halbei la 6 lei,
declarându-le neoficial clienþilor lor
fideli, cã au primit aceastã sugestie
de la mai-marii festivalului berii, cã
n-ar fi tocmai bine sã vândã ei mai
ieftin la marele eveniment...
Din cunoºtinþele mele ºtiu cã mai
existã un organism al statului, numit
Consiliul Concurenþei, care ar trebui
sa-i urmãreascã pe cei care fac
înþelegeri între ei legat de preþurile
practicate. Dar cred cã funcþionarii
lui îºi bifeazã activitãþile doar de prin
birouri, nu de pe teren...
În loc sã avem o concurenþã realã
între cei ce produc sau vând, în
beneficiul celor care cumpãrã,
dându-le ºansa consumatorilor sã
aleagã produse la preþuri diferite,
suntem jumuliþi la greu cu preþuri
umflate, cu acordul tacit al
autoritãþilor centrale sau locale!!!
Nu e normal se se întâmplã!
Curat ca în zicala româneascã “ºi
f... b... ºi cu banii luaþi!”....
 Violeta Huza
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Au fost daþi în folosinþã încã 21 de km
din Drumul Expres Craiova - Piteºti
Au fost daþi în folosinþã încã 21
de km din Drumul Expres CraiovaPiteºti. Un proiect vital pentru
Oltenia pe care Guvernul condus de
Nicolae Ciucã ºi-a asumat sã-l
ducã la bun sfârºit pânã în 2024.
De altfel, Guvernul Ciucã pune
mare accent pe investiþii, strategie
care poate fi salvatoare pentru o
economie aflatã într-o situaþie
dificilã. Mai mult, infrastructura
rãmâne o prioritate pentru noi, iar
Oltenia va beneficia de toatã
atenþia noastrã.
Urmeazã finalizarea tronsoanelor
trei ºi patru din Drumul Expres
Piteºti- Craiova, iar apoi toatã
atenþia se va îndrepta spre
finalizarea Drumului Expres

Craiova- Lugoj. Ambele proiecte
vor fi stimulente extrem de
importante pentru economia ºi
dezvoltarea zonei.

 Stela Firu, Senator PNL

Sursã foto: Asociaþia Pro Infrastructurã

29 IULIE - ZIUA IMNULUI NAÞIONAL
Vineri, 29 iulie 2022, s-au împlinit
174 de ani de la momentul în care,
la Râmnicu Vâlcea, se intona
poemul “Un rãsunet” al lui Andrei
Mureºanu, devenit “Deºteaptã-te,
române!”, parte importantã a
#identitãþii noastre ca popor.
Imnul Naþional al României a
insuflat curaj în luptã înaintaºilor

noºtri în toate momentele dificile
ale istoriei. Versurile imnului
naþional ne reprezintã pe toþi ºi
vorbesc despre #forþa de neclintit
a poporului român de a-ºi pãstra
unitatea în faþa diferitelor provocãri,
despre iubirea de þarã ºi despre
#bucuria_victoriilor.
“Deºteaptã-te, române!” este
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despre dârzenia acestui popor în
apãrarea #valorilor, #tradiþiilor ºi
#credinþei, despre moºtenirea pe
care o lãsãm urmaºilor noºtri.
 Prof. Alina Teiº
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ªcoala de Varã la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
Luni au început cursurile celei dea doua serii a ªcolii de Varã la
muzeu. Cei peste 60 de copii înscriºi
au participat la ateliere de creaþie, au
ascultat poveºti, au dansat ºi s-au
distrat. Bineînþeles, nu au lipsit nici
surprizele: Claunul Coco, ateliere de
pielãrie, vizitarea muzeului ºi
ascultarea istoriei acestor meleaguri.
Evenimentul cultural ªcoala de
Varã la Muzeu a ajuns la cea de-a
XI-a ediþie ºi în toþi aceºti ani a reuºit
sã promoveze o serie de ateliere ºi
sã incolueze micuþilor participanþi
valori culturale, etnografice ºi
istorice autentice româneºti.
 Biroul de presã

CARAVANA CULTURII, ediþia 2022 - Ediþie internaþionalã.
Moldova sau Dobrogea.
Anul acesta, CARAVANA CULTURII
înregistreazã un debut, anume caracterul
internaþional, prin integrarea în program
a unui moment cultural la Kladova, unde
va exista, sâmbãtã, 6 august, o întâlnire
între membri Caravanei ºi un grup de
poeþi ºi jurnaliºti, alþi creatori din zona
aceasta de Serbia, un dialog exclusiv
pe teme cultural-artistice.
Pe 5 august, însã, la Casa tineretului
Drobeta Turnu Severin, de la orele 18.30,
se vor întâlni creatorii veniþi din þarã cu
alþii din Severin ºi Mehedinþi, ca urmare
se vor lansa reviste ºi cãrþi, se va lectura
din creaþia proprie, se va cânta, se vor
susþine momente actoriceºti.
Din þarã, vor sosi la Severin ºi apoi,
la Kladova, un grup de 15 creatori:
poeþi, jurnaliºti, soliºti folk ºi jazz,
interpreþi de romanþe ºi cântece de
petrecere, sociologi, istorici.
Din 7 august, Caravana va pleca
într-un turneu prin Ardeal, unde este

Lansatã în 2016, CARAVANA
CULTURII s-a identificat, dincolo de
proiectul ca atare, destinat
interferenþelor culturale între grupuri
de creatori din diferite zone ale þãrii,
proiect privat, de interes public, ca
unul care a reuºit de-a lungul ediþiilor

desfãºurate an de an, cu excepþia acelui
2021, “an pandemic” de vârf, sã
conecteze câteva zone ale þãrii la
realitatea culturalã de fond din mai
multe regiuni ale României: Oltenia,
Banat, Muntenia, Ardeal, Transilvania,
dar ºi cu rãzbatere ºi interes ºi în

aºteptatã de alte grupuri de creatori
ºi oficiali locali ºi judeþeni.
Anul acesta, membri Caravanei
provin din judeþele: Vâlcea, Dolj,
Olt, Mehedinþi, Hunedoara, Mureº
ºi municipiul Bucureºti.
Reamintim, proiectul CARAVANA
CULTURII este un proiect care se autofinanþeazã, dar beneficiazã, parþial, ºi
de sponsorizãri, finanþãri private ori ale
administraþiilor locale, donaþii.
Coordonatorul general al proiectului
este Marian Bãrãscu, preºedintele
Asociaþiei RUSIDAVA CULTURALÃ
Drãgãºani, Vâlcea. Coordonator zonal
pentru Mehedinþi, Dan ªalapa, iar pentru
Kladova, Serbia, Mihailo Vasilievici.
Sãptãmânalul OBIECTIV
MEHEDINÞEAN este partener media
al proiectului, inclusiv la ediþii
anterioare, cãruia îi urãm LA MULÞI
ANI cu prilejul aniversãrii apariþiei
primului numãr la 2 august 1999, în
urmã, deci, cu 23 de ani!
D.D.S.
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Slujbã arhiereascã la Parohia Devesel ºi Mânãstirea Mraconia

În Duminica a VI -a dupã Rusalii,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
a sãvârºit Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie la parohia Devesel, cu
hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”
înconjurat de un sobor de preoþi
ºi diaconi.
Rãspunsurile liturgice au fost
date de psaltul Gabriel Lupu,
membru al grupului psaltic Sfântul
Nicodim de la Tismana al
Catedralei Episcopale din Drobeta
Turnu Severin.
Dupã slujba euharisticã, ierarhul
mehedinþean a rostit cuvânt de
învãþãturã punând la inimile
credincioºilor prezenþi învãþãturile
ce se desprind din pericopa
evanghelicã ce relateazã minunea
pe care a sãvârºit-o Hristos
Domnul în Capernaum: „pericopa
evanghelicã, îl vede pe Mântuitorul
apropiindu-Se cu milã de slãbãnog
pe care îl întãreºte cu puterea Sa
tãmãduitoare. Spre uimirea tuturor,
acesta, s-a ridicat îndatã ºi a plecat
acasã sãnãtos, spre a fi o
binecuvântare pentru familia, pe
care de mult timp o împovãrase
prin neputinþa lui (Mt. 9, 6-8).
Minunea pe care o sãvârºeºte
Mântuitorul, ne adevereºte tuturor
cã El, este Fiul lui Dumnezeu care
a venit în lume pentru a ierta ºi
vindeca pe cei ce erau în neputinþã.
El este Dumnezeu al pãcii,
Dumnezeu care a zis „Datu-Mi-s-a
toatã puterea în cer ºi pe pãmânt”
(Mt.28,18). Toate lucrurile din
aceastã lume sunt slabe ºi
neputincioase în comparaþie cu El,
valoarea ºi puterea cea mai mare
din universul creat. Dacã rãmânem

în Hristos ºi împlinim poruncile
Lui, vom primi „putere de sus”, aºa
cum menþioneazã Sfântul
Evanghelist Luca, (Lc. 24,49) ºi
vom birui încercãrile ºi obstacolele
întâlnite în aceastã lume”.
Dupã încheierea Sfintei Liturghii,
ierarhul a sãvârºit Sfanta Tainã a
Botezului, micuþei Irina - Maria,
fiica parintelui paroh Daniel
Pãdureanu.
În încheiere Preasfinþia Sa, a
mulþumit Pãrintelui paroh Daniel Marian Pãdureanu, pentru
activitatea pastoral-misionarã pe
care a depus-o în parohia
încredinþatã din anul 2020 pânã
în prezent.
Sfânta Liturghie Arhiereascã
la Mânãstirea Mraconia
În Duminica a 6-a dupã Rusalii
(24 iulie 2022), cu binecuvântarea
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
ºi Chiriarhul locului, Preasfinþitul
Pãrinte Siluan, Episcopul Eparhiei
Ortodoxe Române din Ungaria a
sãvârºit Sfânta Liturghie
Arhiereascã la Mânãstirea
Mraconia. Din soborul slujitor au
mai fãcut parte Pãrintele Mihai
Zorilã, Vicar Eparhial, Pãrintele
Marian Maziliþa, care face slujbele
în duminici ºi sãrbãtori la aceastã
Mânãstire ºi Arhidiaconul Emanuel
Vãduva, de la Catedrala Episcopalã
din Giula, iar rãspunsurile liturgice
au fost date de Gabriel Lungu,
membru al grupului psaltic
„Kinonia” al Episcopiei Severinului
ºi Strehaiei. La slujbã, alãturi de
soborul maicilor, au mai luat parte
ºi credincioºi de diferite vârste ºi
copii, din împrejurimi, dar ºi turiºti

aflaþi în zonã, din Piatra Neamþ,
Timiºoara, sau alte pãrþi.
Mânãstirea se aflã într-o zonã
naturalã deosebitã, de pe malul
românesc al Dunãrii, între Cazanele
Mici ºi Mari, având o istorie
îndelungatã ºi zbuciumatã, prima
Mânãstire fiind ridicatã în anul
1523, sub jurisdicþia Episcopiei de
Vârºeþ, de cãtre banul Nicolae
Gârliºteanu, dregãtorul regiunii de
graniþã a Caransebeºului ºi
Lugojului. Distrusã în timpul
rãzboiului ruso-austriaco-turc
dintre anii 1787-1792, a fost
refãcutã începând din anul 1931,
dobândind ºi o bisericã de lemn,
cu ºindrilã, în 1947. A fost
acoperitã apoi de apele Dunãrii,
când s-a construit barajul de la
Porþile de Fier I, fiind cunoscutã
sub numele de „Mânãstirea de sub
ape”, iar din anul 1993 s-a pus
piatra de temelie pentru
aºezãmântul monahal de astãzi,
care s-a reînfiinþat din 1995, cu
aprobarea Sfântului Sinod ºi
binecuvântarea vrednicului de
pomenire Mitropolit Nestor
Vornicescu al Olteniei. În prezent,
el numãrã 4 maici, aflate sub
purtarea de grijã a Maicii Stareþe
Iustina Straton ºi se gãseºte în
jurisdicþia Preasfinþitului Pãrinte
Episcop Nicodim al Severinului ºi
Strehaiei.
În cuvântul de învãþãturã,
Preasfinþitul Pãrinte Siluan a vorbit
despre importanþa pericopei
evanghelice duminicale, cu
vindecarea slãbãnogului din
Capernaum, care ne aratã cât de
mare este puterea credinþei ºi a
solidaritãþii creºtine, chiar ºi pentru

