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Iniþiatã în 2015, Cravana culturii, proiect naþional
care are ca scop iniþierea unor dialoguri culturale între un
grup de membri - nu neapãrat aceiaºi de la o ediþie la alta -
ai Caravanei ºi alte grupuri similare din diferite localitãþi ale
þãrii, formate din scriitori, jurnaliºti, sociologi, muzicieni etc

care îºi prezintã creaþiile, susþin comunicãri, se lanseazã ziare,
reviste, cãrþi, idei, concepte, opinii etc. Caravana a trecut prin
Drobeta Turnu Severin începând cu 2016, cu excepþia lui 2020,
proiectul fiind întrerupt atunci din cauza pandemiei.
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Severinul meu, Severinul
nostru, agonizeazã de peste 30 de ani,
iar cei aleºi de noi sã vegheze asupra
lui, sã-i administreze patrimoniul, sã
vegheze la prosperarea economiei, sã-
i pãstreze specificul local ºi sã nu lase
nimic în ruinã din ceea ce are ca
moºtenire, nu au fost ºi nu sunt
interesaþi absolut deloc de acest aspect!
   Venind dintr-un sistem centralizat,
în care fiecare domeniu de activitate
funcþiona dupã legi ºi regulamente,
anii de dupã 1989 au însemnat practic
încãlcarea acestora sistematicã sau
schimbarea lor, invocându-se de
cele mai multe ori motivul cã sunt
“comuniste”…
   În acest mod, o categorie restrânsã
de oameni, a reuºit sã “pescuiascã”
în aceste vremuri de tranziþie, bunuri
aflate în proprietatea statului, la preþuri
derizorii, pe care ulterior le-au
valorificat în fel ºi chip, sau le-au lasat
pur ºi simplu în ruinã!
   Imi revin acum în memorie marile
privatizãri, în urma cãrora economia
localã a dispãrut încet-încet, fãrã ca
iniþiativele private sã poatã absorbi forþa
de muncã calificatã din zona noastrã.
   Prima privatizare de “success“ care
îmi vine în minte este modul în care
SEVERCONF-ul, firma emblematicã a
Severinului în ceea ce priveºte cofecþiile
ºi industria textilã, a fost vândutã! Cu o
bazã uriaºã de producþie, destul de
modernã ºi bine utilatã, cu un portofoliu
stabil de clienþi, a fost pur ºi simplu rasã
de pe suprafaþa pãmântului într-o bunã
zi, în numele privatizãrii! Terenul a fost
vândut iar pe locul fabricii a fost ridicatã

Printre ruinele  “castrului” Drobeta
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Între 13 august ºi 4
septembrie, elevii ºi liceenii din
judeþul Mehedinþi sunt invitaþi la
Ponoarele sã participe la cinci
ateliere creative de educaþie
pentru patrimoniu. Tema
unificatoare este relaþia dintre
om, patrimoniul natural ºi
cultural, studiatã la ateliere ºi
inspiratã din moºtenirea
culturalã ºi naturalã a
Geoparcului Platoul Mehedinþi.
   Pe post de ghizi prin diversitatea
patrimoniului din Geoparc, tinerii
vor avea alãturi artiºti
contemporani ºi experþi în
patrimoniu ºi educaþie non-
formalã. Împreunã, vor explora
conceptul om-naturã-
patrimoniu, din perspectivele
celor cinci arii, prin experimentare
directã ºi creaþie artisticã.
   Pe durata atelierelor, tinerii
vor descoperi valorile culturale
ale zonei în care trãiesc ºi
metode creative de a aduce la
luminã specificul local. Prin
creaþiile realizate, elevii vor
contribui la reconstruirea
multimedia a peisajului cultural
ºi natural din Mehedinþi.
   Atelierele îºi propun sã
susþinã dezvoltarea abilitãþilor
teoretice, tehnice ºi practice în
ceea ce priveºte producþia de
film, fotografia, grafica, muzica
ºi scrierea narativã, precum ºi
la creºterea gradului de
conºtientizare a celor tineri cu
privire la realitãþile satului
românesc. Proiectul are ca
obiectiv ºi dezvoltarea de

o clãdire destinatã comerþului! Locurile
de muncã a mii de persoane, în
majoritatea lor femei, au dispãrut cât
ai pocni din degete… Dar i-a pãsat
cuiva de aceastã privatizare
pãguboasã? Nici pomenealã!!!!
   O clãdire în ruinã, aflatã chiar în
buricul târgului, mã duce cu gândul
la modul în care a fost privatizat fondul
de comerþ al Severinului. Societatea
care deþinea ºi administra serviciile de
alimentaþie publicã a fost privatizatã la
un moment dat ºi ea. Din patrimoniul
acesteia faceau parte câteva din
restaurantele cu ºtaif ale oraºului. Iar
restaurantul Drobeta se numãra printre
ele… În prezent, aratã ca o ruinã de
dupã bombardamente! Curtea ºi
clãdirea ruinatã sunt împrejmuite cu
un gard de sârmã ºi doar mozaicul
din curte ºi scara exterioarã mai
amintesc de acest local splendid si
de gradina lui de vara! A avut oare
contractul de privatizare vreo clauza
ca bunurile preluate sã nu fie lãsate în
paraginã ºi statul sã ºi le recupereze
în caz contrar? Mã îndoiesc!
   În zona centrala a oraºului, undeva
în apropierea bisericii Grecescu, una
din clãdirile fostei fabrici de spirt ºi bere,
privatizatã ºi ea cu ceva ani în urmã, o
sã-ºi dea în cele din urmã obºtescul
sfârºit! Dupã ce pe clãdire a tronat
multã vreme afiºul cu DE VÂNZARE, în
aceastã primãvara a început demolarea
ei. A dispãrut o parte din acoperiº ºi
doar o parte din ziduri mai sunt încã în
picioare! Unul din cele mai vechi edificii
severinene în care s-a fãcut producþie
pânã prin anii 1995-2000, va deveni
în curând doar o amintire!
   Statisticile includ de ani buni
Mehedintiul în catergoria judetelor
cele mai sãrace ale României. Unul
din motivele accestei sãrãcii este ºi
privatizarea pãguboasã pentru stat ºi
pentru cetãþenii judeþului, a
societãþilor cu capital de stat,  ale cãrei
efecte negative se vor mai vedea ºi
simþi ºi pentru generaþiile viitoare. Iar
cei ce au fost conducãtori ºi cei ce se
urcã în continuare ca pãduchii pe
fruntea þãrii, par a nu fi conectaþi abolut
deloc cu realitatea þarii ºi cu nevoile
socieþãþii româneºti! Ei vor sã-i numim
politicieni ºi sub aceastã titulaturã sã-
ºi urmãreascã doar interesele
personale… Dar pânã când ?!

START înscrieri GPMh.Edu -
ateliere creative pentru micii

ambasadori ai patrimoniului din
Geoparcul Platoul Mehedinþi

Au început înscrierile la atelierele de educaþie prin artã ºi
patrimoniu: film, muzicã, scriere creativã, desen grafic ºi

fotografie - 5 workshop-uri dedicate elevilor din Mehedinþi.
competenþe în documentarea ºi
utilizarea domeniilor artistice
pentru a reda creativ ºi
contemporan povestea
comunitãþii locale.
   Atelierele creative pentru
ambasadorii patrimoniului din
Geoparcul Platoul Mehedinþi
sunt propuse de Asociaþia MAIE,
organizaþie care deruleazã cu
tradiþie proiecte culturale, de
cercetare ºi de educaþie pentru
patrimoniul cultural ºi natural
în satele din Geoparcul
Platoul Mehedinþi.
   Participarea la ateliere este
gratuitã, în limita locurilor
disponibile, iar înscrierea se face
la: contact@asociatiamaie.ro.
Conþinutul fiecãrui atelier,
informaþii despre traineri, precum
ºi agenda completã sunt
disponibile aici: https://
www.arhitectura-gpmh.ro/gpmh-
edu-ateliere-creative/.
   Atelierele creative sunt realizate
prin intermediul proiectului
cultural „GPMh.Edu - ateliere
creative pentru ambasadorii
patrimoniului din Geoparcul
Platoul Mehedinþi”, iniþiat de
Asociaþia MAIE ºi co-finanþat de
Administraþia Fondului Cultural
Naþional (AFCN). Proiectul este
derulat în parteneriat cu: Direcþia
Administrarea Geoparcului
Platoul Mehedinþi din cadrul
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Primãria Comunei Ponoarele,
Asociaþia Iele-Sânziene,
Asociaþia pentru turism
Mehedinþiul de sub munte.

 Violeta Huza
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Anul acesta,
momentul severinean a avut
douã etape, în douã zile,
anume, vineri, 5 august, la
Drobeta Turnu Severin, în
spaþiile CASEI
TINERETULUI, ºi un altul a
doua zi, 6 august, la Kladova,
cochetul orãºel sârbesc de
pe malul celãlalt al Dunãrii.
   La Casa tineretului, în holul
polivalent, a susþinut un
concert etno-jazz, grupul
OPUS 1,61 din Craiova - cu
Cristian Ciomu, orgã, lider,
Cornel Popescu, instrumente
populare, Diana Drãghici,
voce ºi recitare - apoi, s-au
lansat revistele AMFITEATRU,
redactor ºef, Victor Rusu,
AMFITRION, redactor ªef, Ileana
Roman, ziarul CURIERUL
DRÃNEªTILOR, redactor ºef, Liiana
Ghiþã-Boian Jianu, au recitat din
creaþia lor, poezie:  Magdalena
Neagoe ºi Leliana Rãdulescu,
Craiova, Liliana Ghiþã Boian,
Drãgãneºti-Olt, Victor Rusu (USR),
Emilian Iachimovschi, Tony
Paraschiv, Eugen Dulbaba, Nicolae
Caliþoiu, Cornelia Diþã, Iliana
Cãtãnescu, Dumitru Andreca (USR)
din Severin, Florentin Maftei, Iaºi.

Au susþinut comunicãri: Ilie
Bucã, Drãgãºani, Zenovia Zamfir,
Râmnicu Vâlcea.
   Au cântat: Ion Milcioiu-Boºtinã,
folk, Drãgãºani, Sava Regãþeanul,
muzicã de petrecere, Pandele Jianu,
romanþe ºi muzicã uºoarã, Bucureºti.
Invitaþi speciali: Ana-Maria Perianu,
violonistã, elevã la Liceul de arte
severinean, muzicã clasicã, grupul
folcoric “Flori mehedinþene” (parþial,
mulþi componenþi fiind în vacanþã!)
de la Palatul copiilor Drobeta
Turnu Severin, cordonator prof.
Aurora Predescu.
   Sâmbãtã, 6 august, dimineaþa,
Caravana a vizitat parcul arheologic
al Muzeului Regiunii Porþilor de
Fier, respectiv, castrul Drobeta,
Podul lui Apolodor, amfiteatrul
roman, grãdina muzeului.
   În partea a doua a zilei, s-a vizitat
“fabrica de bragã originalã” LA
BAIARAM, cu sediul pe Strada Mare,
unde gazdã amabilã a fost dna

CARAVANA CULTURII, ediþia 2022. JURNALUL

Domnica Oprescu, strãnepoatã a
fondatorului firmei, Baiaram Ciarapi,
undeva la anul 1900, ºi nepoatã a
fiului acestuia, Hassan Baiaram,
albanezi musulmani, ocazie de
degustare a celebrei bãuturi
nonalcoolice, braga, fabricatã dupã
vechi ºi pãstrate neschimbate
reþete originale.
   Dupã ora 14, s-a trecut în Serbia,
la Kladova, unde Caravana a fost
oaspetele dlui Mihailo Vasilievici ºi
al Societãþii civice culturale de
dezvoltare “Eudava Cladova”,
preºedinte, dl Zika Krzalijevici.
   S-a vizitat, mai întâi, Muzeul
etnografic particular al dlui Mihailo -
Miki - Vasilievici, care conþine peste
trei mii de exponate de provenienþã
ruralã, istoricã, religioasã, amenajat
în spaþiul gospodãriei sale din
Kalduºniþa, apoi, la sediul Societãþii
“Eudava Cladova”, s-a purtat un
dialog pe teme culturale specifice
zonei de interferenþã Severin-Schela
Cladovei-Kaldova-Lepenski Vir, dar
ºi asupra celor douã relicve ale
Podului lui Apolodor, una pe malul
românesc, la Severin, cealaltã, pe
malul sârbesc (“Traianov most”  -
Podul lui Traian), satul Kostol, loc pe
care Caravana l-a vizitat ºi a fãcut o
documentaþie fotograficã ºi de
informaþie, de la faþa locului.
   Întoarcerea din Serbia a fost mult
devansatã din cauza cozilor imense
la vama Porþile de Fier, situaþie
neplãcutã, care a rãmas nerezolvatã
la nivel oficial înalt de cele douã þãri
vecine, România ºi Serbia

   Duminicã, 7 august, Caravana
culturii a poposit la Deva, judeþul
Hunedoara, fiind primitã în spaþiile de
cazare ale Liceului cu Program
Sportiv CETATE, celebrul loc de
antrenament ºi pregãtire ale loturilor
naþionale de gimnasticã la cel mai

înalt nivel, atletism ºi alte 9
discipline! Un adevãrat creuzet
magic de performanþã sportivã, prin
care ne-a condus dl director Adrian
Liga, o gazdã desãvârºitã, amabilã
ºi curtenitoare.

