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atragerii fondurilor europene,
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Insula ªimian,
paradisul pierdut din Mehedinþi

Adrian Cican, managerul Spitalului Municipal Orºova a
prezentat marþi, 16 februarie 2021, într-o conferinþã de presã,
situaþia Spitalului între pandemie ºi dezvoltare, conferinþã la
care a participat ºi Marius Stoica, primarul Orºovei. Dincolo
de indicatorii de performanþã, grafice, tabele, evoluþii anuale
ºi proiecte implementate sau aflate în derulare, o concluzie
generalã se rezumã la declaraþia: ”Îmi place sã câºtig.
Performanþa conteazã, când tragem linie trebuie sã iasã  pe

Echipa unui management de succes, la Spitalul Municipal Orºova
plus. Îmi place sã fac lucruri cu impact, sã mã
concentrez pe chestiunile importante. (...) Mã
intereseazã rezultatul. Îmi plac lucrurile ambiþioase,
vreau sã ne îmbunãtãþim constant modul de lucru,
sã ne îmbunãtãþim noi, sã creºtem nivelul...”,
completa managerul Adrian Cican.
   Referitor la proiecte, în perioada 20.07.2020-
31.01.2021 au fost depuse 7 astfel de proiecte de
modernizare, reabilitare ºi amenajare a Spitalului
Municipal Orºova, cu o valoare de 8.125.911 euro.

   Adrian Cican a mulþumit, cu aceastã ocazie, „tuturor
autoritãþilor care au sprijinit proiectele promovate, medicilor,
cadrelor medicale ºi nemedicale care au avut rãbdare ºi
înþelegere în efectele acestor proiecte, dar ºi echipei manageriale
care a stat lângã domnia sa din iulie 2020 ºi pânã acum: dr.
Vãdãstreanu ºi soþia, dr. Cristescu, dr. Egher, dr. Boþoacã, dr.
Scurtu, dr. Voneafca”, cu menþiunea „continuãm împreunã, dar
nu uitaþi cã Spitalul trebuie susþinut ºi finanþat suficient”.

Hai cu
prosperitatea aia,
cã ne prãpãdim!
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sã fie etichetate

drept cîini de rasã

Cultura în
pandemie
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Vicepreºedinþii Consiliului Judeþean Mehedinþi ºi-au
primit atribuþiile pentru mandatul 2020 - 2024

Ramona Cupã va coordona activitãþile
din domeniul atragerii fondurilor

europene, dezvoltarea ºi turismul

Vicepreºedintele Ramona
Cupã a primit atribuþii pentru a lua
mãsurile necesare organizãrii
executãrii ºi executãrii în concret a
activitãþilor din domeniul fondurilor
europene cu finanþare externã
nerambursabilã. De asemenea,
Ramona Cupã va avea în subordine
directã personalul din cadrul uneia
dintre cele mai importante direcþii
ale CJ Mehedinþi, Direcþia pentru
Managementul Proiectelor,
Dezvoltare Durabilã ºi Turism din
cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
   Totodatã, printre organismele
prestatoare de servicii publice din
subordinea Consiliului Judeþean
pe care le va avea în subordine
vicepreºedintele Ramona Cupã se
numãrã ºi Direcþia de Administrare
a Geoparcului „Platoul Mehedinþi”,
precum ºi Centrul Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã
Mehedinþi (CJRAE).
   Ramona Cupã considerã cã
atribuþiile primite sunt o uriaºã
oportunitate de a lucra direct la
dezvoltarea judeþului ºi de a pune
în aplicare proiectele propuse
mehedinþeni lor în campania
electoralã. „Este o oportunitate
uriaºã de a lucra,  alãturi  de
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, la
dezvol tarea ºi  modernizarea
acestui minunat judeþ, precum ºi
la dezvol tarea turismului  ºi
implementarea de proiec te
durabi le pentru  exploatarea
eficientã a uriaºului potenþial
turistic al judeþului nostru. Asta
cu atât  mai mult  cu cât pot
continua tradiþia ºi bunele practici
potrivit cãrora judeþul nostru este
campion la atragerea de fonduri  Romeo  Crîºmaru

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi a emis dispoziþia privind
delegarea unor atribuþii cãtre vicepreºedinþii Consiliului Judeþean ºi

administratorul public al judeþului. Cei doi vicepreºedinþi, Ionicã Negru ºi
Ramona Cupã, dar ºi administratorul public - Codruþa Rogoveanu se pot

apuca serios de treabã, fiecare pe componenta sa, iar buna colaborare
între conducerea executivã ºi forul legislativ judeþean va trebui sã

genereze dezvoltare ºi capacitate organizatoricã maximã.

europene ºi implementarea de
proiecte ample de dezvol tare
durabilã. Totodatã, din poziþia de
vicepreºedinte al  Consil iului
Judeþean Mehedinþi, cu asemenea
atribuþii importante, voi avea ocazia
sã implementez proiectele propuse
mehedinþeni lor în campania
electoralã. Acest judeþ trebuie sã se
dezvolte armonios ºi sã ajungã
acolo unde îi este locul, printre cele
mai dezvoltate ºi prospere judeþe
ale þãrii. Cu aceastã ocazie, fac din
nou apel cãtre toþi colegii mei din
Consiliul Judeþean sã ne unim
forþele, indiferent de culoarea
politicã, sã lãsãm orgoliile ºi
ambiþiile politice ºi sã acþionãm
unitar, pentru a putea promova
proiectele de dezvoltare necesare
mehedinþeni lor.  Împreunã cu
echipa de la Consiliul Judeþean ne
vom pune toatã priceperea ºi
eforturile în slujba mehedinþenilor
ºi  dezvol tãr i i  armonioase a
judeþului Mehedinþi”, a declarat
vicepreºedintele CJ Mehedinþi,
Ramona Cupã.
   Celãlalt vicepreºedinte al CJ
Mehedinþi, Ionicã Negru, va avea
atribuþii în domeniile urbanism ºi
amenajarea teritoriului, precum ºi
patrimoniului public ºi privat al
judeþului  Mehedinþ i .  Print re
inst i tu þ i i le  din subordinea
Consiliului Judeþean, pe care le va
coordona vicepreºedintele Ionicã
Negru, se numãrã Muzeul Regiunii
Porþi lor de Fier ºi Biblioteca
Judeþean „I. G. Bibicescu”.
   Administratorul public Codruþa
Rogoveanu a primit atribuþii privind
organizarea executãrii ºi executarea
în  concret  a act ivi tãþ i lor d in
domeniul infrastructurii rutiere
judeþene.

Sigur cã situaþia din
culturã nu ne preocupã pe toþi
într-un grad prea ridicat (sunt alte
chestiuni, medicale, economice
cu mult mai presante) dar trebuie
sã recunoaºtem faptul cã una
dintre victimele cele mai crunt
lovite de pandemie, una dintre
zonele cele mai afectate de
rãspândirea coronavirusului a
fost ºi încã este cultura.
   Fie cã vorbim de teatre, de
instituþiile de spectacole (balet,
operã, operetã) ºi concerte, fie cã
vorbim de literatura scrisã ºi piaþa
editorialã situaþia este de multã
vreme una foarte gravã ºi la noi,
ºi la nivel european. Restricþiile
sanitare nu au lovit doar în
restaurante, hoteluri, ºcoli, în
turism ºi transportul aerian. Au
lovit în teatre, cinematografe, în
industria cãrþii. Au lovit în chiar
sensibilitatea umanitãþii, în
bucuria ºi plãcerea fiecãruia de a
merge la un spectacol de teatru sau
la un concert de muzicã, la un film.
   Restricþii le ºi teama de
îmbolnãvire au dus la izolare, la
teama de celãlalt, de apropierea
faþã de celãlalt. Nici un facebook
nu poate înlocui vreodatã cãldura
relaþionãrii directe cu celãlalt, cu
seamãnul tãu. Refugierea în on-
line a fost, ºi încã este, doar un

Cultura în pandemie
reflex al fricii de virus, doar un
succedaneu al relaþionãrii directe.
De aceea nici nu au avut un mare
efect social reprezentaþiile
culturale on-line. Un efect existã,
indiscutabil, dar e unul mult redus
ca impact, ca valoare afectivã.
   La fel ºi în cazul lansãrilor de
carte on-line, în care se prezintã
o carte ºi se vorbeºte în faþa unui
public... absent. Se simte deja în
aerul vremii faptul cã un an de zile
am trãit într-un pustiu cultural, de
exprimare ºi de receptare a
frumosului artistic, muzical.
Atmosfera dintre noi e prea
încãrcatã de tensiune, de stres, de
frustrãri ºi temeri.
   La jumãtatea lunii viitoare
împlinim un an de restricþii, un an
de trãire în ritmul acesta sufocant
ºi dezumanizant. Toatã lumea este
efectiv sãtulã de aceastã
experienþã nefericitã, de acest
stres continuu. Sperãm, de la zi
la zi, ca situaþia aceasta sã înceteze
ºi sã ne revenim la normalitatea
pierdutã cândva.
   În ceea ce priveºte situaþia
dramaticã din culturã îmi place sã-
mi amintesc mereu acea teribilã
anecdotã ce-l are ca protagonist
pe Winston Churchill. Se zice cã
premierului britanic i s-a prezentat
la un moment dat, în timpul
rãzboiului, un set de mãsuri de
austeritate care începeau cu tãieri
substanþiale de fonduri alocate
culturii, ceea ce marele om de stat
a refuzat spunând dacã nu mai
avem culturã, la ce bun sã
câºtigãm rãzboiul.