omul contemporan, pentru cã
dincolo de progresul medicinei ºi
limitele ei, se mai gãseºte încã o
posibilitate, prin relaþia personalã
cu Mântuitorului nostru Iisus
Hristos ºi prin puterea Sa cea
dumnezeiascã ºi tãmãduitoare. Ca
un Doctor iscusit al trupului ºi
sufletului, El este ºi cel care
cunoaºte adâncurile omului ºi
problemele lui, pe care are puterea
sã le vindece, redând demnitatea ºi
integralitatea persoanei umane,
atunci când aceasta îºi înþelege
adevãrata ei menire ºi îºi pune
nãdejdea în El. Iar noi nu trebuie
sã ne lãsam prea uºor atraºi de
cealaltã variatã, a omului care
observã ºi criticã tot ceea ce se
întâmplã în jurul lui, chiar dacã
aparent pare sã aibã dreptate,
pentru cã fãcând aºa nu înþelegem
lucrurile în profunzimea lor ºi
putem astfel sã ne lipsim de darul
lui Dumnezeu, ce se revarsã cu
îmbelºugare peste cei credincioºi.
Copiii ºi cei care s-au pregãtit au
fost împãrtãºiþi cu Sfintele Taine, iar
la final Preasfinþitul Pãrinte Siluan
a adus mulþumire Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim, Chirarhul locului,
pentru binecuvântarea de a putea
sluji din nou, dupã mai mulþi ani,
la Mânãstirea Mraconia. Pãrintele
Vicar Mihai Zorilã a mulþumit, la
rândul sãu, Preasfinþitului Pãrinte
Episcop Siluan pentru slujire ºi
tuturor credincioºilor ºi soborului
maicilor care au luat parte la aceastã
Sfântã Liturghie.
Birourile de presã ale
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
ºi Episcopiei Ortodoxe Române
a Ungariei
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Salvamont - Salvaspeo Mehedinþi, la ceas aniversar

Serviciul Public Judeþean
Salvamont
Salvaspeo
Mehedinþi s-a dezvoltat armonios
ºi s-a profesionalizat, în ultimii ani,

printr-un efort susþinut al
specialiºtilor de aici ºi cu sprijinul
nemijlocit al Consiliului Judeþean
Mehedinþi.

Pentru cei care lucreazã în
aceastã structurã deosebit de
importantã ºi vitalã, pentru cei care
îºi fac meseria cu pasiune ºi spirit

15 tineri instituþionalizaþi din judeþul
Mehedinþi au fost protagoniºtii
taberei „Generatorii de Bine”,
derulatã în perioada 25-29 iulie, cu
sprijinul CEZ ºi al Asociaþiei The
Social Incubator. Prin participarea
în tabãra de educaþie non-formalã,
tinerii au legat noi prietenii ºi ºi-au
însuºit instrumentele practice
necesare pentru a-ºi începe viaþa
pe cont propriu.
Primii paºi cãtre viaþa de adult
pentru tinerii instituþionalizaþi
Tabãra „Generatorii de Bine”
reprezintã o iniþiativã derulatã în
cadrul competiþiei cu acelaºi nume,
prin care angajaþii CEZ sunt
încurajaþi anual sã se implice în
comunitatea din care fac parte.
Statisticile aratã cã tinerii care
pãrãsesc sistemul de protecþie a
copilului nu sunt pregãtiþi pentru o
viaþã independentã, confruntându-se
cu probleme precum: un nivel scãzut
de educaþie, probleme emoþionale,
lipsa competenþelor necesare
integrãrii pe piaþa muncii, lipsa
locuinþei. În contextul oportunitãþilor
limitate de dezvoltare ºi incluziune
pentru tinerii din aceastã categorie,
tabãra „Generatorii de bine” ºi-a
propus sã vinã în sprijinul
beneficiarilor cu pregãtirea necesarã
pentru tranziþia cãtre viaþa de adult.
Pe parcursul celor 5 zile petrecute
la Grãdina de Corzi ºi Aventurã

Eºelniþa, tinerii au câºtigat resurse
utile pentru a-ºi urma visul ºi a urma
o carierã: de la autocunoaºtere,
motivaþie, gestionarea emoþiilor,
pânã la dezvoltare profesionalã ºi
leadership. Din programul taberei nu
au lipsit activitãþi precum:
- searã de cinema în aer liber
- searã a talentelor ºi concert live
- treasure hunt în naturã
- plimbare pe Dunãre
- vision board - creionarea unui
plan de viaþã ºi carierã.
Tinerii implicaþi vor fi susþinuþi în
continuare printr-un program de
formare menit sã le dezvolte
abilitãþile pe o perioadã de minimum
6 luni. De asemenea, aceºtia vor fi
cooptaþi în alte proiecte de dezvoltare
personalã ºi profesionalã ale
Asociaþiei.
„O etapã importantã în misiunea
noastrã de a sprijini generaþia
viitorului este crearea de
oportunitãþi de integrare pe piaþa
muncii. Împreunã cu Asociaþia The
Social Incubator ne-am propus sã
fim Generatori de bine ºi sã le
oferim tinerilor un prilej de relaxare
ºi dezvoltare, astfel încât fiecare sã
îºi poatã valorifica potenþialul. În
acest fel, visul lor de a deveni
independenþi va fi unul presãrat cu
mai puþine obstacole ºi cu mai
multe abilitãþi cheie pentru reuºitã”,
- a declarat Ondrej Safar, CEO

CEZ România.
„Suntem la al doilea proiect pe care
îl desfãºurãm împreunã cu oamenii
minunaþi de la CEZ România. În
aceastã varã, tabãra „Generatorii de
Bine” aduce împreunã tineri din
sistemul de protecþie a copilului din
judeþul Mehedinþi ºi specialiºti în
integrare socio-profesionalã de la The
Social Incubator. Pentru tineri, tabãra
este un context bun de învãþare, de
trãire a unor experienþe memorabile
ºi de construire a unor relaþii de lungã
duratã. Dupã fiecare tabãrã
organizatã de noi, tinerii râmân în
proiectele The Social Incubator ºi
continuã procesul transformator
iniþiat astfel. Mulþumim CEZ România
pentru susþinerea generoasã a
misiunii noastre ºi oferirea
oportunitãþii de creºtere ºi învãþare

de sacrificiu, salvând viaþa turiºtilor
aflaþi în dificultate, am tot respectul
ºi toatã preþuirea! Tocmai de aceea,
am fost alãturi de ei, la ceas
aniversar ºi le-am spus cã sunt
mândrã de ei, de modul în care
acþioneazã ºi de dedicarea cu care
îi ajutã pe turiºtii din ce în ce mai
numeroºi din acestã zonã superbã
a judeþului nostru.
De Ziua #Salvamont_România,
urez multã sãnãtate, succese ºi
împliniri profesionale colegilor mei
de la SALVAMONT - SALVASPEO
ºi îi asigur în continuare de întregul
meu sprijin!
La mulþi ani!
Ramona Cupã,
vecepreºedinte CJ Mehedinþi

Tabãra „Generatorii de Bine”, organizatã de CEZ ºi Asociaþia The Social
Incubator – un pas spre viaþa de adult
COMUNICAT DE PRESÃ

pentru tineri!”, a declarat Adriana
Preda, Director Executiv Asociaþia
The Social Incubator.
Continuãm sã demonstrãm cã
#energiavinedelaoameni ºi
rãmânem un partener de încredere
pentru dezvoltarea tinerilor din
generaþia viitorului.
Divizia Oameni ºi Brand
CEZ România
Despre Generatorii de Bine
Proiectul intern „Generatorii de
Bine” încurajeazã angajaþii CEZ
sã propunã ºi sã se implice în
proiecte de responsabilitate
socialã, în beneficiul comunitãþilor
locale din aria de activitate
(judeþele Argeº, Constanþa,
Caraº-Severin, Dolj, Gorj,
Mehedinþi, Olt, Teleorman ºi
Vâlcea).
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (46)
Fierbe planeta: preºedinta Congresului
american se duse nitam, nesam în Taiwan,
teritoriu chinez, sã nu ºtiu ce sã discute
cu cei de pe acolo. Guvernul chinez luã
foc - cã doar ei, chinezii, au inventat
dinamita ºi artificiile - mister Biden zice
cã nu ar fi delegat cu nimic vizita - deh,
nu se amestecã în deciziile Congresului,
democraþie sadea! - dar chinezii din vârful
conducerii lor nici nu vrurã sã audã ºi
protestarã “energic”; civilizat la un
asemenea demers, dar tanti preºedinta,
nici c-o duru la bascã, îºi fãcu treaba ºi
plecã la Washington sã raporteze ce ºi
cum cu Taiwanul, provincia asta atât de
disputatã din sud-estul Asiei.
Acum, Serghei Lavrov, primul ministru
rus, nu se lãsã mai prejos ºi luã ºi el un
pic de foc, mirosind amestecul american
în treburile chineze, aºa, “colateral”, cum
zic americanii, dar ºi - la fel de colateral în relaþiile ruso-chineze pe cale sã se
înzdrãveneascã, ºi plecã val-vârtej într-o
vizitã “de prietenie” la fraþii chinezi!
Acum, ºi prin Kosovo se aprinse flacãra
gâlcevei la frontiera cu Serbia, chestie mai
veche, Doamne fereºte de o vâlvãtaie mai mare!
În Ucraina, rãzboiul sau ce-o fi acolo,
se menþine pe acelaºi curs, când mai
tragic, când mai negociat, când la calm,
când mai încordat! Noroc, însã, cã din
Odessa au plecat ceva nave cu cereale
spre… Libia, cã e foamete mare pe acolo,
vai de capul nostru!
Cât priveºte hegemonia SUA ºi încordarea
Rusiei de a se menþine în structurile de
decizie economicã ºi polticã mondiale,
aflãm cã, de fapt, lucrurile au luat o turnurã
militarã mult peste ceea ce eram obiºnuiþi
sã citim ºi sã analizãm. Astfel, dintr-un
material care circulã pe Internet - nu
certificãm stricta lui autenticitate - citim cã
s-a încheiat un pact militar nou, la care Rusia
este parte semnatarã: <<“Am semnat azi
aderarea Rusiei la o alianþã largã militarã
defensivã alcãtuitã din 12 þãri: Rusia, China,
Iran, India, Kazahstan, Uzbekistan,
Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Siria,
Brazilia ºi Venezuela”, a declarat ministrul
de externe rus, Serghej Lavrov, în briefingul de dupã semnarea acordului de la New
Dehli (prescurtat BRICS - n.n.), conform
agenþiei de presã TASS.”>>
Tot din acest material care consemneazã
“sfârºitul supremaþiei militare SUA - NATO
ºi moartea portavioanelor”, extragem ºi
populaþia totalã a þãrilor semnatare ale
acestui nou pact - desigur, asupra cãruia

