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Campionatul Balcanic de juniori de la
Podgorica ºi Turneul Internaþional

‘SRECNO’’ de la BOR la JUDO

Pãrãsim planeta dacã nu mai aveþi
bani de facturi ºi mâncare?

Actuala clasã politicã îºi trãieºte ultimele clipe. Este cântecul
de lebãdã al unei clase politice eºuate. Criza din domeniul

energetic va pulveriza partidele tradiþionale ºi va face loc partidelor
radicale. Trendul acesta este deja perceptibil în câteva state europene.

Facturile mari la gaze naturale ºi la energie vor creºte ºi mai mult în
perioada imediat urmãtoare ºi formele de protest ºi politicienii radicali îºi

vor face tot mai mult simþitã prezenþa în spaþiul public.

amãnunte în pag. 9
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Studenþie. Întrebãri.
Speranþã.

Virgil Popescu a gãsit soluþia pentru frigul din casele românilor:

“Eu în casã stau îmbrãcat în
blugi, indiferent de anotimp”

   Uniunea Europeanã a
recomandat economie de energie
la orele de vârf, iar ministrul
Energiei din România a venit cu o
soluþie originalã care aminteºte de
neagra perioadã a comunismului ºi
nelipsita “pãturã în plus”.
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Via Transilvanica va
deveni oficial primul

traseu de lungã
distanþã din România,
care traverseazã þara

de la Putna la
Drobeta-Turnu

Severin

   Ministrul Energiei, Virgil
Daniel Popescu, a îndemnat
populaþia sã schimbe becurile
vechi cu becuri economice, sã
schimbe centrala ºi sã-ºi punã
panouri voltaice. Criticat
pentru faptul cã toate aceste
investiþii sunt extrem de
costisitoare, ministrul
Popescu a venit cu soluþia
comunistã a „pãturii în plus”.
Virgil Popescu a declarat:

„port blugi în casã, indiferent de
anotimp”. A mai adãugat cã „nu
am purtat niciodatã pantaloni
scurþi. Nu stau la 20 de grade, pe
la 22-23 de grade mã simt bine,
trebuie sã recunosc. Nici mai sus,
dar nici la 19 grade”.
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Misiunea dascãlilor, a
educatorilor,

învãþãtorilor sau
profesorilor de la orice
nivel educaþional este
una nobilã ºi are un rol
esenþial în asigurarea
viitorului aceste þãri
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Minunile din
Strehaia
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Un nou an universitar. Ca fiecare
început, cu emoþii. Diferite. Unele sunt
emoþiile „bobocilor”, altele ale „veteranilor”
din anii terminali. Acestea sunt stãrile
normale. ªi totuºi, ºi acest an, asemãnãtor
cu anii din urmã, adaugã emoþiilor fireºti
neliniºtea ce nu scuteºte niciun membru al
societãþii: facturile, chiriile, preþurile,
cãutarea unui loc de muncã, virusurile ºi
viruºii…Sunt tineri ºi încrezãtori, chiar
dacã (încã) mulþi dintre ei nu prea ºtiu ce
se va întâmpla la finalul studiilor. Ce va
cere atunci piaþa muncii? Se vor descurca.
Poate nu cu „merge ºi-aºa!” 
   Am mai întrebat. Mi-ar plãcea sã aflu
rãspunsurile studenþilor, dar ºi ale
decidenþilor din domeniul învãþãmântului!
Mai trebuie studii superioare? Mai sunt
necesare? La ce folosesc? Studiile
superioare sunt „generaliste” sau de „niºã”?
Înveþi ca „sã ai” sau ca „sã fii”? Þi-ai ales
specializarea pentru cã îþi place sau pentru
cã trebuie? Ce faci dupã ce eºti posesor
cu diplomã de licenþã? Dar de masterat?
Unde îþi cauþi ºi îþi gãseºti loc de muncã?
Specializãrile din timpul ºcolarizãrii au
legãturã cu piaþa muncii? Este interesat
angajatorul de studiile tale? Ce vrea acesta
de la tine? Dar tu ce vrei de la el? Este util
sã vorbeºti ºi sã scrii corect româneºte?
Este util sã cunoºti istoria acestui neam,
geografia acestui pãmânt, valorile acestui
popor? Cum raportezi poporul român la
celelalte popoare? Este cultura generalã o
poartã spre mai bine, mai mult, mai frumos?
IT este un pas spre viitor? Cunoaºterea
unei/unor limbã strãinã/limbi strãine merge

Rudna Glava  este un vechi sit minier din sud -  estul
actual al Serbiei, unde existã cele mai vechi expoataþii
miniere de cupru ºi  numeroase vestigii istorice. Acestea
sunt protejate de Republica Serbia ºi fac parte din
patrimoniul universal, din anul 1983. Rudna Glava este o
localitate care þine administrativ de Majdanpek, vechi sit
minier, cel mai vechi sit al extracþiei de cupru din Europa
care aparþine, de asemenea, culturii Vinca, dupã
descoperirile ceramice. Muntenii formeazã grupul cel mai
numeros al românilor stabiliþi în majoritatea “opºtinilor” din
estul Serbiei, în regiunea delimitatã de râul Morava la vest,
Timocul Negru la sud ºi Dunãrea la nord.
   Tradiþiile ºi obiceiurile sunt pãstrate cu sfinþenie ºi transced
mai departe timpul, reprezentând o moºtenire culturalã
importantã pentru întreaga comunitate. În grai local
“kãrãbili”, “kãrãbii” sunt “cimpoieri”, li se mai spune ºi
“kãrãbaº”, iar alãturi de ei la mare cinste sunt cei care cântã
din fluiere. Ei sunt  reprezentanþii comunitãþii românilor
munteni din estul Serbiei, ºi prezintã o serie de particularitãþi
etnografice cum ar fi specificul portului popular tradiþional
bine pãstrat, cu elemente arhaice româneºti, elementul
simbol fiind cãciula numitã “clãbãþ” sau “cãlãbãþ”.
   Festivalul “Kãrãbilor” este o tradiþie foarte veche, are loc
dintotdeauna s-ar putea spune la Rudna Glava, este o
sãrbãtoare anualã, se desfãºoarã de obicei la începutul
toamnei, când oamenii încep sã coboare cu oile de la locurile
de pãºunat sau când muncile câmpului sunt cam încheiate.
   Ansamblul folcloric de la Rudna Glava, ca mai toate
ansamblurile din Serbia este format din artiºti amatori,
care funcþioneazã pe lângã casele de culturã, maturi sau
tineri care aduc diverse scene cotidiene din viaþa fiecãruia,
tradiþiile ºi obiceiurile locale.

Festivalul “Kãrãbilor” de la Rudna Glava Studenþie. Întrebãri. Speranþã.
dincolo de expresii uzuale ce reproduc
replici din filme de acþiune? Comportarea
civilizatã este un avantaj sau un dezavantaj
în relaþiile cu ceilalþi, cu angajatorul, cu
colegii, cu partenerii? Vrei sã fii propriul
angajator? Înveþi la facultate cum sã devii?
Ce aºtepþi, de fapt, la finalizarea acestei
etape de studiu? Vrei, poþi sã faci ceva
pentru a îndrepta lucrurile care nu-þi plac?
Eºti dispus sã faci sacrificii în favoarea
colectivitãþii? Vrei sã lupþi aici sau sã pleci
cât mai departe?
   Mi-ar plãcea ca fiecare sã-ºi rãspundã
la aceste întrebãri, la unele dintre ele sau
la altele care sã aibã legãturã cu viaþa lui,
nu cu orgoliile pãrinþilor ºi rudelor, nu ca
o demonstraþie pentru nu ºtiu cine. Mi-ar
plãcea ca drumul care începe acum sã
conducã la fericirea, la bunãstarea, la
bucuria de a fi ºi de a construi a fiecãrui
tânãr. Mi-ar plãcea ca tinerii sã înveþe
lucruri  folositoare pentru viitoarea
profesie, pentru excelenþã în viaþã, sã fie
atraºi în reale proiecte de cercetare în
domenii teoretice ºi practice, sã fie
îndemnaþi sã viseze, sã creadã în
posibilitãþile lor, sã lupte pentru a pune în
aplicare idei noi, benefice, sã-ºi descopere
bucuria de a învãþa, de a experimenta, de
a pune în practicã, de a fi independenþi
ºi responsabili.
   Un nou an universitar. Pentru studenþi
ºi profesori va fi uºor, dacã învãþarea are
la bazã plãcerea, pasiunea, dorinþa de a fi
pregãtit ºi responsabil.

La mulþi ani, doamnelor, domniºoarelor ºi
domnilor profesori! Astãzi (5 octombrie)
este Ziua Mondialã a Educaþiei. Sunteþi
unii dintre cei mai importanþi oameni din
viaþa noastrã! Sã fiþi sãnãtoºi ºi bucuroºi
de roadele muncii dumneavoastrã!
Mulþumesc! pentru educatori minunaþi.
O zi închinatã respectului, recunoºtinþei,
iubirii pentru profesori!
O zi dedicatã educaþiei! :)
   „Începând cu anul 1994, Ziua Mondialã
a Educaþiei este sãrbãtoritã în fiecare an în
data de 5 octombrie. A fost desemnatã de
UNESCO (Organizaþia Naþiunilor Unite
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã) ºi
marcheazã semnarea, în 1966, a
„Recomandãrii UNESCO/OIM (Organizaþia
Internaþionalã a Muncii) privind statutul

 Mioara Vergu

O zi închinatã respectului, recunoºtinþei, iubirii
pentru profesori! O zi dedicatã educaþiei!

profesorilor’’, recomandare ce constituie
principalul cadru de referinþã pentru
abordarea drepturilor ºi responsabilitãþilor
cadrelor didactice la scarã globalã.
   Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilã,
adoptatã de ONU în septembrie 2015,
subliniazã cã, pentru garantarea unei
educaþii de calitate, este nevoie nu numai
de creºterea substanþialã a numãrului de
cadre didactice calificate, ci ºi de motivarea
acestora, prin valorizarea muncii lor. Se
estimeazã cã pânã în 2030 vor fi necesare
3,2 milioane de cadre didactice
suplimentare pentru a asigura
învãþãmântul primar universal, ºi încã 5,1
milioane de profesori, pentru asigurarea
învãþãmântului secundar general
(gimnazial).”  Mioara Vergu

 continuare în pag. 5
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Via Transilvanica este finalizat
Odatã cu finalizarea amenajãrii
traseului ºi lansarea tronsonului
din Alba, pe data de 8 octombrie
va avea loc ºi deschiderea oficialã
Via Transilvanica. Evenimentul se
va desfãºura în Piaþa Cetãþii din
Alba Iulia  ºi va avea un târg,
ateliere, expoziþii ºi concerte.
Oricine va pãºi în Piaþa Cetãþii
începând cu ora 10.00 ºi pânã la
orele 23.00 se va bucura de
experienþe inedite, gândite ºi
pregãtite pânã la ultimul detaliu de
Asociaþia Tãºuleasa Social.
Via Transilvanica ajunge la final
dupã o perioadã de 4 ani ºi
jumãtate, ani ce se numãrã în
kilometri, judeþe, regiuni, borne
ºi paºi. Fraþii Uºeriu,  împreunã cu
echipa Tãºuleasa Social, au lucrat
la amenajãrile acestui traseu, ce
înfrãþeºte Putna de Drobeta-Turnu
Severin, urmând ca pe 8 octombrie,

sã lanseze oficial traseul în
întregime. Odatã cu aceastã lansare,
Via Transilvanica va deveni oficial
primul  traseu de lungã distanþã

8 OCTOMBRIE, DESCHIDEREA OFICIALÃ A TRASEULUI VIA TRANSILVANICA

Via Transilvanica va deveni oficial primul traseu de lungã distanþã din
România, care traverseazã þara de la Putna la Drobeta-Turnu Severin

din România, care traverseazã þara
în diagonalã, din nord-est, pânã în
sud-vest la Dunãre. Astfel þara noastrã
se va alãtura þãrilor care au trasee
celebre care genereazã milioane de
turiºti anual.
Pânã în prezent, Via Transilvanica
a adunat turiºti de ordinul miilor,
atât români cât ºi strãini, încã din
faza de construcþie a traseului.
“România ºi Transilvania beneficiazã
de o diversitate incredibilã, care
cumva a stat ascunsã. Fiecare
comunitate are de oferit o experienþã
absolut memorabilã, atât pentru
ospitalieri, pentru cã drumeþii vin cu
poveºtile de pe toatã Via Transilvanica
când ajung într-o comunitate nouã,
dar ºi pentru drumeþi deoarece aceste
comunitãþi de care niciodatã nu au
auzit, dintr-odatã, îºi aratã atât de
multe feþe care trebuie doar
descoperite.” -Alin Uºeriu, creatorul
Via Transilvanica.

Programul evenimentului
10.00 - Deschiderea târgului din
Piaþa Cetãþii;
11.00 - Lansarea tronsonului

judeþul Alba;
12.00 - Concert Ada Milea ºi Bobo
Burlãcianu;
12.30 - Ambasadorii proiectului ºi
personalitãþi celebre ce susþin
proiectul vor semna ultimele borne
kilometrice;
14.30 - Discuþii Via Transilvanica,
proiecþii ºi prezentãri în Muzeul
Principia din Piaþa Cetãþii, ºi lansare
de carte “Via Transilvanica” de
Voicu Bojan;
19.40 - Inaugurarea oficialã a
traseului Via Transilvanica;
20.00 - Concert: Urma, Viþa de
Vie, Subcarpaþi.
Printre ambasadorii ºi susþinãtorii
proiectului Via Transilvanica se
numãrã ºi: Marcel Iureº, Marius
Manole, Andreea Esca, Pavel Bartoº,
Dragoº Bucurenci, Amalia Enache,
Horia Tecãu, William Blacker,
Mihaela Miroiu, Charlie Ottley,
Nicolae Al României, Alina Maria de
Roumanie, Toma Coconea, Tibi
Uºeriu, Eduard Schneider, Mirela
Pop, Mircea Bravo, Ion Barbu, Andi
Moisescu, Ada Milea etc.
Fraþ i i  Uºer iu  s t rãbat  Via
Transilvanica
Pentru a marca finalizarea tronsonului

Despre Via Transilvanica
Omul a avut dintotdeauna nevoie de poveºti care sã dea un sens vieþii.