E mult sens în anecdota
aceasta. Fãrã culturã am fi doar
un vast câmp administrativ,
clãdiri,  maºini , legi,  bani.
Cultura aduce vieþii noastre
sociale frumuseþe ºi adâncime.
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La Palatul  Culturi i
“Teodor Costescu”,  în sala
Clubul Artelor Open Mind, s-a

Expoziþie de picturã FEÞELE ARTEI

deschis în ziua de Valentine’s Day
o expoziþie de picturã, autor
ANNE MARY MEUÞA, un artist

plastic cu o sensibilitate a culorii
absolut remarcabilã!
   Lucrãrile, cu aplecare cãtre
portret,  denumite sugest iv

FEÞELE ARTEI au un puternic
impact  emoþional asupra
privitorului!!!

Opt studenþi ai Academiei
de Poliþie “Alexandru Ioan Cuza”
Bucureºti desfãºoarã în perioada
15 februarie -14 martie a.c.,
stagiul de practicã prevãzut în
programa de învãþãmânt, în
cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi.
   În primele douã zile ale stagiului
de practicã, studenþii vor urma un
program de acomodare cu
specificul unitãþii , le vor fi
prezentate instructaje, programul ºi
misiunile unitãþii. Ulterior, ei vor fi
repartizaþi în  structurile de pazã ºi
protecþie instituþionalã, ordine  ºi

Studenþi ai Academiei de Poliþie
“Alexandru Ioan Cuza” Bucureºti, în
practicã la Jandarmeria Mehedinþi

În ultimele 24 de ore,
poliþiºtii din cadrul Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Mehedinþi au
continuat activitãþile de prevenire ºi
de verificare a modului de respectare
a normelor legale în vigoare pe
timpul stãrii de alertã. Sub autoritatea
Instituþiei Prefectului, poliþiºti,
jandarmi, pompieri, poliþiºti locali ºi
reprezentanþi ai instituþiilor cu
atribuþii de control au desfãºurat
activitãþi de verificare privind
respectarea mãsurilor impuse în
contextul stãrii de alertã, scopul vizat
fiind prevenirea rãspândirii virusului
SARS-COV-2.
   Astfel, în cadrul acestor acþiuni
au fost derulate activitãþi de
verificare atât în mediul urban cât

Acþiuni de prevenire ºi limitare a
infectãrii cu virusul SARS-COV-2

ºi rural, fiind verificate 850 de
persoane ºi controlate peste 35 de
societãþi comerciale. Au fost aplicate
61 de sancþiuni contravenþionale
pentru nerespectarea mãsurilor de
protecþie individualã, în valoare de
25.000 de lei. În trafic, au fost
verificate peste 220 de mijloace de
transport persoane.
* Recomandãm tuturor cetãþenilor
sã respecte prevederile legale în
contextul pandemiei de Covid 19.
Facem precizarea cã evenimentele
de tipul nunþi, botezuri, mese
festive sunt interzise.
* Recomandãm tuturor sã pãstreze
distanþarea fizicã, sã poarte masca de
protecþie ºi sã nu se expunã la riscuri!

Daciela Mîþu

siguranþã publicã, Juridic,
Prevenirea ºi Combaterea Faptelor
Antisociale, fiind coordonaþi de
jandarmi cu experienþã care au
calitatea de tutori profesionali.
   Stagiul de practicã are un caracter
practic-aplicativ, iar principalele
modalitãþi de pregãtire sunt:
însuºirea modului de acþiune în
cadrul elementelor de dispozitiv,
studiul individual, participarea la
misiunile planificate, activitãþile
având drept scop, aprofundarea ºi
consolidarea cunoºtinþelor
asimilate, formarea, dezvoltarea ºi
perfecþionarea deprinderilor practice.

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul
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Întrebarea din titlu strãbate ca un
fior cu pretenþii protecþioniste România, dar
ºi întreaga lume! Este o întrebare cât se poate
de neretoricã, chiar dacã ea are ºi aparenþa
unei asemenea ipostaze. Este o întrebare
nelalocul ei, însã, abuzivã, imoralã ºi strict
ne-eticã întrucât vaccinul este un act
medical, iar acest demers este fãcut cu
acceptul beneficiarului – dacã nu se aflã în
incapaciate de a ºi-l exprima, sau nu este
minor etc. - indiferent dacã el este justificat
de vreo rãspândire a molimei/bolii pe care
o neutralizeazã/stopeazã/încetineºte etc.
Este un act medical, ºi nu existã vreo
derogare legalã de la el decât dintre cele
aici, specificate, pe scurt.
   Aºa este ºi la ora actualã în România,
cãzutã din patima mãºtii în patima vaccinãrii!
O propagandã la fel de deºãnþatã, fãcutã în
lipsa unei campanii de informare
profesioniste, anterioare, desfãºuratã unitar
pe întregul teritoriu al þãrii, dar ºi diferenþiat
pe categorii de personal ori de vârstã, ori
alte criterii necesare, campanie din care sã
se înþeleagã exact ºi lãmuritor, convingãtor
ce înseamnã acel vaccin, efecte ºi contra-
efecte, duratã ºi asumarea de
responsabilitate pentru nereuºita lui, dupã
caz. Dar nimic din toate astea, decât,
oarecum, pe sãrite ºi superficial, mai mult
sub forma unor clipuri publicitare ori
bannere ºi afiºe rãspândite prin oraºe,
alãturi de afiºele campaniilor promoþionale
la cârnaþi, saltele ori ferãstraie!
   Mai mult, în cazul neefectuãrii vaccinului,
vei fi pus sã dai o declaraþie sub semntãturã,
în care sã justifici - auzi, sã justifici - de ce
nu faci vaccinul?!  Aberaþiile, aºadar, nu se
opresc la întrebarea imoralã, “Te vaccinezi
sau nu te vaccinezi?”, merge ca într-un
proces penal, în care trebuie sã faci
declaraþii, care, nu-i aºa, te pot expune
riscului unor acuzaþii, a unor sancþiuni etc.

Deep State merge mai departe, indiferent
de cutumele ori legile, paradigmele ori
status-quo-urile ºtiute, pe toate acestea vrând
a le schimba, aºa cum s-a declarat de cãtre
neo-marxiºti. Iar schimbarea nu este decât
în sensul scopului lor, al unuia mascat,
nedeclarat limpede, învelit în tot felul de
slogane ºi de campanii, deasupra cãrora
pluteºte ºi criza economicã, ºi criza sanitarã,
ºi criza moralã, ca sã nu mai vorbim de crize
politice, aºa cum se declanºã, una, în
America, la alegerile din noiembrie trecut.
   Ce se va întâmpla cu cei care nu se vor
vaccina? Vor scãpa ei de... furia pro-

TE VACCINEZI SAU NU TE VACCINEZI?
vacciniºtilor, de subtilitatea diabolicã a
guvernului de a-i alinia la politica generalã?
Cu siguranþã, nu! Se vor inventa - dacã nu
au ºi fost deja imaginate, ºi sunt pregãtite
de a fi lansate – scenarii prin care ne-
vaccinaþii vor fi obligaþi, mai la vedere, mai
ascuns, s-o facã! Vor fi ºantaje cu... faþã
socialã - eliberare de adeverinþe, accept de
trecere a frontierelor, înscrieri în ºcoli sau la
examene etc, ori cu faþã politicã - nu eºti
primit în organizaþie sau eºti ameninþat cu
excluderea din ea, nu eºti promovat ierarhic
etc, ori cu faþã profesionalã - nu eºti primit la
angajare, nu eºti promovat pe post, nu eºti
înscris la concursuri de calificare etc.
   Întrebarea, din acest punct de vedere, ar
fi dacã mai are rost sã nu te vaccinezi, dacã
tot vei sfârºi prin a fi vaccinat? Pe asta
conteazã ºi pro-vacciniºtii, pe zdrobirea
rezistenþei în faþa imoralitãþii ºi abuzului prin
simularea protecþiei omului în faþa
pericolului, prin invocarea stãrii de urgenþã,
a stãrii de necesitate ºi a altor stãri, de parcã
nu au mai fost situaþii periculoase în
societate, de parcã nu au mai fost molime,
dar nimeni nu s-a gândit la a sfãrâma
drepturile omului ºi demnitatea umanã în
numele unei neelucidate ºi rapid impuse
manevre de... salvare! Iar dacã s-a procedat
în vreun fel asemnãtor, istoria a condamnat
acele gesturi, istoria a confirmat eroarea,
istoria a repetat ideea de a repeta greºelile
trecutului spre a nu repeta crimele ori
distrugerile provocate. Iar dincolo de astea
toate ºi probabil, multe altele, rãmâne
demnitatea personalã de a spune Nu! unui
lucru care þi se impune ºi þi se vârã pe gât -
în venã/muºchi - cu anasâna!
   “Te vaccinezi sau nu te vaccinezi?” este o
întrebare periculoasã, de esenþã nazistã, cu
atât mai mult din perspectiva pe care te lasã
s-o intuieºti, cu atât mai mult cu cât, cum
spuneam, ºi repetãm, nimeni nu-ºi asumã
nicio responsabilitate pentru urmãrile
nefaste, uneori, mortale, ale vaccinãrii. Aici
se invocã ºi se pretinde sustenabilitatea
actului medical, chiar sub semnul
malpraxisului, în unele cazuri, privind
nevinovãþia ºi nedeclanºarea niciunei
anchete privindu-l pe medicul care a fãcut
vaccinul, dar în cazul campaniei de
dezvãluire publicã, obligatorie a actului
vaccinãrii personale, nu se acceptã nici
mãcar invocarea confidenþialitãþii lui! Dublã
mãsurã, aºadar! Deci, nazism cu faþã socialã
(!?!), aºa cum a avut orice miºcare totalitarã!