au existat negocieri ºi expectative
anterioare, negreºit! - comparativ cu cea a
alianþei NATO, iatã citatul: <<Adicã 3,377
miliarde de oameni de pe planetã (pânã
acum!) ºi-au fãcut o armatã. Asta înseamnã
mai mult de un miliard de bãrbaþi
încorporabili sub arme - aproape cât toatã
„Planeta micã”. Cãci “întreaga lume
civilizatã”, adicã SUA + UE + UK + Canada
+ Australia + Japonia, are o populaþie,
conform ultimelor statistici, de maxim
1,126 miliarde oameni… adicã „Planeta
micã” are o populaþie incorporabilã sub
arme de maxim 400 milioane, adicã o
treime din armata „Planetei Mari”. Unde
mai pui cã mulþi dintre cei incorporabili în
armata „Planetei Mici” sunt „pizdificaþi” poartã pantofi cui ºi îºi fac unghiile cu lac
sau pur ºi simplu, molâi ºi graºi…>>
Vedeþi vreo legãturã între vizita
preºedintei Congresului american în
Taiwan, aderarea Suediei ºi Finlandei la
NATO, rãzboiul “întreþinut” de Alianþã din
Ucraina ºi toate astea? Sã mai preluãm
un citat din acel material, vorbe ale
aceluiaºi Serghei Lavrov, ºi, gata, ne
ducem la Comisariatul militar judeþean ºi
ne înscriem voluntar în noua Armatã
românã, primim bani la terminarea
cursurilor ºi intrãm în baza de date a
Ministerului Apãrãrii ºi a NATO ca posibili
încorporabili “în caz de nevoie”: <<“Alianþa
a fost semnatã, azi (29 iulie 2022 - n.n.),
la New Dehli ºi prevede exerciþii militare
defensive comune pe teritoriul nostru, al
Iranului ºi al Venezuelei. Pe viitor, alianþa
îºi va gãsi un nume, un deziderat ºi mai
multe obiective. Alianþa reprezintã într-o
oarecare mãsurã ”noua ordine mondialã”
fiind o contrapondere la NATO. Lumea a
devenit bipolarã, ºi noi, Federaþia Rusã,
trebuie sã asigurãm securitate popoarelor
mici ºi înlãturarea influenþei negative NATO
împreunã cu partenerii noºtri. Rusia are
datoria moralã de a pune lumea pe un alt
fãgaº, cel al normalitãþii ºi respectului între
popoare ºi eliminarea colonialismului
actual asupra popoarelor mici sub orice
formã”>>
În România, a început, aºadar, “educaþia
militarã”, cu profesori NATO, educaþia
clasicã, aceea a domnului ministru
Câmpeanu mai putând înota în
restructurãri ºi strategii occidentale, cu
module ºi examene agreate de consilii ale
elevilor ºi ale pãrinþilor etc etc.
Dreeepþi! Pentru onor, culcat!
C. Ovidiu

04 - 10.08.2022

Garda de mediu în acþiune,
o autoutilitarã confiscatã ºi
o amendã 15000 de lei

O acþiune comunã a Gãrzii de Mediu ºi a Inspectoratul de
Poliþie Mehedinþi s-a lãsat cu sancþionarea unei firme care,
arunca gunoaiele pe malul Dunãrii. Firma avea contract cu
Drumurile Naþionale, iar gunoiul pe care îl strângeau de pe
zona viaductelor, îl azvârleau în fluviu, fãrã sã þinã cont de
daunele pe care le provoacã. Prinºi în fapt, persoanele
responsabile, au fost luate la bani mãrunþi de autoritãþi.
„În urma unor informaþii cã o societate comercialã ,care
are contract cu drumurile naþionale de curãþarea rigolelor de
pe DN 6 Severin Orºova , am organizat filtre în trafic în urma
cãrora am identificat trei bãrbaþi care abandonau deºeuri pe
malul Dunãrii în zona viaductului Slãtinic .Fapta se
sancþioneazã contravenþional cu suma de 15000 RON ºi
sancþiune complementara de confiscare a autoutilitarei”,
relateazã Garda Naþionalã de Mediu Mehedinþi.
Firma s-a ales cu o sancþiune destul de mare, dar ºi
cu confiscarea autoutilitarei cu care transportau
deºeurile în Dunãre.
“La data de 29 iulie a.c., ora 11.50 poliþiºtii din cadrul
Inspectoratului de Poliþie Judeþean Mehedinþi au desfãºurat
o acþiune în cooperare cu Garda de Mediu pe DN6, fiind
depistaþi trei bãrbaþi care descãrcau deºeuri în fluviul
Dunãrea. În urma verificãrilor efectuate a fost stabilit faptul
cã trei bãrbaþi cu vârste cuprinse între 21 ºi 34 de ani, din
judeþul Vâlcea, aruncau deºeuri rezultate din curãþarea
ºanþurilor pluviale de pe marginea DN 6 în fluviul Dunãrea”,
comunicã IPJ Mehedinþi.
Din nefericire, astfel de acþiuni de distrugere a mediului
înconjurãtor, sunt la ordinea zilei.
 RestartNews
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România, cobaiul S.U.A. - „Nu existã nimic mai important
decât securitatea copiilor noºtri”
România, cobaiul S.U.A. în
construirea de centrale nucleare
cu tehnologie încã netestatã ºi
neautorizatã în Europa.
Potrivit cercetãrilor fãcute de
Stanford ºi Universitatea British
Columbia, reactoarele modulare mici
vor genera de fapt mai multe deºeuri
radioactive decât centralele nucleare
convenþionale, se aratã într-un articol
publicat în Stanford News. Printre cele
trei reactoare modulare analizate în
studiu se numãrã ºi cel de la
„NuScale”, care urmeazã a fi amplasat,
pentru prima oarã, în România.
Reactoarele modulare produc de
nouã ori mai multe deºeuri
radioactive
Deºeurile radioactive rezultate de
la reactoarele modulare mici nu sunt
nici pe departe atât de insignifiante
cum încerca directorul general al
Nuclearelectrica sã-i convingã pe
locuitorii din Doiceºti. În fapt,
conform celui mai recent studiu,
publicat în Proceedings of the
National Academy of Sciences,
acestea vor genera de cel puþin 9 ori
mai multe deºeuri radioactive decât
centralele nucleare convenþionale.
„Rezultatele noastre aratã cã
majoritatea proiectelor de reactoare
modulare mici vor creºte efectiv
volumul deºeurilor nucleare care
necesitã gestionare ºi eliminare, cu
factori de 2 pânã la 30 pentru
reactoarele din studiul nostru de caz”,
a spus autorul principal al studiului,
Lindsay Krall, fost bursier
postdoctoral la Centrul pentru
Securitate ºi Cooperare Internaþionalã
al Universitãþii Stanford ºi cercetãtor
la Compania suedezã de gestionare
a combustibilului nuclear ºi a
deºeurilor.
„Aceste constatãri sunt în contrast
puternic cu beneficiile de reducere
a costurilor ºi a deºeurilor pe care
susþinãtorii le-au revendicat pentru
tehnologiile nucleare avansate”, a
spus Lindsay Krall. Pentru acest
studiu, cercetãtorii au analizat
fluxurile de deºeuri nucleare de la
trei tipuri de reactoare modulare mici

Fapt de necontestat, România nu mai este o þarã suveranã, nu este doar colonie corporatistã ºi piaþã de
desfacere pentru reziduurile occidentale, România a ajuns laborator experimental al firmei globalistimperialiste „S.U.A, U.E., N.A.T.O. & Asociaþii”. Vã prezentãm dovada celor afirmate redând opinii care
acuzã fãrã putinþã de tãgadã actuala conducere a „Þãrii” de: Distrugerea economiei naþionale ºi de/prin
Trãdare de Þarã. Vã sunã cunoscute acuzaþiile? Reamintiþi-vã de mascarada decembristã de la Târgoviºte.
Atunci acuzatorii au minþit, acum acuzaþiile sunt valabile pentru toate administraþiile postdecembriste, dar mai ales
pentru cea actualã. Nu ne-a ajuns Cernobâlul? Vã prezentãm douã articole apãrute la care vã rugãm sã cugetaþi
ºi sã nu tãceþi. (Ion Mãldãrescu, Redacþia ART-EMIS).

dezvoltate de Toshiba, „NuScale” ºi
„Terrestrial Energy”, iar rezultatele
au fost ºocante.
Mai mic ºi mai periculos
Oamenii de ºtiinþã au explicat cã
energia se produce într-un reactor
nuclear atunci când un neutron
împarte un atom de uraniu în miezul
reactorului, generând neutroni
suplimentari care continuã sã
împartã alþi atomi de uraniu, creând
o reacþie în lanþ. Dar unii neutroni
scapã din miez ºi lovesc materialele
structurale din jur, cum ar fi oþelul ºi
betonul, iar aceste materiale devin
radioactive atunci când sunt activate
de neutronii pierduþi din miez. Studiul
a concluzionat cã, din cauza
dimensiunilor lor mai reduse,
reactoarele modulare mici vor
experimenta mai multe scurgeri de
neutroni decât reactoarele
convenþionale, iar aceastã scurgere
crescutã va afecta cantitatea ºi
compoziþia fluxurilor lor de deºeuri.
„Cu cât se scurg mai mulþi neutroni,
cu atât este mai mare cantitatea de
radioactivitate creatã de procesul de
activare a neutronilor. Am descoperit
cã reactoarele modulare mici vor
genera de cel puþin nouã ori mai mult
oþel activat cu neutroni decât
centralele electrice convenþionale.
Aceste materiale radioactive trebuie
gestionate cu atenþie înainte de
eliminare, ceea ce va fi costisitor”, a
afirmat, Rod Ewing, profesor la
Departamentul de ªtiinþe Geologice
din Stanford ªcoala de ªtiinþe ale
Pãmântului, Energiei ºi Mediului,
unul din autorii studiului.
Probleme imposibil de rezolvat
Allison Macfarlane, profesor ºi
director al ªcolii de Politici Publice
ºi Afaceri Globale de la Universitatea
Columbia, din Marea Britanie, co-

[1] Sursa: Claudia Marcu - https://www.national.ro/social/studii-explozive-reactoarelemodulare-produc-de-9-ori-mai-multe-deseuri-radioactive -770235.html - 27 iulie 2022
România, cobaiul SUA în construirea unei centrale nucleare cu o tehnologie încã
netestatã ºi neautorizatã în Europa?