Seara, a urmat un spectacol în
Piaþa Arres, spaþiu
neconvenþional, cu poezie,
muzicã, dans în care s-au prins ºi
parte din cei prezenþi în public.
   Ziua urmãtoare, 8 august, Caravana
a mers la sediul firmei CHINGI
EXPERT, la doar câþiva kilometri de
Deva, unde s-a prezentat un program
poetico-muzical în beneficiul
angajaþilor firmei ºi a unui grup de
copii de la un centru de plasament
din apropiere, îngrijit de bisericã,

sponsorizat ºi de firma-gazdã
a evenmentului.
  Dupã douã zile în judeþul
Hunedoara, Caravana a mers la
Sighiºoara, unde s-a întâlnit cu
un grup de creatori din judeþul
Mureº, în frunte cu dl Nicolae
Bãciuþ, binecunoscut poet ºi
critic literar, preºedintele
Direcþiei de culturã, culte ºi
patrimoniu cultural naþional a
judeþului Mureº, cu dna
Andrada Tcacenco, poet ºi
solist liric, cu alte personalitãþi
ale vieþii literare ºi jurnalistice
locale. Seara, dupã prezentãri
de reviste, cãrþi, micro-recitaluri
poetice, muzicale ºi mesaje de

prietenie ºi de fondamentare a unor
noi proiecte culturale, s-a  încheiat
cu o agapã agrementatã cu muzicã,
dans, ºampanie ºi promisiuni de
continuare a proiectului.
   Coordonatori - Marian Bãrãscu,
responsabil general, Dan ªalapa,

zona Mehedinþi, Mihailo
Vasilievici, Kladova, Serbia, Dorel
Cuiava, Deva, Hunedoara, Andrada
Tcacenco, Sighiºoara.
   Brelocurile-simbol ale acestei ediþii,
constând într-o discretã bandanã
tricolor, purtatã fie ca broºã, ori agrafã
de piept, lavalierã, banderolã de braþ
etc au fost realizate de Ana Chiþulescu,
meºter popular.
  Participanþii întâlnirilor severinene
au primit diplome realizate cu
sprijinul Centrului cultural “Nichita
Stãnescu”, ca ºi afiºele acestei ediþii
internaþionale, prima de acest fel din
tânãra experienþã a proiectului.
   Parteneri media: Obiectiv
mehedinþean, Curierul Drãgãneºtilor.

D.D.S.
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Hramul acestei parohii a început
din seara zilei de 6 august, atunci
când a fost sãvârºitã slujba Vecerniei
unitã cu Litia în cinstea Sfântului
Dorotei. S-a îndãtinat ca în fiecare
an, în duminica de dinainte de 13
august - zi în care este pomenit
Sfântul Dorotei din Gaza - sã fie
serbat Hramul bisericii de pe Calea
Hinovei din localitatea ªimian.

În dimineaþa zilei de duminicã,
programul liturgic a continuat
începând cu ora 8:00, când a fost
sãvârºitã Utrenia, iar începând cu ora
9:00 a fost sãvârºitã Sfânta Liturghie
de cãtre Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
înconjurat de un sobor de preoþi ºi
diaconi. Din sobor a fãcut parte ºi
preacuviosul Pãrinte Arhimandrit
Gherasim Armulescu - stareþul
Mãnãstirii Topolniþa ºi pãrintele
Adrian-Antonie Olarean, Consilierul
Administrativ al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei ºi Parohul
Catedralei Episcopale din Drobeta
Turnu Severin. Rãspunsurile liturgice
au fost oferite de cãtre psalþi ai
Catedralei severinene.

Biserica cu hramul „Sf. Dorotei din

Biserica “Sfântul Dorotei din Gaza” din localitatea ªimian, judeþul
Mehedinþi ºi-a cinstit ocrotitorul spiritual duminicã, 7 august 2022

Gaza” gãzduieºte de la
hramul din anul 2021 o copie
a icoanei Maica Domnului-
Pantanassa, realizatã de
pictorul bisericesc Costel
Olarean, cel care a început
lucrarea de înfrumuseþare cu
veºmântul picturii al acestei
biserici. Icoana înfrumu-
seþeazã sfântul locaº pentru
a fi mijlocitoare pentru toþi cei
ce vor îngenunchea, în
rugãciune, în faþa ei.

În cuvântul de învãþãturã
rostit, Ierarhul mehedinþean
a tâlcuit pericopa
evanghelicã din duminica a
VIII-a dupã Rusalii, pericopã ce
vorbeºte despre minunea înmulþirii
pâinilor pentru cinci mii de bãrbaþi în
afarã de femei ºi copii. De asemenea,
ierarhul a pus la inimile credincioºilor
prezenþi douã pilde folositoare de
suflet. În finalul cuvântului Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a mulþumit pãrintelui
secretar eparhial Daniel Vãtuiu,
parohul bisericii din Calea Hinovei -
ªimian pentru realizãrile sãvârºite în
aceastã parohie ºi mai cu seamã
pentru frumoasa lucrare de

înfrumuseþare a bisericii cu picturã
desfãºuratã aici în aceastã parohie.

În continuare, Pãrintele Daniel
Vãtuiu, secretarul eparhial al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei,
parohul acestei biserici, a vorbit
despre importanþa acestei zile, când
toatã comunitatea a participat la
Sfânta Liturghie de hram. De
asemenea, pãrintele a adus
mulþumire lui Dumnezeu ºi
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim
pentru misiunea încredinþatã acum
cinci ani ca preot paroh al acestei
parohii, dar ºi pentru misiunea
încredinþatã în data de 1 august
2022 când a fost numit în postul de
Secretar Eparhial al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei. La final a
mulþumit domnului pictor Costel
Olarean pentru frumoasa picturã ce
împodobeºte aceastã bisericã, la
momentul actual în proporþie de
80%, dar ºi tuturor sprijinitorilor

acestei biserici fãrã de care nu s-ar
fi putut realiza lucrãrile demarate la
împodobirea ºi înfrumuseþarea cu
picturã a acestei biserici. Pãrintele
paroh Daniel Vãtuiu a încheiat
cuvântul sãu îndemnând
credincioºii prezenþi sã participe în
numãr cât mai mare la Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie precum au
venit în aceastã zi de hram.

La eveniment au fost prezenþi pe
lângã credincioºii acestei parohii ºi
autoritãþi locale.

Piatra de temelie a bisericii
parohiei Calea Hinovei din comuna
ªimian, judeþul Mehedinþi a fost
pusã în luna mai 2009, în anul 2011
a fost sfinþit paraclisul de la
demisolul bisericii, iar biserica a fost
sfinþitã în data de 9 septembrie 2017,
datã la care a fost hirotonit ºi instalat
actualul Paroh al acestei Parohii,
Pãrintele Daniel Vãtuiu.

Pr. Marian Alin Giginã

Dupã absolvirea Universitãþii
Naþionale de Apãrare “Carol I”
Bucureºti, sublocotenent Popa
Valentin Cristian a fost repartizat la
Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Mehedinþi. Începând de luni 8 august
a.c., tânãrul în vârstã de 22 de ani
s-a alãturat colectivului de ofiþeri al
unitãþii, fiind repartizat la  Biroul de presã al IJJ Mehedinþi

Ofiþer repartizat la Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi

Compartimentul Administrare
Patrimoniu Imobiliar ºi Protecþia
Mediului. Comanda unitãþii ºi
colegii i-au urat “bun-venit” ºi l-au
asigurat de tot sprijinul în activitatea
pe care o va desfãºura.
   Integrare uºoarã ºi mult succes
în cariera militarã!
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Organizatorii acestui eveniment
au fost Primãria ºi Consiliul Local

Festivalul  Naþional  Concurs de Folclor “Ponoare, Ponoare” 2022
Aladin Georgescu, preºedintele Consiliului judeþean Mehedinþi a înmânat Marele Premiu

Ponoarele ºi Consiliul Judeþean
Mehedinþi, prin Centrul Cultural

În perioada 6-8 august, în comuna Ponoarele a fost organizatã a XVI-a
ediþie a Festivalului Naþional Concurs de Folclor, „Ponoare, Ponoare”. 

“Nichita Stãnescu”.
Obiectivele principale ale
festivalului  sunt descoperirea de
noi talente, valorificarea
potenþialului cultural al zonelor
reprezentate de concurenþi ºi
conservarea folclorului românesc.
Acest lucru se întâmplã deja, nu
numai la Ponoarele ci ºi la Baia
de Aramã, unde are loc un alt
festival în luna august, tot aºa de
mare tradiþie, ºi care pune în
valoare Mehedinþiul de la munte.

Trofeul Festivalului a plecat în
judeþul Olt, marea câºtigãtoare
fiind Nicoleta Crisante,
desemnatã de cãtre juriul,

prezidat de Niculina Stoican ºi de
publicul spectator.

Domnul Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi a înmânat Marele Premiu
câºtigãtoarei, Nicoleta Crisante, care a
apreciat  “felicit pe toþi câºtigãtorii ºi
participanþii Ediþiei a XVI-a a
Festivalului Naþional de Folclor
“Ponoare, Ponoare”, un concurs
important în calendarul evenimentelor
de profil ºi care, de la an la an, devine
tot mai apreciat.

Ne dorim ca valorile autentice sã
intre în conºtiinþa celor tineri ºi sã fie
promovate de artiºtii mehedinþeni
reprezentativi, iar astfel de evenimente
sunt un prilej bun de a îmbina educaþia,
cultura ºi folclorul ºi de ce nu, sã ne
bucure sufletele, nouã, celor care
participãm în calitate de spectatori!

 G. P.

Peste 50 de copii au avut ocazia
sã participe la o prezentare a
tehnicii de intervenþie ºi a
accesoriilor din dotarea ISU

Pompierii mehedinþeni din nou alãturi de elevi
Cadrele ISU Mehedinþi au fost prezente joi, 04 august a.c., în

mijlocul copiilor participanþi la proiectul “ªcoala de varã”,
demarat de Muzeul Regiunii Porþile de Fier.

Mehedinþi, dar ºi la o sesiune
informativã în domeniul situaþiilor
de urgenþã.

Momentul preferat al copiilor a

fost “punerea în practicã”. Cei mici
au putut urca în cabina
autospecialei de stingere ºi au
„testat” echipamentele din dotare,
pompierii explicându-le paºii pe
care îi urmeazã în cazul producerii
unei situaþii de urgenþã. Punctul
culminant al întâlnirii a fost
demonstraþia de folosire a
pistolului de refulare a apei, urmat
de aplauzele micuþilor emoþionaþi.

La acþiune au participat ºi
pompieri din cadrul Serviciului
Pregãtire pentru Intervenþie ºi

Rezilienþa Comunitãþilor care le-au
prezentat elevilor pericolele la care
se pot expune din neatenþie sau din
joacã, dar ºi reguli de urmat în

situaþia producerii unor incendii
sau cutremure, fiindu-le distribuite
pliante cu informaþii preventive.

 Acþiunile educative în domeniul
situaþiilor de urgenþã desfãºurate
de salvatori, au fost menite sã le
aducã în atenþie copiilor
misiunile îndeplinite de
pompierii profesioniºti.

Întâlnirea a fost un prilej de
bucurie, atât pentru copii, care au
fost entuziasmaþi sã fie mai aproape
de cei care se luptã cu flãcãrile,
cât ºi pentru pompieri, care le-
au arãtat cum decurge o zi din
viaþa unui salvator.

COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (47)
   Regula de aur a politicii este sã
promiþi orice ºi sã nu te þii de cuvânt
decât atât cât poþi, iar când nu poþi, sã
promiþi, din nou cã vei face, ºi tot aºa!
Un fel de lungeºte-mi, Doamne, zilele,
cã de zile duc eu lipsã! Omul, în
general, este sclav al promisiunilor,
poþi sã nu-i dai nimic, sã-l laºi în drum
în mijlocul nopþii, sã-l flãmânzeºti o
sãptãmânã, sã-l þii dezbrãcat la minus
10 grade Celsius, câteva ore bune,
orice, zic, dar dã-i o promisiune, ceva:
cã-i vei repara instalaþia electricã cu o
echipã de nemþi, pe banii lor, cã-i vei
asfalta drumul ce trece direct din
sufragerie prin bucãtãrie, la panoul
electric, cã-i vei prepara mâncarea de
peste o sãptãmânã cu Master Chefi,
ãia, de la televizor, cã-i vei da o blanã
de nurcã soþiei ºi una de raton lui, dacã
vor reuºi sã rabde încã o iarnã, douã
în frig, etc etc..
   Dincolo de glumã, este un adevãr:
cã ne lãsãm amãgiþi de cei pe care
ni-i perindã pe ecrane ºi prin  articole
de ziar ºi prin fotografii de prima
paginã diverºi proprietari de organe
media sau alte surse de informare/
deformare. ªi de la promisiune la
minciunã via ipocrizie nu este un pas,
este o literã, o silabã, o respiraþie!
   Domnul Mugur Isãrescu ne invita,
pe fondul accentuãrii crizei economice
ce se profila prin aprilie, sã ne cam
pregãtim în acest sens, pentru grãbirea
instalãrii zen-ului în noi, sã bem câte
un ceai de tei, cã dumnealui îl bãuse
cu dl Rãdulescu, cel din conducerea
BNR alãturi de domnia-sa.
<<Guvernatorul Bãncii Naþionale a
României (BNR) a îndemnat, joi (luna
mai, 2022 - n.n.), la calm, vorbind
despre „discuþiile care nu se mai
terminã cu inflaþia ºi exagerãrile”,
spunând cã ar trebui „sã mai bem
câte un ceai de tei”. Declaraþiile sale
vin în contextul în care inflaþia a ajuns
în aprilie la aproape 14%, cel mai
mare nivel din ultimii 17 ani, iar
dobânzile sunt la maximul ultimului
deceniu>>, zicea preopinentul,
conform  Economedia.ro.
   Ca sã ne amintim mai bine, mai
iacãtã un fragment din acelaºi articol:
<<Guvernatorul BNR a mai declarat
cã „putem sã ne consolãm” cu faptul
cã România nu mai are cea mai mare
inflaþie din Europa. „Avem 7-8 þãri

înaintea noastrã, inclusiv din zona
euro. ªi Bulgaria are inflaþie mai
mare. (…) N-au deficitele fiscale pe
care le are Romania”, a afirmat
Mugur Isãrescu.>>. Aceste declaraþii
calmante surveneau pe fondul pe care
în sãptãmâna aceea de la începutul
lunii mai 2022, BNR majorase
dobânda cheie de la 3% la 3,75%,
deºi analiºtii economici prevesteau
o creºtere chiar de un punct
procentual, vizavi de  accelerarea
cam fãrã frâie a inflaþiei.
   Ei, bine, îndemnul la calm pe bazã
de ceai de tei al dlui Isãrescu s-a
dovedit apã de ploaie, pentru cã
bancile au… mirosit momentul
înmulþirii fondurilor proprii ºi au
crescut dobânile la greu, ceea ce a dus
la o prãbuºire a puterii de cumpãrare,
la sãrãcie cu lustru a populaþiei
îndatorate cãtre aceste instituþii de
credit! Zilele trecute, dl Isãrescu a
revenit asupra ceaiului, ºi s-a zburlit
la bãnci, cum cã “au cam sãrit calul”.
Nu ni s-a precizat exact, ca în
primãvarã, când reþeta ceaiului a fost
fãrã dubii, de tei, acum, însã, la ce fel
de cal s-o fi referit dl guvernator?
Calul de la ºah, cã ne cam þin bãncile
într-un fel de ºah-mat permanent. Sau
la calul de lemn al copiilor, cã prea ne
cred daþi în mintea copiilor pe toþi,
onor, finanþiºtii bancari. Sau, poate,
la vreunul din caii verzi pe pereþi, la
care ne îndeamnã sã visãm oricare
bancher când ne explicã dobânzile
împrumuturilor. Ori la calul bãlan, la
calul bãlan, alã cu ºaua verde, unde-
ºi beau salariaþii creditele ºi haiducii
împrumuturilor dobânzile la dobânzi.
Sau o fi vorba de calul troian, bãgat
în viaþa noastrã de sistemul bancar ºi
care bate nebuneºte din copitã la orice
creiþar datorat ºi nerambursat la timp!
   În rest, educaþia financiarã a elevilor,
a studenþilor, a populaþiei ºi a
debitorilor se face cu succes, an de
an, semestru de semestru, credit de
credit ºi ceai de ceai, cu ce ai ºi cu ce
n-ai, cã dacã ai, dai, iar dacã nu ai, nu
dai, cã nu poþi sã dai ce nu ai, ºi nici
nu poþi sã bei un ceai, dacã nu ai tei,
chiar de te-i face luntre ºi punte din
lemn de tei, cã-i de ajuns un mugur
de nervi sã ai, dar sã te calmezi cu dl
Rãdulescu la o ceaºcã de ceai!

D. COVID

Marea dramã a omenirii nu este nici covidul ºi nici ciuma. Nu este
nici HIV ºi nici mãcar un rãzboi. Toate sunt depãºite, ca intensitate
ºi consecinþe, de imensa, fabuloasa, de nepãtruns prostie. Oamenii
devin, pe zi ce trece, mai proºti.

Nu ne tâmpim pentru cã mâncãm soia sau, dimpotrivã, prea multã
carne, ci pentru cã am aruncat toatã înþelepciunea omenirii la gunoi
apoi i-am dat foc, nu de alta, dar trebuie sã salvãm planeta. Nu o
vom salva. Suntem prea mulþi ºi, desigur, prea proºti; cât timp nu ne
putem salva pe noi înºine, cum am putea avea grijã de biata planetã.
E incredibil cum prostia a devenit pandemicã, reuºind sã distrugã în
câþiva aniºori tot ce a clãdit ºi creat omul mai de preþ.

Generaþia decreþeilor, cea care a crezut cã poate schimba lumea
din temelii, cu Dumnezeu alãturi, va pleca în curând, lãsând în urma
sa un ultim ºi de neacoperit gol. Suntem ultimii care am devorat,
ascunºi sub plapumã, furând luminã de la o lanternã prãpãditã,
cãrþile copilãriei. Cu foi rupte de atâtea recitiri, ºtiam pe de rost pasaje
întregi din “La Medeleni” ºi, deºi nu era cazul, replicile lui Scarlett...

Suntem ultimii care am scos din minþi strãzi întregi cu strigãte de
“nenea, ne daþi mingea” ºi “tanti mama lui Arpi, vine Arpi jos?” cu joaca
pânã noaptea târziu, când acasã ne aºtepta fie o scatoalcã, fie o urechealã,
dar, inevitabil, cãldura insuportabilã a locuinþelor devenite, în toiul
vacanþei de varã, adevãrate cuptoare cã, de, nu ºtiam nimic de reabilitare.

Plecãm încet ºi, odatã cu noi, dispare acel “sãrumânaaaaa” aruncat
cu putere oricãrui cetãþean întâlnit pe scara blocului, cunoscut sau
nu. Azi e suficient sã arunci un “bunã” din vârful buzelor þuguiate,
cu ochii daþi artistic pesta cap, în genul “ce favoare îþi fac, bro...”

Pleacã în curând generaþia ce asculta, alãturi de pãrinþi, ascunºi
în colþul bucãtãriei, “Europa liberã” cu urechea lipitã de un radio
prãpãdit, ce hârâia ca un bolnav tbc-ist, înþelegând, pe cât se putea,
cã trãia într-un non sens care azi (ce oroare) începe sã parã, de-a
dreptul frecventabil. Am fost copiii deprinºi cu respectul, maturizaþi
înainte de vreme, aruncaþi în apã fãrã sã ºtim sã înotãm, cã “doar aºa
poþi rãzbi”, auzeam þipând de pe marginea bazinului...

Am fost adolescentele leºinate de emoþie cã ne-am pupat la
reuniune cu vreun drãguþ cu un an mai mare, sperând în tainã la un
dans mai lent, feriþi eventual de ochii lui dirigu... Mi-e tot mai greu
sã înþeleg lumea în care trãiesc ºi pun asta pe seama faptului cã azi
cartea a devenit un moft penibil ºi demn de dispreþ. Cã a fi educat ºi
cu un minim de cãrþi citite este doar o manifestare a unei slãbiciuni,
în minþile netede ale celor care decid soarta lumii.

Am devenit o adunãturã de bipezi cu ochii þintiþi în niºte aparate
obsedante, care fac dovada statutului social. Am devenit niºte biete
marionete ale unor indivizi la fel de proºti precum cei care, cândva,
erau trecuþi în clasa a cincea doar de milã. Planeta întreagã este
condusã de cei care nici sã copieze corect nu erau în stare.

Iar noi suntem în top... ªi asta pentru cã nu ne pasã de nimic. Nu
ne pasã de mizeria din jurul nostru pentru cã nu ne pasã de mizeria
din noi. Devenim din ce în ce mai limitaþi, sfârºind, probabil, prin a
emite sunete guturale, aºteptând rãspunsul din telefon. Vom deveni
maimuþe ce ºtiu sã tasteze. Pe mãsurã ce prostia se înscãuneazã,
transformãm în bãºcãlie tot.

Pentru cã nu mai citim, ne lãsãm influenþaþi de indivizi
fundamental idioþi, dar care ºtiu sã mintã ºi sã fie vocali, sã ne
promitã ultimul telefon sau cea mai bunã variantã de laptop. Am
ajuns mult mai jos decât votanþii pentru o gãleatã de plastic ºi
pentru asta nu e Europa de vinã. Ne batem joc de þara asta zi de zi,
de trecut ºi de oamenii care au murit ca noi sã putem sã ne îndopãm
cu pizza ºi Coca Cola.

Invazia proºtilor, sfârºitul umanitãþii!

 Continuare în pag. 11
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Romanul „Planeta maimuþelor”,
al lui Pierre Boulle (1968), una
dintre celebrele referinþe în
literatura ºi filmul science-fiction ne
teleporteazã cu câteva decenii în
urmã, când astronautul Leo
Davidson se prãbuºeºte cu nava pe
care o pilota pe o planetã stranie,
unde maimuþele sunt stãpâne, iar
oamenii sclavi. Aceasta era ideea
care dominã romanul ecranizat sub
regia lui Tim Burton în filmul cu titlu
omonim care, la vremea vizionãrii,
a ºocat spectatorii. Sã fi fost un
semnal de alarmã timpurie pe care
oamenii nu l-au tratat cu atenþia
cuvenitã? Se pare cã da.

„La nivel global «cãrþile sunt
fãcute»! Oamenii ãºtia sunt prea
deºtepþi ºi prea puternici!...”

Astãzi „maimuþele” despre care
Anghel Ruginã ne avertiza au ajuns

„Planeta maimuþelor”

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

stãpânii lumii: „Dragii mei, lumea
asta este condusã de un fel de
guvern mondial […]. Oamenii
ãºtia deþin puterea absolutã pe
planetã. În afarã de accesul imediat
la toate resursele economice ºi la
cele mai recente descoperiri
tehnico-ºtiinþifice, multe þinute în
secret, au la dispoziþie, în toate
þãrile lumii, institute de cercetãri
psiho-sociologice, cu ajutorul
cãrora þin sub control toate
popoarele planetei. […] Practic toþi
conducãtorii statelor importante
ale planetei sunt «aleºi» cu
«binecuvântarea» acestui «Grup»,
ºi toþi cei aleºi nu fac altceva decât
sã punã în practicã „directivele»
trasate de acesta.[…] Am interesul
ca poporul meu sã afle... Sã afle ºi
sã înþeleagã! Sã înþeleagã cã la nivel
global «cãrþile sunt fãcute»!
Oamenii ãºtia sunt prea deºtepþi ºi
prea puternici!...”[1].

În prezent (re)trãim întâmplãrile
din filmul „Planeta maimuþelor”[2]
nu virtual, ci „pe viu”. Maimuþele
dominante actuale au mãºti
umanoide ºi pun în practicã nu
„teoria conspiraþiei”, ci planul de
depopulare care nu mai poate fi
negat. Unele pot fi vãzute în
imaginea care însoþeºte rândurile
de faþã, însã „Bilderbergii

GloboCap” au numeroase
„maimuþe” deja înºurubate
pe post de ºefi de state ºi
guverne în majoritatea
þãrilor Uniunii Europene, în
SUA, Australia, Canada,
Noua Zeelandã, Franþa,
Germania, Austria, Italia,
U.K.…

Sunt ºi state rebele care
încearcã sã-ºi pãstreze
suveranitatea ºi demnitatea
naþionalã: Spania,
Portugalia, Serbia, Ungaria,
Polonia, Grecia… N-am
menþionat în nicio „tabãrã”
România pentru cã România
nu mai este þarã, ci o
colonie corporatistã suprasaturatã
de baze militare ºi potere strãine
gata oricând nu sã-i apere pe
români, ci sã tragã în plin în ei în
caz de revoltã. Puþinii oºteni aflaþi
încã sub Tricolor sunt „expulzaþi”
pe post de jandarmi pe alte
coclauri cu care România nu are
nici în clin nici în mânecã. Ce-au
cãutat în Afganistan? Dar în
Kosovo? Dar…

De ce nu-i pãstrãm lângã noi,
aici, acasã? Ei sunt fraþii ºi copiii
noºtri nu hoardele americane,
belgiene, franþuzeºti, italiene ºi de
care or mai fi? Gem strãmoºii.

N.A.T.O., GO HOME! sau unde
vreþi voi, nu aici! Când plecaþi, luaþi
ºi slugile-otrepe autohtone, luaþi-i
cu voi pe preºedinte, guvernul ºi
trei sferturi din parlamentari.
Cetãþenilor ai României, dacã vreþi
sã supravieþuim, cereþi RoExit!