C. OVIDIU

Intervenþia în cazul tulburãrii ordinii ºi liniºtii publice,
aplanarea unor stãri conflictuale sau înlãturãrii pericolului
provocat de insecte ºi animale - sunt principalele
solicitãri la care au rãspuns jandarmii în urma apelurilor
la numãrul unic de urgenþã 112.
   În anul 2020, jandarmii mehedinþeni au intervenit în
peste 200 de situaþii, intervenþiile fiind gestionate cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
   „112" se foloseºte pentru a contacta gratuit serviciile de
urgenþã din orice reþea de telefonie mobilã sau fixã. Prin
intermediul acestui numãr se asigurã asistenþã imediatã
în situaþii în care este pusã în pericol viaþa, integritatea,
sãnãtatea cetãþeanului, ordinea publicã, proprietatea
publicã/privatã sau mediul.
   Vã reamintim cã apelarea abuzivã  sau falsã la  numãrului
de urgenþã “112" se sancþioneazã cu amendã
contravenþionalã conform prevederilor legale.
  La nivel european, data de 11 februarie marcheazã Ziua
Numãrului Unic “112”.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

11 februarie - Ziua Europeanã 112
Peste 200 de intervenþii

gestionate de jandarmii mehedinþeni
în urma apelurilor prin 112

Dragi locuitori ai Comunei BALTA
   În calitate de primar vã invit vineri 19 februarie 2021,
ora 11.00, la sediul Primãriei Balta pentru o discuþie liberã
cu privire la accesarea fondurilor europene în diferite
domenii de activitate.
   Tineri, vârstnici, personalitãþi, oameni simpli ºi oameni de
afaceri, investitori, crescãtori de animale, agricultori, apicultori
etc., TOÞI sunteþi bineveniþi pentru a gândi împreunã
“Strategia de Dezvoltare a Comunei Balta 2021 - 2027”.
   Vã aºteptãm cu drag! dr. Irina Zoican
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Insula ªimian!
  Este unul din acele locuri superbe din
apropierea Severinului care dacã ar fi luat în
seamã de mai marii judeþului, ar face ca viaþa
multora dintre locuitorii Mehedinþiului sã fie
mult mai bunã. ªi vã propun doar un exerciþiu
de imaginaþie! Gândiþi-vã doar la un
severinean sau la un mehedinþean, un iubitor

Insula ªimian, paradisul pierdut din Mehedinþi

sincer al comunitãþii,
dacã pot sã-i spun astfel.
Care are experienþã
solidã în administraþie!
Cãruia dumneavoastrã i-
aþi încredinþa destinele
acestui judeþ. Care ar fi
pe sufletul vostru ºi care
datoritã spiritului lui de
bun administrator ºi de
om al locului ar obþine
o finanþare europeanã
consistentã pentru a
pune în circuitul turistic
cetatea Ada Kaleh.

   O cetate lãsãtã de Consiliul Judeþean
Mehedinþi de izbeliºte. Ca multe alte obiective
turistice sau sportive ale judeþului nostru.
Haideþi sã gândim cu ochii minþii! Reabilitarea
cetãþii Ada Kaleh din Insula ªimian ar însemna
pe termen lung o infuzie de capital cum nu ar
mai fi avut Mehedinþiul niciodatã. ªi mã gândesc
ce ar fi dacã s-ar  împlini lucrul acesta! În primul

   În fiecare an, la data de 11 februarie este
marcatã Ziua Europeanã a Numãrului Unic
de Urgenþã 112, numãr comun al celor 27 de
state membre ale Uniunii Europene, utilizat
pentru a solicita intervenþiile agenþiilor
specializate (Ambulanþã, Pompieri, Poliþie,
Jandarmerie ºi salvatori montani). În
România, Sistemul naþional unic pentru
apeluri de urgenþã (SNUAU) a fost înfiinþat în
urmã cu 17 ani ºi este administrat de
Serviciul de Telecomunicaþii Speciale (STS).
   Îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor oferite
cetãþenilor ºi agenþiilor de intervenþie reprezintã
pentru STS o prioritate permanentã.
   Numãrul unic de urgenþã 112 este apelat
tot mai responsabil, de la an la an, cetãþenii

rând o creºtere semnificativã a numãrului de turiºti ºi nave de
croazierã care ar putea acosta la þãrmul acestei insule. Turiºti
de toate naþionalitãþile care vor veni de peste tot ºi vor lãsa în
judeþul nostru bunãstare! Sã gândim logic!
   Reabilitarea cetãþii Ada Kaleh din Insula ªimian ar aduce
în primul rând o dezvoltare a Portului din municipiului
Drobeta Severin ºi a locurilor de acostare din localitatea
ªimian ºi Insula ªimian nemaivãzutã de mult timp pe aceste
locuri. ªi m-aº gândi în primul rând la dezvoltarea
infrastructurii, la locurile de acostare ºi andocare a navelor
ºi ambarcaþiilor, la staþiile de alimentare cu carburant, la
taxele plãtite de proprietari ºi de cei care le deservesc ºi
care vin la bugetul judeþean ºi la personalul angajat care
deserveºte aceste utilitãþi. Ar mai însemna ºi o creºtere a
numãrului de nave ºi ambarcaþii ale operatorilor de turism
ºi implicit revitalizarea ºantierului naval ºi o creºtere a
numãrului de ateliere de reparaþii pentru ambarcaþiuni.
   Ce ar însemna efectiv pentru Mehedinþi reabilitarea cetatãþii
Ada Kaleh? Sã ne gândim numai la ce servicii turistice s-ar
putea dezvolta în cetate ºi pe Insula ªimian! Relaxare, soare,
plajã, culturã, distracþie, viaþã de noapte, sporturi nautice, aqua
parcuri, producþii cinematografice, pescuit sportiv. Cafenele,
ceainãrii, simigerii, buticuri cu suveniruri orientale, cofetãrii,
restaurante, cluburi de noapte, pensiuni, bãi, cu specific
turcesc sau oriental. Bunãstare ºi locuri de muncã pentru
mehedinþeni ºi proprietarii de terenuri din Insula ªimian.
Bineînþeles cu o legislaþie clarã, coerentã ºi intransigentã în
care toþi dezvoltatorii persoane fizice sau private sã
construiascã conform unui plan urbanistic bine stabilit ºi care
sã respecte cât mai fidel trecutul istoric al fostei cetãþi Ada
Kaleh. Sigur un diriguitor bun al treburilor judeþului s-ar gândi
mult mai profund ºi aplecat la dezvoltarea infrastructurii ºi a
serviciilor turistice.

17 ani de 112 ROMÂNIA
sunând mai mult
pentru a semnala
urgenþe reale ºi mai
puþin pentru situaþii
non-urgente. Peste
jumãtate dintre
apelurile efectuate la
112, anul trecut,
reprezentau urgenþe
pentru care a fost
necesarã intervenþia
agenþiilor specializate

(Ambulanþã, ISU-SMURD, Poliþie,
Jandarmerie, Salvamont). Este cel mai ridicat
procent de apeluri urgente de la
implementarea numãrului unic 112 în
România, în 2004.
   În anul 2020, operatorii STS 112 au
preluat 10.234.595 de apeluri, mai puþine
cu 1.067.286 faþã de anul precedent.
Apelurile de urgenþã au reprezentat 56,71%
din numãrul total al apelurilor recepþionate.
Diferenþa de 43,29% a fost datã, în
principal, de apeluri efectuate din eroare,
solicitãri de informaþii despre noul
coronavirus sau diverse alte motive, farse
ºi un mic procent de apeluri injurioase.

Biroul de Presã al STS

Existã o vorbã la noi la români. Dumnezeu îþi dã, dar nu-þi bagã ºi în traistã! Nouã mehedinþenilor
ne-a dat Dunãrea cu a ei Clisurã ºi ale ei Ostroave, ne-a dat Munþii Mehedinþiului cu peisaje care
îþi taie respiraþia, ne-a dat locuri în care istoria îþi vorbeºte la fiecare pas. Dar ce folos! De 30 de
ani, din pãcate, nu ne-a dat ºi oamenii potriviþi sã punã în valoare tot ceea ce are bun ºi frumos

judeþul nostru. ªi vã dau doar un exemplu din zecile care pot fi!

CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

autor Valeriu Pera
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Da, Sfântul Valentin este internat
la terapie intensivã, vorbeºte gura
facebook-ului, este suspect de Covid, iar
dupã cum este practica actualã, zicem
noi, va fi gãsit cu comorbiditãþi ºi va
sucomba de boala secolului XXI! Va fi
înmormântat la marginea calendarului,
învelit într-un giulgiu de rânjete negre,
în pielea goalã, fãrã slujbã, sau cu una
pe-repede-înainte, sãvârºitã de niºte
preoþi deghizaþi, angajaþi la plata cu ora,
în straie de împrumut de la garderoba
unui teatru de curând falimentat.
   La fel, se va petrece ºi cu Dragobetele,
va muri ºi el infestat de noua organizare
mondialã, va fi ºi el îngropat la periferia
memoriei, gol ºi golit de semnificaþii. De
altfel, molima a pãtruns adânc în
calendarele de toate felurile, de toate
confesiunile, sfinþii cad ºi decad din gloriile
aureolate de rugãciuni ºi minuni, slujbele
în lãcaºele de cult au fost reduse, ori
trecute în online, dacã nu au fost interzise
cu desãvârºire, sãrbãtorile satului ºi ale
oraºelor au fost trecute la capitolul “ºi
altele”, au fost timorate, ameninþate cu
amenzi ºi cu razii poliþieneºti...
   Nunþile au fost suspendate de acest
flagel care continuã sã facã ravagii, sã se
amplifice, sã se adapteze la metodele de
contracarare, sã aibã “tulpini noi”, sã se
radicalizeze ca un terorist în faþa cãruia
organizaþiile “specializate”, fundamen-
taliste pãlesc, sãrmanele, ca tuberozele
în faþa flãcãrilor Iadului, înmormântãrile
sunt desemnificate, cultul morþilor a
trceut, ºi el, în stand by, un popas
periculos, dacã nu chiar ultimul,
înaintea trecerii la îngropãri de serviciu,
standardizate, cu înscrieri prealabile, cu
programãri computerizate. Moartea era o
“afacere profitabilã” ºi înainte, acum, s-
a transformat într-o mega-afacere de
proporþii planetare, vaccinurile se fabricã
în cantitãþi de sute de milioane de doze,
tinzând spre miliard pânã spre sfârºitul
anului acestuia. Programãrile la
vaccinare a populaþiei ating termene de
o scurtime ameþitoare, iar România s-a
angajat prin vocea primului ministru, sã
vaccineze pânã la sfârºitul verii lui 2021,
cam trei sferturi din populaþie! Desigur,
populaþia vaccinabilã, dar cum nu este
precizat acest amãnunt, am putea înþelege
cã “scenariul” coronavirusului prevede
infecþii ºi la populaþia mai micã, la copii,
deci care vor trebui – mutaþii ale virusului,
tulpini ºi mai noi, rate de infectare din ce
în ce mai alarmante, chestii de-astea,

Sf. Valentin, suspect de Covid-19!
terorizante, chiar dacã parþial, adevãrate,
servite ca argumente - care vor necesita,
vezi, Doamne, ºi vaccinarea copiilor! Asta
înseamnã afacere de afacere, venituri
supra-dimensionate nu din pix, ci din
realitatea imediatã indusã programatic!
   Manipularea continuã cu paºi repezi,
chestia cu “teoria conspiraþiei” a cam fost
uitatã la capitolul contestãri, de cãtre
oficialii pro-Covidului ºi ai pro-vaccinãrii,
se simt pe cai mari, lumea a marºat la
vaccin ºi nu se mai uitã la surse alternative
de informare, fiecare, natural, pânã la
urmã, intoxicat cu propaganda oficialã,
vrea sã scape de moartea Covid, dar ºi de
posibila internare, în spitale supra-
aglomerate, unde eºti tratat superficial,
lãsat pe coridoare, plasat de la o secþie la
alta, unde s-ar mai gãsi un pat liber.
   Teroarea psihicã ºi-a fãcut efectul,
ºcolile se vor închide curând, una câte
una, elevii din anii mai mari au prins, deja,
gustul online-lui, în care, unii lenevesc,
alcãtuiesc la fel, majoritatea covârºitoare,
referate descãrcate de pe internet, dar
acum, mult mai eficient, mai direct, fac
teme la repezealã, în timp ce butoneazã
pe un alt gadget, pe facebook, twiter sau
pe You Tube. Ca acum, parcã vãd cã
subiectele pentru examenele naþionale de
la clasa a VIII-a ºi cel de Bacalaureat vor
fi formulate mult mai facil, deh, adaptate
capacitãþii de efort reduse, stresante din
mediul viciat de Covid.
   ªi nici bugetul alocat pentru Educaþie
pe 2022, nu se simte prea bine, este tot
subdimensionat, undeva la 2,5 % din PIB.
Creºteri salariale ale profesorilor, nexam
huhurezu barza, poate la anul, poate la
mulþi ani, doar sporurile de la CCR au
rãmas intacte, douã sporuri, unul de 5.660
lei, celãlalt, de 4.390 lei, deci un dublu-
stres, combãtut de 10.050 lei, în lei vechi,
100.500.000 lei, vreo 4,3 salarii medii
pe economie, lunar, încasate de cei 8
judecãtori, plus un preºedinte, adicã:
Mona Pivniceru, Daniel-Marius
Morar, Livia-Doina Stanciu, Marian
Enache, Varga Attila, Elena-Simina
Tãnãsescu, Crist ian Del iorga,
Gheorghe Stan ºi preºedintele, prof.
univ. dr. Valer Dorneanu.
   Aici, la CCR, Covid-ul este inofensiv,
nu are, monºerule, constituþionalitate,
doar sporurile pãtrund prin
inexpugnabilul scut de protecþie al
înalþilor magistraþi. ªi nici ruºinea, cicã,
n-ar pãtrunde pânã acolo!

C. OVIDIU

Rolul pieþei de capital în dezvoltarea economiei, precum ºi
modalitãþile concrete de colaborare cu instituþiile statului au
fost temele centrale abordate în cadrul întâlnirii de miercuri,
17 februarie a.c., a secretarului de stat Daniela Nicolescu cu
reprezentanþi ai Bursei de Valori Bucureºti.
   Participanþii la discuþii au abordat teme legate de facilitarea
accesului companiilor româneºti la finanþare ºi potenþialul de
atragere de capital pe care Bursa de Valori Bucureºti îl poate
oferi acestora în demersul de creºtere a afacerilor. Reprezentanþii
BVB au prezentat oportunitãþile pe care piaþa de capital le oferã
companiilor care au proiecte de dezvoltare - vizibilitate,
transparenþã, precum ºi creºterea capitalului de încredere din
partea investitorilor.
   „Apreciem rolul Bursei de Valori în susþinerea mediului de
business prin asigurarea unei surse stabile de capital, de aceea
vã asigurãm de deschiderea noastrã cãtre continuarea
parteneriatului existent, în beneficiul antreprenorilor ºi al
economiei româneºti”, a transmis secretarul de stat Daniela
Nicolescu. „Împreunã putem sã ajutãm companiile sã se
dezvolte, punându-le în legãturã cu investitorii care au capitalul
atât de necesar dezvoltãrii lor”, a adãugat oficialul.
   În cadrul discuþiilor, au fost abordate ºi aspecte privind nevoia de
simplificare a procesului investiþional pe piaþa româneascã de capital
prin flexibilizarea reglementãrilor privind fiscalitatea, astfel încât
capitalul sã ajungã la companiile autohtone ºi sã  le ajute sã creascã.
   S-a convenit organizarea de consultãri periodice cu BVB
pentru identificarea celor mai bune soluþii pentru susþinerea
economiei româneºti ºi a companiilor locale.
   La discuþii au participat, din partea Bursei de Valori Bucureºti,
Radu Hanga, Preºedinte, ºi Adrian Tãnase, Director General.

 Biroul de presã

Oportunitãþi pentru companiile
româneºti pe piaþa de capital,

analizate la MEAT
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BUN-SÍMÞ - normã logicã de apreciere,
comunã marii majoritãþi a oamenilor.
EDUCÁÞIE - cunoaºterea bunelor maniere
ºi comportarea în societate conform
acestora. CÍVIC -  care este propriu
cetãþeanului (considerat ca membru
conºtient al societãþii. Sunt trei definiþii a
trei cuvinte luate din DEX. Sunt primele
cuvinte la care te gândeºti când vezi zilnic
gunoiul care încet, încet ne sufocã. În
Severin ºi în tot judeþul. De fapt toatã aceastã
mizerie este despre unii dintre noi. ªi despre
noi. Despre noi ca oameni. Despre cine
suntem ºi ce ne dorim pentru noi. Despre
educaþie ºi despre stima de sine. Despre
atitudine ºi despre nepãsare. Despre
curãþenia fizicã ºi curãþenia sufleteascã.
Despre a ne mulþumi cu puþin sau despre a
ne dori mai mult pentru a avea o viaþã
decentã. Despre a fi mult mai atenþi ºi a
reflecta  mult mai profund la ceea ce se
întâmplã în jurul nostru. Nu ºtiu ce ne-ar
putea atinge unora dintre noi sufletul ºi ne
va putea motiva sã ne schimbãm radical
obiceiurile ºi viaþa.
   Zilnic se aruncã cu gunoi în Severin! ªi
pe tot cuprinsul judeþului. Fizic. Cu
nesimþire ºi nepãsare. Suntem asaltaþi de
gunoaie. Munþi de gunoaie. Gunoi în Parcul
Dragalina ºi Parcul Rozelor. Gunoi în portul
Drobeta Turnu Severin.  Insule de peturi pe
Dunãre. Gunoi pe marginea majoritãþii
drumurilor judeþene. Mirosuri de-þi mutã
nasul în toaletele publice. Pubele ºi coºuri
de gunoi distruse. Mitocani pentru care
spartul seminþelor ºi consumul de bere la
pet în parcul din faþa Halei Radu Negru, în
pãdurea Crihala sau la intrãrile în scãrile de
bloc a devenit un mod de viaþã. Iar  toate
aceste fapte se întâmplã în timp ce coºul de
gunoi este la un pas de ipochimen.
Aruncatul restului de þigarã sau a mãºtii de
protecþie din mersul autoturismului a
devenit un gest firesc. În cartierele
mãrginaºe este ºi mai rãu. Toate acestea se
întâmplã zilnic într-un oraº care odinioarã
era considerat al florilor. Dacã iei atitudine,
în cel mai fericit caz vei primi o înjurãturã
printre dinþi. Dar este o reacþie. Dacã încerci
sã faci ceva concret eºti luat în râs sau privit
cu suspiciune. Dar este mai bine decât sã
nu faci nimic. Dacã sesizezi autoritãþile deºi
vei fi dezamãgit de reacþia acestora faþã de
mitocan, este totuºi o atitudine. Interesant
este faptul cã dacã mitocanul cãlãtoreºte în
strãinãtate devine automat altfel de om.
Respectã legile ºi nu-l mai recunoºti.
Pentru cã mitocanul ºtie cã în Europa