Via Transilvanica aduce cãlãtorului oportunitatea de a descoperi:
personaje noi, poveºti, locuri, ºi chiar pe sine ºi creeazã o experienþã
autenticã, care poate îmbogãþi ºi vindeca sufletul ºi mintea.
   Via Transilvanica este primul traseu de lungã distantã din România, este
“drumul care uneºte” Putna de Drobeta-Turnu Severin ºi dezvãluie 2.000
de ani de istorie a Transilvaniei. Este un proiect al organizaþiei Tãºuleasa
Social, ONG cu sediul în Pasul Tihuþa, în judeþul Bistriþa-Nãsãud, care
desfãºoarã acþiuni cu caracter educaþional, social, de mediu, cultural.
   Scopul Via Transilvanica este de a reinventa turismul (din zona ruralã) a
României, de a facilita accesul cãlãtorilor la comunitãþile de pe traseu ºi la
poveºtile lor, ajutându-le sã se dezvolte în mod sustenabil ºi responsabil.

de la Alba ºi deschiderea oficialã a
traseului în întregime, Alin ºi Tibi
au plecat pe traseu. Ei ºi-au propus
sã parcurgã, pentru prima datã,
drumul în întregime, de la Putna
la  D robe ta-Turnu  Sever in ,
urmând sã ajungã pe data de 6
la Alba-Iulia.
Alin Uºeriu a plecat singur pe traseu
la începutul lunii august, iar Tibi  a
pornit cu o echipã de 10 oameni, la
începutul lui septembrie. Astfel, cel
din urmã se aflã în prima alergare
organizatã pe Via Transilvanica.
Dacã la început alergau alãturi de
Tibi 10 persoane, acum au rãmas
doar jumãtate care vor duce drumul
pânã la final.
Tibi îl va ajunge pe Alin din urmã
în ultima zi de traseu ºi o vor
parcurge împreunã, de asemenea,
alãturi de doi bicicliºti, Sergiu Pâca
ºi Traian Deleanu, care ºi ei fac
traseul integral.
Le urãm “Cale bunã!”
Raluca Mãruntu
Communication Specialist
Magic Maker Communication
Nr. Tel.: 0729 140 798
E-mail: raluca@magic-maker.ro
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În duminica a XIX-a dupã Rusalii, credincioºii
severineni au venit cu mic cu mare la biserica cu
hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din cimitirul
ortodox, pentru a lua parte la slujba arhiereascã
sãvârºitã aici de Întâistãtãtorul Eparhiei Severinului
ºi Strehaiei, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim.

Slujba arhiereascã a fost sãvârºitã în biserica
parohialã de cãtre ierarh, având alãturi un ales
sobor de preoþi ºi diaconi.

Din soborul de preoþi a fãcut parte pãrintele
Mihai Zorilã, vicarul eparhial al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei, pãrintele Adrian
Olarean, consilierul administrativ al Eparhiei
Mehedinþene, pãrintele protoiereu Ionuþ
Semenescu de la Protoieria Drobeta Turnu
Severin, Pãrintele Vasile Ghiþan, parohul acestei
biserici ºi protoiereu al protoieriei Vânju Mare,
pãrintele Grigore Tiþa, slujitor al acestei biserici,
pãrintele Vasile Nuhaiu, preot pensionar, fost
slujitor al acestei biserici ºi pãrinþii arhidiaconi
Mircea Pãdureanu ºi Constantin Gama de la
Catedrala din Drobeta Turnu Severin.

Rãspunsurile liturgice au fost date de cãtre
grupul psaltic „Sfântul Nicodim de la Tismana” al
Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu Severin.

Bucuria slujirii a fost întregitã de faptul cã în
aceastã zi pãrintele Vasile Ghiþan a împlinit
frumoasa vârstã de 60 de ani.

La finalul Sfintei Liturghii Preasfinþia Sa a pus
la inimile credincioºilor prezenþi un cuvânt de
învãþãturã tâlcuind pericopa evanghelicã
duminicalã. De asemenea, Ierarhul a îndemnat
credincioºii prezenþi sã foloseascã timpul pe
care îl are fiecare spre folosul sufletesc ºi pentru
câºtigarea mântuirii.

Dupã cuvântul de învãþãturã, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a dãruit Pãrintelui Vasile
Ghiþan o icoanã, în semn de preþuire, ºi pentru
bucuria acestei aniversãri.

La final Pãrintele Vasile Ghiþan a mulþumit
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim pentru bucuria
împreunã-slujirii în aceastã zi ºi pentru purtarea
de grijã pe care o are pentru preoþii ºi
credincioºii acestei parohii. De asemenea,
pãrintele a mulþumit ºi credincioºilor prezenþi

Slujbã arhiereascã la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Drobeta Turnu Severin

care au venit în numãr mare ºi au înfrumuseþat
prin prezenþa lor aceastã sãrbãtoare.

Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din
Drobeta Turnu Severin este una din cele mai vechi
biserici din oraº ºi a fost filie a parohiilor
Adormirea Maicii Domnului (1872-1894, 1941-
1976) ºi Sfântul Gheorghe Banoviþa (1894-1941),
iar din 1976 parohie de sine stãtãtoare, arondatã
în prezent Protoieriei Drobeta-Turnu Severin din
Eparhia Severinului ºi Strehaiei. În momentul de
faþã, are în perimetrul sãu circa 2.700 de familii
locuitoare atât la case cât ºi la blocuri.

Proiectul ridicãrii acestei biserici a fost iniþiat
în anul 1872 iar biserica a fost construitã în anul
1875 de cãtre ctitora Joiþa Chintescu, pentru a
fi lãcaº de îngropãciune ºi pomenire a fiului sãu
Dimitrie (Tache) Chintescu, mort în floarea
vârstei în anul 1873. Ulterior, biserica trebuia
sã devinã lãcaº de îngropãciune ºi pentru ea ºi
spre pomenirea veºnicã a soþului ºi fiilor sãi.
Biserica s-a construit pe o suprafaþã de teren
rãmasã liberã între mormântul lui Tache
Chintescu ºi gardul dinspre rãsãrit al cimitirului.
Joiþa Chintescu a solicitat acest teren la 5 mai
1872, iar Primãria oraºului i l-a acordat cu
celeritate o sãptãmânã mai târziu.

La construcþia începutã imediat, a ajutat cu
bani ºi Cleopatra Boboiceanu. Sub  aspect
arhitectonic, iniþial, biserica a avut formã de
cruce, dar astãzi are formã de arcã.

A fost ridicatã din cãrãmidã pe fundaþie de
piatrã. Biserica are azi dimensiunea generalã de
27,00/8,00 m, deci o suprafaþã de 216 m.p. Altarul
are 3,50/4,00 m, naosul 18,00/8,00 m ºi
pronaosul 5,50/8,00 m. Biserica nu are picturã
exterioarã, iar la interior, iniþial a fost pictatã în
ulei de un zugrav necunoscut. Pictura actualã îl
are ca autor pe Nicolae Popa din Bucureºti, care
a repictat biserica în anii 1986-1990.

Dupã înfiinþare ºi ridicare, sfântul lãcaº a fost
orânduit sã îndeplineascã rolul de capelã a
cimitirului ortodox, dupã mutarea lui de la
Biserica „Maioreasa”, precum ºi pe acela de filie
a acesteia. Slujitori la capelã au fost toþi preoþii
oraºului, care erau planificaþi prin rotaþie. Joiþei

Chintescu nu i-au fost recunoscute, din pãcate,
drepturile ctitoriceºti, în schimb i-a fost respectatã
dorinþa de a fi înmormântatã, alãturi de fiul ei, în
interiorul capelei, la moartea ei survenitã la 14
octombrie 1880. Dupã decesul ei, fiica sa,
devenitã Maria Grigore Miculescu, a solicitat în
1903 Primãriei Turnu Severin sã repare biserica.

Nu se ºtie dacã administraþia comunalã a
oraºului a rãspuns pozitiv acestui demers. Ce-i
drept, în 1891 se ceruse canonicã aprobare
pentru reparaþii la acoperiºul ºi zidurile bisericii,
lucrare realizatã în cursul anului, dupã care, la
30 noiembrie, s-a dat canonicã binecuvântare
pentru redeschiderea aceteia. În anul urmãtor,
1892, s-a dat binecuvântare pentru alte reparaþii,
de aceastã datã la exteriorul bisericii, încât este
posibil ca în 1903 primãria sã fie evitat un
rãspuns pozitiv la cererea Mariei Miculescu.

Cã reparaþiile erau necesare, rezultã ºi din
faptul cã în 1910 s-au executat lucrãri esenþiale,
fiind nevoie ca o parte din costul lor, în sumã
de 600 de lei, dupã cum solicita protoiereul
ªtefan Pârligras, sã fie acoperite de primãrie.
Concret, potrivit devizului de lucrãri care se
ridica la suma de 6.500 de lei, s-a înlocuit
acoperiºul cel vechi cu tablã Wolf Neter, s-au
introdus douã picioare sub temelia de la altar,
care se slãbise ºi crãpase, s-au remediat
crãpãturile din zidãrie, s-au vopsit pereþii
exteriori, s-a construit un trotuar de ciment în
jurul clãdirii, s-a înlocuit pardoseala din piatrã
cu pardosealã din scândurã, toate aceste
atingând valoarea de 4.000 de lei. În plus, s-a
reînnoit pictura exterioarã - 1.500 de lei ºi s-a
repoleit tâmpla cu aur veritabil - 1.000 de lei.

Cât priveºte statutul bisericii, în aprilie 1894,
potrivit legii clerului mirean iniþiatã de Take
Ionescu, aceasta a devenit filialã a bisericii
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la
Banoviþa, cu care a format o parohie urbanã de
sine stãtãtoare. În timpul Primului Rãzboi
Mondial capela a fost puternic bombardatã
ºi a suferit stricãciuni serioase în cursul
luptelor din 10-11 noiembrie 1916.

 Continuare în pag. 10
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Joi, 29 septembrie 2022, în Episcopia
Severinului ºi Strehaiei a avut loc consfãtuirea
anualã a profesorilor ºi a tuturor cadrelor
didactice care predau disciplina Religie în
unitãþile de învãþãmânt mehedinþene.

Consfãtuirea anualã a profesorilor de religie din judeþul Mehedinþi

Educaþia transformã vieþi,
consolideazã pacea ºi contribuie
la eradicarea sãrãciei în lume,

Ramona Cupã,
vicepreºedinte CJ Mehedinþi

Misiunea dascãlilor, a educatorilor,
învãþãtorilor sau profesorilor de la orice nivel

educaþional este una nobilã ºi are un rol
esenþial în asigurarea viitorului aceste þãri

educaþia înseamnã progres ºi
dezvoltare personalã ºi meritã
atenþia noastrã a tuturor. Pãrinþi,
profesori ,  dar º i  fac tori  de
decizie de la nivel  local  ºi
naþional, cu toþii suntem datori
sã contribuim la dezvoltarea
acestui domeniu delicat ºi sã
acordãm întreaga noastrã atenþie
unei  componente def initorii
pentru formarea ºi dezvoltarea
generaþiilor tinere.
   Ziua Internaþionalã a Educaþiei
îmi oferã minunatul prilej de a
transmite aprecierea ºi întregul
meu respect tuturor celor care

trudesc în cadrul procesului
educaþional, modelând caractere
ºi  consolidând cunoºt inþele
copiilor noºtri .  Misiunea
dascãl ilor, a educatori lor,
învãþãtorilor sau profesorilor de la
orice nivel educaþional este una

nobilã ºi are un rol esenþial în
asigurarea viitorului aceste þãri.

Multã sãnãtate, bucurii ºi
satisfacþii!

La mulþi ani!

Evenimentul s-a desfãºurat începând cu
orele 15.00, în sala de conferinþe a Centrului
Cultural “Sfântul Ioan Gurã de Aur” din Drobeta
Turnu Severin ºi a fost moderat de Prof. Dana
Sãftoiu, Inspector de specialitate din partea

Inspectoratului ªcolar Judeþean Mehedinþi ºi
reprezentantul Centrului Eparhial, Consilierul
Sectorului Cultural ºi Învãþãmânt al Episcopiei
Severinului, dl. Mihai Corcodel, precum ºi
Pãrintele inspector Cãtãlin Þãruº, de la
biroul pentru Catehizare al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei.

În acestã sesiune a consfãtuirilor ne-am
bucurat de prezenþa domnului Conf. dr. Vasile
Timiº, Inspector ªcolar General pentru disciplina
Religie în cadrul Ministerului Educaþiei
Naþionale ce a participat prin intermediul
platformei online precum ºi a Pãrintelui George
Jambore, inspector responsabil cu religia în
ºcoalã în cadrul Sectorului Teologic Educaþional
al Patriarhiei Române.

A participat din partea Inspectoratului
ªcolar Judeþean Mehedinþi, inspectorul de
religie, profesor Daniela Sãftoiu.

În cadrul ºedinþei au fost evidenþiate aspecte
privind asigurarea aplicãrii corecte a programe
ºcolare; diagnoza procesului educaþional, la
religie, pentru anul ºcolar 2021-2022 pe centre
metodice; prioritãþi ale educaþiei pentru anul
ºcolar 2022-2023; structura portofoliului
profesorului de religie; conlucrarea în cadrul
proiectelor catehetice între ºcoalã ºi bisericã,
precum ºi alte subiecte.

La consfãtui a participat ºi Maica Emilia de la
Mãnãstirea Cerneþi din Judeþul Mehedinþi care
are o colaborare foarte bunã cu sectorul Cultural
ºi Învãþãmânt al Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei precum ºi cu profesorii de religie. În
cadrul discuþiilor Maica Emilia a propus
profesorilor de religie un o activitate de formare
duhovniceascã ce poate fi implementatã la ora
de religie sub denumirea „Cine sunt eu?”.