autor al studiului, a atras atenþia cã Europa de Est.
unele modele de reactoare modulare „Cea mai recentã tehnologie
mici necesitã combustibili ºi agenþi nuclearã civilã din Europa va fi în
de rãcire exotici din punct de vedere România. Pe lângã energie curatã,
chimic, care pot produce deºeuri prin intermediul acestui parteneriat se
greu de gestionat pentru eliminare, vor crea zeci de mii de locuri de muncã
din cauza tratamentelor chimice în S.U.A. ºi în România. Mâine voi
costisitoare, necesare înainte de pleca pentru a participa la COP26, iar
eliminare. Mai mult, autorii studiului joi alãturi de Secretarul american al
au avertizat cã existã o problemã cu Energiei, Jennifer Granholm, vom
radiaþia pe termen lung de la finaliza acordul anunþat de cei doi ºefi
combustibilul nuclear uzat. Estimarea de stat. În august 2020, „NuScale” a
a fost cã, dupã 10.000 de ani, intrat în istorie drept prima ºi singura
radiotoxicitatea plutoniului din tehnologie de tip SMR care a primit
combustibilii uzaþi evacuaþi din cele pânã în acest moment, aprobarea de
trei module de studiu va fi cu cel puþin la Comisia de Reglementare Nuclearã
50% mai mare decât plutoniul din din S.U.A. - o etapã crucialã în
combustibilul uzat convenþional[1]. construirea ºi implementarea acestei
Minireactoarele nucleare
tehnologii S.M.R.”, a declarat Ministrul
„NuScale” nu sunt încã
Energiei, Virgil Popescu (demolatorul
autorizate în Europa
a ceea ce a mai rãmas din economia
. În 2020, compania „NuScale româneascã - n.r. ART-EMIS).
Power” a primit autorizarea în S.U.A.
Pânã acum, „NuScale” nu a
pentru minireactorul sãu nuclear de construit nici un mini-reactor nuclear
la Comisia de Reglementare în S.U.A. sau în vreo altã þarã din
Nuclearã. Autorizarea a fost pusã sub lume. Cu toate acestea, compania
semnul întrebãrii, deoarece în martie precizeazã cã prima centralã
2020 un grup de experþi independenþi comercialã „NuScale” cu 12 module
a gãsit vulnerabilitãþi în proiect. este planificatã sã fie construitã pe un
Compania a fãcut o serie de ºantier la Laboratorul Naþional Idaho.
modificãri pentru a remedia Acesta va fi deþinut de Utah
vulnerabilitãþile, iar în iulie 2020 a fost Associated Municipal Power
emis un raport favorabil pentru Systems (U.A.M.P.S.). Între timp, se
certificare. Însã Edwin Lyman, un pare cã cea construitã în România ar
fizician de la Union of Concerned putea fi prima:
Scientists, a spus cã defectele de „… un viitor net zero?”
design au afectat credibilitatea
„Statele Unite ºi România anunþã
„NuScale”. Cofondatorul „NuScale”, astãzi planurile de a construi o centralã
a spus: „Dacã ar exista într-adevãr un micã de reactoare modulare (S.M.R.)
defect fatal, ACRS (comitetul în România, în parteneriat cu U.S.
consultativ al Comisiei de NuScale Power, aducând cea mai
Reglementare Nuclearã SUA - n.r.) nu recentã tehnologie nuclearã civilã întrar fi publicat un raport pozitiv”.
o parte criticã a Europei. Parteneriatul
În Europa, aceste minireactoare va aduce tehnologia S.M.R. în
nucleare nu sunt încã autorizate. Pe România, poziþionând tehnologia
lângã România, compania americanã S.U.A. sã fie lider în cursa globalã
„NuScale Power” a încheiat pentru implementarea S.M.R.
memorandumuri ºi cu companii
Continuare în numãrul urmãtor
energetice de stat din Redacþia Art-emis - www.art-emis.ro/editoriale
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De la „Nacht und Nebel” la „Kälte und Dunkelheit”

Comisia Europeanã a propus ca
cele 27 de state membre U.E. sã-ºi
reducã fiecare consumul de gaz cu
15% din august 2022 pânã în martie
2023 sau cine mai ºtie pânã când,
dar „Þãrile Uniunii Europene
încearcã sã atenueze planul
Comisiei Europene care le cere sã
utilizeze o cantitate mai micã de gaze,
în timp ce Europa se pregãteºte
pentru o iarnã cu incertitudini de
aprovizionare, de la principalul sãu
furnizor de gaze, Rusia” (Reuters).
Dupã imensa ºi încã actuala
gogoaºã teroristã Covid-19 nãscãtoare ºi beneficiarã a
profiturilor de miliarde USD
direcþionate în buzunarele
corporaþiilor farmaceutice - arma
biologicã C-19 a fost temporar
întreruptã de „Operaþiunea Ucraina”.
Pentru cã socoteala de acasã nu s-a
potrivit cu cea din târg, au cam

început sã sarã þãndãri din - U.E.
(nouã Uniune Sovieticã), beneficiara
unei asidue reclame deºãnþate cu
cearceaful stropit cu licurici galbeni.
În vârful lagãrului concentraþionar
U.E. se aflã instalatã momentan o
scorpie „reptilianã”, un hibrid nociv,
o combinaþie diabolicã dotatã
artificial ºi temporar cu puterea
ºarpelui boa ºi veninul cobrei regale.
Ea crezându-se jalnic ºi hilar o
Cleopatrã a secolului al XXI-lea!
Ursula, numele uzual al scorpiei
reptiliene cleopatriatã, acea coruptã
implicatã în afacerea cu vaccinuri
anti-sãnãtate ºi anti-supravieþuire
(mai ºtim noi ºi pe câþiva de la noi,
cu „comandant” cu tot) asvârle
venin ori încotro îºi îndreaptã
orificiul bucal ºi limba nebifurcatã
deocamdatã. Va proceda la fel,
nestingheritã, ba chiar susþinutã
pentru tembelismele repetate deºi a
demonstrat deja atingerea nivelului
de incompetenþã. La prima
„deraiere” de la ordinele primite va
primi cunoscuta replicã din
„Othello” al marelui Will: „Maurul
ºi-a fãcut datorie. Maurul poate sã
moarã!”… ªi dacã nu vrea, i se dã
o mânã de ajutor, aºa cum s-a
întâmplat recent cu douã paparude
instalate ca ºefi de guverne, doi
flotanþi, aruncaþi recent la tomberon.
S-a apreciat cã ºi-au atins limita

[1] https://www.activenews.ro/stiri-mass-media/Frig-si-Intuneric-la-ordinul-UERomania-a-acceptat-Diktatul-de-la-Bruxelles-175319 - 26 iulie 2022.
[2] Nacht und Nebel (Noapte ºi Ceaþã), denumirea unei directive emisã de Adolf Hitler pe
7 decembrie 1941, care îi viza pe activiºtii politici ºi pe participanþii la miºcarea de
rezistenþã, care urmau sã fie întemniþaþi, uciºi, sau fãcuþi sã disparã, în timp ce familia ºi
populaþia au rãmas nesigure cu privire la soarta sau locul în care se afla arestatul. Despre
victimele care au dispãrut în urma acelei directive nu s-a mai auzit niciodatã. Noua
Dictatura de la Bruxelles - EU-Diktatur seamãnã din ce în ce mai mult cu regimul nazist.

menþionatã ºi „Out!”.
Bruxelles-ul a îndemnat þãrile sã
reducã acum utilizarea gazelor, pentru
a ajuta la umplerea depozitelor înainte
de iarnã ºi a avertizat cã este probabilã
o întrerupere completã a livrãrilor
gazului rusesc. Dar planul U.E. s-a
confruntat cu rezistenþa unui grup de
guverne, unele fiind categoric
împotriva reducerilor obligatorii, iar
altele nedorind sã lase Bruxelles-ul
sã le controleze consumul de energie.
Spania, Portugalia, Grecia… au
refuzat „Diktatul gazelor Ursulei”. „Nu
existã niciun motiv ca spaniolii ºi
grecii sã fie solidari cu Germania,
Franþa ºi Italia, care singure ºi-au
creat dependenþa de gazele ºi petrolul
din Rusia. Din lãcomie ºi prostie.
România va refuza? Logic ar fi sã
refuze. Având însã în vedere modul
în care „autoritãþile” noastre s-au
poziþionat pânã acum, adicã „ghiocel
style”, mã tem cã azi vom auzi cã
România e de acord, fãrã condiþii ºi
comentarii. Iar asta va fi însemnat o
gravã încãlcare a art.135 din
Constituþie, care obligã statul la
protecþia ºi utilizarea în interesul
naþional ale resurselor naturale ale
þarii” (Gh. Piperea).
Jalnic ºi revoltãtor „ghioceii”
dâmboviþeni au acceptat cu osanale
Diktatul terorist „Kälte und
Dunkelheit” (Frig ºi Întuneric)[1], un
fel de sosie revãzutã ºi adãugitã a
„Nacht und Nebel” (Noapte ºi
Ceaþã)[2] din timpul celui de-Al
Doilea Rãzboi Mondial. Nimic nu
este întâmplãtor, Noua Dictaturã de
la Bruxelles - „EU-Diktatur” seamãnã din ce în ce mai mult cu a
celui de-Al Treilea Reich. Ba chiar o
depãºeºte în minciunã ºi sadism.
Proaspãtul re-numitul ca Ministru
al Agriculturii - incomodul Daea deranjeazã: vrea refacerea irigaþiilor,
vrea agriculturã româneascã, dar
asta nu place Occidentului, deci nu
va sta mult în funcþie. A vrut
ajutorarea producãtorilor români,
demarase crearea unui lanþ de
magazine pentru aceºtia, dar a venit
un cretin care a spus: NU! „S-a
terminat cu vremea gostaturilor!”…
ºi le-au desfiinþat
Remember
Nebunia globalistã a debutat cu

„boala vacii nebune”, au urmat:
gripa aviarã, pesta porcinã acum se
vrea moartea vitelor, mâine a oilor,
caprelor… dar cu dezaxaþii cum
rãmâne? Ni se recomandã „hranã
proaspãtã” cu greieri, lãcuste ºi alte
delicatesuri globaliste marca Bill

Gates & Gloabe-Asociaþii. Bine le-a
rãspuns Daea: „Nimeni nu-i poate
obliga pe români sã înlocuiascã
mâncarea noastrã tradiþionalã cu
feluri simandicoase preparate din
lãcuste sau gândaci. […] Eu, de
regulã, ca inginer agronom, combat
gândacii, nu-i mãnânc”.
Aºteptãm cu nerãbdare debilderbergificarea celor ce se cred
dumnezeii planetei.
Totul pentru noi! Nimic pentru
voi, românii!
Ca o bomboanã pe coliva
românilor, Germania vrea gazele
românilor. Cicã ei ºi aºa fac foc cu
lemne iarna, deci n-au nevoie de
gaze. „Ghioceii” dâmboviþeni o vor
accepta ºi pe-asta. Nimic nou, vã
aduceþi aminte? Parcã mai ieri, alþi
„faraoni” U.E.-iºti afirmau la fel de
diktatorial: „Gazele din Marea
Neagrã nu sunt ale României, sunt
ale U.E.!”. Pentru a împãca ºi capra
ºi varza, propun ca din acest
moment, românii sã consume zilnic,
en gros, cantitãþi imense de fasole
boabe, iar gazele rezultate sã fie
colectate în ambalaje etanºe ºi
eliberate în toate localitãþile
Germaniei. Urgent! Gaze vreþi, gaze
vã dãm!
Aranjament grafic - I.M.
Ion Mãldãrescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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Câþi români trãiesc neoficial în sãrãcie extremã?
Sunt aproape 4 milioane de
români care trãiesc în sãrãcie. Este
anunþul oficial. Neoficial numãrul
este aproape dublu ºi România este
þara cea mai sãracã din Uniunea
Europeanã. Acest lucru nu surprinde
pe nimeni ºi cei mai mulþi dintre
români spun cã în 30 de ani de
democraþie ar fi trebuit sã se
schimbe în bine lucrurile ºi nu în
mai rãu. Un român cu leafa minimã
trebuie sã se descurce cu numai
300 de euro lunar ºi sã fie ºi în viaþã
la finalul celor 30 de zile. Adicã
undeva la peste 1.500 de lei. Ori
tot oficial ni se spune cã valoarea
coºului lunar în þara noastrã este
de 6.000 - 7.000 de lei.
Este vorba de o familie compusã
din doi adulþi ºi doi copii. Dacã
numai un membru al familiei
lucreazã ºi primeºte salariul minim
pe economie, atunci viaþa celor
patru nu înseamnã doar sãrãcie
lucie, ci direct un coºmar.
S-ar mai adãuga ºi douã alocaþii
de 242 de lei pentru cei doi copii ai
familiei. O nimica toatã, având în
vedere inflaþia ºi situaþia economicã
de anul acesta. Scumpirile au loc zi
de zi ºi veniturile nu mai þin pasul
cu acestea. Nimeni nu mai acoperã
inflaþia în leafã în sectorul privat de
exemplu, ci numai pensionarii ºi
bugetarii se mai bucurã de creºteri.
În rest, viaþa în sectorul privat este
de cele mai multe ori la mâna
destinului, iar în localitãþile cu
economie nedezvoltatã este în
continuare un coºmar. Munca fãrã
contract este la ordinea zilei. Mai este
ºi munca la gri ºi la crem, bej sau
maron. O parte a salariului este dat