Trãiascã România liberã!
Aranjament grafic - I.M.
— — — — — — — —

[1] https://www.art-emis.ro/analize/
stapanii-lumii - 16 iunie 2012.
[2] https://topfilmeonline.biz/
planeta-maimutelor-2001-online-
subtitrat-in-romana/

În perioada 08 - 10 august
a.c., poliþiºtii  din cadrul
Compartimentului Analiza ºi
Prevenirea Criminalitãþii ºi Biroului
Siguranþã ªcolarã au desfãºurat
activitãþi de prevenire în domeniul
traficului ºi consumului de

Prevenirea consumului de droguri

substanþe interzise în rândul
tinerilor, în cadrul campaniei
„Dincolo de aparenþe”, în
municipiul Drobeta-Turnu Severin.
   Scopul acþiunii: creºterea
gradului de conºtientizare a
cetãþenilor, cu precãdere a tinerilor,

cu privire la riscurile ºi consecinþele
asociate traficului ºi consumului de
substanþe interzise.
   În cadrul activitãþii s-au purtat
discuþii cu tinerii despre riscurile
asociate consumului de substanþe
psihoactive, dar ºi consecinþele  Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

sale: adoptarea unor compor-
tamente distructive, alterarea
relaþiilor cu familia ºi prietenii,
efecte nocive asupra sãnãtãþii
etc.,  fiind transmise recomandãri
preventive.
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Occidentul schimbã foaia cu
Ucraina. Îi aduce acuzaþii pentru
atacurile josnice asupra unor obiective
civile. Zelenski a pus civilii în pericol
- prin stabilirea unor baze militare în
ºcoli ºi spitale ºi prin lansarea unor
atacuri din zone populate, a acuzat
Amnesty International. Rãzboiul lui
Zelenski va lua curînd o turnurã
neaºteptatã. Lumea lui Zelenski se va
prãbuºi peste el la o pocniturã din
deget. Nu mai e mult ºi nebunii
octogenari ai lumii se vor descotorosi
de Zelenski cît ai zice peºte. Ca de Boris
Johnson ºi de Mario Draghi. Dupã ei,
de acei lideri de cîrpã ai statelor, inutili
în „Marea resetare”. Mai ºmecheri,
crezîndu-se, acum, soldaþii
octogenarului bolnav ºi neputincios
Biden poartã luptele prin intermediul
altor state. Aratã lumii cã pot rezista
pe mai multe fronturi. Motiv pentru
care, SUA îºi mutã tehnologia militarã
de top în zona Chinei, uitînd un lucru:
China joacã pragmatic, încrezãtoare în
atuurile sale, fiind laboratorul ºi
producãtorul lumii, iar izolarea Chinei
ar aduce o crizã uriaºã, pe lîngã care,
toate crizele de pînã acum ar fi niºte
jucãrii. Nici mãcar maºini nu pot face
SUA ºi Europa fãrã cipurile made în

„ªtiinþa dezastrelor”

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

China. Chinezii pot bloca toatã
economia lumii în douã-trei luni. Dacã
SUA renunþã la importurile masive din
China se va împuºca singurã în
picioarele de lut. Rãzboiul cu Ucraina
este un joc diabolic al SUA contra
Rusia, care a scãpat de sub control. În
toate rãzboaiele, America s-a bazat pe
o ideologie a minciunii, care, la un
moment dat, o va prãbuºi. Din cauza
lãcomiei fãrã margini, e posibil sã
asistãm la înfrîngerea unchiului
Sam, la îngenuncherea sa în faþa
uriaºului furnicar chinez.

Sau, poate, pe sub masã, pe la
spate, avem în aceastã mutare o
înþelegere cu SUA, prin care China
îºi va lua înapoi Taiwanul, pe numele
oficial, Republica Chinezã. În tot acest
timp nebunii octogenari ai lumii
ridicã castele de nisip pe un val ºase
pandemic. Treaba e foarte urîtã în
mintea lor! A cãpãtat þeluri diabolice!
Odatã ce au apãrut roboþii ºi
inteligenþa artificialã, oamenii nu mai
pot fi susþinuþi energetic ºi alimentar,
îºi spun aceºti nebuni în concilii ºi
conclave secrete. Iatã de ce consider
cã nebunii de la Davos care
terorizeazã lumea trebuie sã
foloseascã prezervativul pentru creier.
Aceºti nebuni iresponsabili mintal,
dar responsabili de genocidul
planetar, bine plãtiþi pentru munca
murdarã, anunþã cã viitorul omenirii
e ameninþat de virusuri mult mai
contagioase, care se vor multiplica
mai rapid. Adicã, vor fi multiplicate
pe lamelã, vor avea „enter” ºi trimitere
sigurã spre state þintã. Vor fi, de fapt,
maºini de luptã.

Cînd au fost vreodatã în istorie atîtea
dezastre la un loc, ca în aceºti ultimi

ani? Începînd cu „gripele” -
aviarã, porcinã, mexicanã,
AH1N1-, cinci valuri
pandemice ºi al ºaselea, în
zare, rãzboiul din Ucraina, falsa
încãlzire planetarã, promovatã
de Greta trãncãneta, seceta
indusã, ca parte a rãzboiului
climatic, boala ficatului la copii,
Variola Maimuþei, toate aceste
rãzboaie duse cu arme
biologice, create special
împotriva omului în cele peste
300 de laboratoare clandestine
ale morþii, la care adãugãm ºi
rãzboaiele pentru caºcavalul
cel mare al companiilor farma,
toate fac parte din „ªtiinþa
dezastrelor”, predatã în cancelariile
octogenarilor nebuni ai lumii, „ºtiinþã”
menitã sã punã la punct, prin
decimare, populaþia globului.

Apropo de variola maimuþei, vedem
cum maimuþa e recurentã. SIDA a fost
rãspînditã de un nebun care s-a
împerecheat cu o maimuþã verde din
Zair. Aºa zic ei! Eu nu cred ºi nici
oamenii de ºtiinþã corecþi. Probabil, în
cazul variolei maimuþei, un nebun s-a
împerecheat cu o maimuþã bolnavã de
variolã, apoi s-a împerecheat cu alt
nebun din breaslã, împrãºtiind
variola la paradele ºi orgiile „pride”.
Poate cã la festivalul sexului de la
Bucureºti se va crea „în direct”
ciuma papagalului sau ebola
marsupialã. Davosul va exulta.

Dacã tot sîntem la capitolul variola
maimuþei, sã-l luãm în cãtare pe
„epidemiologul” Octavian Jurma.
Acesta nu pricepe cã trebuie sã fii
inteligent ca sã înþelegi cã eºti nulitate.
Jurma ar fi trebuit sã dea cu
subsemnatul la tribunal pentru
rãspîndirea panicii, declaraþiile sale
isterice au þinut românii cu sufletul la
gurã în pandemie. Surse media
susþin cã Octavian Jurma nu-i nici
statistician, nici medic clinician, n-
are drept de liberã practicã, n-a avut
niciodatã pacienþi, n-a practicat în
nicio ramurã a medicinii, nefiind clar
dacã e sau nu e medic, însã se întrece
în statistici ºi profeþii despre viitorul
Variolei maimuþei, mai ceva decît
„Comandantul acþiunii”. Din pasiune
pentru diabolic, Jurma pedaleazã pe
Variola maimuþei, ca Iohannis pe

bicicletã. De fapt, Jurma ar trebui sã
le transmitã celor care se
împerecheazã în buzunarul de la
spate cã dacã nu stopeazã uniunile,
vor fi obligaþi sã poarte masca la þeava
terminalã.

Variola Maimuþei este o boala cu
transmitere sexualã doar în
comunitãþile de homosexuali, în
majoritate, cazurile de pacienþi fiind
bãrbaþi relativ tineri, care întreþin relaþii
sexuale cu bãrbaþi, ºi care provin din
oraºele mari ale lumii, unde, în luna
iunie, au fost organizate parade LGBTQ
& Co. Asta afirmã OMS! Dar ce nu
afirmã aceastã dubioasã organizaþie
superstatalã?! O fi ºtiind ceva Jurma
despre festivalul erotic „The Line” sau
„Expo Sodoma Gomora.ro, care se va
desfãºura la Romexpo timp de trei zile
ºi trei nopþi, între 9-11 septembrie
2022, pe un cost de 1.700 de lei de
persoanã. Despre cel mai mare
festival al desfrîului ºi sexului pentru
adulþi din Europa, „elitele” zic cã
„va schimba perspectiva tuturor
asupra divertismentului sexual ºi
erotic, fãrã gen, fãrã constrîngeri,
fãrã orientare sexualã ºi fãrã limite”.
Mã aºtept ca Iohannis ºi Ciucã sã
taie panglica inauguralã!

„Doamne, vino, Doamne, sã vezi
ce-a mai rãmas din oameni!”

În urma protestelor unor
jurnaliºti, se pare cã acest anunþat,
cu trîmbiþe, festival al desfrîului nu
va mai avea loc.

Aranjament grafic - I.M.
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Ne învingem ºi singuri când vine
vorba de politica energeticã a þãrii. Nu
mai este nevoie de vreun rãzboi, sã
dãm banii de pomanã pe
submarine sau pe F16 de acum 40
de ani de prin Norvegia ºi pe care
ãia nu le mai duc la fier vechi. Înainte
picau MIG-urile ruseºti, iar acum vor
pica avioanele F-16 americane.
Oricum nu are cine ce sã obiecteze,
mai ales cã România este în urmã
cu zeci de ani faþã de lumea civilizatã.

Adicã, poate o jumãtate de secol, dacã
ne uitãm la anumite capitole, cum ar fi
autostrãzile ºi strãzile. Pânã acum 30
de ani þara noastrã a folosit cu succes
un sistem energetic pus la punct în
perioada comunistã, dar dezmembrat,
ulterior, an de an de cãtre grupurile de
interese care au fost fundamentate pe
corupþia politiciernilor ºi a
funcþionarilor români.

Nu cred cã este vreo surprizã
asupra modului în care s-au petrecut
lucrurile în þara aceasta în ultimii 30
de ani ºi chiar o sutã de ani de când
existã România. S-a furat de s-a rupt
pentru cã românii nu au fost dãruiþi
ºi cu buni conducãtori. Acesta a fost
ghinionul naþiunii, dupã cum spunea
ºi actualul ºef al statului despre
profesorii care nu au putut sã îºi
cumpere case din meditaþii.

Sistemul energetic românesc s-a

  ªtefan Bãeºiu

Ne învingem ºi singuri
distrus încet ºi sigur ca efect al
incompetenþei, prostiei sau corupþiei.
Am vândut furnizorii ºi distribuitorii
pentru cã aºa ne-au cerut ºefii noºtri
de la UE. Culmea este cã bucãþi din
sistemul de distribuþie românesc au
fost achiziþionate de firme de stat din
Italia, Franþa, Cehia ºi alte þãri. Adicã
statul are voie sã fie parte a sistemului
de distribuþie din þara noastrã, atâta
timp cât nu este românesc. Prostie ºi
corupþie mai mare ca aceasta, nici cã
existã. Avem producãtorii, avem ºi
consumatorii pentru cã ei ne aduc
voturi, dar am rãmas fãrã partea de
mijloc. Lanþul de distribuþie pe care
l-am înstrãinat. România nu are
niciun furnizor sau distribuitor de
energie. Dacã mai avem, suntem în
minoritate în acþionariat. Ei
controleazã preþul la energia
electricã. La fel se întâmplã ºi cu
gazele naturale.

Cum este posibil ca statul sã nu
facã nimic în privinþa preþului la
energie, deºi este acþionar în
continuare ºi deþine 90% dintre
producãtorii de curent electric ºi de
gaze naturale. Preþurile sunt
plafonate, este adevãrat, la 60 - 80
de bani pentru curent ºi la 3,1 lei
pentru metrul cub de gaz pânã la 31
martie 2023. Dar nu spune nimeni
cã lunã de lunã funizorii pot sã punã

un leu în plus la preþ ºi statul le
deconteazã tot, fãrã sã îi punã cineva
sã justifice majorãrile. De exemplu,
populaþia are acum contracte la 6 - 7
lei metrul cub de gaze, iar plafonarea
este la 3,1 lei. Statul deconteazã 3 lei
la fiecare metru cub, în baza plafonãrii
preþurilor. Pare un jaf legalizat al
bugetului de stat. O fi crizã energeticã,
o fi crizã economicã, rãzboi, dar zi de
zi politicienii din România se laudã
cã þara noastrã produce de toate, de
la petrol, gaze, curent electric, fasole,
floarea soarelui, grâu. Dar pâinea se
scumpeºte în continuare. Se
scumpeºte ºi benzina, chiar dacã
preþul barilului de petrol scade de
la o zi la alta.

Nu se întreabã nimeni de ce
România insistã sã îºi închidã
termocentralele pe bazã de cãrbune,
în timp ce statele din Occident insistã
sã le redeschidã pentru a face faþã
crizei energetice ºi economice. Cine
îi mai înþelege pe politicienii români,
decât dacã este vorba de
incompetenþã sau corupþie.