Pr Marian Alin Giginã

 Costumele populare,instrumentele tradiþionale
fac parte din viaþa de zi cu zi. Coordonatorii
ansamblurilor sunt directorii caselor de culturã
ºi “kãrãbili” însãºi, neexistând o ierarhie clar
definitã. Ansamblurile de “kãrãbili” sunt foarte
pitoreºti, atât datoritã costumelor populare cât ºi
instrumentelor folosite. ªi fluierele ºi cimpoiele
sunt deosebite de acelea care ne sunt familiare,
prin formã ºi chiar ca ºi sunete muzicale.
   Fluierul este un instrument care a fost fãcut
din lemn de jugastru sau de frasin, împãrþit în
douã jumãtãþi de lungime, cele douã jumãtãþi
au fost scobite ºi legate cu coajã de cireº.
   “Cãrãbili”, “kãrãbili”, cimpoiele s-au lucrat pe
douã voci, piesele din lemn fiind construite din
lemn tare ºi cimpoiul din lemn de corn. Pentru

Festivalul “Kãrãbilor”...
burduf s-a folosit pielea netãbãcitã de miel, iar
muºtiucul a fost ºi el fãcut din lemn de soc”,
aflãm de la Valentina Zoran Gavrilovic, directorul
Centrului Cultural din Donji Milanovãþ.
  O delegaþie a Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, condusã de managerul Emilia
Mihãilescu, împreunã cu o parte a artiºtilor
Ansamblului Profesionist “Danubius” au participat
la Festivalul “Kãrãbilor” la Rudna Glava. Artiºtii
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu” au susþinut
un program artistic apreciat de publicul spectator.
   Delegaþia Centrului Cultural “Nichita Stãnescu” a
fost învitatã la Rudna Glava de cãtre domnul Slavisa
Bozinovic, viceprimar al oraºului Majdanpek ºi
de cãtre domnul  Zica Bogdanovic, primarul
localitãþii Rudna Glava.  Gabriela Pogaci

 Urmare din pag. 2
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (54)
Piramida lui  Maslow

demonstreazã, geometric, pe
înþelesul tuturor, succesiunea pe
verticalã a trebuinþelor umane,
plecând de la cele de bazã -
hranã,  somn, siguranþã,
reproducere - realizat.
   Într-o aceeaºi explicaþie, analog,
ni se explicã stratificarea socialã ºi
politicã a lumii contemporane din
perspectiva conducerii, controlului
ºi dirijãrii ei de cãtre cei din “vârf”,
acolo plasându-se “Ochiul”,
simbol biblic al Pantocratorului, al
Creatorului, aflat în multe biserici,
inclusiv creºtine, pe tavanul
pronaosului, de obicei. Simbolul
trimite la veghea permanentã a
celui care a creat totul, rezumat în
afirmaþia “Dumnezeu vede totul”.
   La baza acestei piramide, la
ultimul nivel, 8, este poporul,
mulþimea, “populaþia globului”,
sinonimã cu sintagma “unitãþi de
muncã”, deci doar resursã de
muncã, figuratã printr-o turmã de
oi, simbol trimiþând la docilitate,
supunere, spirit de turmã, cum se
zice. La acest nivel, conform
desenului piramidal - în fapt, un
triunghi isoscel cu vârful în sus -
se aflã “naºterea, ºcoala, munca,
impozite, taxe, pensionarea”, stadii
ale vieþii sau preocupãri prin care
se executã, deducem, acelaºi
control acerb al “turmei”.
   Poate înþelegem, acum, de ce
sistemul educaþional se prãbuºeºte
vertiginos, de ce taxele ºi
impozitele se fixeazã aberant, fãrã
o logicã social-economicã limpede,
de ce pensiile se tot învârt în jurul
unor calcule niciodatã terminate,

cuantumul lor fiind mereu redus
- recte, sã existe o populaþie
needucatã (sau “educatã” într-o
direcþie eronatã, de executanþi
docili,  mulþumitã cu puþin,
terorizatã cu boli, rãzboaie, frig,
alimente insuficiente), sãrãcitã
mereu prin salarii mici ºi impozite
mari, pensii umilitoare, toate astea
ducând la depresii, boli (dublate de
un  sistem sanitar depãºit,
nesubvenþionat suficient), moarte.
   Între” turmã” ºi “Ochi”, existã alte
nivele care cuprind, de sus în jos:
Nivelul 1 - o statuetã anonimã,
simbol al unei entitãþi necunoscute,
aflatã direct sub Ochi;  Nivelul 2 -
13 cele mai puternice familii din
lume, nivelul 3 – cele 300 de sub-
familii super-bogate ale lumii;
Nivelul 4 - Centrul de comandã cu
celebra Masã Rotundã, în jurul
cãreia este Clubul de la Roma,
Comisia Trilateralã, Consiliul
Relaþiilor Internaþionale etc; Nivelul
5 - Controlul financiar Mondial, cu
bãnci tip FMI, BM, bãnci centrale,
impozite pe profit, taxe ºi impozite;
Nivelul 6 - Controlul Resurselor
Mondiale, care se ocupã prin marile
corporaþii de tot ce înseamnã
circulaþia banilor, a imobiliarelor,
tehnologiilor, comunicaþii ,
cercetare; Nivelul 7 include explicit,
Controlul populaþiei globului prin
Religie, Educaþie, Mass media ºi
Guverne. Aici, putem înþelege de ce
guvernele noastre, deºi sunt
blamate de popor, sunt considerate
“trãdãtoare”, rãmân la putere, iar
dacã sunt schimbate, “pe ici, pe
colo”, în timpul mandatelor, sau
total, dupã alegeri, ele rãmân la fel

de ineficiente, de servile cãtre
“interese strãine”. Concluzia,
fatalistã, desigur, dar corectã
conform Piramidei puterii
mondiale, este cã orice am
întreprinde noi , “turma”, în
guverne ajung tot cei care
servesc cel mai bine “Ochiului”!
   Ne place sau nu ne place, desenul
piramidei în chestiune este
verificabil la centimã, la milimetru,
cum se zicea odinioarã despre
lucrurile exacte, care nu lasã loc de
eroare, de interpretãri false. În
acelaºi timp, aceastã transparenþã
a “conducãtorilor lumii” privind
modul de control al vieþii pe
planetã, poate naºte suspiciuni din
perspectiva protejãrii secretului
ajungerii ºi menþinerii puterii, pe de
altã parte - ºi credem cã asta ar fi
explicaþia cea mai plauzibilã, este
aroganþa, infatuarea, tupeul celui
ajuns în poziþia în care nu se mai
teme de nimeni ºi de nimic, el fiind
Dumnezeul - Ochiul - orânduirilor
de orice fel ale populaþiei. În
context, dacã nu vã place “teoria
conspiraþiei”, mai avansãm o
ipotezã, anume cã toatã aceastã
“piramidã” nu ar fi doar un apanaj
ideatic al unor minþi înfierbântate,
care, profitând de degrigolada
generalã umanã, întinsã pe
perioade mari de timp, lanseazã
astfel de “piramide” perfecte pentru
tezele lor de cucerire a puterii

planetare, ºi ne menþin pe toþi în
acea “sfântã teroare”, care creazã
supunere, executare automatã a
unor ordine manipulatorii etc. O
“distracþie” nebunã, de super-
bogãtaºi atinºi de morbul
“revoluþiilor” virtuale, fãcute din
faþa calculatoarelor, un narcisism
financiar-tehnologic neo-
modernist, o politicã extremist-
fatalã pentru toþi, inclusiv ei, un
virus exploziv, amorsat, din
pãcate, la baza civi lizaþiei
multimilenare umane.
   În tre t imp, p ing-pongul
calcului pensiilor în România
continuã, educaþia este cu noul
pachet al legilor ei în dezbatere
parlamentarã, dar, simultan, se
dezbat în presã, plagiatul ºi
doctoratele bãnuite de fals, prin
ºcoli  ºi  prin inst i tuþ i i ,  prin
locuinþe va bântui, la iarnã,
f r igul ,  economia de curent
electric ºi duºul în doi, la graniþe
este  rãzboi,  agricul tura
românescã este la pãmânt,
supra fe þe înt regi ,  hectare
doldora, pãduri ºi munþi au fost
cunpãrate de strãini (apropos,
de dl Daea, ce se mai aude?),
leul coboarã în cotaþiile bancare,
nu se mai vorbeºte de epidemia
de gripã ca pe vremuri, ci de
“pandemia de Covid”, asta-i
România, asta-i planeta, asta la
vista, baby!  C. Ovidiu
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Piesa lunii octombrie reprezintã un ansamblu de instrumente
de scris care au aparþinut academicianului mehedinþean

Vasile Gionea - o panã de scris ºi o maºinã de scris
OLYMPIA WERKE AG WILHELMSHAVEN

PIESA LUNII OCTOMBRIE

De la pana de scris, la maºina de scris

 Biroul de presã

   Pana de scris a fost folositã de la
începutul Evului Mediu pânã în secolul
al XIX-lea ca instrument de scris. Erau
folosite pene de pãsãri mari (precum
cele de gâscã sau de lebãdã), care erau
crestate la capãt ºi introduse într-un
recipient cu cernealã. În prezent pana
este folositã doar restrâns ca instrument
de scris, în special de cãtre caligrafii
profesioniºti. Pana de culoare neagrã
care a aparþinut academicianului Vasile
Gionea este însoþitã de câteva
instrucþiuni de folosire.
   Maºina de scris este una dintre cele
mai importante invenþii ale lumii
moderne, fiind un dispozitiv mecanic
folosit pentru dactilografierea textelor
încã din 1714. Maºina de scris expusã
este marca Olympia WERKE AG
WILHELMSHAVEN, cel mai mare
producãtor german de maºini de
scris. Este portabilã, din oþel,
compactã, de culoare alb/gri, fiind

una dintre cele mai rapide maºini de
scris. Cele douã piese au fost donate
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier de
cãtre doamna Elena Butuºinã.
   Vasile Gionea s-a nãscut pe 21
februarie 1914, în comuna
mehedinþeanã Corcova. În 1989 a
fost confirmat ca profesor universitar,
fiind numit titularul Catedrei de Drept
Constituþional ºi Istoria Dreptului din
cadrul Facultãþii de Drept Bucureºti.
   În urma alegerilor din 20 mai 1990,
Vasile Gionea a fost ales deputat ºi a
fãcut parte din Comisia juridicã a
Camerei Deputaþilor. A fost ales
vicepreºedinte al Comisiei de
redactare a Constituþiei, în 1991.
Vasile Gionea a fost primul preºedinte
al Curþii Constituþionale a României,
pentru un mandat de trei ani. În 1993,
Academia Românã l-a ales pe Vasile
Gionea ca membru de onoare.

   Joi, 29 septembrie, a.c., la sediul
ISU Mehedinþi s-a desfãºurat un
exerciþiu tactic ce a impus prezenþa
reprezentanþilor instituþiilor MAI,
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Sistemului de Gospodãrire a
Apelor, Direcþiei pentru
Agriculturã, Distribuþiei Energie
Oltenia ºi ºefilor Serviciilor
Voluntare pentru Situaþii  de
Urgenþã, ca urmare a activãrii
Centrului Judeþean de Conducere
ºi Coordonare a Intervenþiei.
   Conform scenariului exerciþiului,
autoritãþile competente au fost puse
în situaþia de a soluþiona mai multe
situaþii tactice, apãrute în contextul
manifestãrii unor fenomene hidro-
meteorologice periculoase, care au
vizat zona de centru ºi N-V a judeþului,
acolo unde de-a lungul timpului s-a
constatat cã pot fi înregistrate pagube
materiale însemnate.

Exerciþiu interinstituþional
organizat de ISU Mehedinþi

Exerciþiile sunt un mijloc eficient de pregãtire a structurilor angrenate
în gestionarea unor situaþii de urgenþã.

   Participanþii au fost puºi în
situaþia de a-ºi testa abilitatea de
coordonare ºi conducere a forþelor
proprii de intervenþie prin
gestionarea resurselor existente,
astfel încât sã prioritizeze misiunile
în funcþie de amploarea
evenimentelor ºi efectele produse,
în vederea protejãrii ºi salvãrii
cetãþenilor, diminuãrii pagubelor
materiale ºi îmbunãtãþii timpului de
rãspuns în situaþii limitã.
   Prin desfãºurarea acestui
exerciþiu s-a urmãrit eficientizarea
acþiunilor în sistem integrat ºi
conºtientizarea importanþei fiecãrei
structuri angrenate în misiunile de
rãspuns.
   Scopul acestui exerciþiu a fost de
a verifica viabilitatea documentelor
operative, elaborate la nivel
judeþean, pentru gestionarea
riscului de furtuni ºi inundaþii.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE



opiniiOBIECTIV mehedinþean 06 - 12.10.2022pag. 8

De când cu gândacii, lãcustele
ºi greierii a explodat ºi teoria
chibritului: mai nou, se pedaleazã
pe „drepturile animalelor”, dupã ce
asasinii economici au ucis milioane
de pãsãri de curte motivând o aºa-
zisã „gripã aviarã”.

În spiritul aceleiaºi „pandemii a
absurdului”, ministrul mediului din
þara lui Papurã - scuze - Sparanghel
Vodã - a dat liber la împuºcarea
ciocârliilor, privighetorilor, lynx-ilor
din pãdurile româneºti rase dupã
model austriac. Ãstea da, „drepturi”
ale vieþuitoarelor!

Pe timpul când circula gogoaºa
cu „pesta porcinã” pe care n-a vãzut-
o nimeni decât în statisticile
dezinformatoare oficiale (cu zeci de
mii de porci uciºi sau îngropaþi de
vii, la comandã), a fost „scãpatã”
chestia cu Covid-19 (nu se ºtie
precis dacã de la Wuhan, de la Kiev
sau din vreun alt biolaborator
clandestin dintre cele peste 300 ale
„partenerului strategic”), dar, privind
harta, România e la o asvârliturã de
bãþ de Ucraina pe când China… Au
urmat decese puse oficial în cârca
Covid-19 (fãrã permiterea efectuãrii
autopsiilor obligatorii ºi identificãrii
cauzei deceselor), arderea pe rug a
pacienþilor condamnaþi ºi imobilizaþi
pe paturiile spitalelor ºi aruncarea
în gropi a sacilor negri. „Discret”
controlatã, cu menþiunea legatã de
piciorul defunctului „Mortu-i
vinovat!”.

Dupã strofocãri fãrã succes ale aºa
ziºilor producãtori de vacs-cu-efecte-
„subite” gen Bill-nebunu’, s-a gãsit
însã Putin cu rãzboiul lui care a spart
toate performanþele. Rezultatul cert:
în 24 de ore „pandemia” din România
a sucombat „subit”, aºa cã nu-i de

Pericol de Rabie la Bruxelles ºi lovitura de mãciucã O.N.U.
mirare cã cineva a emis propunerea
ca Preºedintele Federaþiei Ruse sã
primeascã „Nobelul” pentru
Medicinã.