Nu aruncaþi cu gunoi în Severin!!
sancþiunile sunt aspre ºi trebuie plãtite pe
loc. Deci se poate! Dar în oraºul ºi þara lui
el însuºi devine un gunoi. Ce nu ºtie
mitocanul? Nu ºtie nimic despre igienã ºi
sãnãtate. Dar ar trebui sã ºtie cã viaþa ºi
bunele maniere nu se recicleazã. Gunoiul,
da. Poate toþi vom spune cã este vorba de
lipsa de educaþie. Este adevãrat! Dar
educaþia se face doar 4 ore la ºcoalã. Restul
timpului de educaþie se face în familie ºi în
mediul social al fiecãruia. Cât despre
autoritãþi? Mai nimic. Încet, încet pierd lupta
cu nesimþirea ºi gunoiul. Pentru cã dupã
6 luni de campanie electoralã ºi 6 luni de
alegeri disoluþia autoritãþilor se tot
accentueazã. Pentru cã nu dorim sã supãrãm
alegãtorul ºi orice vot conteazã, nu? De 8
ani se tot semneazã contracte. Pentru
implementarea unui sistem integrat de
gestionare a deºeurilor. Sunã pompos, nu?
Existã doar promisiuni cu multe  fotografii
pe reþelele sociale. Colectare selectivã
funcþionalã? Fiasco total! O sã mai  returnãm
ºi banii europeni din cauza nerespectãrii
termenelor ºi încãlcãrii procedurile la care
ne-am angajat privind colectarea selectivã a
deºeurilor. Instalarea unor automate cu
sacoºe de plastic pentru posesorii de
animale?  Este greu. O campanie  publicitarã
cu mesaje creative ºi pozitive, care sã-i
includã pe severineni ºi sã trezeascã
mândria ºi simþul civic al oamenilor cetãþii?
Poþi, dar trebuie ºi sã vrei ºi sã simþi frumos
pentru Severin. Sunt convins cã existã mult
mai multe idei ºi soluþii pentru a trãi într-un
oraº ºi judeþ curat. Pentru cã mizeria aruncatã
la coºul de gunoi ºi nu pe stradã este
antisepticul pe care îl punem pe rãnile
frumosului nostru oraº. Pentru cã în fond
totul este despre bun simþ ºi despre bun
gust. Iar cei pe care nu-i câºtigi de partea ta,
dupã ce tu oferi condiþii civilizate, ai la
dispoziþie dragã Primãrie un întreg aparat
administrativ ºi de ordine publicã investit sã
aplice mãsurile de constrângere legale.
Pentru cã ºi tu dragã Primãrie trebuie sã fii
„palma datã dobitocului care crede cã strada
este coºul lui de gunoi”. Valeriu PERA

COMUNICAT DE PRESÃ

PPU (social-liberal) condamnã
cu fermitate afiºarea

panourilor anti-ortodoxe
Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) condamnã

expunerea panourilor cu vãditã tentã anti-ortodoxã în
incinta unui mall din Capitalã, demers care încalcã
flagrant dreptul la exercitarea liberã a credinþei ortodoxe.
   Dupã dezvãluirea existenþei acelor panouri în cadrul
expoziþiei din AFI Cotroceni, avocatul Daniel Ionaºcu,
preºedintele executiv al PPU (social-liberal), a formulat
joi, 11 februarie a.c., o plângere cãtre Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor (ANPC), în
care semnaleazã încãlcarea normelor legale care ocrotesc
dreptul la exercitarea liberã ºi nestingheritã a credinþei
ortodoxe în România. De asemenea, în aceeaºi datã ºi tot
de cãtre avocatul Daniel Ionaºcu, a fost trimisã
organizatorului expoziþiei o notificare prin care i s-a
solicitat încetarea de urgenþã a defãimãrii simbolurilor
religioase ortodoxe în spaþiul public. Umaniºtii salutã
decizia organizatorilor, care, ulterior, în urma protestelor
din spaþiul public, au înlãturat respectivele panouri.
   PPU (social-liberal) condamnã cu fermitate orice gest
prin care sunt afectate drepturile ºi libertãþilor cetãþenilor
ºi considerã cã este de datoria noastrã, a tuturor, sã
luptãm împotriva oricãrei forme de abuz.

 Biroul de presã
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Aþi vrut guvern de dreapta, aþi votat
berbeci ºi gîºte haºtagiste, iacãtã, aþi
bãgat România într-un post de încã
patru ani de groazã ºi austeritate. Ce
proteste! Dormiþi liniºtiþi! Drobul de
sare tot pe sobã a rãmas! Maºinile
manipulãrii funcþioneazã mai ceva ca
utilajele de deszãpezire în punctele
esenþiale ale guvernãrii de dreapta,
butonate de „doctori” în ºtiinþele
corupþiei ºi hoþiei de stat. Dupã trei
decenii de capitalism curg sudorile pe
românii rãmaºi fãrã cojoacele ºi
cãciulile tradiþionale, într-o Românie
mahmurã, unde oile din þarc sînt
special þinute flãmînde ºi însetate. Ba,
li s-au pus ºi botniþe, nu de teama
Covidului, ci ca sã nu behãie prea tare.

Aceste fenomene care se consumã
în organismul social ºi politic au dus
la fragmentarea societãþii româneºti,
la relativizarea ºi neantizarea
adevãrului, încît fiecare argat al
puterii pretinde cã la el se aflã
adevãrul. Atîta timp cît în Guvernul
lui Iohannis totul se va poziþiona
între latitudinea prostiei ºi
longitudinea corupþiei, nu vom fi
niciodatã liberi ºi prosperi. Dreapta?
Care dreaptã? Dreapta atît de
îndureratã de popor a lui Iohannis,

Javrele au ajuns sã fie etichetate drept cîini de rasã
care a bãgat România în gard ºi ucis
la foc automat economia ºi atîtea
vieþi omeneºti!? Am mai vãzut
filmul ãsta de groazã ºi în
cinematograful lui Bãsescu!

Indivizii aceºtia cu dublã
personalitate, care l-ar intriga pînã
ºi pe Freud, nu vor pãrãsi sistemul
prea de uºor. Aºa vã trebuie, oameni
creduli, dacã aþi dat România ºi
finanþele pe mîna unui personaj
concediat de o mare bancã, în urma
atacului sãu speculativ împotriva
monedei naþionale, acum mai bine
de un deceniu. Pînã cînd adevãrul
ascuns de Cîþu va ieºi la luminã,
nimic nu ne împiedicã sã tragem de
guler pe acest personaj sinistru ºi
Guvernul sãu, acest guvern cu un
comportament bolºevic faþã de
propriul popor. Pînã una alta, Cîþu a
fost la Bruxelles ºi s-a întîlnit cu
înalþii satrapi, Ursula von der Leyen,
Charles Michel ºi David Sassoli, cei
care îl joacã pe degete cum vor. Sau,
poate, l-au chemat sã le dea o mînã
de ajutor în întocmirea bugetului UE
pe 2021. Bugetul pe acest an este la
fel ca maculatura de 500 de pagini
trimisã UE pentru fonduri europene
ºi returnatã imediat!

Bucuraþi-vã cei care i-aþi votat!
Aveþi, în sfîrºit, putere de dreapta sau
mîna dreaptã a mondiaºtilor care ne
va face praf pe toþi. O dreaptã
branºatã la corupþia mondialã,
instruitã sã devalizeze þara, sub
ºtampila Înaltelor Porþi. Oamenii lui
Iohannis s-au conectat pe faþã la
conducta de bani publici ºi o împart
dupã bunul plac, vînturînd banii þãrii
din buzunarul drept în buzunarul
stîng. La fel ca Guvernele Boc ale

lui Bãsescu, Guvernul Cîþu rade tot:
vaucere de vacanþã, sporuri
salariale, gratuitatea cãlãtoriile scu
trenul ale studenþilor, alocaþiile
copiilor, pragul minim pentru
bursele ºcolare ºi creºterea pensiilor.
Deºi programul mincinos de
guvernare al P.N.L.& Co prevedea
majorarea anualã a valorii punctului
de pensie pentru a acoperi 100%
rata inflaþiei ºi un minim de 58,5%
din rata de creºtere a salariului mediu
brut pe economie, era de aºteptat cã
nu vor respecta legea.