în mânã, la negru ºi angajatul nu
se bucurã de sumele respective
în momentul în care i se
calculeazã pensia.
Nu este de mirare cã este un
deficit major de forþã de muncã în
România ºi statul tot cautã nepalezi
sau indieni sã îi aducã în þarã.
Deficitul ar fi de peste 100.000 de
lucrãtori pe care firmele româneºti
îi aºteaptã cu braþele deschise. Pe
români îi aºteaptã cu ºutul în fund
ºi cu batjocorã. Nepalezii se bucurã
de apreciere pentru cã nu cunosc
limba, iau un salariu pentru care nu
comenteazã ºi pot sã lucreze mult
peste program. În plus, îºi þin ºi
gura în faþa angajatorului ºi a
autoritãþilor din domeniul muncii.
Aºadar, cine a mai rezistat în
sectorul privat din þarã îngroaºã
rândurile sãracilor. ªi statul nici
mãcar nu le pregãteºte cantine
unde sã poatã sã serveascã masa
la iarnã, când nu va mai avea bani
de gaze, de curent sau de cãldurã
sau de apã. Este vorba de familia
cu pânã în 2.000 de lei pe lunã de
care vorbeam mai la începutul
textului. Cum se descurcã pe timp
de iarnã o familie din patru
persoane, compusã din 2 adulþi ºi
2 copii? Nu prea are ºanse sã se
descurce ºi din acest motiv se
regãseºte în statistica privind
sãrãcia. Dar ºi statistica este
relativã pentru cã la un moment dat
unul din familie va pleca la muncã
în afara þãrii ºi le va trimite bani
acasã alor sãi. Nu ai cum sã reziºti
cu suma respectivã, adicã 2.000 de
lei. Adicã plata facturilor, mâncare,
haine, ºcoalã ºi multe altele. La

multe altele poate sã fie un membru
de familie care este grav bolnav ºi
care are nevoie de spitalizare sau
de tratamente ºi medicamente.
Atunci, ºansele de deces sunt
crescute.
Sunt unele alimente pentru care
preþurile s-au majorat în mod
semnificativ. În mare parte este

putea sã se stabilizeze la un
moment dat.
În plus, plafonarea preþurilor la
energie este în vigoare pânã pe 31
martie 2023. Nu se ºtie ce se va
întâmpla dincolo de acel orizont de
timp. Mai ales cã furnizorii de
energie continuã sã majoreze
preþurile la utilitãþi. Adicã cei bogaþi

vorba de alimentele de bazã. Cert
este cã nu se ºtie cât vor mai creºte
preþurile. Cert este cã au crescut din
nou de la începutul lunii august.
Vor mai apãrea impozite ºi la
contractele part time. Deci numai
veºti importante. Nici nu existã
vreo perspectivã cã lucrurile s-ar

vor continua sã se îmbogãþeascã.
Atunci nu este crizã pentru toatã
lumea. Unii trãiesc bine ºi în
aceastã perioadã. Ce se va întâmpla
cu oamenii sãraci din þara noastrã
în momentul în care ºi pâinea va
deveni un lux?
 ªtefan Bãeºiu
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Stagiu de practicã încheiat
cu succes de elevii jandarmi

Cei 17 elevi de la ªcolile Militare de
Subofiþeri Jandarmi “Grigore Alexandru
Ghica” Drãgãºani ºi “Petru Rareº”
Fãlticeni au încheiat vineri, 29 iulie a.c.,
stagiul de practicã în cadrul

Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi.
Sub îndrumarea tutorilor
profesionali desemnaþi,
aceºtia au participat la
misiuni în domeniul ordinii
ºi siguranþei publice,
obþinând calificative maxime
în urma evaluãrii.
Elevii se vor întoarce la
ºcolile de provenienþã, unde
îºi vor continua studiile pânã
în luna octombrie, când vor
susþine examenul de
absolvire, dupã care vor fi
repartizaþi în unitãþile
Jandarmeriei Române.
INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare
Relaþii Publice ºi cu Publicul

Avansãri în grad la Jandarmeria Mehedinþi

Începând cu prima zi a lunii august,
50 de jandarmi (2 ofiþeri ºi 48 de
subofiþeri) din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi care au
împlinit sau împlinesc stagiul minim în
grad în cursul anului 2022, precum ºi
celelalte condiþii prevãzute de
regulamentele militare, se înainteazã în
gradul militar urmãtor la termen. Aceºtia
au primit noile grade militare din partea
conducerii inspectoratului, în cadrul
unei ceremonii organizate vineri, 29 iulie
a.c., la sediul unitãþii.
Informaþii suplimentare:
Înaintarea în grad a cadrelor militare
se poate face la termen (01 august),
înainte de termen sau în mod

excepþional.
Ofiþerii, maiºtrii militari ºi subofiþerii
în activitate care se disting prin modul
de îndeplinire a atribuþiilor, pregãtire
profesionalã ºi comportare demnã pot fi
înaintaþi în gradul urmãtor ºi înaintea
expirãrii stagiului minim în grad dacã
pânã la data când se fac astfel de
înaintãri au împlinit cel puþin jumãtate
de stagiul respectiv (la data de 03 aprilie
- Ziua Jandarmeriei Române ºi la data
de 01 decembrie - Ziua Naþionalã a
României).
INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare
Relaþii Publice ºi cu Publicul
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Într-un an, dobânzile ºi-au
mãrit valoarea de cinci ori
În timpul pandemiei Covid-19 cele mai importante economii,
în special cea americanã, au aruncat „din elicopter” mari
cantitãþi de bani pentru a nu risca apariþia recesiunii.
Acum a venit momentul „adevãrului” iar costul plãtit este
inflaþia, care atinge maxime ale ultimilor decenii, iar politicile
monetare ale marilor bãnci centrale au devenit mai aspre.
Preþurile au luat avânt în perioada post-pandemie, dupã
majorarea costurilor cu materiile prime, tendinþã care s-a
suprapus cu conflictul din Ucraina ºi folosirea livrãrilor de gaz
drept armã de rãzboi de cãtre Rusia.
„Considerãm cã este ridicatã probabilitatea ca cele douã
ºocuri exogene (criza pandemicã Covid-19 ºi atacarea Ucrainei
de cãtre Rusia, n.red.) sã fie urmate de ºocuri endogene, care
sã determine principalii actori din economia mondialã sã
negocieze în trimestrele urmãtoare pentru o nouã ordine
economicã mondialã ºi un nou sistem monetar-financiar
internaþional”, se observã într-o analizã a Bãncii Transilvania.
În minuta ºedinþei de politicã monetarã din 6 iulie se aratã
cã „potrivit noilor evaluãri, rata anualã a inflaþiei va continua
sã creascã pânã la mijlocul trimestrului III, dar într-un ritm
vizibil încetinit, (…) implicând coborârea acesteia la niveluri
de o cifrã abia în semestrul II 2023 ºi menþinerea ei deasupra
intervalului þintei la finele orizontului prognozei, la 6,2%” (þinta
de inflaþie a BNR este 2,5% +/- un punct procentual, n.red).
Evoluþia s-a resimþit în creºterea indicilor ROBOR. În urmã
cu un an cel la 3 luni era cotat la 1,52%, cel la 6 luni la 1,66%
iar cel la 12 luni la 1,7%
La sfârºitul perioadei, 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 8,0 la 8,5%,
cel mai ridicat nivel începând cu 1 februarie 2010.
Indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare,
a urcat de la 8,13 la 8,17%, maxim care nu a mai fost atins din 2
februarie 2010, iar cel la 12 luni, care reprezintã rata dobânzii plãtitã la
creditele în lei atrase la nivel interbancar, a crescut de la 8,23 la 8,27%.
Moneda naþionalã a avut în iulie o evoluþie apreciativã faþã
de cea unicã, cursul coborând faþã de sfârºitul lui iunie cu 1
ban. Tendinþa s-a menþinut ºi la sfârºitul intervalului, iar media
a scãzut la 4,9252 lei, minimul ultimelor aproape 12 luni.
Luna trecutã, euro a atins pentru scurt timp paritatea cu dolarul,
iar cursul monedei americane a înregistrat un record de 4,9391
lei. În intervalul analizat, cotaþiile au fluctuat între 1,01 ºi 1,0270
dolari/euro, vârful fiind atins în 1 august. Dolarul a încheiat iulie
cu o medie de 4,8412 lei, mai sus cu circa 10 bani faþã de sfârºitul
lui iunie, dar a scãzut miercurea aceasta la 4,8384 lei.
Aversiunea faþã de risc a apreciat francul elveþian faþã de euro, ceea
ce a fãcut ca media lui sã atingã noi recorduri. Ultimul a fost stabilit la
sfârºitul lui iulie, 5,0783 lei, cu peste 13,2 bani faþã de sfârºitul lui
iunie, pentru ca la finalul perioadei sã alunece la 5,0393 lei.
Lira sterlinã a încheiat iulie la 5,8793 lei, mai mult cu peste
12 bani comparativ cu finalul lunii precedente, iar miercurea
aceasta media a fost stabilitã la 5,8843 lei.
Dupã creºterea de vinerea trecutã la peste 24.400 dolari, un
maxim al ultimelor 6 sãptãmâni, bitcoin s-a stabilizat în ultimele
zile în culoarul 22.703 –23.618 dolari. La rândul sãu, ether se
miºca între 1.591 ºi 1.702 dolari.
 Radu Georgescu
Analiza cuprinde perioada 27 iulie - 3 august.
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Principiu de aplicat în viaþã:

“Când ceva nu îþi
place, spune!”