Ursula ºi vaccinul
Revenind la „boala vacii nebune”,

ceea ce se întâmplã cu terorismul
european al U.E. se pare cã nu
deranjeazã nici pe Papa Francisc, nici
Crislamul de la Abu Ahabi. Pe noi,
europenii, DA! Nu nu este vorba de
vaccinarea obligatorie a cetãþenilor
U.E. (deocamdatã), nu este vorba de
repunerea în circulaþie a Nazi-Pas
(deocamdatã) ºi nici de Geschäft-urile
Ursulei cu vacs Covid via „Pfizer” de
care Cucuveaua Mov nu are timp de
investigare. Dacã o fi sau nu de vinã
„boala vacii nebune” nu se ºtie încã,
dar se pare cã la Bruxelles ºi-a fãcut
simþitã prezenþa acea maladie
infecþioasã viralã periculoasã
provocatã de un virus neurotrop,
identificatã ca meningoencefalitã
difuzã. Netratatã prompt, „poate dãuna
grav sãnãtãþii”… mintale.

„Frau Ursula!” a luat-o razna!
Dacã în urmã cu douã sãptãmâni

Frau Ursula îndrepta cetãþenii
europeni cu facturi gonflate pânã
la suprasaturaþie cãtre Putin (de
parcã el le-a umflat, nu
„sancþiunile” cu auto-recul impuse
Rusiei), în perioada votului din
Peninsula Ibericã, Ursula C.E. -
care nu a înteles nici câte, nici care
îi sunt atribuþiile - dar nimeni nu o
trimite la colivia cu zãbrele sau
mãcar la un control psihiatric.
Totuºi, Ursula ºi-a permis sã
declare public, iresponsabil, cã
dacã dreapta va câºtiga alegerile,
Italiei i se vor taia „fondurile
europene”. „S-avem pardon! Curat
Rabie, Frau Ursula!”.

Frau Ursula nu are dreptul sã
condiþioneze alocarea „fondurilor
europene” (fonduri colectate de la
statelor componente ale lagãrului
concentraþionar U.E., deci banii
acestor state) de funcþionarea
statului de drept. Frau Ursula are
obligaþia sã respecte votul
cetãþenilor statelor! Frau Ursula nu
are dreptul sã ameninþe cetãþenii
Italiei mai ales în perioada votului!
Se pare cã de data asta i se trag unele
simptome suspecte: febrã, durere de
cap, furnicaturi, mâncãrimea limbii,

greaþã, senzaþie de vomã, agitaþie,
anxietate, confuzie, dificultate la
înghiþire, salivaþie excesivã frica de
apã, halucinaþii, insomnie…
anxietate sau neliniºte,
hiperactivitate, simptome care se
accentueazã ºi pot evolua spre
agitaþie extremã cu consecinþe grave
pentru cetãþenii europeni. Cauza
pare a fi maladia numitã rabie, deci
se impune urgent izolarea pacientei
- cu legarea de pat - ºi tratament
medical adecvat. Dacã posibilitãþile
de la Bruxelles sunt depãºite, prim-
ministrul (Mã)Ciucã ºi domn
ministru Rafila vor fi de acord sã fie
adusã la „Matei Balº” unde doctoru’
Streinu se va ocupa personal de
rabia ei… Nu de alta, dar se pare cã
maladia de la Bruxelles cam bântuie
ºi pe la Cotroceni, Victoria ºi Casa
Poporului, iar dupã ce veþi cunoaºte
ºi prevederile Cartei O.N.U. e posibil
sã atingã ºi alte coordonate
geografice.

Lovitura de mãciucã:
„Operaþiunea specialã” a

Federaþiei Ruse în Ucraina are
baza legalã

Am lãsat pentru final „lovitura de
mãciucã” ºi „bomboana de pe
colivã: n-ar fi de mirare ca rabia sã
se rãspândeascã; senilul de la
Washington D.C. are deja un stol
de pãsãrele, dar sã vedem pe unde
vor scoate cãmaºa alde Klaus
Schwab, Emmanuel Macron, Olaf
Scholz, Lizz Truss, Justin Trudeau
ºi celelalte pãpuºi-gloabe ale
schizofreniei globale.

„Articolele 106 ºi 107 din Carta
O.N.U. acordã Rusiei, în calitate de
succesor legal al învingãtorului celui
de-Al Doilea Rãzboi Mondial,
dreptul de a lua toate mãsurile,
inclusiv mãsuri militare, împotriva
Germaniei, Ungariei, Austriei,
României, Bulgariei, Finlandei,
Croaþiei, Sloveniei, Republicii Cehia,
Letonia, Estonia, Lituania ºi Ucraina
pentru încercãrile de a resuscita
nazismul. Secretarul general al
O.N.U. […] Existã un articol în carta
O.N.U. care permite desfãºurarea
unei operaþiuni speciale ruseºti în
Ucraina. Rusia are dreptul de a
pedepsi naziºtii de pretutindeni
(conform cartei O.N.U.) tribunalul de
la Nürnberg a condamnat la

rãspundere penalã pe toþi cei care
au luptat împotriva naþiunilor unite
ºi au comis genocid.

[…] Carta O.N.U., art. 106 ºi 107,
acordate învingãtorilor celui de-Al
Doilea Rãzboi Mondial, U.R.S.S.,
S.U.A., Marea Britanie ºi China au
dreptul de a întreprinde orice acþiune
împotriva þãrilor care au luptat
împotriva lor pentru a preveni
acþiunile care vizeazã revizuirea
rezultatelor celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial. Este permisã folosirea
forþei militare împotriva acestor þãri.
Pentru aceasta este suficient sã
anunþi celelalte trei þãri câºtigãtoare,
dar nu sã obþii aprobarea acestora.
Rusia, fiind succesorul legal al
U.R.S.S., poate folosi forþa ºi
împotriva statelor care doresc sã
revizuiascã sistemul Yalta-Potsdam
din Europa” […][1].

Carta Naþiunilor Unite,
capitolul XVII, Art. 106-107
„Articolul 106 - Pânã la intrarea

în vigoare a acordurilor speciale
prevãzute la articolul 43, care, în
opinia Consiliului de Securitate, îi
permit sã exercite atribuþiile prevãzute
la articolul 42, pãrþile la Declaraþia
celor Patru Puteri semnatã la
Moscova la 30 octombrie 1943, ºi
Franþa, în conformitate cu prevederile
paragrafului 5 din declaraþia
respectivã, vor purta consultãri între
ele ºi, atunci când este necesar, cu
alþi membri ai Organizaþiei, pentru a
conveni asupra acþiunii comune
necesare pentru menþinerea pãcii ºi
securitãþii internaþionale.

[1] Carta O.N.U., art.106 ºi 107 https://
www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-17
[2] Idem, Op. cit.  continuare în pagina 14

Aranjament grafic - I.M.
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   Ce o sã facem pânã la urmã, dacã
nu o sã ne mai permitem sã achitãm
lunã de lunã facturile la energie ºi la
toate cele. Viaþa pe aceastã planetã
este din ce în ce mai grea, mai ales
cã ani la rând cei care s-au obiºnuit
sã ducã o viaþã uºoarã, observã
acum cã nu este aºa cum credeau
ei. Viaþa uºoarã însemna un venit

decent, toaletã în casã, cãldurã pe
timp de iarnã. Aer condiþionat vara.
Alimente din belºug ºi chiar mai
mult decât atât. Schimbarea
bunurilor personale foarte rapid, la
câþiva ani. Vacanþe exotice sau
vacanþe în general. Apã curentã, aer,
transport, ºcoalã, medicamente ºi
servicii medicale. Adicã toate acestea
veneau ca ºi cum ni s-ar fi cuvenit.
Uneori prin politicile de stat nici nu
le plãteam. Sau mãcar existau.

Pãrãsim planeta dacã nu mai aveþi bani de facturi ºi mâncare?

  ªtefan Bãeºiu

Acum nimic nu mai este aºa cum
era. Ni se pare ciudat nouã celor care
ne-am nãscut dupã 1990 ºi mai ales
nouã celor de dupã 2000.
   Este greu sã concepi viaþa fãrã un
anumit grad de confort ºi de
civilizaþie, fãrã marile corporaþii, fãrã
marile firme din alimentaþie sau din
media ºi tehnologie. Viaþa este

aproape imposibilã în
condiþiile în care devine
din ce în ce mai scumpã.
Clasa de mijloc din Vest
pare pulverizatã de
creºterea inflaþiei, de
facturile enorme la
alimente ºi energie ºi

indiferent cât de mult ar munci nu
îºi mai permite sã plãteascã energia
electricã sau mai ales gazele
naturale.Totul devine de la o zi la alta
tot mai scump. Viaþa devine aproape
imposibilã în mediul urban.
   Nici la þarã nu o duce lumea mai
bine, având în vedere cã totul se
plãteºte. Inclusiv lemnul de foc. Este
destul de greu sã pleci la pãdure ºi
sã iei lemne, având în vedere cã
pãdurea este a cuiva .Chiar dacã iei

lemne uscate, de foc, ºi acelea
trebuie sã fie plãtite cumva. S-a
scumpit ºi lemnul de foc ºi
cãrbunele. Nimeni nu se mai atinge
de gaze ºi este uneori imposibil sã
deschizi plicul în care se aflã factura
la curent. Discuþiile sunt deschise
legat de cauze. Având în vedere
faptul cã nu se ºtie ce va aduce ziua
de mâine, nu ar trebui sã ne
surprindã faptul cã dezastrul din
energie va aduce un dezastru în alte
domenii de activitate, inclusiv în
viaþa politicã. Actuala clasã politicã
îºi trãieºte ultimele clipe. Este
cântecul de lebãdã al unei clase
politice eºuate. Criza din domeniul
energetic va pulveriza partidele
tradiþionale ºi va face loc partidelor
radicale. Trendul acesta este deja
perceptibil în câteva state europene.
Facturile mari la gaze naturale ºi la
energie vor creºte ºi mai mult în
perioada imediat urmãtoare ºi
formele de protest ºi politicienii
radicali îºi vor face tot mai mult
simþitã prezenþa în spaþiul public.
   Oamenii nu se vor mai uita la cine
îi va scoate în stradã ºi cine sunt
politicienii care vor profita de
starea de fapt, de starea de
nemulþumire a populaþiei. Unii
politicieni poate vor avea intenþii
bune, alþii poate vor face alte jocuri

ºi aºteptau valul de nemulþumiri
pentru a ajunge la putere. Nu ar
trebui sã ne surprindã, dacã vom
vedea forme ºi mai radicale de
protest ºi chiar forme individuale
extreme de protest în urmãtoarele
6 luni de zile ºi chiar mai mult. Vine
iarna ºi va creºte consumul de gaze
naturale ºi de electricitate. Ce ne
vom face când nu vom mai avea cu
ce sã plãtim? Strada nu va fi
suficientã. Gerul nu va putea fi
stopat cu proteste. Nicãieri nu va
mai fi sigur, niciunde nu vei mai
putea sã faci faþã inflaþiei ºi sã îþi
mai permiþi sã mai trãieºti de la o
zi la alta, dar de la un an la altul.
Viaþa pe planeta acesta va fi din ce
în ce mai grea la modul în care au
eºuat politicile publice aproape
peste tot, pe Glob.
   Avem poate o clasã politicã
falimentarã la conducere ºi cel mai
probabil s-a mai trecut prin astfel de
fenomene, dar niciodatã la o
asemenea scarã ºi cu asemenea
efecte. Va fi o luptã feroce pentru
supravieþuire, pentru bucata de pâine
de azi. Nici mãcar de mâine. Cine
nu va reuºi sã plece de pe planetã,
sã caute un loc prielnic, va avea de
îndurat. Dar nimic nu e nou sub
soare. Dar acum suntem prea mulþi
sub soare.
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“Never think that war, no matter how necessary, nor how justified, is not a crime.”
(Niciodatã nu gândi cã rãzboiul, nu are importanþã cât este de „necesar” sau cum este justificat, nu este o crimã.) Ernest Hemingway

„Ruºii nu sunt de vinã...” (4) de Alexandru Cetãþeanu

ªi pentru cã a venit vorba de Nurenberg (ºi de enigme
nerezolvate) – de ce l-au condamnat la închisoare
pe viaþã pe Rudolf Hess (26 April 1894 – 17 August
1987 – „sinucis” în puºcãria Spandau, la 93 de ani!)
ºi nu l-au decorat ca mare luptãtor pentru pace? Spre
aducere aminte – acesta fusese desemnat chiar
succesor al lui Hitler (i-a fost ºi adjunct), dar nefiind
de acord cu rãzboaiele, pe 10 mai 1941 (la
aniversarea  unui an  de când Germania a început
invadarea Franþei, Belgiei ºi Olandei), în disperare
pentru a face pace, sacrificându-ºi viaþa, a pilotat
un avion (ce curaj!)  spre Scoþia, unde avea un
prieten britanic (aºa credea), Duke de Hamilton.
În loc ca Churchill sã-l fi primit cu flori, ca pe
un erou, l-a întemniþat (!) ºi dupã rãzboi (în
1946) a fost dus la „judecatã” la Nurenberg ºi
condamnat cã a vrut sã facã pace cu Anglia!
 O altã enigmã : Regele U.K., al Dominioanelor
Imperiului Britanic ºi Împãrat al Indiei, Edward VIII
– Duke de Windsor (Suveran cam 10 luni - în
perioada 20 ian. - 11 dec. 1936), era mare duºman
al comunismului, pe care îl considera corect, un
pericol la adresa civilizaþiei Planetei. Majestatea
Sa nu putea sã uite cã la ordinul lui Lenin, pe 17
iulie 1918, bolºevicii  l-au asasinat pe iubitul lui
unchi, þarul Nicolae II (sanctificat împreunã cu
familia pe 15 august 2000). Cum era logic, regele
era prieten cu duºmanii declaraþi ai bolºevicilor,
printre care ºi  cu Hitler****.  Dar...pe motivul cã
s-a îndrãgostit de doamna Wallis Simpson din USA
(cãsãtoritã a doua oarã ºi încã nedivorþatã) , a
abdicat. Ce dragoste puternicã, de admirat - 3
„regate” - mai mult de o ºesime din suprafaþa
Planetei, pentru o femeie!!!  Nu cumva a fost forþat,
prin cine ºtie ce metode draconice sã lase totul ºi
sã ajungã sã fie izolat ca guvernor in Bahamas în