Existã o lege a pensiilor votatã în
Parlament, care prevede creºterea
pensiilor ºi salariilor, însã penelelul
lui Iohannis a minþit în campanie, a
dus electoratul cu zãhãrelul, cã vor
respecta programul de creºtere, pînã
s-a vãzut la guvernare. Dupã care a
întors pagina, la capitolul „Nu!”.
Pensiile nu vor creºte anul acesta
nici mãcar pentru a compensa rata
inflaþiei. Sicã gurã-mare a uitat cã
nu mai e prim-ministru ºi, dupã
ºedinþa coaliþiei de guvernare a
declarat: „Punctul de pensie va
creºte de la 1 ianuarie 2022”. Cîþu
n-are bani pentru cinci milioane de
pensionari care mor de foame ºi
boli, dar are bani pentru o sutã de
mii de trîntori hãmesiþi, cu pensii ºi
sporuri speciale. Cum pot eu sã
contrazic faptele, cînd în contul lui
2021 Guvernul Cîþu a depus atîtea
erori ºi mãsuri de austeritate
reprobabile, fãrã sã scoatã un sunet
despre miliardele de Euro
împrumutate în ultimele luni! În
acest an dificil au venit cu proiectele
S.F. de anul trecut ºi cu intenþia de
a-ºi lãrgi propriile buzunare. Lanþul

trofic al corupþiei se umflã, iar salariile
ºi pensiile se vor mãri „la anul ºi la
mulþi ani.” De cînd au pus mîna pe
putere, miniºtrii lui Iohannis au umblat
doar cu cioara vopsitã în chip de
papagal. Uite mãrirea, nu e mãrirea!

Deºi tot ei au afirmat cã banii de
pensii sînt în buget conform legii,
cu douã luni înainte de aplicarea
acesteia, au spus cã nu-i mai au.
Dacã nici acum nu i-aþi învãþat pe
dinafarã pe aceºti derbedei
mincinoºi, e grav dragi conaþionali!
ªtiu cã prostia are în rîndul
alegãtorilor sute de mii de chipuri!
S-a ales praful de democraþie ºi stat
de drept, Justiþia de dreapta nu se
ridicã nici mãcar la nivelul Justiþiei
ceauºiste. Nu mai am nicio aºteptare
de la opoziþie! Ciolacu trãieºte într-o
realitate paralelã. Îºi pãzeºte fotoliul
de muºte, în timp ce românii vor
rãmîne fãrã mãlai, o mãmãligã moale.

Dacã ne gîndim la femeia oarbã
din poemul lui Rilke, care se
plîngea cã nu mai poate locui cu
cerul pe ea, o putem mîngîia
spunîndu-i cã nici noi nu mai
putem trãi cu aceºti acarieni în
spinare, care nu-s nici
Shakespeare cu inimã de fecioarã,
nici Dostoievski exilat într-o Siberie
cereascã, ci mercenari ai
apocalipsei. Guvernele de sub
aripa lui Iohannis au proiectat
hologramele unor cîinii cu colaci
în coadã ºi tot aºa, prin rotaþie,
javrele au ajuns sã fie etichetate
drept cîini de rasã. În concluzie,
nimic nu mai e sigur în România.
Nici viaþa, nici mãcar moartea.

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Nu ºtiu pentru care cifre lucreazã
politicienii care sunt acum la
guvernare, dar pe românii care mai
sunt în þarã pare cã nu îi ia nimeni
în calcul. Legea Bugetului propusã
de Guvern acum propune o
creºtere economicã de peste 4% ºi
un deficit de peste 7%. Gaura este
de peste 80 de miliarde de lei. Cum
o fi ieºit aceste calcule nimeni nu
ºtie, dar nici nu mai conteazã
pentru cã marea parte a românilor
nu va beneficia de creºterea
respectivã, ci doar de gaurã.

Populaþia a primit de fiecare datã
gaura. Tricolorul cu gaurã a fost o
premoniþie... Se tot bate monedã pe
faptul cã statul achitã ajutoare
sociale ºi cã românii nu vor sã
munceascã, adicã unii dintre ei. Dar
adevãrul este cã nimeni nu poate sã
supravieþuiascã din suma de 600 de
lei sau cât o mai fi ajutorul social în
þara noastrã.

Adicã, din banii aceºtia nu ai cum
sã o duci de la o lunã la alta, indiferent
cum ai face calculele ºi ce facturi ai
de achitat lunã de lunã sau ce
mâncare poþi sã iei, sã îþi ajungã o

Hai cu prosperitatea aia, cã ne prãpãdim!
lunã de zile. În plus, mai sunt cazuri în
care un membru al familiei primeºte
ajutor social ºi restul se completeazã
cu douã-trei alocaþii. Adicã se ajunge
la un pic peste o mie de lei. Nici
ajutorul ãsta social nu e mare
scofalã ºi este clar cã nu aici este
buba. Sã le taie de tot, deºi cred cã
mai sunt situaþii în care va fi nevoie
de acest ajutor, mai ales dacã este
vorba de un beneficiar cu probleme
medicale reale.

În fine, oare cât o mai putea sã o
ducã românii, fiind cei mai sãraci din
UE sau din Europa sau chiar de pe
planetã? Cât de mult o mai trebui sã
aºteptãm sã fim recompensaþi cu
adevãrat pentru munca depusã? La
stat se mai trãieºte, dar ºi acolo s-a
stricat treaba. În mediul privat este cu
adevãrat jale, pentru cã majoritatea
trãieºte cu leafa minimã. ªi nu ar
exista nici leafa minimã, dacã nu ar fi
obligatorie prin lege. În plus,
angajatul la privat este plãtit cu
salariul minim pe economie. Dacã
are ghinionul sã lucreze la o firmã mai
micã, cu patronul care este obiºnuit
sã dea banii pe maºini de lux ºi pe

vile, atunci o parte din bani mai vin
ºi la negru sau contractul pe 8 ore
devine pe 4 sau pe 2 ºi munca rãmâne
de 12 ore. Cine nu este mulþumit
poate sã îºi gãseascã de lucru în altã
parte... Sigur cã patronul nu achitã
niciun fel de taxe pe banii pe care îi
plãteºte „la negru” ºi tot timpul dã
vina pe taxele foarte mari din stat. Dar
ºi patronul respectiv ar putea sã se
mulþumeascã ºi cu o maºinã mai
ieftinã ºi nu cu una de 5 ori mai
scumpã, dar asta mai þine ºi de
educaþie ºi de grosimea obrazului.

Nu oricine poate sã fie capitalist ºi
nu orice capitalist calcã pe cadavre
pentru a prospera. Cert este cã nici
comuniºtii nu au avut în vedere
oameni, ci principii. ªi capitaliºtii au
în centrul preocupãrilor banii ºi
bunurile. Oamenii sunt ºi ei pe acolo,
pe undeva.

În România se trãieºte pe alocuri

la fel de greu ca în Evul Mediu. Sunt
încã destule gospodãrii care depind
de animale ºi de lemnele din pãdure.
De animale pentru hrana de zi cu zi
ºi de lemne pentru prepararea
hranei ºi asigurarea încãlzirii pe timp
de iarnã. Sunt gospodãrii care nu
beneficiazã încã de toate utilitãþile.
Unii ar spune cã este greu de crezut
cã mai sunt case nebranºate la
reþeaua electricã, dar mai sunt. Sunt
apoi destule gospodãrii în mediul
rural care nu beneficiazã de apã
curentã. Prin urmare nici de
canalizare ºi buda este în curte.
Unde mai pui cã la þarã sunt ºi ºcoli
care nu au apã curentã ºi care încã
au toaleta în curte.

Aºadar, cel mai probabil pentru
românii sãraci nu este niciun fel de
diferenþã între epoca internetului ºi
Evul Mediu.

 continuare în pagina 15
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S-a redeschis sezonul
vânãtorii de români(2)

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

 urmare din numãrul trecut

[4] http://portal.just.ro/301/SitePages/
Dosar.aspx?id_dosar=30100000000642032&id_inst=301
[5] https://ioncoja.ro/condamnarea-dlui-vasile-zarnescu-
moment-de-rusine-nationala/
[6] https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/prima-
condamnare-pentru-negarea-holocaustului-un-fost-ofiter-sri-a-
fost-condamnat-la-un-an-de-inchisoare-cu-suspendare-1446238