Se întreabã cineva de ce þara
noastrã nu are reglementat domeniul

energetic în niciun fel? Abia recent a
fost adoptatã Ordonanþa privind
decarbonarea care închide
termocentralele pe bazã de cãrbune
pânã în 2030, fãrã sã fie cineva sigur
cã se va pune altceva. Se vorbeºte
de înlocuirea grupurilor pe cãrbune
cu grupuri pe gaze naturale, dar
gazul e tot poluant ºi de unde gaze,
dacã ruºii închid robinetul?

Se întreabã cineva de ce nu avem
o decizie a CSAT cu privire la
declararea sectorului energetic
naþional domeniu de siguranþã
naþionalã? De asemenea, de ce nu
avem pânã la aceastã orã aprobatã
prin lege Strategia energeticã
naþionalã? Ultima este din 2007.
Când vom depinde în mãsurã tot mai
mare de importuri din domeniul
energetic ºi nu vom mai fi
independenþi, atunci putem spune cã
România nu mai trebuie învinsã prin
rãzboi, ci s-a învins singurã. Cineva
zice cã deja importãm o mie de MWh,
cu excepþia perioadelor când merg
eolienele ºi exportãm ieftin. Tot un fel
de corupþie amestecatã cu prostie.
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Acordul comercial va include o uzinã
NuScale cu ºase module, care va crea
iniþial peste 3.700 de locuri de muncã în
S.U.A. ºi România, inclusiv posibile locuri
de muncã din sindicate, cu potenþialul de a
crea 30.000 de locuri de muncã în S.U.A. ºi
România pe mãsurã ce proiectul creºte.
Implementarea tehnologiei S.M.R. va
contribui important la un sector energetic
decarbonizat ºi un viitor net zero.” (Casa
Albã - comunicat, 2 noiembrie 2021). 
   În 2019, „NuScalle Power”a anunþat cã a
semnat un memorandum de înþelegere cu
Societatea Naþionalã „Nuclearelectrica SA”, o
companie energeticã româneascã, pentru a
face schimb de informaþii comerciale ºi
tehnice privind Tehnologia nuclearã
inovatoare „NuScale”. Scopul acordului a fost
de a evalua dezvoltarea, acordarea de licenþe
ºi construcþia unui reactor modular mic
(S.M.R.) „NuScale” pentru o potenþialã soluþie
similarã pe termen lung în România.
„Nu existã nimic mai important decât
securitatea copiilor noºtri”
   În 2019, dupã ce „Nuclearelectrica” a semnat
memorandumul cu compania americanã,
fostul ministru al Energiei, Rãzvan Nicolescu,
a declarat cã România nu trebuie sã meargã
spre instalarea de tehnologii nucleare ce se
aflã încã în fazã de testare/dezvoltare, pentru
cã nu existã nimic mai important decât
securitatea: „Am susþinut ºi voi susþine mereu
cooperarea româno-americanã în domeniul
energetic. Aceastã cooperare poate da multã
substanþã parteneriatului nostru strategic. Cred
cã prezenþa ºi preocuparea companiilor
româneºti pentru a fi la curent cu ultimele
dezvoltãri tehnologice trebuie încurajatã ºi
salutatã atunci când ea existã.Nu voi susþine
însã niciodatã ca în þara noastrã sã se
instaleze tehnologii nucleare ce se aflã încã
în fazã de testare/dezvoltare în cazul în care
se va pune vreodatã o astfel de problemã. Nu
existã nimic mai important decât securitatea
copiilor noºtri.Cred cã dupã ce se construiesc
câteva reactoare de acest fel în þara
producãtoare ºi funcþioneazã o perioadã, ne
putem gândi ºi noi, serios, la aºa ceva”
(Rãzvan Nicolescu, fost Ministru al Energiei)
   De ce România este prima pe

România, cobaiul S.U.A. - „Nu existã nimic mai
important decât securitatea copiilor noºtri” (2)
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 globalist-imperialiste „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).

lista „experimentului” nuclear ºi nu
S.U.A.? 
   În ianuarie 2021, Agenþia S.U.A. pentru
Comerþ ºi Dezvoltare (US-TDA) ºi S.N.
„Nuclearelectrica” S.A. (S.N.N.) au anunþat
acordarea unui grant nerambursabil în valoare
de 1.277.115 dolari pentru finanþarea costului
serviciilor de asigurare a asistenþei tehnice
aferente identificãrii ºi realizãrii unei evaluari
preliminare a unor potenþiale amplasamente
nucleare compatibile cu tehnologiile SMR în
România. Aceastã microcentralã nuclearã nu
va înlocui reactoarele de la Cernavodã, ci va fi
amplasatã în altã locaþie.
   Energia nuclearã este una dintre
alternativele propuse pentru decarbonizare.
Întrebarea fireascã ce se pune este: cât de
sigurã este aceastã tehnologie ºi mai ales
de ce România este prima pe lista
„experimentului” nuclear ºi nu SUA?  Poate
ar fi bine ca subiectul sã fie mai dezbãtut în
România ºi nu transmis prin comunicate de
presã sterile pe diverse site-uri oficiale prin
care populaþia nu prea are interes sã caute.
   „NuScale Power” dezvoltã o nouã centralã
nuclearã cu reactor de apã uºoarã modularã
pentru a furniza energie pentru generarea de
electricitate, încãlzire centralã, desalinizare
ºi alte aplicaþii de cãldurã. Tehnologia
funcþioneazã cu ansambluri de combustibil
cu uraniu slab îmbogãþit bazate pe proiectele
existente de reactoare cu apã uºoarã. Acest
design revoluþionar de reactor modular mic
(SMR) prezintã un „NuScale Power Module”
gata din fabricã, capabil sã genereze 60 MW
de energie electricã folosind o versiune mai
sigurã, mai micã ºi scalabilã a tehnologiei
reactoarelor cu apã sub presiune. Designul
scalabil al „NuScale” - o centralã electricã
poate gãzdui pânã la 12 module de putere
individuale - oferã beneficiile energiei fãrã
carbon ºi reduce angajamentele financiare
asociate cu instalaþiile nucleare de
dimensiunea gigawaþi. „NuScale” are sediul
central în Portland, Oregon[2].

[2] Sursa: https://www.ziarpiatraneamt.ro/romania-
cobaiul-sua-in-construirea-unei-centrale-
nucleare-cu-o-tehnologie-inca-netestata-si-
autorizata-in-europa - 2 oiembrie 2021

La data de 7 august a.c., poliþiºtii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Mehedinþi, alãturi de jandarmi din
cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Mehedinþi,
au desfãºurat activitãþi informative pe linia prevenirii
consumului de substanþe psihoactive ºi mãsuri de ordine
ºi siguranþã publicã cu ocazia Festivalului Naþional de
Folclor “Ponoare, Ponoare”.
   De asemenea, structurile operative din cadrul
Inspectoratului de Poliþie Judeþean Mehedinþi au desfãºurat
activitãþi pe linie rutierã pentru combaterea consumului
de alcool ºi substanþe interzise la volan.
   Prin acest tip de activitãþi, poliþiºtii le-au adresat
recomandãri participanþilor referitoare la prevenirea
consumului de droguri ºi consecinþele acestora asupra
sãnãtãþii, punând accent atât pe influenþa negativã pe care
o poate avea un anturaj nepotrivit, cât ºi pe repercusiunile
consumului de droguri, precum:
• Sub influenþa drogurilor nu îþi poþi aminti cu exactitate
ce ai fãcut, poþi produce accidente;
• Toate drogurile modificã starea ºi funcþionalitatea creierului,
alterând funcþiile normale ale structurii cerebrale;
• Drogurile afecteazã voinþa ºi autocontrolul;
• Drogurile te îndepãrteazã de familie, de ºcoalã, de colegi.
   Astfel de activitãþi vor fi desfãþurate pe întrega perioadã
a vacanþei, dar ºi în zilele urmãtoare.

Activitãþi preventive ºi de
combatere a consumului
de substanþe psihoactive

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

ANUNÞ,

 ABRAXA INTERNATIONAL S.R.L. cu sediul social
în Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Strada Aurora, nr.
3 Clãdire C1, Judeþul Mehedinþi,
solicitã autorizaþie de mediu pentru desfãºurarea activitãþii:
·Fabricarea de furnire ºi a panourilor de lemn - COD
CAEN  1621 pentru punctul de lucru situat în Judeþul
Mehedinþi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Strada
Aurora, nr. 3 Clãdire C1.
   SUGESTII ªI RECLAMAÞII SE PRIMESC LA AGENÞIA
PENTRU PROTECÞIA MEDIULUI MEHEDINÞI, STR. BÃILE
ROMANE NR. 3, de luni pânã joi, între orele 0800 - 1630 ºi
vineri, între orele 0800- 1400

.

Administrator, FRANCESCHINI KARL HERBERTRedacþia Art-emis -  www.art-emis.ro/editoriale
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Pe 31 iulie 2022, a fost
finalizatã ultima etapã de colectare
a datelor de recensãmânt atât prin
deplasarea recenzorilor la adresele
de reºedinþã obiºnuitã a populaþiei
care nu s-a autorecenzat online în
perioada 14 martie - 27 mai 2022,
cât ºi prin colectarea datelor de la
punctele de recenzare fixã.
   Pânã la finalul zilei de 31 iulie,
ultima zi de recenzare, s-au
înregistrat în total 18,15 milioane de
persoane, reprezentând 95,4% din
populaþia rezidentã þintã estimatã a
României la 1 decembrie 2021
(19,02 milioane persoane).
    Dupã încheierea perioadei de
colectare a datelor, conform art. 22
din O.U.G nr. 19/2020, „se realizeazã
asigurarea completitudinii datelor
individuale privind persoanele,
gospodãriile, locuinþele ºi clãdirile.
Aceasta se realizeazã prin imputare
prin metode statistice, din surse
statistice ºi administrative, pentru
acele unitãþi statistice pentru care nu
existã un formular completat cu date,
în conformitate cu metodologia
prevãzutã la art. 9 alin. (4).”
Metodologia de imputare statisticã ce
se va aplica pentru recensãmânt a fost
aprobatã în iulie 2021, de cãtre
Comisia Centralã pentru
Recensãmântul Populaþiei ºi

Comunicat de presã

Încheierea recenzãrii pentru
Recensãmântul Populaþiei ºi

Locuinþelor runda 2021
Locuinþelor (CCRPL2021).
   Primele rezultate ale
Recensãmântului Populaþiei ºi
Locuinþelor runda 2021 (RPL 2021)
vor fi diseminate în cursul lunii
decembrie 2022, urmând ca datele
complete ºi finale sã fie fãcute
publice la finalul anului 2023.
  RPL2021 este primul recensãmânt
din România organizat integral în
format digital, a fost al treisprezecelea
recensãmânt din istorie ºi al patrulea
dupã Revoluþia din 1989. Întregul
proces al colectãrii datelor s-a
desfãºurat cu asigurarea confiden-
þialitãþii ºi protecþiei depline a
informaþiilor.
    Institutul Naþional de Statisticã
mulþumeºte populaþiei României care
a participat în numãr foarte mare la
procesul de recenzare. Aceastã
acþiune s-a desfãºurat în condiþii
optime cu sprijinul Serviciului de
Telecomunicaþii Speciale (STS) care
a oferit suportul tehnic ºi operaþional.
Recensãmântul s-a bucurat ºi de
sprijinul activ al Ministerului
Afacerilor Interne (MAI) precum ºi de
cel al primãriilor.

 În judeþul Mehedinþi recensãmântul
populaþiei ºi locuinþelora fost realizat
în procent de 95,10%.

Peste 15 copii din cadrul
atelierelor GoldenLand s-au bucurat
de vizita pompierilor mehedinþeni ºi
au avut ocazia sã participe la o
prezentare a tehnicii de intervenþie
ºi a accesoriilor din dotare, dar ºi la
o demonstraþie de folosire a
pistolului de refulare a apei.
   Pompierii le-au povestit cum
decurge o zi din viaþa unui salvator
ºi ce paºi urmeazã când aud alarma
de incendiu, în timp ce micuþii au
fost încântaþi sã “testeze”
echipamentele acestora ºi sã urce în
cabina autospecialei de intervenþie.
Momentul preferat al copiilor a fost
“punerea în practicã”, când aceºtia
au mânuit pistolul de refulare a apei
ºi s-au simþit pompieri adevãraþi.
   La acþiune au participat ºi pompieri

Pompierii, prietenii copiilor

Începând cu data de 8

Pensionare la IJJ Mehedinþi

 Biroul de presã al IJJ Mehedinþi

ªi vineri, 5 august a.c., cadrele ISU Mehedinþi s-au aflat în mijlocul
micuþilor, de data aceasta la ºcoala de varã GoldenLand.

din cadrul Serviciului Pregãtire
pentru Intervenþie ºi Rezilienþa
Comunitãþilor care le-au prezentat
copiilor reguli ºi mãsuri de urmat în
situaþia producerii unor incendii,
fiindu-le distribuite materiale
informative alese special pentru ei.
   Cei mici au fost entuziasmaþi ºi
bucuroºi de aceastã experienþã
ineditã ºi au promis cã vor þine cont
de sfaturile pompierilor pentru a
evita pericolele la care se pot
expune din neatenþie sau din joacã.
Acþiunile educative în domeniul
situaþiilor de urgenþã desfãºurate de
salvatori, sunt menite sã le aducã în
atenþie copiilor misiunile îndeplinite
de pompierii profesioniºti.
COMPARTIMENTUL
 INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

maistru militar Cernicã Mihai ºi
plutonier adjutant Bãicuºi Dorel,
trec în rezervã cu drept de pensie.
Cu o vechime de 31 de ani ºi
respectiv 28 de ani în structurile
militare, cei doi colegi, de acum
rezerviºti, ºi-au îndeplinit cu multã
responsabilitate ºi implicare
misiunile încredinþate în cadrul
unitãþii noastre.
   În prezenþa comenzii ºi colegilor
din cadrul inspectoratului, ambii
au primit câte o diplomã onorificã,
fiind felicitaþi pentru rezultatele
obþinute ºi efortul depus în slujba
comunitãþii.