perioada 17 iulie 1940 – 16 martie 1945?  Dacã
nu este nimic de ascuns, de ce ºi în prezent arhivele
cu dosarele numite „Marburg files” (descoperite
în 1945 de americani în Germania – corespondenþa
regelui cu Hitler ºi alþi demnitari) ºi cele ale
„Operaþiunii Willi” nu sunt accesibile în totalitate?
Altã ciudãþenie : Franþa ºi Anglia au declarat rãzboi
Germaniei pe 3 septembrie 1939, deoarece cu douã
zile mai devreme, Germania începuse invadarea
Poloniei, oarecum justificatã – a intrat în zona cu mulþi
nemþi, pe care a recuperat-o pentru Germania. Dar ºi
Stalin a invadat estul Poloniei cu 16 zile mai târziu, sã
„protejeze fraþii ucraineni ºi belaruºi”.   Explicaþiile, de
ce Franþa ºi Anglia nu au declarat rãzboi ºi Uniunii
Sovietice pentru acelaºi gen de agresiune împotriva
Poloniei, sunt ridicole. Se justificã dublul standard
prin tratatul de pace de la Riga din 1921 ºi protocolul
„secret” (de ce oare?) dintre Anglia ºi Polonia care
prevedea protecþia Poloniei numai dacã era atacatã
de Germania... Comuniºtii aveau „voie” sã facã orice
cu sãrmana þarã a lui Sobieski. Cum nu sunt istoric,
nu intru în amãnunte, cã îmi este greaþã de atâta
minciunã ºi propagandã de razboi, rãmasã pânã în
zilele noastre.  Îmi place titlul cãrþii -Churchill: Wanted
Dead or Alive, (Churchill vrut, mort sau viu) de Celia
Sandys... Oare de ce a zis Hitler:  „Într-un rãzboi,
ultimul lucru pe care englezii îl ºtiu, este cum sã practice
un joc corect (fair play)” ? O întrebare importantã,
esenþialã, care trebuie sã frãmânte pe istoricii
nepolarizaþi – Cum a reuºit Marea Britanie (Churchill
probabil)  sã-l convingã pe Hitler  sã înceteze brusc
atacurile aeriene peste Canalul Mânecii (acþiunea
BLITZ – 7 septembrie 1940 pânã la 11 mai 1941, 56
de zile ºi de nopþi) ºi sã îºi concentreze forþele armate
spre „imperiul bolºevic”, pentru a începe  pe 22 iunie
1941, Operaþiunea BARBAROSSA? A lãsat Germania

total descoperitã la întoarcerea britanicilor aliaþi cu
americanii  - fapt ilogic, dacã nu a existat nici-o garanþie
cã faimoasa „D-Day” nu va exista.
Totuºi, trebuie menþionat faptul cã primul ministru
Churchill, cuprins de remuºcãri, poate simþind ºi
antipatia britanicilor (care nu l-au mai votat în luna
mai, 1945) ºi aflând de comportamentul barbar al
aliaþilor sovietici în þãrile ocupate ºi chiar neocupate
(China) , a organizat, în cel mai mare secret,
Operation UNTHINKABLE (Operaþiunea DE
NECREZUT), sau al Treilea Rãzboi Mondial (cum îi
plãcea sã-i zicã),  operaþiune „bombã”, care ar fi
trebuit sã înceapã pe 1 iulie 1945***. Pe scurt –
„Aliaþii”, împreunã cu armata germanã care a mai
rãmas, reorganizatã,  trebuiau sã înceapã prin
surprindere, ofensiva împotriva Armatei Roºii ajunse
în  Germania ºi sã o forþeze sã se retragã din Europa.
A pierdut alegerile ºi planul a fost abandonat (din
nefericire pentru Planetã) de partidul ajuns la
putere - Labour Party (Partidul Muncitoresc) !!!
Ajuns din nou prim-ministru în perioada 1951-
1955, nu a mai putut realiza proiectul din 1945
(care a rãmas strict secret pânã în 1998 ºi nici în
prezent nu se prea aude de el). În 1953, primul
ministru Winston Churchill a luat Premiul Nobel
pentru Literaturã (nu pentru Pace). Ca o curiozitate
amuzantã – avea aceeaºi înãlþime  ca Napoleon,
Stalin ºi...Putin, adicã 1.68 metri!
Existã încã multe mistere legate de WWII ºi multe
dintre ele nu prea se vrea sã fie elucidate, deoarece
adevãrul supãrã. Chiar dacã au murit demult mamele
care ºi-au pierdut feciorii manipulaþi prin propaganda
de rãzboi, sã-ºi dea viaþa eroic pentru o cauzã nu
chiar clarã, precum ºi veteranii de rãzboi (puþini, câþi
mai sunt în viaþã), nu trebuie sã afle cã manipulatorii
Planetei au vrut neapãrat rãzboi, sã ajute sã triumfe
„experimentul comunism”. Încercãri de a se afla
adevãrul despre anumite acþiuni inexplicabile, au
existat ºi încã mai existã**. Este bine sã ºtim, dar...ce
mai conteazã? Vieþile celor care au trãit în sistemul
criminal comunist, nu se mai întorc.
Revenind la rãzboiul din Ucraina: Aparent,
invadatorii nu o duc prea bine. Avioane distruse
pe aeroporturi, depozite de muniþii explodeazã
(neglijenþã de la o þigarã, zic ruºii – nu atac
ucrainean), soldaþi ruºi în derutã, fata unui prieten
apropiat al lui Putin ucisã de o bombã pusã la
maºina acesteia în Moscova etc. Armamentul
modern livrat de diferite þãri, bazat pe GPS ºi sateliþi,
funcþioneazã bine. La fel ºi dronele
moderne.Tânãrul ºi curajosul preºedinte
Volodymyr Zelensky (are 44 de ani ºi 1.70 m
înãlþime !) este iubit de compatrioþii lui (peste 90%
îl aprobã) ºi este simpatizat de aproape toatã
Planeta. Este cult, vorbeºte frumos, fiind fost actor,
ca regretatul preºedinte al Americii Ronald Regan.

„Nemaiputându-se oficia dumnezeieºtile slujbe
din cauzã cã Sf. Lãcaº era lovit ºi dãrâmat în mare
parte de gloanþe ºi obuze - consemnezã pisania
pusã în bisericã - s-a gãsit bunul ºi iubitorul de
Dumnezeu Ghiþã Efta Bejan, veteran din rãzboiul
de la 1877, care cu singura sa cheltuialã a reparat
toate stricãciunile atât în exterior cât ºi în interior,
împreunã cu pictura, dând ºi un clopot, cele vechi
fiind luate de germani”.

Reparaþii le au fost închinate “pentru
pomenirea scumpei sale soþii, Smaranda,
decedatã la 15 aprilie 1917, dar ºi pentru
amintirea soldaþilor români cãzuþi pe câmpia din
apropierea bisericii ºi oraºului” împotriva
trupelor germane. Dupã schimbarea statutului
bisericii în bisericã parohialã, în anii 1976-
1977, la propunerea preotului Eugen Tãmâºi s-
a întocmit un proiect de reparaþii capitale, care
a fost înaintat spre aprobare. Continuare în numãrul urmãtor

 urmare din pag. 4 Slujbã arhiereascã la Parohia...
În anul 1986, în timpul preoþilor Constantin

Bologa ºi Vasile Nuhaiu au început lucrãrile de
restaurare, schimbându-se ºi arhitectura
acesteia. Din forma de cruce, sfântul lãcaº a luat
forma de navã, lãrgindu-i-se laturile exterioare.
Tot atunci a fost ºi repictatã ºi sfinþitã de Î.P.S.
Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei.
Ulterior, a fost adãugat un pridvor.

În fine, în anii 2010-2019, în timpul preoþilor
Vasile Ghiþan ºi Grigore Tiþa, biserica a fost
acoperitã cu tablã de cupru, s-a înlocuit tâmplãria
veche cu una nouã, s-a înlocuit catapeteasma
veche cu una nouã de lemn de stejar sculptat, s-
au adãugat icoane noi pe catapeteasmã ºi s-au
schimbat stranele vechi cu unele noi. ªi podeaua
este una nouã, din ciment, iar cu tablã de cupru
este acoperitã ºi singura turlã a bisericii, aflatã
deasupra intrãrii ºi strãjuitã de o cruce mare.

Pr Marian-Alin Giginã
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„Potrivit actualelor evaluãri, rata anualã a inflaþiei va
continua probabil sã mai creascã spre finele anului
curent, sub impactul ºocurilor pe partea ofertei, dar într-
un ritm vizibil încetinit”, se aratã în comunicatul de presã
publicat la finalul ºedinþei de politicã monetarã a BNR
care s-a desfãºurat miercurea aceasta.

Membrii Consiliului de Administraþie al bãncii centrale au
decis, dupã creºterea inflaþiei din august peste aºteptãri ºi
menþinerea tendinþelor de majorare, sã ridice dobânda de
politicã monetarã de la 5,50 la 6,25%/an, respectiv la 7,25%
a facilitãþii de creditare, peste estimãrile analiºtilor care vedeau
o majorare de cel mult jumãtate de punct procentual. De altfel,
un raport al BCR anticipa nivelul de 6,25% pentru ultima
ºedinþã din acest an, care se va desfãºura în noiembrie.

Rata de referinþã localã rãmâne totuºi una redusã
comparativ cu alte valori din regiune. Astfel, dobânda
de politicã monetarã din Polonia este de 6,75% iar în
Ungaria, începând de sãptãmâna trecutã, de 13%.

Piaþa valutarã a primit în mod pozitiv decizia, iar cursul
euro a scãzut miercuri de la 4,9471 la 4,9419 lei, în
timp ce tranzacþiile se realizau în culoarul 4,934 - 4,944
lei. Maximul perioadei de 4,9486 lei a fost atins în 29
septembrie, în condiþiile în care aversiunea faþã de risc
s-a amplificat pe pieþele internaþionale.

Despre evoluþia cursului, comunicatul BNR observã cã „leul
ºi-a corectat integral în luna septembrie aprecierea
semnificativã faþã de euro acumulatã în iulie-august, alimentatã
consistent ºi de evoluþii interne de naturã sezonierã. În raport
cu dolarul SUA , moneda naþionalã s-a depreciat ca urmare a
evoluþiilor de pe pieþele financiare internaþionale”.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate
înainte de mai 2019, a scãzut miercurea aceasta de la 7,93
la 7,92%. Indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, a coborât de la 8,10 la 8,09% iar cel
la 12 luni, care reprezintã rata dobânzii plãtitã la creditele în
lei atrase la nivel interbancar, de la 8,23 la 8,22%.

La începutul intervalului, creºterea inflaþiei din zona
euro în septembrie la 10% ºi amplificarea aversiunii faþã
de risc au depreciat moneda unicã la 0,9540 dolari, minim
al ultimilor 20 de ani, iar media stabilitã de BNR a atins
un record de 5,1794 lei. Miercurea aceasta se tranzacþiona
în culoarul 0,9908 - 0,9995 dolari, dupã scãderea în
august a numãrului locurilor de muncã vacante din SUA,
semn al deteriorãrii climatului macroeconomic. În piaþa
localã, cursul a scãzut la 4,9805 lei.

Cursul francului elveþian a atins un nou record istoric
de 5,2155 lei dar a scãzut miercurea aceasta la 5,0577
lei. Media lirei sterline a încheiat perioada la 5,6702 lei.

Bitcoin a scãzut la începutul perioadei pânã la aproape
de 18.800 dolari dar se tranzacþiona la sfârºitul perioadei
între 19.974 ºi 20.363 dolari.

Ether a scãzut la începutul acestei sãptãmâni la 1.270
dolar însã fluctua la sfârºitul perioadei în culoarul 1.330
- 1.363 dolari.
Analiza cuprinde perioada 28 septembrie - 3 octombrie.

 Radu Georgescu

BNR avertizeazã cã inflaþia
va continua sã creascã

   „În primavara lui 2021 ne-am dus,
împreunã cu echipa de tehnicieni de la
Primãrie, sã mãsurãm terenurile pe care le-
am moºtenit de la mãtuºa mea, Silvia Luca.
Aceastã mãtuºã a mea era fiica fratelui
bunicului meu,  Gheorghe Luca. Bunicul meu
se numea Nicolae Luca.
   Tanti Silvica, aºa cum îi spuneam noi, nu
a avut copii ºi, în ultimii ei ani de viaþã a fost
în ingrijirea mea. Atât ea, prin 1992, cât ºi
eu, începând,  cred, de prin 2010, am tot
fãcut cereri, cãtre Primãria Strehaia,  prin care
am revendicat terenurile ei, aflate în diverse
puncte din zona Strehaia ºi Slãtinicul Mare,
de unde este, de fapt, familia mamei mele.
   Dupã ani de depus cereri la Primãrie, în
sfârºit, în 2021, a fost desemnatã o echipã sã
facã mãsurãtori prealabile eliberãrii titlului de
proprietate ºi, în luna aprilie am mers împreunã
cu tehnicienii ºi cu vecinii proprietãþilor
respective, sã identificãm fiecare parcelã.
   Am gãsit terenul nostru din punctul
Buriceana arat, aºa cã am întrebat vecinii ºi
am aflat cã d-l Dalian Cristian Dumitraºcu,
inginer la ocolul silvic (vã daþi seama ce om
important, mai ales în criza asta energeticã?)
s-a fãcut stãpân acolo.
   L-am sunat, dupã ce am fãcut rost de
numãrul lui de telefon, a recunoscut cã ºtie
cã e terenul nostru, i-am propus sã-l
cumpere, dacã vrea, ºi a zis cã e de acord cu
aceastã tranzacþie, pentru cã terenul lui este
de fapt pe deal (cap în cap cu al nostru,

Minunile din Strehaia

deasupra de drumul de tarla - al nostru este
în partea de jos a aceluiaºi drum, vecin cu
calea feratã) ºi nu-l poate lucra din cauza unei
plante, iarba câinelui, care s-a înmulþit acolo
ºi e greu de stârpit.
   Nu a mai dat niciun semn de viaþã, am aflat
apoi cã exista un proces deschis de mama lui
ºi sora lui, alãturi de el, prin care cereau titlu
de proprietate pentru diverse terenuri, inclusiv
al familiei mele, fãrã a avea însã niciun act de
proprietate doveditor.
   Am cerut sã fim intervenienþi în proces ºi
am depus la instanþã acte clare, am vãzut cã
expertiza întocmitã la solicitarea (ºi cu platã)
familiei Dumitraºcu era aiurea în tramvai
(culmea e cã ei au depus la dosar documente
în care arãtau cã proprietatea lor, în zona
Buriceana, e pe deal, lângã pãdure, adicã
exact cum ºtiam ºi noi ºi a recunoscut ºi el,
în discuþia pe care o avusesem în primãvarã).
Instanþa nu a þinut cont însã de nimic ºi le-a
dat tot ce au cerut (8 ha, deºi ceruserã doar
aprox. 5 ha) cu indicaþia ca Primãria sã se
spele pe cap, de aici înainte.
   Am depus apel, ºi culmea, pe lângã
întâmpinarea (aiuristicã, evident, ºi redactatã
în aºa fel încât sã creeze confuzie - ba vorbeºte
despre mãtuºa mea, Silvia Luca, ba face
trimiteri, fãrã niciun rost, la bunicul meu,
Nicolae Luca - pentru proprietãþile cãruia
avem titlu de proprietate obþinut de mama ºi
fraþii ei acum... ahaaa, mulþi ani) deci, pe lângã
aceastã întâmpinare a familiei Dumitraºcu,
apare o întâmpinare la apelul nostru, aproape
copy-paste de pe cea a familiei Dumitraºcu,
redactatã de comisia de fond funciar de la
Primãrie, cu reprezentant primar Giura Ioan,
care spune, în primul pasaj, cã în registrul
agricol de la Primãrie este scris cã terenurile
noastre sunt de fapt ale familiei Dumitraºcu.
Am fãcut rost de fila din registru la care fac
referire comisia ºi d-l primar ºi este aºa cum
ºtiam noi, adicã familia noastrã e acolo
trecutã, nu familia lor.