- sã primeascã vizitele consilierului de
probaþiune desemnat cu supravegherea sa; c.
sã anunþe, în prealabil, schimbarea locuinþei
ºi orice deplasare care depãºeºte 5 zile, precum
ºi întoarcerea;
- sã comunice schimbarea locului de muncã;
- sã comunice informaþii ºi documente de naturã
a permite controlul mijloacelor sale de existenþã.
   În baza art. 86 alin. 1 din Cod. pen., pe durata
termenului de supraveghere, datele prevãzute
în art. 85 alin. 1 lit. c) - e) din Cod penal se
comunicã de cãtre inculpat Serviciului de
Probaþiune Bucureºti. În baza art. 404 alin. 3
Cod. proc. pen., atrage atenþia inculpatului
asupra faptului cã, în cazul nerespectãrii
mãsurilor de supraveghere ºi obligaþiilor impuse
ºi al sãvârºirii de noi infracþiuni în cursul
termenului de supraveghere, se poate dispune
revocarea amânãrii aplicãrii pedepsei. Ia act cã
persoana vãtãmatã Institutul Naþional pentru
Studierea Holocaustului din România Elie
Wiesel, cu sediul în..., nu s-a constituit parte
civilã în procesul penal. În baza art. 274 alin. 1
Cod. proc. pen., obligã inculpatul la plata sumei
de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare
avansate de stat. Cu drept de apel în termen de
10 zile de la comunicarea minutei penale.
   Pronunþatã în ºedinþã publicã, astãzi
04.02.2021.
Document: Hotarâre  62/2021  04.02.2021"[4].
Ruºinea naþionalã a condamnãrii revine
clasei politice româneºti
   „A cui este ruºinea pentru aceastã
condamnare? Nu este atât a judecãtorului, care
a lucrat cu legile pe care le are la îndemânã.
Asta e regula jocului. Cred cã judecãtorul ne-a
scutit de ruºinea cea mai mare: încarcerarea
domnului colonel Vasile Zãrnescu. Ruºinea
revine clasei politice româneºti, în frunte cu
partidele politice care au aprobat în Parlamentul

României legile absurde de condamnare a celor
care neagã Holocaustul, aceastã imensã
„gogoriþã”! Ruºinea revine istoricilor care au
susþinut prin fals teza holocaustului ori s-au ferit
sã abordeze acest subiect”[5].
Vasile Zãrnescu prima persoanã condamnatã
în România pentru negaþionism
   „Condamnarea lui Vasile Zãrnescu este o
premierã în materie, fiind pentru prima datã când
o persoanã este condamnatã în România pentru
negaþionism. Decizia poate fi atacatã cu apel în
termen de 10 zile. Negarea Holocaustului este
incriminatã prin Ordonanþa de Urgenþã 31/2002,
ratificatã de parlamentul României prin Legea
107/2006 ºi modificatã prin Legea 217/2015 ºi
Legea 157/2018 (supranumitã legea Vexler).
Articolul 6 al O.U.G. 31/2002 prevede: « (1)
Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau
minimalizarea în mod evident, prin orice
mijloace, în public, a holocaustului ori a
efectelor acestuia se pedepseºte cu închisoare
de la 6 luni la 3 ani sau cu amendã [6]»”.
     Întrebãri fireºti
   Dupã o vizitã în S.U.A., fostul prim ministru
Adrian Nãstase a emis „la ordin” Ordonanþa
de Urgenþã 31/2002, „operã” bântuitã ºi astãzi
de semne de întrebare în ceea ce priveºte
(ne)concordanþa sa cu prevederile articolelor
prevãzute în actul fundamental al Þãrii -
Constituþia României - ºi peste care tropãie
cu bocancii murdari, orice venetic, oricine
vrea… ºi poate:
- Art. 15/2 „Nimeni nu e mai presus de lege!”;
- Art. 23 - „Libertatea individualã ºi siguranþa
persoanei sunt inviolabile”;
- Art. 30/1 - „Libertatea de exprimare a
gândurilor, opiniilor […] sunt inviolabile”;
- Art. 30/2 - „Cenzura de orice fel este interzisã”.
Astãzi, Zãrnescu! Mâine, vei fi tu!
   În ceea ce priveºte corectitudinea sentinþei,
exprimarea unei pãreri dupã canoanele Dreptului
o las în grija celor calificaþi pentru astfel de cazuri,
dar am libertatea sã mã pronunþ dupã propria-mi
conºtiinþã ºi gândesc cã, dând apã la moarã
denigratorilor valorilor naþionale ºi convenabile
dictaturii alogene, încadrarea faptelor a fost
confecþionatã la ordin, „pas cu pas”, de judecãtor,
acesta aplicând prevederile unei „legi-fãrã-de-
lege”. Deci, „Maurul ºi-a fãcut datoria” (? - n.a.),
iar aceasta demonstreazã faptul cã s-a redeschis
sezonul vânãtorii românilor patrioþi.
   Dupã nivelului de educaþie ºi conºtiinþã, fiecare
este liber sã gândeascã ºi sã tragã propriile
concluzii asupra cãrora îmi permit sã atrag atenþia:
astãzi, Zãrnescu! Mâine, vei fi tu!

Dupã o perioadã în care minimul de
tranzacþionare al euro a fost de 4,872 lei, în ultimele
douã sãptãmâni acesta stagneazã la 4,873 lei, în
timp ce maximul este de 4,877 - 4,878 lei.
   Stabilitatea este doritã de banca centralã pentru
a nu crea presiune atât în rândul populaþiei, românii
fiind foarte sensibili la miºcãrile cursului, dar ºi a
companiilor, încrederea managerilor având de
suferit în cazul unei volatilitãþi mai mari.
   Fluctuaþiile cursului monedei unice s-a limitat la 4,8741
- 4,8747 lei, cel de miercuri fiind stabilit la 4,876 lei.
   Perechea euro/dolar s-a menþinut peste pragul de 1,20
dolari. Dupã o creºtere pânã la 1,2169 dolari, la sfârºitul
perioadei euro a scãzut la 1,2055 - 1,2110 dolari. Chiar
dacã pieþele se tem cã pachetul de stimulare economicã
al Administraþiei Biden, în valoare de 1.900 miliarde dolari,
ar putea provoca o creºtere a inflaþiei, în timp ce Rezerva
Federalã cocheteazã cu menþinerea dobânzii sale cheie
la 0 - 0,25%, procesul lent de vaccinare din Uniunea
Europeanã comparativ cu rapiditatea celui din Statele
Unite, a stimulat creºterea monedei americane.
   Ineficienþa birocraþiei de la Bruxelles în combaterea
pandemiei, este reflectatã o analizã a Danske Bank care
prognozeazã o scãdere a euro, pe termen lung la 1,16 dolari.
   Moneda elveþianã s-a miºcat între 1,079 ºi 1,082 franci/
euro, iar media ei a a fost stabilitã miercuri la 4,5146 lei.
   Analiºtii de la Rabobank estimeazã cã eforturile
Bãncii Naþionale a Elveþiei de depreciere a francului,
utilizatã de investitori drept un „refugiu” în perioadele
economice sau politice tensionate, vor avea efect în
partea a doua a anului iar cotaþiile ar putea creºte la
1,10 franci/euro la finalul lui 2021.
   Cursul lirei sterline a urcat de la 5,5449 la 5,6050
lei, pe fondul aprecierii ei faþã de euro. Creºterea
se datoreazã faptului cã în Regatul Unit au fost
vaccinate mai mult de 15 milioane de persoane.
   Conform datelor INS, preþurile de consum au crescut
în ianuarie cu 1,3% comparativ cu decembrie 2020, iar
rata medie a preþurilor de consum în ultimele 12 luni
(februarie 2020 - ianuarie 2021) faþã de precedentele 12
luni (februarie 2019 - ianuarie 2020), calculatã pe baza
IPC, a urcat la 2,6% de la 2,3% în ultima lunã din 2020.
   În aceste condiþii dobânzile la depozite oferite de
bãnci continuã sã se afle în teritoriu negativ,
influenþate de minimul istoric de 1,25% al ratei cheie
a BNR iar indicii ROBOR se menþineau la valori care
se mai înregistrau la sfârºitul lui septembrie 2017.
   Miercuri, indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor
în lei, a revenit de la 1,55 la 1,54%. În schimb, indicele
la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a urcat de la 1,62 la 1,63% iar cel la 12
luni s-a întors de la 1,72 la 1,73%.
   Efectele anunþului fãcut de compania Tesla cã a
investit 1,5 miliarde dolari în bitcoin a fãcut ca moneda
digitalã sã atingã zilnic noi recorduri istorice. Miercuri,
moneda digitalã a urcat la 51.719 dolari.
   La creºterea actualã a contribuit ºi anunþul
privind lansarea de cãtre managerul de active
BlackRock a contractelor futures pe bitcoin.
Analiza cuprinde perioada 10 - 17 februarie.