Le dorim o pensie îndelungatã
ºi multã sãnãtate!

august, a.c., camarazii noºtri,

 Biroul de presã al I.N.S.

 urmare din pagina 6
  Viaþa se reduce la cât mâncãm,
ce maºinã cumpãrãm, în ce zonã a
globului ne pozãm pentru a muri
de invidie vecinul de la parter.
   Vom pleca ºi odatã cu noi va pleca
generaþia care asculta Pink Floyd ºi
Led Zeppelin, dar dãdea iama ºi la
filarmonicã ºi operã, îmbrãcaþi la
patru ace, cu muieri ce arãtau ºi se
comportau ca niºte doamne, cu
bãrbaþi cel puþin încãlþaþi corect. Se
vor duce, în curând, ultimele
bastioane ale simplitãþii ºi firescului.
Lãsãm lumea pe mâna celor care au,
totuºi, un scop comun. Viaþa fãrã
Dumnezeu.

Judecãtor Adriana Stoicescu

Invazia proºtilor...
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Ion Vidu (1863-1931) a intrat demult
în conºtiinþa româneascã prin
compoziþiile sale muzicale, prin
succesele pe care le-a avut corul ce-i
poartã numele ºi prin întreaga activitate
culturalã ºi patrioticã.

Nãscut în comuna Mânerãu din
judeþul Arad, fiu de moþ din Apuseni, Vidu
s-a stabilit mai târziu la Lugoj, oraºul de
care-ºi va lega numele pentru întreaga
viaþã. Nu vom insista în rândurile de faþã
asupra biografiei sale, despre aceasta
existând lucrãri de specialitate.
Contribuþia noastrã se bazeazã pe o serie
de mãrturii ale unor foºti coriºti ai lui Vidu,
unice în felul lor, dar revelatoare pentru
înþelegerea profundã a marelui om de
culturã ºi patriotului Ion Vidu. Cercetarea
noastrã a fost fãcutã în anul 1985. Printre
cei care ne-au oferit datele de mai jos,
menþionãm în primul rând pe Constantin
Bogdan (nãscut la 1 dec. 1898) din
Lugoj (str. Împãratul Traian 8) ºi pe
nepoata de fiicã a lui Ion Vidu, Doamna
Lia Benkoczi (str. Ion Vidu 36).

Din amintirile mamei sale, Doamna Lia
îl desemna pe bunicul sãu drept un om
dârz, hotãrât, mândru, gata a intra în
conflict cu autoritãþile în cazul unor
nedreptãþi fãcute lui sau altora. În casa
lui veneau þãrani de la mare depãrtare ºi-
i spuneau pãsurile. El le fãcea jalbe, le
dãdea sfaturi, le însemna pe hârtie
cântecele ºi le punea la suflet gândurile
ºi speranþele. Vidu îi înflãcãra pe românii
cu care intra în contact, asigurându-i cã

Amintiri despre Ion Vidu
într-o bunã zi vor realiza România Mare, cã
într-o bunã zi vor avea parte de dreptate ºi
de libertate. Uneori, soþia sa, Sidonia, se
supãra, vãzând cã þãranii intrã încãlþaþi în
casa lor. Ion Vidu îi replica, aºa cum numai
el ºtia: “- Mãi, fatã, omul acesta a adus în
casa noastrã sufletul sãu ºi pãmântul þãrii!”

La Ion Vidu trãgeau ca la un prieten de
nãdejde oameni politici ºi de culturã din
Transilvania ºi din România. Nicolae Iorga,
George Enescu, Octavian Goga, I. ªt.
Paulian ºi mulþi alþii deveniserã obiºnuiþii
casei. George Enescu ºedea ceasuri în ºir
de vorbã cu Ion Vidu. Când se aºezau la
masã, Enescu îºi punea vioara lângã
farfurie, o mângâia drãgãstos, îºi privea
comesenii ºi le fãcea cu ochiul, glumind:
“- Ea este soþia mea!”

Se mai pãstreazã ºi azi în casa Doamnei
Lia un impunãtor ceasornic cu pendulã,
donat lui Ion Vidu de Corul “Doina” din Tr.
Severin în 1913. Are o emoþionantã
dedicaþie încrustatã.

Constantin Bogdan povesteºte cã a intrat
în corul lui Ion Vidu în 1912. În 1913 a fãcut
un turneu cu corul la Bucureºti. Acolo au
cântat pe mai multe scene ºi au fost
pretutindeni întâmpinaþi cu un entuziasm de
nedescris. Pe scenele bucureºtene se
aruncau multe-multe flori, se scanda prelung
“Trãiascã România Mare!” “Trãiascã fraþii
bãnãþeni!” ºi altele, în timp ce Vidu dirija
cântãri cu profund rãsunet patriotic, precum:
Tricolorul, Hora Unirii, Pe-al nostru steag,
Deºteaptã-te, române ºi altele. Erau
momente de mare vibraþie patrioticã,

momente de nedescris în
cuvinte, care contribuiau la
pregãtirea stãrii de spirit
generatoare a evenimentelor
de mai târziu.

Ion Vidu devenise o
personalitate în Banat, de care
autoritãþile austro-ungare
începeau sã se teamã. Nu
numai turneele sale în
România deveniserã suspecte,
nu numai compoziþiile sale
profund patriotice sau
discuþiile pe care le purta în
particular cu românii deranjau,
ci ºi faptul cã la nunþi ºi-n
adunãri  Ion Vidu, singur sau
cu coriºtii sãi, antrenau mase
mari de români sã cânte
cântece patriotice

(Va urma).

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Principalul eveniment al perioadei s-a desfãºurat vinerea
trecutã, când BNR a decis sã majoreze dobânda de politicã
monetarã de la 4,75 la 5,50%/an.

Creºterea anualã a preþurilor la peste 15% a necesitat intervenþia
BNR. În comunicatul de presã care a urmat deciziei, banca centralã
anticipeazã ca inflaþia „sã cunoascã fluctuaþii minore în trimestrul
III, iar apoi sã intre pe o traiectorie descrescãtoare, gradualã timp
de trei trimestre, dar relativ alertã ulterior, coborând la finele
orizontului prognozei uºor sub punctul central al þintei”.

„ROBOR-ul a cam sãrit calul, s-a dus cam mult dincolo de
ceea ce am întreprins noi cu rata de politicã monetarã”, a afirmat
guvernatorul bãncii centrale cu ocazia prezentãrii ultimului
Raport asupra inflaþiei. Acesta a semnalizat dorinþa BNR ca indicii
ROBOR sã se apropie de valoarea dobânzii de politicã monetarã.

Motiv pentru indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în
lei contractate înainte de mai 2019, sã scadã de la 8,14%,
nivel stabilit la începutul sãptãmânii, la 8,06%. Indicele
la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a coborât de la 8,27 la 8,21% iar cel la 12 luni,
care reprezintã rata dobânzii plãtitã la creditele în lei atrase
la nivel interbancar, a alunecat de la 8,36 la 8,33%.

August a devenit din punct de vedere istoric o lunã în care leul
se apreciazã faþã de euro. La aceasta contribuie încasãrile fãcute
de exportatorii de grâne ºi majorarea intrãrilor de valutã la nivelul
caselor de schimb de la românii care muncesc în strãinãtate ºi
revin în þarã pe perioada concediilor. Leul a profitat de aceºti factori
ºi euro a scãzut marþi la 4,9050 lei, minimul ultimelor 16 luni.

Tendinþa s-a modificat la sfârºitul perioadei dupã decizia
Ucrainei de a opri fluxurile de petrol ruseºti cãtre Ungaria,
Cehia ºi Slovacia, dar ºi a poziþiilor de protecþie luate de
investitori înainte de anunþarea inflaþiei din Statele Unite. În
aceste condiþii, cursul monedei unice a crescut la 4,9132 lei.

Euro a crescut pânã la 1,0247 dolari ºi fluctua la finalul
intervalului în culoarul 1,0202 - 1,0238 dolari, pieþele
aºteptând publicarea datelor referitoare la inflaþia din Statele
Unite. Valoarea acesteia va influenþa pasul cu care va majora
Rezerva Federalã dobânda de referinþã, dupã economia SUA
a creat în iulie 528.000 noi slujbe, în a 19-a lunã consecutivã
în care au fost generate noi locuri de muncã.

Moneda elveþianã a avut o evoluþie uºor apreciativã faþã
de cea unicã, iar cursul a încheiat perioada la 5,0576 lei.

Banca Angliei a anunþat joia trecutã, la finalul ºedinþei
sale de politicã monetarã, majorarea ratei de referinþã la
1,25%, cel mai ridicat nivel începând cu 2009. Totodatã,
a fost specificat faptul cã Regatul Unit ar putea sã intre în
recesiune din trimestrul patru al acestui an, ceea ce a fãcut
ca media sã scadã miercurea aceasta la 5,8083 lei.

Preþul gramului de aur a încheiat intervalul analizat la 277,1595
lei, dupã ce metalul galben s-a apropiat de pragul de 1.800 dolari.

Parteneriatul dintre gigantul financiar BlackRock ºi
platforma Coinbase, anunþat la sfârºitul sãptãmânii trecute,
a influenþat pozitiv evoluþia criptomonedelor.

La sfârºitul perioadei analizate, bitcoin se tranzacþiona în culoarul
22.730 - 23.657 dolari iar ether fluctua între 1.664 ºi 1.777 dolari.

Analiza cuprinde perioada 3 - 10 august.

BNR a majorat
rata de referinþã la 5,50%

 Radu Georgescu
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Eforturile tale se îndreaptã în aceastã sãptãmânã cãtre
sufletul tãu. Este o perioadã bunã de a-þi croi noi planuri
de viitor, de a face curãþenie în toate tipurile de relaþii, dar
mai ales de a te gândi pe îndelete la ce îþi doreºti cu
adevãrat. Profitã de îndemnurile astrelor de a-þi reconfigura
drumul vieþii. În zilele de 11 ºi 12 august, cariera ºi relaþiile
cu ºefii sunt destul de rãscolite. Relaþiile colegiale sunt
conflictuale. Fii prudent, nu îþi divulga intenþiile ºi bazeazã-
te doar pe forþele tale. Prietenii ºi protectorii te pot sfãtui
de bine. Existã multã confuzie ºi iluzie în acest segment
de viaþã. Evitã pe cât posibil consultaþiile, analizele
medicale ºi intervenþiile chirurgicale, mai ales în a doua
parte a sãptãmânii. În ultimele zile, dorinþa de retragere
din cotidian va fi la cote înalte.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În primele zile ale sãptãmânii se va face remarcatã
la tine dorinþa de rafinare sufleteascã. Vizionarea
pieselor de teatru, ascultarea concertelor de muzicã,
lecturarea unei cãrþi deosebite sau participarea la
seminarii cu teme spirituale îþi pot fi de mare folos. Te
poþi gândi la cãlãtorii în strãinãtate sau la studii pe
termen lung. Zilele de joi ºi vineri îþi aduc în atenþie
cariera ºi imaginea ta în ochii celorlalþi. Sunt posibile
discuþii aprinse cu un ºef. Nemulþumirile existente în
carierã te vor duce la ideea de a-þi schimba domeniul
profesional. În relaþii se pare cã oscilezi între prieteni
ºi persoana iubitã. Acest balans te poate obosi destul
de mult ºi îþi poate strica relaþii bune. La finalul
sãptãmânii se întrezãresc agape alãturi de cei dragi.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Debutul sãptãmânii îþi aduce în atenþie taxele,
impozitele, relaþiile cu instituþiile financiare sau
chestiuni legate de moºteniri. În funcþie de caz, poþi
întâmpina dificultãþi în semnarea unor documente sau
poþi descoperi ceva nereguli. Sunt aspecte pasagere
ce se pot rezolva cu prudenþã ºi discernãmânt. Pe 11
ºi pe 12 august, relaþiile cu strãinãtatea sunt în prim-
plan. Sunt vizate cãlãtoriile sau studiile pe termen lung.
Bine ar fi sã reþii ºi sã aplici sfaturile ºi îndemnurile
primite de la prieteni, mai ales de la femei. Spre
sfârºitul sãptãmânii, astrele îþi trimit provocãri în zona
carierei ºi a imaginii în ochii celorlalþi. Existã forfotã
în domeniul profesional, conflicte, dar ºi posibilitãþi
de avansare socialã. Sunt posibile invitaþii la
evenimente sociale deosebite, ce te vor ajuta în viitor.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile parteneriale ºi colaborãrile îþi deschid
sãptãmâna. Sunt momente bune de a rezolva diverse
animozitãþi cu patenerul de viaþã sau de a rediscuta
etapele unui proiect. Zilele de joi ºi vineri îþi aduc în
atenþie chestiunile financiare ce vizeazã banii ºi
bunurile altora. Este vorba despre taxe, impozite, datorii
de orice fel, dar ºi aspecte legate de partaje sau
moºteniri. Existã persoane în jurul tãu care te sfãtuiesc
la capitolul bani ºi vegheazã atent asupra finanþelor
tale. Este posibilã îmbunãtãþirea poziþiei sociale. Spre
sfârºitul sãptãmânii, astrele te sfãtuiesc sã te ocupi de
relaþiile cu strãinãtatea sau de studiile pe termen lung.
Poþi cãlãtori în interes de serviciu sau de agrement. S-
ar putea ca unele cãlãtorii sã fie suspendate. Bine ar fi
sã ai în vedere ºi activitãþile culturale.