Am citit recent în Obiectiv
Mehedintean un articol
despre cum Primãria
Drobeta-Turnu Severin a
anulat o autorizaþie de
funcþionare, acordatã tot de
ea, unei tonete stradale care
urma sã vândã îngheþatã
fabricata artizanal, în zona
centralã de lângã fântâna
cineticã. Nu mi-a plãcut
deloc aceastã informaþie!
Sã-þi cauþi dreptatea în
justiþie pentru a putea
munci cinstit, pe o bucãþicã
din spaþiul public ºi sã te
judeci cu cei care în loc sã
te sprijine ca întreprinzãtor,
îþi pun beþe în roate, este
mai mult decât dubios!
M-am dus cu gândul la
faptul cã o altã tonetã stradalã,
amplasatã ultracentral, care
vinde tot îngheþatã, a acaparat
complet capãtul unei strãzi
dintr-o zonã exclusiv
pietonalã! Cu acordul tacit al
primãriei!
Sau cã o terasa tot din
zona centralã a oraºului a
acaparat un spatiu public,
din bordurã în bordurã, pe
o altã stradã a oraºului, din
zona exclusiv pietonalã. Tot
cu acordul tacit al primãriei.
În condiþiile în care, terasa
vecinã a lãsat totuºi un
spaþiu de trecere, aºa cum
legea o cere!
“Nimeni nu este mai
presus de lege” pare o
utopie pe meleagurile unde
ºi-au fãcut Cavalerii Teutoni
cândva cetate!
 Violeta Huza

Avansãri...

 urmare din pagina 1

condus ceremonia militarã
organizatã în cadrul detaºamentului
de pompieri Drobeta Turnu Severin
ºi a înmânat noile grade unui numãr
de 29 de pompieri mehedinþeni.
Conform Ordinului Inspectorului
ºef al Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã “Drobeta” al judeþului
Mehedinþi, trei ofiþeri au fost avansaþi

în grad, unul în gradul de maior ºi
doi în gradul de locotenent.
Dintre cei 26 de subofiþeri, ºase
au primit gradul de plutonier
adjutant ºef, nouã gradul de plutonier
adjutant, cinci gradul de plutonier
major ºi ºase gradul de plutonier.
Inspectorul ºef le-a mulþumit
pompierilor pentru devotamentul ºi
implicarea de care dau dovadã pe
timpul misiunilor ºi le-a urat

succes în desfãºurarea activitãþii.
În acelaºi cadru festiv, trei
pompieri mehedinþeni ºi-au
încheiat carierele de salvatori în
aplauzele colegilor.
Plt. adj. ºef Istodor Vasile, plt.
adj. ºef Drãgoi Nicuºor ºi plt. adj.
ºef Pãdureþu Armand Paul din
cadrul Detaºamentul Drobeta Turnu
Severin ºi-au luat rãmas bun de la
colegii de armã, dupã o lungã

activitate depusã în slujba þãrii.
Inspectorul ºef le-a mulþumit
pentru eforturile depuse în slujba
semenilor ºi le-a transmis pensie
lungã ºi liniºtitã.
ªi noi îi felicitãm pe colegii
noºtri, ºi, celor aflaþi la finalul
carierei militare, le dorim multã
sãnãtate ºi clipe cu bucurii!
COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE
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Dãrâmãtorii de biserici
Nu ne referim în rândurile urmãtoare la cei ce
demoleazã locaºurile de cult propriu-zise, ci la
altfel de biserici.
Fiecare dintre noi suntem niºte biserici în
miniaturã ale lui Hristos. Trupul nostru este creaþia
lui Dumnezeu, zãmislit în mod deosebit de al
celorlalte vieþuitoare pãmântene, ca o dovadã cã
în planul divin noi aveam o misiune specialã. În
trupul nostru Dumnezeu a aºezat chipul Sãu, adicã
sufletul nostru, suflare dumnezeiascã, pe care nu
o mai gãsim la celelalte vieþuitoare. Acestea au viaþã,
dar nu au suflet, aºa cum are omul. Sufletul omului
este spiritual ºi nemuritor. El face legãtura între
lumea pãmânteascã ºi cea spiritualã. Prin el, omul
este regele creaþiei lui Dumnezeu, fiindcã datoritã
lui omul are raþiune, voinþã ºi sentimente
superioare. Datoritã lui, omul a supravieþuit acelor
specii înspãimântãtoare de altãdatã, precum
dinozaurii, brontozaurii, balaurii etc. Omul nu a fost
dotat cu coarne, cu colþi, cu copite, cu aripi, cu
solzi, cu gheare, cu venin ca sã se poatã apãra, sã
poatã ataca. Se pãrea cã dintre toate vieþuitoarele
este fiinþa cea mai vulnerabilã, care va dispãrea
cea dintâi din lume. ªi totuºi! Au trecut milioane
de ani ºi omul nu a dispãrut de pe planetã, ba
dimpotrivã: astãzi numãrãm vreo ºapte miliarde de
exemplare, suntem creatorii ºi stãpânii a tot ceea
ce înseamnã culturã ºi civilizaþie pãmânteanã, ne
plimbãm printre stele… Mai vedeþi vreo altã specie
de vieþuitoare pãmântene fãcând ceea ce face omul?
Sigur cã nu! Aceasta tocmai datoritã sufletului,
care-l face capabil de creaþie ºi progres.
Omul ca fiinþã completã este format din trup ºi
suflet. În trup este sãlãºluit ºi Duhul Sfânt prin
harul pe care omul îl primeºte prin Sfintele Taine:
Botezul, Mirungerea, Spovedania, Împãrtãºania,
Cununia, Maslul ºi Hirotonia, cât ºi prin diferite
ierurgii sau slujbe bisericeºti. Sfântul Apostol
Pavel numeºte trupul omenesc chiar “templu al
Duhului Sfânt”. Desigur, el se adresa evreilor ºi
unor oameni proveniþi din religiile pãgâne, în care
locaºul de cult se numea templu. În creºtinism,
locaºul de cult se numeºte bisericã, Casa lui

Dumnezeu,
Casa
Împãratului. Dacã noi,
fiinþe umane purtãm în
noi chipul lui Dumnezeu
ºi Duhul Lui, câtã grijã se
cuvine sã avem de acest
“templu”, de aceastã
“bisericã” în miniaturã a
lui Hristos! Nu trebuie
uitat, cã, la sfârºitul lumii,
trupul acesta pãmântesc
va învia, se va reuni cu sufletul pe care l-a purtat
în viaþa pãmânteascã ºi astfel, omul complet, trup
ºi suflet, se va prezenta înaintea Marelui
Judecãtor la Judecata Universalã. Aici, pe
pãmânt, omul a sãvârºit fapte bune ºi pãcate atât
cu sufletul, cât ºi cu trupul ºi se cuvine sã
primeascã atât sufletul, cât ºi trupul rãsplatã
pentru cele bune, cât ºi pedeapsã pentru cele rele.
“Bisericuþa” aceasta a noastrã trebuie s-o ferim
de primejdii, de accidente, de boli, de tot rãul
care o pândeºte la tot pasul, pentru ca sã ne putem
trãi zilele ce ne sunt date de Creator, sã ne putem
împlini misiunea noastrã în lume, sã ajutãm
sufletul sã se urce pe scara care-l duce pânã la
Dumnezeu, sã ne putem mântui.
Doamne, Doamne, cât de gravã e realitatea! Câþi
dintre noi ne punem problema grijii pentru suflet
ºi pentru trup! Sufletul ni-l rãnim în fiecare moment
cu gândurile, cu vorbele ºi cu faptele noastre rele,
cu pãcatele ºi cu viciile noastre de tot felul. Cât ne
chinuim ca sã-l bãgãm în iad! Cât ne chinuim sã
ne distrugem ºi trupul, bisericuþa aceasta atât de
fragilã! Rãzboaie, crime, atentate teroriste,
sinucideri, avorturi ºi multe altele au drept scop
distrugerea fiinþei umane! Mulþi dintre noi
îngurgitãm zilnic mâncare peste mãsurã, fãrã pic
de cumpãtare, ceea ce ne duce la boli grave!
Cârciumile sunt pline de semeni de-ai noºtri, care
consumã cantitãþi mari de alcool, se îmbatã ºi-ºi
grãbesc sfârºitul. Pe firma unei cârciumi
severinene scrie denumirea acesteia: “La groapã!”
Mare adevãr zice acolo! Mulþi beþivani am îngropat!
ªi când mã gândesc, cã
unii dintre ei fuseserã tineri
ºi frumoºi, puternici ºi
mândri, cu familii ºi copii
ca niºte îngeri! Toate se
risipiserã, lãsând loc
bãuturii, pentru ca pânã la
urmã pãtimaºul sã moarã
beat pe marginea
drumului! Câþi dintre noi
nu fumãm þigarã din
þigarã, deºi pe pachete
scrie clar: “Fumatul
ucide!” Nu ne intereseazã!
Ne simþim “cineva”, când
scoatem fumul pe nas

precum locomotivele de altãdatã! Mulþi fumãtori
de elitã am îngropat, dupã ce pãtimiserã cumplit
ani de-a rândul de cancer la plãmâni! Câþi dintre
noi nu sunt abonaþi la “moartea albã”, adicã la
consumul de droguri. Din pãcate, cei mai tineri! E
moarte sigurã ºi, totuºi, rândurile consumatorilor
se îngroaºã! Ne hrãnim cu tot felul de alimente
cumpãrate de aiurea, împãnate cu tot felul de
substanþe chimice dãunãtoare sãnãtãþii noastre, în
timp ce grãdinile ºi locurile noastre rãmân
nemuncite. De acolo am putea sã ne mai procurãm
alimente curate, nepoluate. Ducem mulþi viaþã
dezordonatã, socotind cã tinereþea ne e fãrã sfârºit.
Destrãbãlarea, curvia, ne duce la boli incurabile,
care ne bagã devreme în mormânt! Câte accidente
de circulaþie nu seamãnã moartea ºi jalea! Multe
cazuri au fost datorate megalomaniei, mândriei,
inconºtienþei, neglijenþei! Cad unii victime unor boli
care puteau fi tratate, dacã se fãceau din când în
când niºte controale medicale, niºte analize. Când
apar semnele vizibile ale bolii sau durerea e de
cele mai multe ori prea târziu! Câþi purtãm grijã de
igiena trupului nostru, câþi ne strãduim sã zãgãzuim,
prin curãþenie, pãtrunderea microbilor de tot felul,
seminþe de boli grele, în fiinþa noastrã?! Mâncãm
cu mâinile murdare, þinem unghii netãiate, sub care
adunãm milioane de microbi! Mai ºi vopsim
unghiile netãiate, considerând cã prin aceasta
suntem mai frumoºi!!
Bisericuþele acestea ale noastre ar trebui sã
pãstreze frumuseþea îngereascã a curãþeniei, a
puritãþii, lumina sfinþeniei, frumuseþea copilãriei.
Priviþi în jurul dumneavoastrã ºi vã îngroziþi! Atâtea
bisericuþe ale semenilor noºtri sunt dãrâmate, cu
ferestrele ºi uºile sparte, cu acoperiºurile
spulberate, cu pictura ºtearsã. În loc de preoþi
liturghisitori pentru Hristos, vedeþi urlãtori, care
înjurã, drãcuie cu tot ce e în cer ºi pe pãmânt, se
bat, se bârfesc, se schimonosesc, se murdãresc în
noroiul ºanþurilor, îºi alungã soþiile ºi copiii din
casã la miez de noapte, slujesc cu toatã fiinþa lor
unui domn al adâncurilor, al gheenei, al pieirii, fãrã
teamã de Dumnezeu, fãrã ruºine de oameni! Faþã
de bisericuþele fiinþei noastre avem datoria sã le
îngrijim, sã ne ocupãm de sãnãtatea ºi integritatea
lor ºi, mai ales, de mântuirea lor!
Cine are urechi de auzit, sã audã!
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Horoscop

Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)
Relaþiile parteneriale necesitã atenþie ºi
eforturi concrete pentru a pune la punct
discuþiile sau activitãþile comune restante. Sunt
ºanse sã fii obiectiv în orice tip de parteneriat ºi
de a rezolva lucrurile în favoarea ta. Totuºi, þine
cont de sugestiile celorlalþi, pentru cã sunt de
bun augur. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
chestiuni financiare, de tipul cheltuieli comune
cu alþii, dezbateri pe tema moºtenirilor sau
partajelor personale ºi profesionale. Prudenþã,
toleranþã ºi rãbdare! Gândirea este umbritã,
astfel cã fereºte-te sã vorbeºti prea mult.