Jurnalista TVR Carmen Kleibel,  ai cãrei bunici materni erau din Strehaia,  riscã sã
rãmânã fãrã terenurile moºtenite, dupã ce instanþa judecãtoreascã, prin judecãtorul Sorinel
Vãrzaru, de la Judecãtoria Strehaia, a luat de bunã o expertizã, pe care jurnalista a contestat-
o ºi pe care o considerã aiuristicã ºi nelegalã. Mai mult, primarul din Strehaia a depus o
întâmpinare la apelul fãcut de jurnalistã ºi soþul ei, la Tribunalul Mehedinþi, prin care
spune cã terenurile revendicate de Carmen Kleibel ar fi ale familiei Dumitraºcu (mamã, fiu
ºi fiicã), conform registrului agricol. Jurnalista a intrat în posesia filei din Registrul agricol,
însã, în care scrie clar cã acele terenuri aparþin familiei ei ºi a depus plângere penalã,
împotriva primarului de la Strehaia, Giura Ioan, pe care îl acuzã de fals în declaraþie.
   Carmen Kleibel doreºte acum sã meargã urgent la comisia judeþeanã de fond funciar
Mehedinþi, întrucât se teme cã primarul va distruge registrul agricol al oraºului, ca sã-ºi
acopere fapta, ºi cere celor responsabili cu soarta proprietãþilor de la Strehaia sã nu comitã
o asemenea greºealã, care ar prejudicia sute sau mii de strehãieni. O.M.

Mai sus, solicitarea depusa de familia Dumitrascu la dosar,
cu vecinatati clare, in zona de deal a punctului Buriceana  continuare în pagina 14
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În Biserica Adormirii Preasfintei
Nãscãtoare de Dumnezeu din satul
Markopulos, din partea de miazãzi
a insulei Kefalonia, la 25 km de
Argostoli(Grecia), în fiecare an, de
la 6 pânã la 15 August, se petrece
un fapt minunat, pe care locuitorii
l-au legat  de icoana Maicii
Domnului. Pe coasta dealului
unde este aºezat satul, cu mulþi ani
înainte, s-a sãvârºit o minune.
Odatã sãtenii au vãzut cum un
copac fusese cuprins de flãcãri ºi
au alergat înspre el, crezând cã s-
a aprins un foc în pãdure. Când
au ajuns acolo, au observat un fapt
minunat. Deºi copacul arsese pânã
la rãdãcinã, pe ea se afla icoana
Maicii Domnului pe care focul nu
o atinsese. Locuitorii, plini de
emoþie, s-au închinat icoanei,
dupã care au luat-o ºi au dus-o
în biserica din satul lor, unde ºi
ceilalþi sãteni au avut ocazia sã
se închine ei.

A doua zi dimineaþa, când
numãrul celor ce voiau sã se
închine icoanei se înmulþise mult,
cu toþii au constatat cã icoana
lipseºte. În cele din urmã,
cãutându-o, au aflat-o la locul ei
de mai înainte. Era iarãºi aºezatã
pe rãdãcina copacului ars. Icoana
a fost adusã din nou în bisericã,
unde a fost încuiatã. În urmãtoarea
zi, au gãsit-o la acelaºi loc. Dupã
ce s-a sãvârºit aceasta de trei ori,
sãtenii au fost convinºi cã voia
Maicii Domnului este ca icoana sã
rãmânã acolo, pe rãdãcina
copacului ars. De aceea au
construit o bisericã deasupra
rãdãcinii copacului ºi au aºezat

Biserica cu ºerpi
în ea icoana.

Mai târziu s-a zidit acolo o
mânãstire de maici. Într-o zi s-au
apropiat de locul acela mai multe
corãbii cu piraþi(hoþi de mare). Dupã
ce au coborât pe uscat, piraþii s-au
îndreptat spre mãnãstire, cu scopul
de a o prãda. Atunci cãlugãriþele s-
au rugat Maicii Domnului, ca sã
ocroteascã mânãstirea ºi pe ele.
Îndatã s-a sãvârºit minunea.
Mânãstirea a fost înconjuratã de
ºerpi, care i-au pus pe fugã pe piraþi.
Faptul acesta a fost considerat un
semn de la Maica Domnului, prin
care s-au izbãvit ºi cãlugãriþele ºi
mânãstirea. De atunci, în fiecare an,
se aratã ºerpii, chiar ºi în interiorul
bisericii – stau agãþaþi chiar ºi de
icoane, de candele sau de strane, iar
la 15 August pleacã.

Dacã într-un an ºerpii nu se
aratã, aceasta este un semn
prevestitor de nenorociri pentru
insulã, aºa cum s-a întâmplat în
1940 ºi în 1953, când insula a fost
zguduitã de cutremur. Nimeni dintre
specialiºtii, care au cercetat ºerpii,
nu-i poate aºeza într-una din
cunoscutele specii de ºerpi. Sunt
de culoare gri, subþiri, a cãror
lungime nu depãºeºte un metru. Au
pielea catifelatã, iar pe cap, precum
ºi capãtul limbii, formeazã o cruce
micã. Aºa cum este bine cunoscut,
ºerpii sunt consideraþi tãmãduitori
ºi neprimejdioºi, de aceea ºi
credincioºii îi ating fãrã fricã. De
altfel, ei constituie unul din cele
mai însemnate motive pentru ca
oricine sã viziteze insula în Postul
Sfintei Marii.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

   Ministerul Antreprenoriatului ºi
Turismului publicã în dezbatere
publicã proiectul schemei de ajutor
de stat HoReCa 2 ce are ca obiectiv
general acordarea de sprijin financiar
din fonduri publice naþionale pentru
întreprinderile mici ºi mijlocii ºi
întreprinderile mari din domeniul
turismului, alimentaþiei publice ºi
organizãrii de evenimente, agenþiilor
de turism licenþiate ºi ghizilor de
turism atestaþi, a cãror activitate
economicã a fost afectatã de conflictul
armat din Ucraina.
   “Având în vedere cã la data de 30
iunie cadrul temporar Covid a
expirat ºi luând în considerare
contextul actual al situaþiei de crizã
de la graniþã, operaþionalizarea
programului HoReCa 2 este mai
mult decât necesarã ºi reprezintã una
dintre prioritãþile Ministerului
Antreprenoratului ºi Turismului.
   În acest sens, împreunã cu mediul

Ministerul Antreprenoriatului ºi Turismului
publicã în dezbatere publicã proiectul
schemei de ajutor de stat HoReCa 2

mediul asociativ din industria
ospitalitãþii am încercat sã identificãm
cele mai eficiente soluþii în vederea
implementarea acestei mãsuri
compensatorii. De data aceasta, în
cadrul schemei de ajutor de stat
HoReCa 2 pe cadrul temporar Ucraina,
au fost incluºi printre beneficiari ºi
societãþile care au ca activitate
organizarea de evenimente, care au
fost excluse sau uitate la prima ediþie,
astfel încât sã poatã fi compensate
anumite pierderi pe care acestea le
resimt în contextul creºterii preþurilor
la utilitãþi.”, a declarat ministrul
antreprenoriatului ºi turismului,
Constantin-Daniel Cadariu.
   Aplicanþii interesaþi pot transmite
propunerile de modificare ale
proiectului de schemã de ajutor de
stat, în termen de 10 zile de la data
publicãrii, la adresa de e-mail:
dezbateri_publice@mat.gov.ro
Biroul Comunicare ºi Protocol

   A început numãrãtoarea inversã
în vederea aprobãrii la plata în
avans a cererilor de sprijin depuse
de cãtre fermieri.
   Veste bunã pentru fermierii care
aºteaptã avansul din subvenþiile
achitate de Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA), din 16 octombrie.
   Mihaela Loredana Gherasimescu,
director executiv al APIA Mehedinþi,
anunþã cã începând cu data 16
octombrie fermierii mehedinþeni vor
intra la plata în avans.
   În privinþa stadiului pentru controalele

în teren, ºefa APIA
Mehedinþi a precizat cã
termenul pentru finalizarea
verificãrilor a fost 30
septembrie, astfel, agenþia
s-a încadrat în calendarul
activitãþilor atât în ceea ce
priveºte controalele pe teren cât
ºi în ceea ce priveºte
controalele administrative
asupra cererilor unice de platã.
   Eºantionul de control
extras din baza de date
APIA, aferent schemelor
unice de platã pe suprafaþã
pentru judeþul Mehedinþi a

Se pregãtesc plãþile pentru fermieri!
fost urmãtorul: eºantion control clasic
246 ferme, eºantion control prin
teledetecþie 785 ferme, supracontrol 7
ferme, zootehnie 65 de ferme.
Totodatã, au fost verificate în teren alte
8 ferme dispersate de la alte judeþe.
   În conformitate cu Regulamentul
(UE) nr.1352 din 3 august 2022 de
derogare, pentru anul 2022, de la
articolul 75 alineatul (1) al treilea
paragraf din Regulamentul (UE) nr.
1306/2013 al Parlamentului European
ºi al Consiliului în ceea ce priveºte
nivelul avansurilor pentru plãtile
directe ºi pentru mãsurile de
dezvoltare ruralã legate de suprafaþã
ºi de animale, statele membre pot plãti
avansuri de pânã la 70% în cazul
plãþilor directe indicate în anexa I la
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ºi
de pânã la 85% în cazul sprijinului
acordat în cadrul dezvoltãrii rurale
menþionat la articolul 67 alineatul (2)
din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
La APIA Centru Judeþean Mehedinþi
au fost înregistrate în campania de
depunere a Cererilor Unice pentru
anul 2022 un numãr de 20.833 cereri
pentru suprafaþa de 148.653,94 ha,
ce urmeazã a fi autorizate la platã.

 Biroul de comunicare
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Domeniul profesional este accentuat în primele zile ale
sãptãmânii. Deocamdatã eºti implicat în treburile familiei,
dar vei fi nevoit sã rezolvi ºi unele chestiuni ce þin de capitolul
muncii. Relaþiile cu ºefii se vor reconfigura, fiind posibil sã
fii degrevat de unele sarcini de care te ocupai pânã acum.
Pe de o parte, este bine, întrucât se încheie o etapã ºi se face
loc alteia noi, mult mai profitabile. A doua partea sãptãmânii
îþi aduce în preajmã prietenii. Poþi primi informaþii ºi sfaturi
utile, dar ºi reproºuri vizavi de faptul cã în ultimul timp nu
mai eºti prezent în cercurile de apropiaþi. Sunt momente
pasagere, pe care cu farmecul tãu caracteristic le vei depãºi
uºor. Intervalul 7 - 9 octombrie este delicat în privinþa
sãnãtãþii. Pe de altã parte, conflictele din sectorul muncii se
pot amplifica. Evitã provocãrile ºi fii mai realist.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Locurile îndepãrtate, culturile þãrilor strãine ºi
persoanele aflate dincolo de graniþele þãrii sunt temele
propuse de astre la începutul sãptãmânii. Poþi pleca într-
o cãlãtorie sau primeºti rãspunsuri mult aºteptate vizavi
de demersurile fãcute mai demult în acest sens. Cei
implicaþi în diferite forme de ºcolarizare le vor putea
finaliza cu succes. Pe de altã parte, spiritualul va cãpãta
un loc aparte în sufletul tãu de acum încolo, raportându-
te altfel la Dumnezeu. În plan profesional sunt posibile
discuþii aprinse cu un ºef sau cu autoritãþile. Prudenþa,
discernãmântul ºi tonul moderat te vor ajuta sã depãºeºti
totul cu bine. Intervalul 7 – 9 octombrie contureazã
situaþii controversate în relaþiile cu prietenii. Schimbul
de replici va fi frecvent, diferenþele de opinie vor fi evidente
ºi de aici despãrþirile inevitabile. Recomandabil este sã
eviþi provocãrile ºi sã acorzi celorlalþi libertatea de gândire
ºi acþiune. Sãnãtatea este foarte vulnerabilã.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Primele zile ale sãptãmânii sunt potrivite pentru
achitarea datoriilor ºi taxelor de orice fel. Sectorul
financiar este foarte dinamic ºi destul de imprevizibil.
Astfel este posibil sã primeºti o sumã importanã de bani
de la cine te aºtepþi mai puþin sau mãcar un cadou
substanþial. Pentru alþii se poate pune punct în
demersurile legate de moºteniri sau partaje specifice
divorþului. Energia vitalã este fluctuantã, recomandabil
fiind sã-þi dozezi eforturile ºi sã eviþi implicarea în
problemele celorlalþi. Apar veºti din strãinãtate sau legate
de cursuri universitare sau de cãlãtorii profesionale ºi
de agrement. La serviciu intervin discuþii aprinse cu un
ºef, dar ºi cu reprezentanþii unor instituþii oficiale. Sunt
posibile reproºuri vizavi de faptul cã eºti mult prea
combativ în domeniul profesional ºi neglijezi indicaþiile
date de superiori. Final de capitol în relaþiile socio-
profesionale ºi în cele cu prietenii.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile parteneriale vor cunoaºte turnuri deosebite.
Unele relaþii de pot încheia definitiv, însã se face loc pentru
altele noi. Îþi sunt susþine demersurile personale ºi cele
profesionale, aºa încât aplicã o curãþenie drasticã în viaþa
ta ºi aliazã-te numai cu oameni de nãdejde. Pe de altã
parte, un proiect la care lucrezi mai demult împreunã cu o
echipã, se poate desfãºura mai uºor acum. Zilele de 6 ºi 7
octombrie sunt bune pentru achitarea taxelor, impozitelor
sau pentru verificarea documentelor financiare. Poþi lua
legãtura cu cineva din afara graniþelor þãrii sau tu la rândul
tãu, poþi cãlãtori departe. Recomandabil este sã fii foarte
prudent vizavi de tot ce este legat de alte þãri, deoarece
sunt posibile neplãceri. Alþii se pot ocupa de studii ºi
cercetãri necesare domeniului profesional. Relaxeazã-te
cu activitãþi culturale ºi cu dialoguri cu oameni erudiþi.
Final de capitol profesional sau, unele relaþii cu ºefii se
vor destrãma definitiv ºi irevocabil.