(11 - 17 august 2022)

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Activitãþile de la locul de muncã îþi deschid sãptãmâna.
Sãnãtatea fluctueazã destul de mult. Evitã conflictele cu ceilalþi
ºi ocupã-te doar de activitãþile de rutinã. Zilele de joi ºi vineri
sunt interesante la capitolul relaþii parteneriale ºi colaborãri.
Sunt posibile discuþii contradictorii. Tempereazã-þi dorinþa
de a te alãtura altora în colaborãri sau proiecte pe care
nu le cunoºti foarte bine. Se pare cã în preajma ta este
un partener important ce îþi poate ghida paºii într-un
proiect de lungã duratã. Fii prudent la capitolul financiar!
Sunt restricþii ºi întârzieri legate de plata salariilor sau a
altor drepturi. Verificã-þi în permanenþã situaþia bugetului
de venituri ºi cheltuieli. Discordia sãlãºluieºte în sectorul
banilor ºi bunurilor de la alþii, astfel încât prudenþa ºi
discernãmântul te pot scãpa de neplãceri.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Tu începi sãptãmâna cu chef de distracþii ºi aventuri.
Cu toate cã în sufletul tãu existã nemulþumiri legate de
propria-þi persoanã sau de propriul drum în viaþã, reuºeºti
sã te detaºezi pentru câteva momente. Relaþia cu persoana
iubitã poate cunoaºte neplãceri, dar sunt momente
pasagere. Zilele de joi ºi vineri îþi aduc multã forfotã în
sfera muncii. Relaþiile colegiale sunt dinamice ºi
înconjurate de neprevãzut. Existã varianta sã te gândeºti
la schimbarea domeniului profesional, orientându-te
cãtre domenii avangardiste. Sãnãtatea este vulnerabilã.
Foloseºte doar remedii naturiste pentru îmbunãtãþirea
sãnãtãþii ºi odihneºte-te mai mult. Spre sfârºitul
sãptãmânii, astrele îþi trimit raze în sectorul relaþiilor
parteneriale ºi al proiectelor. Sunt posibile situaþii
conflictuale, reproºuri din partea partenerului de viaþã
sau reevaluãri de poziþie într-o colaborare.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Activitãþile gospodãreºti dau startul acestei sãptãmâni.
Poþi face cu succes curãþenii generale, reparaþii curente.
Nostalgia copilãriei te va cuprinde pe neaºteptate.
Recomandabil este sã-i aduni pe cei dragi la o ºuetã pentru
a depãna amintiri. Relaþiile cu membrii familiei sunt destul
de fluctuante, dar se poate cãdea la pace pe orice subiect.
Pe de altã parte sunt posibile oferte de colaborare
profesionalã noi ºi foarte bune. Fii foarte atent la sãnãtate
ºi la locul de muncã! Relaþiile colegiale sunt tensionate.
Nu îþi este pe plac ce se petrece în sfera muncii, dar ai
rãbdare ºi nu rãspunde la provocãri. Bazeazã-te doar pe
tine însuþi! Sãnãtatea este vulnerabilã. Evitã, pe cât posibil,
consultaþiile, analizele medicale ºi intervenþiile chirurgicale
pe toatã durata sãptãmânii. În ultimele zile ale intervalului
analizat detaºeazã-te de tot ce te înconjoarã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

La începutul sãptãmânii eºti mai mult pe drumuri.
Întâlnirile ºi dialogurile cu neamurile ºi prietenii apropiaþi
pot fi frecvente. Ai putea afla veºti neplãcute legate de
cineva drag, dar nu lua de bun chiar tot ce auzi. Alþii se
pot ocupa de studii pe termen scurt. Zilele de 11 ºi 12
august sunt propice activitãþilor gospodãreºti. Relaþiile
cu membrii familiei sunt destul de controversate. Un
membru al familiei îþi poate oferi sfaturi preþioase vizavi
de drumul tãu în viaþã. Creativitatea este la cote înalte.
Ocupã-te de domeniile dragi sufletului tãu. Fii atent la
relaþia cu persoana iubitã ºi în funcþie de caz ºi la copii!
Spre finalul sãptãmânii organizeazã o petrecere pentru
cei dragi. De reþinut cã relaþiile cu prietenii ºi protectorii
se aflã într-un con de umbrã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Capitolul financiar este prioritar pentru tine la
începutul acestei sãptãmâni. Poþi primi cadouri,
recompense sau veºti legate de salariul de la un loc de
muncã. Relaþiile cu ºefii sunt tensionate, în schimb
colegii îþi sunt alãturi. Pe de altã parte, veselia te
însoþeºte în permanenþã, reuºind sã depãºeºti toate
problemele vieþii cotidiene. Zilele de 11 ºi 12 august le
poþi dedica studiului. Ori te înscrii la cursuri, ori finalizezi
unul deja început. O discuþie de tainã cu o rudã
apropiatã te poate pune pe gânduri. S-ar putea sã fii
nevoit sã faci mai multe drumuri pentru cineva drag. În
ultimele zile ale sãptãmânii, astrele te îndeamnã sã te
ocupi de casã ºi familie. Curãþeniile generale, reparaþiile
curente sau planurile de achiziþionare a unei locuinþe
noi sunt bine susþinute.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Primele zile ale sãptãmânii îþi aduc multã energie ºi
dorinþã de a te implica în toate aspectele vieþii. Vizitele la
saloanele de întreþinere corporalã sau cursurile de
dezvoltare personalã þi-ar fi de mare folos. Pe 11 ºi 12
august apar chestiuni financiare. Poþi primi cadouri ºi
recompense mãrunte, dar de folos. Relaþii le cu
strãinãtatea se aflã într-un con de umbrã. Cãlãtoriile în
afara graniþelor þãrii se pot amâna pentru o altã perioadã
mai bunã. În a doua parte a sãptãmânii se întrezãresc
întâlniri ºi dialoguri interesante cu persoanele din
anturajul apropiat. Mentalul cotidian este la cote înalte,
ai idei bune, iar ceilalþi vor fi fascinaþi de vorbele tale.
Totuºi, fii prudent ºi nu îþi divulga planurile de viitor. S-
ar putea sã cãlãtoreºti pe distanþe scurte.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

 La începutul sãptãmânii nu prea te faci remarcat în
anturaj. Dorinþa de interiorizare este la cote înalte ºi bine
ar fi sã îi dai curs. Personalitatea ta are o dozã mare de
mister, fapt ce va fi observat de cei din jur. Recomandabil
este sã fii prudent cu stãrile tale, deoarece te poþi amãgi
foarte uºor. Sfaturile unui psiholog sau specialist în
dezvoltare personalã ar fi binevenite. Poþi cunoaºte
oameni noi, interesanþi, ce îþi vor rãmâne alãturi multã
vreme. Capitolul f inanciar este foarte dinamic.
Rãsturnãrile de situaþie pot fi frecvente, aºa încât fii
prudent la cheltuieli. Discordia îþi pândeºte din umbrã
acest segment de viaþã ºi îþi poate crea neplãceri oricând.
La finalul sãptãmânii verificã pe îndelete situaþia bugetului
de venituri ºi cheltuieli. Energia vitalã este scãzutã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

În prima parte a sãptãmânii eºti preocupat de prieteni.
S-ar putea ca unele relaþii sã se sfârºeascã, dar se face
loc pentru altele noi. Evitã discuþiile contradictorii, fii mai
rezervat ºi primeºte cu inima deschisã sfaturile sau
îndemnurile celorlaþi. Unele informaþii pot fi alarmante,
dar beneficiezi de suficientã susþinere astralã pentru a
rezolva orice problemã. Intervalul 11 - 12 august este
delicat pentru sãnãtate. Nu se recomandã consultaþii,
analize medicale ºi intervenþii chirurgicale. Pe de altã
parte, existã persoane în anturajul tãu care nu prea te
privesc cu ochi buni. Indicat ar fi sã-þi reevaluezi
atitudinea faþã de tot ce te înconjoarã, dar mai ales faþã de
tine însuþi. Frecventeazã cursuri de dezvoltare personalã,
relaþionalã sau de comunicare. Se pare cã îþi surâde
norocul la cadouri ºi recompense. La finalul sãptãmânii
te vei simþi excelent. Autor: AstroCafe.ro
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angajeazã: confecþioneri ºi muncitori necalificaþi:
• Confecþioner / muncitor necalificat -confecþii articole sportive

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

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

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

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

Angajatorii din Spaþiul Economic European oferã, prin
intermediul reþelei EURES România, 342 locuri de muncã
vacante, dupã cum urmeazã:
   Olanda - 106 locuri de muncã pentru stivuitorist,
culegãtor salatã, culegãtor pere, culegãtor mere, culegãtor
cireºe, culegãtor cãpºuni, culegãtor fructe, muncitor în
pepinierã de flori în serã, legumicultor.
   Belgia - 96 locuri de muncã pentru ospãtar, muncitor
necalificat în agriculturã.
   Norvegia - 56 locuri de muncã pentru tehnician
dentar, tâmplar, frizer tradiþional, instalator sanitar,
artizan mobilier, muncitor în producþie, sticlar/ºlefuitor
sticlã, sticlar/artizan sticlã.
   Germania - 30 locuri de muncã pentru ºofer camion,
curier colete ºi scrisori, încãrcãtor/sortator
corespondenþã, educator/educatoare.
   Polonia - 27 locuri de muncã pentru muncitor depozit
- operator stivuitor, asistent producþie, operator maºinã
CNC, lãcuitor/vopsitor, strungar/frezor, sudor MIG/MAG
sau gaz, lãcãtuº, operator CNC.
   Finlanda - 22 locuri de muncã pentru muncitor în
producþie pentru elemente din beton, îngrijitor animale,
sudor lucrãtor în metal.
   Danemarca - 5 locuri de muncã pentru izolator, montator
schele, instalator þevi.
   Persoanele interesate sã ocupe un loc de muncã Spaþiul
Economic European pot consulta ofertele accesând
www.anofm.ro/EURES sau se pot adresa agenþiilor
teritoriale pentru ocuparea forþei de muncã de domiciliu
sau de reºedinþã ale cãror date de contact se aflã pe site-
ul www.anofm.ro.

342 locuri de muncã vacante în
Spaþiul Economic EuropeanRomânii din diaspora care doresc sã revinã în

þarã ºi sã investeascã într-o afacere pot obþine
f inanþare  de  pânã  la  200 .000  le i  pr in
intermediul programului Start-Up Nation, aflat
la cea de-a treia ediþie!
    „România este acasã! Aici putem clãdi împreunã
un prezent ºi un viitor tot mai prosper, atât pentru noi,
cât ºi pentru copiii noºtri. Sunt multe oportunitãþi de
care puteþi profita! Una dintre ele este programul Start-
Up Nation, care are în premierã un pilon dedicat
diasporei. Concret, veþi putea accesa o finanþare
nerambursabilã de pânã la 200.000 lei pentru a vã
deschide propria afacere în þarã! România vã
aºteaptã!”, a declarat ministrul antreprenoriatului ºi
turismului, Constantin-Daniel Cadariu.
   Suma maximã, în valoare de 200.000 lei, poate
fi obþinutã dacã se vor crea prin proiect cel puþin
douã locuri de muncã full time. Aplicanþii care îºi
asumã, în schimb, crearea unui singur loc de
muncã, vor putea primi maximum 100.000 lei.
Suplimentar, firma beneficiarã trebuie sã vinã cu o
cofinanþare în procent de cel puþin 5% din valoarea
eligibilã a proiectului.
   Pentru a accesa programul, în plus faþã de
condiþiile standard impuse de procedurã (https://
bit.ly/3BCYOfh), românii din diaspora trebuie sã

Comunicat de presã (Start-Up Nation Diaspora)
facã dovada domiciului sau rezidenþei în
strãinãtate în ultimele 12 pânã la momentul
înscrierii, printr-un permis de ºedere/dovadã de
stabilire, vizã de rezidenþã/de lungã ºedere sau
certificate de rezidenþã.
   Înscrierile se fac exclusiv online, pe
platforma granturi.imm.gov.ro, pânã la 01
septembrie a.c. Persoanele interesate au la
dispoziþie ºi un manual, care cuprinde paºii necesari
pentru aplicarea în cadrul programului: https://
bit.ly/3Jle5n7.
   Bugetul total pentru Pilonul II Start-up Nation
Diaspora este de 20.031.000 lei. Obiectivul
Ministerului Antreprenoriatului ºi Turismului
(MAT), instituþie care gestioneazã ºi implementeazã
programul, este de a finanþa 1.000 de beneficiari.
   Cei care doresc mai multe informaþii, pot suna la
numãrul de call-center MAT: 021 90 59.
• Pentru promovarea Pilonul II Start-up Nation
Diaspora, MAT a realizat spoturi radio ºi TV, pe
care le puteþi descãrca de aici: https://s.go.ro/
29rl9fb4. Acestea pot fi diseminate în cadrul
materialelor de presã pe care le veþi publica pe acest
subiect, cât ºi pe reþelele sociale care vã aparþin.
Vã mulþumim pentru sprijinul oferit!