(4 -10 august 2022)
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Zodia Sãgetãtor

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna debuteazã cu multe sarcini de
lucru la serviciu, însã vei fi încântat. Cum eºti o
fire harnicã ºi calculatã te vei pune rapid pe
treabã. Ar fi bine sã alcãtuieºti o listã de prioritãþi
ºi sã nu te pierzi în amãnunte neimportante.
Existã riscul sã oboseºti ºi chiar sã aparã
neplãceri serioase pe segmentul sãnãtãþii. Ai
încredere cã vei rezolva totul la timp ºi foarte
bine. Pe 4 ºi 5 august apar chestiuni
parteneriale, probabil semnarea unui contract,
rediscutarea unora vechi sau plãnuirea unor
activitãþi comune cu alþii. Prudenþã!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Rãscolirile sentimentale deschid sãptãmâna,
fie cã este vorba despre persoana iubitã, fie
despre copii. Sunt momente pasagere, astfel cã
nu este cazul sã te îngrijorezi. Cei dragi au
nevoie de sprijinul tãu moral în chestiunile lor
personale, vor mai multã atenþie ºi afecþiune din
partea ta ºi nu în ultimul rând îþi vor propune sã
te implici alãturi de ei în activitãþi recreative.
Posibile neplãceri financiare, pentru cã acum
îþi doreºti mai mult decât îþi permite bugetul. A
doua parte a sãptãmânii aduce în atenþie
probleme vechi de sãnãtate.

Zodia Rac

(23 Iunie - 22 Iulie)

La începutul sãptãmânii ai succes în
treburile gospodãreºti ºi în dialogurile cu
membrii familiei. Este rost de reuniuni familiale,
de vizitare a locurilor natale sau de a sta la
poveºti împreunã cu prietenii, cunoºtinþele,
vecinii din copilãrie. Evitã sã te aluneci în emoþii
mari ºi detaºeazã-te de trecut! Priveºte viaþa ca
pe o experienþã, ca pe un film, pe parcursul
cãruia poþi lua, din când în când, premii
fabuloase. În zilele de 5 ºi 6 august intervin
chestiuni amoroase ºi legate de copii. Prudenþã,
rãbdare ºi încredere!

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)
Începutul sãptãmânii îþi aduce în
preajmã o mulþime de persoane apropiate, care
au nevoie de sprijinul tãu moral. Cu unii nu teai mai vãzut demult ºi acum este momentul
regãsirilor, al poveºtilor spuse la un pahar de
vorbã ºi al destãinuirilor serioase. Ascultã-i pe
ceilalþi, dar vorbeºte puþin despre tine ºi
slãbiciunile tale. Existã ºi profitori în preajma
ta, care abia aºteaptã sã faci sau sã zici ceva
care þi-ar dãuna pe termen lung. A doua parte a
sãptãmânii aduce energii favorabile desfãºurãrii
treburilor domestice alãturi de cei dragi.

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)

Cheltuieli majore la începutul
sãptãmânii, dar îþi cresc veniturile într-un anumit
fel. Poate fi vorba despre primirea salariului, a
unui bonus substanþial sau primeºti favoruri ºi
cadouri deosebite. Fii prudent pe 4 august,
deoarece existã riscul sã pierzi bani, bunuri sau
sã aparã neregului în documentele financiare.
În a doua parte a sãptãmânii se întrezãresc
cãlãtorii pe distanþe scurte, activitãþi intelectuale
ºi dialoguri ample cu persoanele din anturajul
apropiat. Vorbã multã sãrãcia omului, deci ar fi
bine sã-þi dozezi vorbele ºi gesturile.
Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

La începutul sãptãmânii ai multã energie, chef
de a te implica în mai multe acþiuni simultante,
dar mai ales de a te implica în treburile altora.
De aceea unii s-ar putea supãra cã intervii
neinvitat în viaþa lor. Ocupã-te numai de tine ºi
lasã-i în pace pe ceilalþi! Oferã-þi sprijinul numai
la cerere expresã. A doua parte a sãptãmânii
evidenþiazã situaþia financiarã în care te afli. Sunt
posibile cheltuieli majore, creºterea veniturilor
din activitatea prestatã la un serviciu, dar ºi
cadouri interesante. Evitã cheltuielile nefondate!

Zodia Scorpion

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
Este o sãptãmânã în care ar fi bine sã ai
ceva mai multã grijã de sãnãtatea ta. Implicã-te
numai în activitãþi uºoare ºi la nevoie cere
sprijinul cuiva de încredere pentru a duce la bun
sfârºit ceea ce nu suportã amânare. Chiar dacã
unele afecþiuni par cã se accentueazã, ai
încredere în tine ºi îngrijeºte-te cum ºtii ºi simþi
tu mai bine. Evitã sã te tot laºi pe mâna altora
pentru îmbunãtãþirea stãrii tale generale. Este
rost de câºtiguri financiare din activitatea
profesionalã desfãºuratã la un loc de muncã.
Dar, hibele sunt multe ºi mãrunte.

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
O sãptãmânã controversatã vizavi de relaþiile
cu prietenii ºi susþinãtorii din segmentul
profesional. Cumva ar fi nevoie sã-þi remodelezi
unele concepþii ºi planuri de viaþã, pentru cã
acum sunt mulþi cei care, mai mult sau mai puþin
discret îþi reproºeazã rigiditate mentalã,
conservatorism nefondat sau ancorare în relaþii
ºi situaþii perimate. Priveºte atent la propria ta
viaþã ºi depune eforturi pentru a o îmbunãtãþi.
Energiile zilelor de 5 ºi 6 August activeazã
afecþiunile vechi. Se recomandã prudenþã ºi
îngrijiri de specialitate.

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna debuteazã în forþã cu multe
aspecte socio-profesionale. În mod special se
vor evidenþia dialogurile cu ºefii ºi reuniunile
oficiale. Fii pregãtit cât poþi tu de bine, pentru
cã sunt ºanse sã oferi explicaþii vizavi de felul
în care îþi îndeplineºti sarcinile de lucru. Pe de
altã parte va apãrea tentaþia sã te sfãtuieºti cu
prietenii vizavi de planurile tale personale. Cel
mai bine ar fi sã vorbeºti numai cu propria ta
persoanã ºi sã eviþi discuþiile prea detaliate. Se
contureazã neplãceri legate de sãnãtate. Sunt
momente pasagere, însã tot trebuie sã te
îngrijeºti corespunzãtor.

Zodia Vãrsãtor

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sunt zile interesante pentru relaþiile cu
strãinãtatea. Au succes demersurile privitoare
la o cãlãtorie îndepãrtatã, pentru studii sau
pentru a lucra în þãri strãine. Totuºi evitã ziua
de 4 august pentru decizii ferme sau pentru
asumarea unor responsabilitãþi deosebite.
Segmentul profesional se va evidenþia în a doua
parte a sãptãmânii, mai ales relaþiile cu ºefii ºi
persoanele oficiale din diverse instituþii. Sunt
multe aspecte bizare în ceea ce priveºte
susþinerea ta profesionalã ºi imaginea publicã,
de aceea fii precaut.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
Începutul sãptãmânii îþi aduce câºtiguri
financare dintr-o colaborare, de la ºi prin alþii
sau pur ºi simplu, fãcând ordine prin hârtii,
descoperi o micã avere uitatã într-un plic.
Alcãtuieºte o listã de prioritãþi ºi evitã cheltuielile
nefondate. Primeazã facturile, taxele ºi nevoile
celor dragi. Mentalul este agitat în zilele de 4 ºi
5 august, astfel cã fii prudent. Implicarea în
activitãþi intelectuale sau demersuri privitoare
la cãlãtorii sau studii te oboseºte mult. Acceptã
sprijinul cuiva de încredere pentru a duce
lucrurile la bun sfârºit. Autor: AstroCafe.ro
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informaþii

Întrevederea prim-ministrului

Punctele cheie ce însoþesc aceastã
decizie, adoptate în Consiliul European,
trebuie tratate cu deosebitã atenþie, iar
România va sprijini paºii necesari ce
vizeazã reformele solicitate ºi deschiderea
negocierilor de aderare a Republicii
Moldova la Uniunea Europeanã, a
menþionat ºeful Executivului.
Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucã a
subliniat importanþa stabilitãþii politice, în
contextul crizelor suprapuse pe care le
resimt cetãþenii României, Republicii
Moldova ºi populaþia celorlalte state.
Preºedintele Republicii Moldova, Maia
Sandu, a mulþumit pentru sprijinul
României, primit deja în situaþiile de crizã ajutor material, umanitar, în produse
energetice ºi în susþinere politicã pentru a
atinge dezideratul conturãrii clare a
drumului european al Republicii Moldova
în care România a crezut întotdeauna ºi pe
care l-a sprijinit cu succes. În acest context,
este esenþial rolul guvernãrii reformiste de

la Chiºinãu, alãturi de dorinþa de prezervare
a integritãþii ºi transparenþei actelor
guvernãrii ºi de sprijinul deosebit la nivelul
capitalelor statelor membre pentru a obþine
aceastã decizie din partea Uniunii Europene.
Cei doi înalþi oficiali au avut un schimb
detaliat de idei în legãturã cu situaþia
securitãþii regionale ºi perspectivele
impactului rãzboiului din Ucraina ºi a
dezvoltãrilor sale asupra chestiunilor
umanitare, valurilor posibile de refugiaþi,
stabilitãþii politice, inflaþiei ºi costurilor
economice viitoare determinate de preþurile
energetice ºi deficitele datorate rupturilor
în lanþurile de aprovizionare.
Partea românã a dat asigurãri directe de
sprijin ºi a convenit mecanisme ºi
responsabili pentru soluþionarea
problemelor cele mai importante ºi
stringente ale Republicii Moldova, în
special domeniile securitãþii ºi menþinerii
standardului de viaþã al cetãþenilor.
Biroul de presã al Guvernului

04 - 10.08.2022

Anunþ
GLAZER FRANCISC FERDINAND, localitatea
Timiºoara, strada Brânduºei, nr. 14, bloc 24, scara B, etaj
5, apartament 24, judeþul Timiº, elaborarea primei versiuni
a planului amenajamet silvic U.P. II Iloviþa, declanºarea
etapei de încadrare pentru obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului /programului se
poate realiza la Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi,
str. Bãile Romane, nr. 3, zilnic între orele 8.00 - 16.00.
Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la
sediul APM MH în termen de 15 zile calendaristice de la
data prezentului anunþ.

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere
a acordului de mediu
COMUNA DUMBRAVA, anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul “Continuare lucrãri
ºi modificare tema de proiectare la obiectivul - Sistem
centralizat de alimentare cu apã a satelor Dumbrava
de Sus, Dumbrava de Jos ºi Higiu, lucrãri autorizate
prin AC nr. 11 din 08 septembrie 2014 emisã de
Primãria Comunei Dumbrava”, propus a fi amplasat în
judeþul Mehedinþi, localitãþile Dumbrava de Sus,
Dumbrava de Jos ºi Higiu, comuna Dumbrava.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi,
Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele
de luni - vineri, între orele 08.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi.