(6 - 12 octombrie 2022)                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

În prima parte a sãptãmânii se anunþã multe ºi mãrunte
de fãcut la serviciu. Sunt momente bune pentru a finaliza
unele activitãþi ce treneazã de mult ºi de a-þi orienta
eforturile cãtre altele noi ºi profitabile. Relaþiile colegiale
lasã mult de dorit, însã cu propriile forþe te vei descurca,
având succes la acest capitol. Sãnãtatea întregului
organism este precarã. De evitat consultaþiile, analizele
medicale ºi intervenþiile chirurgicale, pe cât posibil în
perioada 6 - 7 octombrie. Foloseºte doar remedii naturiste
ºi odihneºte-te mai mult. La serviciu existã conflicte
mocnite ºi din partea colegilor ºi din partea ºefilor. Evitã
neplãcerile, ascultându-i cu atenþie pe ceilalþi ºi apoi
explicându-te în cuvinte puþine ºi clare. Sunt momente pe
care le poþi depãºi uºor, cu calm ºi diplomaþie. Se contureazã
aspecte legate de banii ºi bunurile altora. Este nevoie de
achitarea datoriilor de orice fel. Schimbarea mentalitãþii ºi a
sistemului de valori morale este inevitabilã acum.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Se contureazã un final de capitol într-o relaþie
sentimentalã sau o rezolvare legatã de problemele
copiilor. Creativitatea este la cote înalte ºi poþi realiza
adevãrate opere de artã. Totuºi, subiectivismul este
accentuat, aºa cã nu lua de bun chiar tot ce spun sau fac
ceilalþi. În a doua partea sãptãmânii ai multe de fãcut la
serviciu, dar ºi acasã în plan personal trebuie sã depui
eforturi serioase. Colegii au alte prioritãþi, aºa încât va
trebui sã te descurci singur. Se recomandã prudenþã la
eforturi, deoarece sãnãtatea este precarã. De evitat în
aceastã sãptãmânã tratamentele alopate ºi analizele
medicale. Plimbã-te mai mult în aer liber, foloseºte
remedii naturiste ºi detaºeazã-te mai des de cotidian. La
finalul sãptãmânii se anunþã confruntãri parteneriale.
Discuþiile aprinse ºi tonul ridicat vor fi la ordinea zilei.
Finaluri legate de banii ºi bunurile comune cu alþii.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Evenimentele principale ale sãptãmânii sunt legate de
casã, familie ºi mentalul profund. Se conctureazã
reconfigurarea relaþiilor cu familia ºi cu neamurile. Sunt
posibile despãrþiri de unele persoane care pânã nu demult
îþi erau apropiate ºi confidente, însã te poþi alãtura altor
personaje mult mai folositoare vieþii tale actuale. Sunt
momente excelente pentru curãþenii generale, reparaþii de
anvergurã, dar ºi pentru achiziþionarea unui spaþiu nou de
locuit sau a unui teren. Atenþie cã manifeºti tendinþa de a te
refugia în domeniul profesional, în detrimentul familiei. De
aici pot rezulta discuþii aprinse cu cei dragi. Încearcã sã te
împarþi echitabil atât în familie, cât ºi domeniul muncii.
Relaþiile colegiale sunt conflictuale, de aceea bazeazã-te doar
pe forþele tale ºi evitã provocãrile celorlalþi. Sãnãtatea este
vulnerabilã. Urmeazã sfaturile specialiºtilor pentru
îmbunãtãþiirea stãrii tale generale. Final de capitol partenerial.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începutul sãptãmânii îþi poate aduce o cãlãtorie
importantã în domeniul profesional, pentru studii sau la o
rudã apropiatã. Vei avea imboldul de a pune la punct pe
cineva din anturajul apropiat, care în ultimul timp þi-a cam
pus beþe în roatele destinului. Se recomandã prudenþã,
întrucât se pot strica definitiv relaþii importante. Pe de altã
parte, bine ar fi sã faci o curãþenie drasticã printre oamenii
apropiaþi. Gândirea ºi comunicarea sunt foarte active, de
aceea exerseazã lecþia tãcerii sau vorbeºte puþin, dar concis.
Acasã, în familie este nevoie de sprijinul tãu, fie cã este
vorba despre curãþenii, reparaþii, investiþii locative, fie un
membru al familiei are nevoie de sprijinul tãu moral sau
material. Se recomandã prudenþã, discernãmânt ºi
detaºarea faþã de problemele celorlalþi. Canalizeazã-þi
energia cãtre un hobby sau cãtre întâlniri ºi dialoguri cu
un prieten de încredere. În weekend se contureazã un final
de etapã profesionalã. prudenþã în privinþa sãnãtãþii!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Capitolul financiar va cunoaºte revigorãri. Ori primeºti
un cadou important, o sumã de bani consistentã, ori vin
veºti mult aºteptate legate de condiþiile de muncã. De fapt,
provocarea momentului constã în a-þi muta atenþia de la
aspectele materiale ale vieþii ºi a te orienta mai mult cãtre
cele spirituale. Divinitatea are în permaneþã grijã sã ai toate
cele necesare atât trupului, cât ºi sufletului. Emotivitatea
este la cote înalte, de aceea dozeazã-þi eforturile ºi ocupã-
te doar de activitãþi de rutinã. Foarte active sunt relaþiile cu
anturajul apropiat. Întâlniri, discuþii, dar ºi controverse
destul de puternice. Prudenþã, rãbdare ºi detaºeazã-te de
problemele celorlalþi! Finalul sãptãmânii este favorabil
activitãþilor domestice ºi pentru trasarea unor planuri noi.
este bine sã te ocupi ºi de segmentul sentimental, deoarece
este rost de un final clar.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna aceasta sunt momente excelente de a-þi
remodela personalitatea ºi modul de relaþionare cu tot
ce este în jurul tãu. Mergi la un salon de cosmeticã sau
de întreþinere corporalã, îmbunãtãþeºte-þi garderoba sau
stai de vorbã cu specialiºti în dezvoltare personalã. Bine
ar fi sã fii prudent la proiectele ºi colaborãrile în care eºti
implicat, deoarece pe de o parte vin lucruri bune, însã
pe de alta, existã ºi multe neînþelegeri. Pe 6 ºi pe 7
octombrie se anunþã cadouri, recompense mãrunte, dar
suficiente cât sã îþi bucure sufletul. Sunt posibile cheltuieli
sau cumpãrãturi importante ce îþi vor fi utile pe termen
lung. În ultima parte a sãptãmânii se întrezãresc cãlãtorii
pe distanþe scurte la rude ºi prieteni. Pentru alþii se poate
ivi ocazia participãrii la cursuri de formare, perfecþionare
sau pur ºi simplu la un curs plãnuit ceva mai demult.
Relaþiile cu cei din anturajul apropiat sunt provocatoare.
Acasã, în familie se contureazã finalul unei etape.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Debutul sãptãmânii îþi aduce schimbãri profunde în
gândire. Stãrile tale de spirit vor fluctua mult, de aceea fii
cât mai retras ºi discret. Sãnãtatea este deficitarã. Nivelul
energetic îþi este la cote joase, aºa încât dozeazã-þi eforturile
ºi ocupã-te doar de treburi uºoare. Nu se recomandã
consultaþii, analize medicale ºi intervenþii chirurgicale în
prima parte a sãptãmânii. Începând cu 6 octombrie te vei
simþi mai bine, venind în mijlocul celorlalþi cu forþe noi.
Totuºi, nu forþa nota ºi evitã implicarea în treburile celorlalþi.
persoanele din anturajul apropiat te pot ajuta mult, fie în
plan personal, fie în plan profesional. Spune clar ce ai de
spus ºi fereºte-te de frivolitãþi. Existã unii în preajma ta
care îþi vâneazã gesturile ºi vorbele. În ultimele zile ale
sãptãmânii apar cheltuieli cotidiene, dar ºi primeºti bani
sau cadouri substanþiale. S-ar putea sã te desprinzi de
unele relaþii apropiate.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Relaþiile de prietenie sunt un capitol important al acestei
sãptãmâni. Te poþi despãrþi uºor de vechile cunoºtinþe,
însã se face loc în viaþa ta pentru alte personaje mult mai
interesante ºi de folos. Un protector important se va retrage
din preajma ta. Relaþiile sentimentale sunt dinamice, iar
în funcþie de caz, copiii roiesc în jurul tãu ºi cu bune ºi
cu altele mai puþin. Datoritã forfotei sociale în care eºti
implicat, acum ai nevoie de detaºare, odihnã, momente
de singurãtate ºi de dialog interior. Sunt zile bune pentru
o analizã atentã a oamenilor ºi evenimentelor din jurul
tãu. Priveºte obiectiv ce se petrece ºi detaºeazã-te de
persoanele care îþi pun beþe în roate. Sãnãtatea inimii ºi
a sistemului circulator sunt deficitare. Plimbã-te în aer
liber, mediteazã într-o bisericã si dormi mai mult. Spre
finele sãptãmânii te vei simþi mai bine, dar nu forþa nota.

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

I N FO R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de Danube House Eºelniþa SRL cu sediul în
sat Malovãþ, nr. 442, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la Administraþia
Bazinalã de Apã Banat, aviz de amplasament/aviz de gospodãrire a apelor pentru
realizarea proiectului Amplasare 6 cãsuþe lemn tip P pentru cazare, ponton, bazin
vidanjabil etanº, construire anexã tip P-magazie, puþ forat, împrejmuire teren ºi
apãrare de mal, comuna Eºelniþa, str. Dunãrii, nr. F.N., CF nr. 51080, judeþul Mehedinþi.
   Aceastã investiþie este nouã.
    Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi colectate în bazin
etanº vidanjabil.
    Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de amplasament/avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului dupã data de 26.09.2022.

Beneficiar,

INFORMARE
     Aceastã informare este efectuatã de Comuna Eºelniþa
cu sediul în localitatea Eºelniþa, judeþul Mehedinþi, ce
intenþioneazã sã solicite la ABA Banat, aviz de gospodãrire
a apelor pentru Construire punte pietonalã peste râul
Eºelniþa, comuna Eºelniþa, judeþul Mehedinþi.
   Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile
Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii
ºi recomandãri se pot adresa solicitantului dupã data de
16.09.2022. Primar,

În vederea creºterii gradului de ocupare a
forþei de muncã în judeþ, pentru a oferi
posibilitatea absolvenþilor instituþiilor de
învãþãmânt ºi a altor persoane aflate în
cãutarea unui loc de muncã, de a se întâlni
direct, faþã în faþã, cu angajatorii ºi de a
purta discuþii preliminare înaintea interviului
propriu-zis/concurs/probã de lucru,
AJOFM Mehedinþi va organiza în data de
14 octombrie 2022, vineri, începând cu
ora 10.00, la PALATUL CULTURAL
TEODOR COSTESCU, sala GHEORGHE
ANGHEL, din Drobeta Turnu Severin,
bulevardul Carol  I  nr 4,  “BURSA
LOCURILOR DE MUNCÃ PENTRU
ABSOLVENÞI”, scopul final urmãrit fiind
acela ca un numãr cât mai mare de persoane
sã poatã gãsi un loc de muncã
corespunzãtor pregãtirii lor profesionale.
   Pentru buna organizare ºi desfãºurare a
acestei acþiuni au fost întocmite materiale
publicitare, invitaþii de participare,
chestionare pentru solicitanþii de locuri de
muncã ºi angajatori, catalogul agenþilor
economici participanþi.
   În vederea depistãrii unui numãr cât mai
mare de locuri de muncã, care sã acopere
o gamã cât mai diversã de meserii din
diferite domenii de activitate,
ºi care sã fie oferite tuturor
celor care vor participa la
acest târg de locuri de
muncã, de la jumãtatea lunii
septembrie 2022 salariaþii
AJOFM Mehedinþi au

demarat acþiunile de contactare a agenþilor
economici ºi de invitare a acestora sã
participe la acest târg de locuri de muncã.
   Pânã la aceastã datã, din cei peste 75
angajatori contactaþi, 24 dintre aceºtia si-
au confirmat participarea la aceastã bursã,
numãrul total al locurilor de muncã oferite
de aceºtia fiind de 131, din care 4 pentru
persoanele cu studii superioare, în diferite
domenii de activitate precum industria
prelucrãtoare, uºoarã, comerþ, hoteluri ºi
restaurante, alimentaþie publicã,
transporturi, construcþii, diverse activitãþi de
prestãri servicii, într-o gamã foarte
diversificatã de meserii, la aceastã mãsurã
activã de combatere a ºomajului fiind
aºteptate sã participe cât mai multe
persoane aflate în cãutarea unui loc de
muncã sau care doresc sã-ºi schimbe locul
de muncã.
   Informaþii suplimentare privind modul de
organizare ºi desfãºurare a acestei noi ediþii
a bursei locurilor de muncã pot fi obþinute
de la sediul AJOFM Mehedinþi din Drobeta
Turnu Severin, bd. Carol I nr 3, tel 0252 /
319029, e-mail: ajofm.mh@anofm.gov.ro
Director executiv, Ioan Suru
Consilier superior,Mihail Sorin Marinescu

În data de 14 octombrie 2022 AJOFM Mehedinþi va organiza
Bursa Locurilor de Muncã pentru Absolvenþi

COMUNICAT DE PRESÃ

 urmare din pag. 11 Minunile din...
Am fãcut, evident, plângere penalã la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Strehaia, pentru fals în declaraþie, dar acum mã
tem cã primarul va încerca sã distrugã registrul agricol sau
fila care se referã la acele proprietãþi din zona Buriceana ºi
îi rog, pe toþi cei care rãspund de fondul funciar, sã nu se
permitã încã o infracþiune. Îi rog, de asemenea,  pe cei de la
comisia judeþeanã Mehedinþi sã monitorizeze aceastã
situaþie ºi sã împiedice distrugerea acestor documente, aºa
cum se zvoneºte cã s-ar intenþiona”. Carmen Kleibel

Pericol de Rabie la...
Articolul 107 - Niciuna dintre prevederile prezentei Carte

nu va invalida sau împiedica orice acþiune întreprinsã sau
autorizatã ca urmare a celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial
cu privire la un stat inamic al oricãruia dintre semnatarii
prezentei Carte în timpul rãzboiului menþionat, de cãtre
guvernele responsabile pentru o astfel de acþiune”[2].