Biroul Comunicare ºi Protocol
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Universitatea Craiova s-a despãrþit marþi
de antrenorul Laszlo Balint ºi tot în aceaºi zi l-a
instalat pe banca tehnicã pe Mirel Matei Rãdoi.

Fostã vicecampioanã a României în 2013,
Pandurii Târgu Jiu nu s-a mai înscris în sezonul
2022-2023 din Liga 3 ºi va continua sã activeze
doar la nivel de juniori. Aflat în insolvenþã din
2017, odatã cu retrogradarea din Liga 1, clubul
gorjean este înglodat în datorii, motiv pentru care

Noul sezon din Liga 2 la fotbal feminin
începe pe 28 august, iar Atletic Drobeta a fost
repartizatã în seria a II-a, alãturi de Dream Team
Bucureºti, Colþea Braºov, CFR Cluj, Universitatea
Olimpia Cluj II, Athletic United Bihor, Atletic
Olimpia Gherla, Hermannstadt Sibiu, Gloria

Severineanul Rãdoi, la Universitatea

SuperLiga, Etapa a 4-a
Universitatea Cluj - Petrolul Ploieºti 0-1
FC Hermannstadt - FC Voluntari 2-1
Rapid Bucureºti - FC Argeº 2-1
Sepsi Sfântu Gheorghe - UTA Arad 0-0
Chindia Târgoviºte - CFR Cluj 0-2
FCU Craiova - Universitatea Craiova 1-2
FC Botoºani - Farul Constanþa 1-1
CS Mioveni - FCSB 1-1
Clasament
1. CFR Cluj 4   3 0   1 8-5   9
2. Rapid 4   3 0   1 5-2   9
3. Hermannstadt 4   2 2   0 7-3   8
4. Farul 4   2 2   0 5-2   8
5. Botoºani 4   2 2   0 6-4   8
6. Sf. Gheorghe 4   1 3   0 7-3   6
7. Voluntari 4   2 0   2 5-3   6
8. FC Argeº 4   2 0   2 6-7   6
9. Univ.Craiova 4   1 2   1 5-5   5
10. FCU Craiova 4   1 1   2 6-6   4
11 Petrolul 4   1 1   2 2-4   4
12. UTA 4   1 1   2 2-5   4
13. FCSB 4   0 3   1 3-5   3
14. Univ. Cluj 4   0 2   2 3-7   2
15. Chindia 4   0 2   2 3-6   2
16. Mioveni 4   0 1   3   3-10   1
Etapa viitoare
FC Argeº Piteºti - FCU Craiova
UTA Arad - Universitatea Cluj
Petrolul Ploieºti - Rapid Bucureºti
FC Voluntari - Sepsi Sfântu Gheorghe
Universitatea Craiova - CS Mioveni
CFR Cluj - FC Botoºani
FCSB - Chindia Târgoviºte
Farul Constanþa - Hermannstadt Sibiu.

Severineanul va debuta joi seara la noua sa
echipã, în meciul cu Zorya Luhank, contând
pentru turul III preliminar al Conferance League.
Va fi ultimul joc disputat vara aceasta de
Universitatea Craiova pe Stadionul Ion
Oblemenco, deoarece arena din Bãnie va gãzdui
în perioada urmãtoare festivalul muzical
IntenCity. În aceste condiþii, meciul cu CS
Mioveni, din etapa a 5-a Superligii, se va juca
duminicã, de la ora 16:00, pe Stadionul Municipal
din Drobeta Turnu Severin. Universitatea va mai
juca la malul Dunãrii partidele cu FC Botoºani,
Farul Constanþa ºi, posibil, FCSB. “Ne dorim sã
ne calificãm, joi, în play-off-ul Conference
League. Pentru meciul cu Zorya mã aºtept la o
schimbare de atitudine. E singurul lucru pe care-
l putem face într-o perioadã atât de scurtã. Trebuie
sã depistãm problemele care au dus la
înfrângerea din tur”, a declarat Mirel Rãdoi. În

urmã cu o sãptãmânã, în meciul-tur, Universitatea
Craiova a fost învinsã cu 1-0, la Lublin, de echipa
ucraineanã Zorya Luhank.

S-a stabilit componenþa seriilor

Pandurii s-a retras din Liga 3

Bistriþa Nãsãud ºi ACS Roma Timiºoara. Dupã
ce a aflat componenþa seriei, antrenorul
severinean Daniel Ispas ºi-a stabilit ca obiectiv
clasarea la mijlocul clasamentului. “Ne aºteaptã
un campionat dificil, cu deplasãri lungi ºi
adversare puternice, dar ne-am propus o clasare
la mijlocul clasamentului. În perioada urmãtoare
se va stabili ºi programul etapelor. Încã nu ºtim
dacã vom juca acasã sau în deplasare primul
meci”, a declarat antrenorul Ispas. Din Seria I
fac parte: ACS Vulpiþele Galbene Roman, CN
Nicu Gane Fãlticeni, Mãgura Bacãu, Zimbrul

Tulcea, Farul Constanþa, Chindia Târgoviºte,
Juniorul Bucureºti, ACS ProSport Footbal
academy Bucureºti, FCSB, Vasas Femina
Odorheiu Secuiesc II. Echipa clasatã pe primul
loc la finele sezonului va promova în Liga 1, iar
ultima clasatã va retrograda în Liga 3.

Federaþia Românã de Fotbal a stabilit
programul primului tur al Cupei României, iar,
conform tragerii la sorþi, Viitorul ªimian va juca,
în deplasare, cu Gilortul Târgu Cãrbuneºti, pe data
de 17 august, cu începere de la ora 17:30.  Pânã la
primul meci oficial al noului sezon competiþional,
echipa mehedinþeanã continuã seria amicalelor.
Dupã ce, sãptãmâna trecutã, a fot învinsã cu 3-1
în deplasarea de la CSM Reºiþa ºi a dispus cu 5-1
de echipa de Liga 4 Gorj Vulturii Fãrcãºeºti, Viitorul
ªimian a remizat miercuri, scor 3-3, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin, CSO Filiaºi.
Cele douã echipe se întâlniserã ºi în urmã cu 10
zile, la Filiaºi, iar mehedinþenii se impuseserã cu
scorul de 6-2, dupã ce în minutul 60 erau conduºi
cu 2-0. Noul sezon din Liga 3 debuteazã pe 28
august, iar FRF va anunþa la sfârºitul sãptãmânii
viitoare componenþa seriilor.

Viitorul ªimian ºi-a aflat
adversara din Cupa României

  paginã realizatã de
Mircea Oglindoiu

a primit interdicþie la transferuri.
Sezonul trecut, Pandurii a fost
colegã, în Seria a 7-a din Liga 3,
cu Viitorul ªimian ºi a încheiat
campionatul pe locul 4.
    Înfiinþat în 1962, Pandurii a
promovat în premierã în Liga 1 în
anul 2005, dupã ce, în ultima
etapã, a învins, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu
Severin, CS Building Vânju Mare,

cu scorul de 3-1. Contracandidata gorjenilor, FC
Sibiu, a acuzat, la vremea respectivã, cã rezultatul
partidei de la malul Dunãrii s-a decis în culise. În
2013, Pandurii Târgu Jiu a evoluat în grupele
Europa League.
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Mã fraþilor, sã stropºeºte pin
ªimian contra muscuþelor, zisã nea
Truºcã, cã scuzaþ cacofonia, punem
o virgulã, ceva, plouã din avion cu
neºte apã, ceva, sã nu mai zboare
gângãniile. Pusãrã anunþuri pin toatã
localitatea, sã vazã pãnã ºi albinele
ºi sã sã fereascã din calea avionului.

Da staþ, cã nici nea Vãsîle nu sã
lasã ºi anunþã cã, în preajma Sântei
Mãrii, combate þânþarii ºi insectele
ce creeazã disconfort populaþiei. Tot

aierian ºi tot în media din judeþele
unde-ºi promoveazã... aladinele, pe
bani publici, marca Severin.

Mã nepoate, cicã s-a cherdut un
papagal în zona Kiseleff-Mihai
Eminescu-Tudor Vladimirescu.
Adicã pin tot Severinu, ce sã mai.
Îmi zisã al lu’ Zbanghiu, la o bere în
faþa blocului ºi seminþe la altã scarã,
cã mai ºtie el neºte papagali mai pin
centru, pun þara la cale cât e ziua de
lungã. Bine, la ei nu e prea lungã,
cã sã odihnesc pãnã târziu
dimineaþa ºi începe pi la prânz ziua.
Di la atâta muncã li sã trage, cel mai
probabil. Bine, alþii se spetesc pin
birouri, dupã aerele condiþionate,
alþii aleargã dupã cai verzi pe pereþi,
nu sã ºtie de unde mai merge
economia.

Mã fraþilor, sã face spectacol la
Orºova, de Zilele oraºului, cã nea
primarele Mariusicã vrea show, chiar
dacã cetãþenii se încãlzesc la sobe cu
lemne. Pã di ce sã pãstrezi banii  nea Mãrin

Sucã, muºtele din ªimian ºi Severin, tam-tam-ul di la Orºova
ºi sistemu’ de irigaþii al lu’ nea Daea

pentru rezolvarea trebilor
comunitãþii, când poþi sã
faci tam-tam ºi sã parã cã
pe malu’ Dunãrii curge
numai lapte ºi miere. Mai
ca apa pe fluviu! Ãi bãtrâni
s-au obiºnuit, ai tineri au
plecat, doar Orºova a mai
rãmas. Cât o mai rãmâne ºi
ea. Apropo, nea Mariusicã,
cu barcagiii ai rezolvat ºi
matale problema?! Ori a
rãmas în coadã de peºte, ca
multe altele... pãnã la
campania electorala!!!

Mã nepoate, veni nea Daea la
Mehedinþi, cu alai mare, sã dusã la
nea Aladin acasã sã vazã sistemu’
la irigaþii. Bine, veni ºi ºefu’ la
judeþ, sã nu fure nea ministru’
prtidu’, veni ºi nea Ionicã ca sã taie

frunzã la câini, veni ºi nea Popa di
la ANIF, sã sã bage în samã, nu care
cumva sã i se clatine locu’, pardon
scaunu’, pe care ºede.

Zisã nea Daea cã ne bagã alþii pe
gât greieri ºi gândaci, de aia s-au fãcut
atât de mulþi la hectar. Încolo avem
de toate, depãºim cincinalu’ în patru
ani juma, nu mai avem loc în hambare
de atâtea grâne, cicã hrãnim toatã

Europa. Numai preþurile sunt mai
mari ca la alþii, aºa cã mulþi trec podu’
sã îºi cumpere de-ale gurii.

Acuma sã vedem dacã va curge
ºi apã vreodatã prin sistemu’ cela de
irigaþii, cã sã pare cã lucrarea e
departe de a fi încheiatã. Dacã va fi
vreodatã. Ajunsã nea Daea ºi pi la
Þigãnaºi, iarã dupã vizitã sã retrasã
la umbrã, cã ºi deplasãrile astea sunt
obositoare, musai sã sã lase cu ceva.
Îi pãru rãu cã n-avu vreme sã dea o
fuguþã ºi pe la ªiºeºti, ca sã vadã
stadiu’ lucrãrilor din Cimitiru’
satului. Da ne spune ce ºi cum dupã
ce ajunge, cã acuma va veni mai des
în judeþ. Deh, cheºtii de partid!

Mã fraþilor, îmi zîsã nerodu’ de
Sucã, cã gata, e pregãtit sã înceapã
ºcoala, cã lui i-a plãcut liceul ºi
vrea sã-l repete. Zisã cã dacã abea
a trecut BACu’, acuma vrea sã-l
treacã cu zece pe linie. Acuma stã
deja ºi învaþã, a început cu liniuþe.
Trage de ele pe nisip, di la poartã
ºi pãnã în spatele cãºii, semn cã
nu sã simte prea bine. Bine cã o sã
aibe mai multe vacanþe.

Da despre asta om mai povesti,
aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!
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