S.C. COTTONTEX SRL

firmã de confecþii articole sportive cu sediul în
Drobeta Turnu Severin,
B-dul. Aluniº nr. 15
angajeazã: confecþioneri ºi muncitori necalificaþi:

• Confecþioner / muncitor necalificat -confecþii articole sportive

o Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate, Experienþa

constituie un avantaj (pe maºini liniare, triploc, zig-zag)
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza
cãreia se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
o Program într-un singur schimb
o Responsabilitãþi: confecþionarea produselor textile (pe
maºini liniare, triploc, zig-zag) conform fiºei postului
ºi documentaþiei tehnice.
• Muncitori necalificaþi - imprimerie textilã
o Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza
cãreia se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
o Program într-un singur schimb.
• Pentru persoanele interesate de ofertã, ne gãsiþi la sediul
din B-dul Aluniº Nr. 15, Drobeta Turnu Severin,
Tel: 0746616464 sau 0757041799.
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Etapa cu 3 mehedinþeni pe teren
Trei jucãtori mehedinþeni s-au
regãsit pe gazon în etapa a 3-a din Liga
1, toþi însã din postura de rezerve. Dacã
mijlocaºul nãscut la Orºova, Eduard
Radaslavescu, a fost introdus pe teren de
antrenorul Gheorghe Hagi la începutul
reprizei secunde a jocului Farul Constanþa
- Chindia Târgoviºte, atacantul Adrian
Gâdea a fost utilizat de Dan Petrescu în
ultimele 7 minute ale partidei CFR Cluj Etapa a 3-a
FC Argeº - Universitatea Cluj
3-1
Farul Constanþa - Chindia Târgoviºte
0-0
FC Voluntari - UTA Arad
3-0
Petrolul Ploieºti - Sepsi Sfântu Gheorghe 1-1
CFR Cluj - CS Mioveni
4-2
Universitatea Craiova - Rapid Bucureºti
0-0
FCSB - FCU Craiova
1-1
FC Hermanstadt Sibiu - FC Botoºani
1-1
Clasament
1. Farul
3 2 1 0 4-1
7
2. Botoºani
3 2 1 0 5-3
7
3. Voluntari
3 2 0 1 4-1
6
4. Rapid
3 2 0 1 3-1
6
5. CFR Cluj
3 2 0 1 6-5
6
6. FC Argeº
3 2 0 1 5-5
6
7. Sf. Gheorghe
3 1 2 0 7-3
5
8. Hermannstadt
3 1 2 0 5-2
5
9. FCU Craiova
3 1 1 1 5-4
4
10. UTA
3 1 0 2 2-5
3
11. Univ.Craiova
3 0 2 1 3-4
2
12. Chindia
3 0 2 1 3-4
2
13. Univ. Cluj
3 0 2 1 3-5
2
14. FCSB
3 0 2 1 2-4
2
15. Petrolul
3 0 1 2 1-4
1
16. Mioveni
3 0 0 3 2-9
0
Etapa a 4-a
Vineri, ora 19:00, Universitatea Cluj - Petrolul Ploieºti
Sâmbãtã, ora 19:00, FC Hermanstadt - FC Voluntari
Sâmbãtã, ora 21:45, Rapid Bucureºti - FC Argeº
Duminicã, ora 16:00, Sepsi Sfântu Gheorghe - UTA Arad
Duminicã, ora 18:30, Chindia Târgoviºte - CFR Cluj
Duminicã, ora 21:30, FCU Craiova - Universitatea Craiova
Luni, ora 18:00, FC Botoºani - Farul Constanþa
Luni, ora 21:00, CS Mioveni - FCSB

Severineanul Benga, convocat la Naþionala U18
Legitimat la CS Universitatea
Craiova, mijlocaºul severinean Denis
Benga a fost convocat, de
selecþionerul Daniel Mogoºanu, la
echipa naþionalã de juniori U18, în
vederea dublei confruntãri amicale cu
reprezentativa similarã a Macedoniei
de Nord. Jocurile sunt programate
luni, 8 august, ºi miercuri, 10 august,
de la ora 20:00, la Centrul Naþional de
Fotbal Buftea, ºi vor putea fi urmãrite
în direct pe platforma FRF.TV.
Fost junior la FC Frontiera Drobeta
Turnu Severin ºi la ªcoala de Fotbal
“Flavius Stoican”, Benga a debutat în luna
decembrie a anului trecut la echipa de seniori
a Universitãþii Craiova, fiind utiilizat în
ultimele 25 de minute ale meciului cu CSO
Filiaºi, din sferturile de finalã ale Cupei
României. În Liga 1 n-a apucat încã sã
debuteze, fiind doar de 3 ori prezent în lot,
ca rezervã neutilizatã. A evoluat în schimb,
în Liga 3, la echipa a II-a a Universitãþii.
Lotul convocat:
Portari: Matyas Becze-Mathe (AFK
Csikszereda), Vlad Rãfãilã (Farul Constanþa)
Fundaºi: Alexandru Fãrãgãu (Universitatea
Cluj), Laurenþiu Vlãsceanu (FCSB), George
Bãlan (Universitatea Cluj), Andrei Aioanei
(Farul Constanþa), Florin Brãºfãleanu

Start pentru mehedinþenii din Ligii a 2-a
Sezonul 2022-2023 din Liga 2 debuteazã în
aceastã sãptãmânã, iar pe gazon se vor regãsi ºi
câþiva jucãtori mehedinþeni. Dacã mijlocaºul la
închidere Mãdãlin Mihãescu ºi fundaºul Ionuþ

CS Mioveni, în timp ce mijlocaºul Silviu
Balaure a jucat doar 13 minute în meciul
FC Hermannstadt - FC Botoºani.
În schimb, mijlocaºul originar din
Opriºor, Dragos Albu, a rãmas pe banca
de rezerve la FCU Craiova, iar fundaºul
orºovean Adrian Moescu ºi fundaºul
severinean Denis Benga n-au prins lotul
la FC Botoºani, respectiv Universitatea
Craiova.

Coadã vor din nou în play-off, cu CSA Steaua
Bucureºti, respectiv Unirea Slobozia, mijlocaºul
coordonator Cãtãlin Doman încearcã sã evite
retrogradarea cu CSM Slatina. Mijlocaºii Rãzvan
Mogoº ºi Ianis Mihart sperã sã
Liga 2, etapa 1:
se regãseascã în partea
Joi, ora 17:00, Progresul Spartac Bucureºti –Dinamo Bucureºti superioarã a clasamentului, cu
Vineri, ora 17:00, Unirea Slobozia –Minaur Baia Mare
Ripensia Timiºoara, dar primele
Sâmbãtã, ora 11:00, CS Comunal ªelimbãr –FC Braºov
10 locuri le vizeazã ºi atacantul
Sâmbãtã, ora 11:00, Viitorul Pandurii Târgu Jiu –CS Dumbrãviþa
orºovean Gabriel Fulga, cu Unirea
Sâmbãtã, ora 11:00, Unirea Dej –FK Miercurea Ciuc
Dej. Încã juniori, portarii Mario
Sâmbãtã, ora 11:00, Concordia Chiajna –CSM Slatina
Balica (Politehnica Timiºoara) ºi
Sâmbãtã, ora 11:00, Gloria Buzãu –Ripensia Timiºoara
David Dincã (CSA Steaua) sperã
Sâmbãtã, ora 11:00, Politehnica Timiºoara –FCSB A Clinceni
sã debuteze în eºalonul secund
Sâmbãtã, ora 11:30, Oþelul Galaþi –Politehnica Iaºi
Marti, ora 20:3, CSA Steaua Bucureºti –Metaloglobus Bucureºti în actualul sezon.

(Universitatea Craiova), Robert Bãdescu
(Academica Clinceni), Matteo Duþu (Lazio |
Italia)
Mijlocaºi: Denis Benga (Universitatea
Craiova), Luca Banu (Farul Constanþa),
Cosmin Costea (Academica Clinceni),
Fabiano Cibi (UTA Arad), Alin ªtefãnescu
(Farul Constanþa), Patrick Dulcea (Farul
Constanþa), Victor Stancovici (FCSB), Matei
Tãnasã (FCSB)
Atacanþi: Rareº Pop (UTA Arad), Alberto
Cãlin (Universitatea Craiova), Alexandru
ªiman (Sport Team), Iustin Rãducan (CSA
Steaua), Alexandru Melniciuc (Academica
Clinceni)
 paginã realizatã de
Mircea Oglindoiu
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Sucã ºi sângele lu nea Cârjan, micii de pe Criºan ºi
englezo-chineza subprefectei de Mehedinþi

Mã fraþilor, dete nea Cârjan sânge
din sângele ‘mnealui, în cãmeºã

albã, cu cravata la gât, în miez de
varã, de nu ºtiai care e cãmeºa ºi
care e faþa ‘mnealui. Pã la un
moment dat sã albisã mai ceva ca ºi
cãmeºa de pe ‘mnealui, da rezistã
pãnã la sfârºit. Bun gestu, da un paar
de apã rece nu strica, cã pe
zãpuºeala asta nici câinele lu al lu’
Zbanghiu nu mai iasã din coteþ.
Mã nepoate, avem Dunãre, ce ne
mai trebe sã fie curatã, ori sã o
pãstrãm cum se cuvine. Sã aruncã
tot, la grãmadã, pe te miri unde, di la
plastice ºi pãnã la gunoi menajer sau
blocuri întregi de beton. Cã aºa-i la
noi, di ce sã facem bine, când putem
sã distrugem ºi ce ne-a mai rãmas.
Mã fraþilor, cursã berea, sã
scursãrã micii pe Criºan, de sã simte
mirosu’ ºi acuma, sã deterã copchii
în toboganele gonflabile, frumos, ce
mai. Frumos pe naiba, cã ºi la bâlciu’
di la Maglavit s-au mai vãzut de
astea. ªi noi care ne gândeam cã un
Untold mai mic, o Neversea, ceva,
o vedea ºi oraºu’ nostru vreodatã.
Aºa, un petec de scenã, o plasã
pusã în spate, neºte lãutari ºi mult
fum nu sã prea mai poartã pi la
oraºele cu pretenþii. Da poate la
anu’ sã poate!!!

Mã nepoate, am mai avertizat
autoritãþile despre semnele de
circulaþie mascate de
bãlãrii ºi crengile
copacilor, spre nenorocul musafirilor, ori al
localnicilor care nu
observã în timp util
existenþa unor asemenea însemne. Poate sã
îndurã cineva di la
spaþii verzi sau aproape
uscate, sã facã ceva în
sensu’ ãsta, pãnã nu apar neºte
nenorociri, cã ºi aºa avem parte de
accidente peste accidente la tot pasu.
Chiar, nea Vãsîle, di la înlþimea
limuzinii bleu-ciel se vede ceva sau
pãnã la alegeri mai ieste?!?

Da, ieste bine ºi cã au apãrut
semafoarele inteligente ºi neºte
semne pe asfalt, de zici cã a venit
campania electoralã ºi aratã cum
sã o cârmeºti: stânga sau dreapta,
da nu ar strica sã sã vadã ºi
semnele de circulaþie.
Mã fraþilor, pare periculos sã stai
în anumite zone, cã te trezeºti cu
maºina incendiatã ºi dacã nu sunt
camere pe acolo, nici nu ºtii cine a
pus focul. Pã chiar aºa, unde ne
aflãm, cine ne apãrã?! Astfel de
evenimente ar trebui sã dea de

gândit, parcã înainte sã mai fãceau
razii, sã mai fãceau controale, sã
mai supravegheau zone, acuma e
liniºte pãnã sã întâmplã de astea.
Grijã MARE!!!
Mã nepoate, tocmai ce am
semnalat lansarea, decât cu presa de
partid, a unui proiect cu fonduri

penibilul situaþiei,
când
reprezentantul Guvernului României
în Mehedinþi, subprefecta Cosmina
Stanomir, a spiciuit în limba englezã.
Adicã, un fel de ºiºeascã pe care nici
domnul primar nu a înteles-o,
dovadã cã iera mai tot timpu’ aplecat
spre parteneru’ de proiect ca sã-i
traducã. Cã doar nu s-o fi plictisit ºi
l-a luat toropeala!?! Mai ºtii!!? De
când cu fondurile astea europene,
nici engleza nu mai e ce era germana
pe timpuri, sã împleticeºte limba
alor noºtri de înþeleg numai
chinejii. Aºa e când ajungi la foncþii
mari, pe munci mai mici ºi treci pin
locuri ca gâsca pin apã.
Oricum, Sucã sã dusã pãnã la
ºtrand, la Schela, sã vadã cum e apa.
europene la ªiºeºti, unde este primar Vã spune el cum a fost ºi ce a
post decembrist Marian Ion petrecut pe acolo, data viitoare.
Rãducan. ªi pentru cã a fost presa
Pãnã atuncea, hai sã fiºi iubiþi ºi
de casã nu s-a vorbit despre optimiºti!
 nea Mãrin