Notã - Prezentul text este un pamflet. Asemãnarea cu
persoane din realitate este simplã coincidenþã.

 urmare din pag. 8

Ion Mãldãrescu, Art-emis www.art-emis.ro/editoriale
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Grupa A
20.11.2022 – Qatar – Ecuador (19:00)
21.11.2022 – Senegal – Olanda (18:00)
25.11.2022 – Qatar – Senegal (16:00)
25.11.2022 – Olanda – Ecuador (19:00)
29.11.2022 – Olanda – Qatar (18:00)
29.11.2022 – Ecuador – Senegal (18:00)
Grupa B
21.11.2022 – Anglia – Iran (16:00)
21.11.2022 – SUA – Þara Galilor (22:00)
25.11.2022 – Þara Galilor – Iran (13:00)
25.11.2022 – Anglia – SUA (22:00)
29.11.2022 – Þara Galilor – Anglia (22:00)
29.11.2022 – Iran – SUA (22:00)
Grupa C
22.11.2022 – Argentina- Arabia Sauditã (13:00)
22.11.2022 – Mexic – Polonia (19:00)
26.11.2022 – Polonia – Arabia Sauditã (16:00)
26.11.2022 – Argentina – Mexic (22:00)
30.11.2022 – Polonia – Argentina (22:00)
30.11.2022 – Arabia Sauditã – Mexic (22:00)
Grupa D
22.11.2022 – Danemarca – Tunisia (16:00)
22.11.2022 – Franþa – Australia (22:00)
26.11.2022 – Tunisia – Australia (13:00)
26.11.2022 – Franþa – Danemarca (19:00)
30.11.2022 – Tunisia – Franþa (18:00)
30.11.2022 – Australia – Danemarca (18:00)
Grupa E
23.11.2022 – Germania – Japonia (16:00)
23.11.2022 – Spania – Costa Rica (19:00)
27.11.2022 – Japonia – Costa Rica (13:00)
27.11.2022 – Spania – Germania (22:00)
01.12.2022 – Japonia – Spania (22:00)
01.12.2022 – Costa Rica – Germania (22:00)
Program Cupa Mondialã 2022 –Grupa F
23.11.2022 – Maroc – Croaþia (13:00)
23.11.2022 – Belgia – Canada (22:00)
27.11.2022 – Belgia – Maroc (16:00)
27.11.2022 – Croaþia – Canada (19:00)
01.12.2022 – Croaþia – Belgia (18:00)
01.12.2022 – Canada – Maroc (18:00)
Grupa G
24.11.2022 – Elveþia – Camerun (13:00)
24.11.2022 – Brazilia – Serbia (22:00)
28.11.2022 – Cameroon – Serbia (13:00)
28.11.2022 – Brazilia – Elveþia (19:00)
02.12.2022 – Camerun – Brazilia (22:00)
02.12.2022 – Serbia – Elveþia (22:00)
Grupa H
24.11.2022 – Elveþia – Camerun (16:00)
24.11.2022 – Brazilia – Serbia (19:00)
28.11.2022 – Cameroon – Serbia (16:00)
28.11.2022 – Brazilia – Elveþia (22:00)
02.12.2022 – Camerun – Brazilia (18:00)
02.12.2022 – Serbia – Elveþia (18:00)

PROGRAMUL
CAMPIONATULUI MONDIAL

DE FOTBAL QATAR 2022

Optimi de finalã
3 Decembrie
Locul 1 Grupa A – Locul 2 Grupa B | 18:00 | Meciul 49
Locul 1 Grupa C – Locul 2 Grupa D | 22:00 | Meciul 50
4 Decembrie
Locul 1 Grupa D – Locul 2 Grupa C | 18:00 | Meciul 51
Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A | 22:00 | Meciul 52
5 Decembrie
Locul 1 Grupa E – Locul 2 Grupa F | 18:00 | Meciul 53
Locul 1 Grupa G – Locul 2 Grupa H | 22:00 | Meciul 54
6 Decembrie
Locul 1 Grupa F – Locul 2 Grupa E | 18:00 | Meciul 55
Locul 1 Grupa H – Locul 2 Grupa G | 22:00 | Meciul 56

Grupa A 
Qatar
Ecuador
Senegal
Olanda
Grupa B
Anglia
Iran
USA
Þara Galilor
Grupa C
Argentina
Arabia Sauditã
Mexic
Polonia
Grupa D
Franþa
Australia
Danemarca
Tunisia

Componenþa grupelor
Grupa E
Spania
Costa Rica
Germania
Japonia
Grupa F
Belgia
Canada
Maroc
Croaþia
Grupa G
Brazilia
Serbia
Elveþia
Camerun
Grupa H
Portugalia
Ghana
Uruguay
Coreea de Sud

Sferturi de finalã
9 Decembrie
Câºtigãtoare Meciul 53 –
Câºtigãtoare Meciul 54 | 18:00 |
Meciul 58
Câºtigãtoare Meciul 49 –
Câºtigãtoare Meciul 50 | 22:00 |
Meciul 57
10 Decembrie
Câºtigãtoare Meciul 55 –
Câºtigãtoare Meciul 56 | 18:00 |
Meciul 60
Câºtigãtoare Meciul 51 –
Câºtigãtoare Meciul 52 | 22:00 |
Meciul 59

Semifinale
13 Decembrie
Câºtigãtoare Meciul 57 –
Câºtigãtoare Meciul 58 | 22:00 |
Meciul 61
14 Decembrie
Câºtigãtoare Meciul 59 –
Câºtigãtoare Meciul 60 | 22:00 |
Meciul 62

Finala Micã
17 Decembrie
Pierzãtor Meciul 61 – Pierzãtor
Meciul 62 | 18:00

Finala Mare
18 Decembrie
Câºtigãtor Meciul 61 – Câºtigãtor
Meciul 62 | 18:00    În perioada 30.09 - 02.10.2022 în Muntenegru la

Podgorica s-a desfãºurat Campionatul Balcanic de juniori,
U21, unde au luat startul 160 de sportivi din ROU, TUR,
MNE, BUL, ALB, MAK, GRE, BIH, Rep. MLD, KOS.
   Din echipa României au fãcut parte ºi trei sportivi
legiþimati la CSM Drobeta ºi s-au clasat dupã cum
urmeazã:
Loc II - TOPALÃ VLAD  +100 kg
Loc III - ARGINT DIANA  -52 kg
Loc VII - RÃDUCAN ANA MARIA -78 kg
   În întrecerea pe echipe România s-a clasat pe locul 2,
sportivul Topalã Vlad fiind titular pe categoria +90 kg,
adãugându-ºi încã o madalie de argint în palmares.
   În aceeaºi perioadã la BOR în Serbia s-a desfãºurat
Turneul Internaþional ‘SRECNO’’ unde au participat 300
de sportivi din SRB, ROU, MAK, BUL la care sportivii
CSM Drobeta ºi-au verificat pregãtirea ºi s-au clasat dupã
cum urmeazã:
Loc II - PLOSCEANU MATEI +90 kg  –U18
- CÃUTIª LUCA -46 kg -U12
Loc III - SUCIGAN ALBERT -46 kg -U14
Loc V - WAGDY YOUSUF +66 kg -U12
Loc VII - DROCAN ANDREI -60 kg  -U14
   Urmeazã la Cluj Napoca Cupa Europeanã de Juniori
unde sportivii noºtri îºi vor adãuga puncte în Ranking-ul
European ºi vor începe, de fapt, pregãtirea pentru anul
competiþional internaþional urmãtor.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

Campionatul Balcanic de
juniori de la Podgorica ºi

Turneul Internaþional
‘SRECNO’’ de la BOR la JUDO
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Mã fraþilor, mã luã rãcoreala asta
pin surprindere, mai ceva ca pe
autoritãþi iarna. O pusei pe Veta sã
scoatã plapuma din garaj, mai
puserãm o pãturã peste copii, mai
luai fro câteva cutii de ceaiuri, aºa
ca sã fie ºi nu mai rãmasãrã bani
de lemne. Cã uitai sã vã spui, cã
nu demolarãm soba, bine cã am
lãsat-o, cã a zis al lu’ Zbanghiu cã
el ºtie di la ai bãtârni, cã dacã vine
rãzbelu’, ãl mai bine sã ai sobã,
cã opresc ãºtia gazele de tot. Bine,
cine are gazã, cã noi ºi aºa nu avem.
Pã Mehedinþi Gaz nici nu sã ºtie
dacã mai existã, or mai fi vreunu’,
maxim doi, ei dau drumu’ la gaz,
ei încaseazã, numai de extins
reþeaua nu mai fac nimica. Da nici
nu pleacã de pe acilea.

Bine, ar trebui sã nu-mi fac griji,
mai bine cu banii rãmaºi îmi iau o
pereche de blugi, marca aia de o
poartã nea Virgil, cã cicã ãia þin
de cald. Pã da, aºa a zis nea
ministru’ di la Energie, cicã va
rezolva „uºor” problema
temperaturilor scãzute, întrucât s-
a obiºnuit sã poarte blugi în casã,
indiferent de sezon. Cicã oamenii
trebuie sã aibã temperatura cât
considerã cã au nevoie, unii sunt
mai friguroºi, unora nu le place
cãldura, nu pot sta la o anumitã
temperaturã. ‘Mnealui nu stã la 20
de grade, pe la 22-23 de grade sã
simte bine. ªi cicã nici mai sus,
dar nici la 19 grade. Aºa cã dacã
n-aveþi blugi, ar fi timpu’ sã vã
cumpãraþi. Altfel s-ar putea sã
clãnþãnim de frig ºi sã strigãm la
nea Virgil sã bage pãcurã în
cazane, cã nea Gherghe a plecat

 nea Mãrin

Sucã ºi blugii lu’ nea Virgil, câinii di la Bala, vizitele de lucru ale lu’
nea Daea ºi râvneala pentru clãdirea Spitalului di la Balta

cu tot cu centralã, cu
Playboy, cu ce i-a mai
rãmas, iar severinenii
nu vor afla din pricina,
vorba lu’ nea Virgilicã,
a ce ºi a cui nu vor avea
cãldurã în apartamente!

Între timp, reveni ºi
nea ministru’ Daea în
MEHEDINÞI, sperând
sã participe la chefu de
care aflase. ªi pentru cã
nu s-a mai þinut
paranghelia, nea
Petricã i-a luat pe social
democraþi la plimbare
pe tarla. Participanþii,
cu sufletu’ la gurã,  au zâs cã mai
bine sã duceau la ziua ºefului
judeþului, decât la o vizitã de lucru.
Pã la nea Daea nu merge aºa, cu
una, cu douã, ‘mnealui trebe sã
spunã povestea pãmântului,
povestea roadelor, numai povestea
rubedeniilor nu vrea sã o spunã.
Alea puse bine, în foncþii publice.
Cã zisã nerodu’ de Sucã, cã el le
ºtie care ºi cum, da îl lasã pe nea
ministru sã recunoascã. Eventual la
emisiunea 40 de întrebãri, dacã l-
o chema tanti Rifai.

Mã nepoate, toatã lumea la Bala
vorbeºte despre cânii vagabonzi,
cã acolo cicã umblã câinii fãrã
covrigi în coadã. Umblã mulþi, în
haitã, din ce în ce mai mulþi, nu
mai ºtii care al cui e, da niciunu’
nu îºi revednicã stãpânii, semn cã
localitatea e cam sat fãrã stãpâni.
ªi i sã spune staþiune, aici vin mai
ales pensionarii, aºa cã trebe sã
aibã grijã la patrupede, cã nu doar
latrã. Bine, asta cu lãtratu’ e
valabilã nu doar la câini.

Mã fraþilor, când sã ia Tanþa lu’

Pecingie apã di la ciºmea, de unde
lua ea toatã ziua, ca sã nu de banii la
Carfur, sã închisã magazinu’ de apã
gratis. Sã închisã fântâna pentru
reparaþii, da mai mult pentru
contaminare cu bacterii. ªi când mã

gândesc cã am mâncat ºi io din ciorba
lu Tanþa, parcã mã apucã aºa cu dor.

Bine, cu dor mã apucã ºi când
vãd cã mai lanseazã ºi ºantieru’
nostru naval, chiar dacã nu mai e
al nostru, câte o navã la apã. Chiar
dacã din joi în joi, tot nu a intrat de
tot la apã. Cã puþinã industrie mai
avem, s-a dus pe Dunãre mai toatã.

Aºa cum sã aude cã sã va duce ºi
cladirea în care a funcþionat Spitalu’
di la Balta. Da, da, construcþia
ridicatã de Teodor Costescu pe care
ar vrea sã o ia cineva cu dare de
mânã, în înþãlegere cu autoritãþile,

ca sã facã bani. Cât despre sãnãtate,
sã mai aºtepte pãnã s-o implica
conducerea judeþului, dupã ce
fârºeºte afacerea di la Spitralu’
judeþean din Severin.

Aºa cã, aveþi grijã pe unde vã
lãsaþi blugii ºi pãnã data viitoare,
hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
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