Euro se tranzacþioneazã
între 4,873 ºi 4,878 lei

 Radu Georgescu
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Prima zi de ºcoalã

Poliþia de Frontierã Românã informeazã absolvenþii
cursurilor liceale cu diplomã de bacalaureat, care vor sã devinã
poliþiºti de frontierã, cã în luna februarie încep înscrierile la
concursurile de admitere organizate de Ministerul Afacerilor
Interne la nivelul mai multor instituþii de învãþãmânt postliceale
din subordine, pentru sesiunea 2021.
   Astfel, ªcoala de Pregãtire a Agenþilor Poliþiei de Frontierã “Avram
Iancu” Oradea, instituþie de învãþãmânt care pregãteºte agenþi de
poliþie de frontierã,  pune la dispoziþie un numãr de 220 locuri
pentru viitorii poliþiºti de frontierã (200 P.F.R, 10 I.G.I., 10 D.G.P.).
Organizarea ºi desfãºurarea concursului de admitere se va derula
dupã urmãtorul calendar:
 1. Recrutarea candidaþilor pentru admiterea la ªcoala de Pregãtire
a Agenþilor Poliþiei de Frontierã “Avram Iancu” Oradea” (sesiunea
februarie-aprilie 2021) se realizeazã în funcþie de oferta educaþionalã/
domiciliul/reºedinþa înscris/ã în cartea de identitate, în perioada
15 februarie 2021-28 februarie 2021, între orele 08:00-16:00.
* de luni pânã vineri, între orele 08:00-16:00, la Serviciul Resurse
Umane al Inspectoratului Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Timiºoara cu sediul în municipiul Timiºoara, Calea Sever Bocu,
nr. 49, telefon 0256/306340, int. 26146, 26147 dacã domiciliazã
sau au reºedinþa pe raza judeþului Timiº;
* de luni pânã vineri, între orele 08:00-16:00, la Compartimentul
Pregãtire Continuã al Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Caraº-Severin cu sediul în oraºul Oraviþa, str. Rãchitovei, nr. 1,
telefon 0255/571825, interior 26078, 26162, dacã domiciliazã
sau au reºedinþa pe raza judeþului Caraº-Severin;
* de luni pânã vineri, între orele 08:00-16:00, la Compartimentul
Pregãtire Continuã al Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin, str.
Serpentina Roºiori, nr. 3 - 5, telefon 0252/208000, interior 26026,
26162, dacã domiciliazã sau au reºedinþa pe raza judeþului Mehedinþi.
   Perioada de depunere a cererilor de înscriere este 15-28 februarie
2021, iar depunerea documentelor pentru constituirea dosarului
de recrutare se realizeazã pânã la data de 10.03.2021.
2. Evaluarea psihologica a candidaþilor va avea loc în conformitate
cu dispoziþiile Centrului de Psihologie al MAI, detaliile de naturã
organizatoricã urmând a fi postate în timp util.
3. Susþinerea probei de evaluare a performanþei fizice are loc în
perioada 18-24 martie 2021 în CENTRELE ZONALE DE SELECÞIE,
pentru toþi candidaþii care s-au înscris la unitãþile de învãþãmânt
subordonate MAI, indiferent de profilul sau specializarea pentru
care au optat, potrivit arondãrii, astfel:
· Academia de Poliþie “Alexandru Ioan Cuza” - pentru candidaþii
din Municipiul Bucureºti ºi judeþele: Argeº, Cãlãraºi, Constanþa,
Giurgiu, Ialomiþa, Ilfov, Teleorman, Tulcea;
· ªcoala de Agenþi de Poliþie “Vasile Lascãr” Câmpina - pentru
candidaþii din judeþele: Braºov, Brãila, Buzãu, Covasna,
Dâmboviþa, Galaþi, Prahova, Vrancea;
·ªcoala de Agenþi de Poliþie “Septimiu Mureºan” Cluj-Napoca
- pentru candidaþii din judeþele: Alba, Bistriþa-Nãsãud, Cluj,
Harghita, Hunedoara, Maramureº, Mureº, Sãlaj, Sibiu;
·ªcoala de Pregãtire a Agenþilor Poliþiei de Frontierã “Avram
Iancu” Oradea - pentru candidaþii din judeþele: Arad, Bihor, Caraº-
Severin, Satu Mare, Timiº;
·ªcoala Militarã de Subofiþeri Jandarmi “Grigore Alexandru
Ghica” Drãgãºani - pentru candidaþii din judeþele: Dolj, Gorj,
Mehedinþi, Olt, Vâlcea;
·ªcoala Militarã de Subofiþeri Jandarmi “Petru Rareº” Fãlticeni
- pentru candidaþii din judeþele: Bacãu, Botoºani, Iaºi, Neamþ,
Suceava, Vaslui.

În Cernavârf nu mai era vestitul învãþãtor
Vucescu, ci ginerele lui, unul Neamþu, care
nu se mai ocupa atât de mult de copii. Punea
accent mai cu seamã pe activitãþile practice
ºi pentru asta îi lua pe copii acasã la el ºi-i
punea sã-i lucreze în grãdinã, sã înveþe cum
se pun rãsadurile, cum se prãºesc
zarzavaturile, cum se fac multe alte treburi
prin gospodãrie. Cu cartea nu se prea
ostenea, aºa cã nici copiii nu strãluceau.
Oamenii în sat pricepuserã repede care-i
situaþia ºi unii cãutau soluþii pentru proprii
lor copii.

Ioniþã ºi Anica Zoican au hotãrât sã-ºi dea
mezinul, pe Stelicã, în clasa întâia, la ºcoala
din Gornoviþa. Era cale lungã pânã acolo, dar
despre învãþãtor se auzeau numai vorbe bune,
aºa cã se merita efortul.

În dimineaþa zilei de 15 septembrie, Stelicã
a plecat spre ºcoalã. Îl ducea de mânã fratele
sãu mai mare, Constantin. Pânã la ºcoalã,
acesta i-a spus multe ºi de toate. Printre
altele, l-a învãþat ce sã rãspundã, în cazul în
care învãþãtorul îl va întreba cum îl cheamã:
“- Pe mine mã cheamã Stelian Zoican! Aºa
sã rãspunzi, ai înþeles!” “- Da!” confirma
mezinul cu inima cât puricele.

Au ajuns la ºcoalã. În Coada Cornetului,
Stelicã avea câþiva copii cu care se juca. Îi
numãra pe degetele de la mâini. La ºcoalã a
fost uimit de mulþimea de acolo. În sala de
clasã în care l-a dus frate-sãu Constantin erau
clasa întâia ºi a treia. Bãncile erau pline de
bãieþi ºi fete. Printre elevi mai erau ºi pãrinþi ºi
fraþi, care însoþiserã mai ales pe micii învãþãcei
în prima lor zi de ºcoalã. Învãþãtorul a rãspuns
la salutul lui Constantin ºi l-a poftit pe Stelicã
sã ia loc într-o bancã, alãturi de o fatã. Prima
datã când ºedea lângã o fatã. I s-a pãrut
frumoasã ºi mult mai maturã decât el, fapt care
l-a fãcut sã se fâstâceascã. Roºise pânã în vârful
urechilor de ruºine. Sã stea el lângã o fatã!
Era prea de tot. Învãþãtorul l-a poftit pe
Constantin sã se aºeze în alt ºir de bãnci.

Învãþãtorul a început prin a face cunoºtinþã
cu noii veniþi. Pe cei de clasa întâia îi întreba
pe fiecare cum se numesc. Copiii se ridicau
ºi-ºi spuneau numele ºi prenumele. Care
ºtiau! Stelicã asculta ºi se minuna de câte
ºtiau colegii lui. El nu ºtia sã spunã decât
“Stelian Zoican”, pe când ceilalþi ºtiau mult
mai multe nume. Înseamnã, îºi zicea în sinea
lui, cã ei au mai fost la ºcoalã ºi au învãþat
aceste nume. Îi era jenã. El nu ºtia decât un
nume! A întrebat-o ºi pe colega lui Stelicã.
Aceasta a rãspuns sigurã pe sine: “- Pe mine
mã cheamã Paloº Nicoliþa!” “- Bravo!” a zis
învãþãtorul. “- Pe dumneata cum te cheamã?”
a întrebat învãþãtorul pe noul venit. Cuvântul
“dumneata” l-a intimidat complet. Numai

Primul pas spre viitor începe cu noi.
Hai în echipa noastrã!celor mari li se spunea “dumneata”. S-a ridicat

din bancã ºi a rãspuns cu glas tremurat: “- Pe
mine mã cheamã Paloº Nicoliþa!” Rãspunsul
lui a produs o adevãratã explozie de râs în
clasã. Râdeau elevii, râdea învãþãtorul, râdea
ºi fratele Constantin. Mai bine dacã s-ar fi
deschis pãmântul sub el sã-l înghitã! Dupã ce
s-au liniºtit, învãþãtorul i-a spus: “- Tu sã
rãspunzi: Mã cheamã Stelian Zoican!”.

A început ºcoala. Stelicã s-a adaptat mai
greu. Drumul era foarte obositor. Se mai
adãugau treburile de acasã. Cu toate acestea,
nu era zi în care sã nu-ºi facã temele, sã nu se
sileascã sã ºtie tot ce-i dãdea învãþãtorul de
învãþat. Pe unii îi bãtea învãþãtorul când nu
ºtiau. Pe bãieþi îi pãlmuia, peste obraji, îi
plesnea cu lina peste palmã, pe fete le lua de
codiþe ºi le trãgea biniºor. Pe Stelicã nu-l bãtea
niciodatã. Pe la jumãtatea anului, în iarnã, a
venit ºi Ioniþã Zoican la ºcoalã, ca sã se
intereseze cum îi merge ficiorul. Învãþãtorul i-
a spus ce i-a spus între patru ochi, apoi el a
plecat în sat ºi l-a aºteptat pe copil pânã a
terminat orele, ca sã meargã împreunã acasã.
Pe la ultimele case din sat s-au oprit, Ioniþã l-
a lãsat pe copil în drum ºi el a intrat într-o
curte, la Ion Tãtucu. Nu i-a spus copilului de
ce a intrat ºi ce a vorbit cu sãteanul. Mai târziu
a aflat Stelicã adevãrul. Taicã-sãu îi dãduse
cinci lei lui Tãtucu ºi-i spusese: “- Ioane, eu
îþi dau banii ãºtia ºi tu, acum pe iarnã, sã faci
un fluieraº copilului meu pânã la Sfântul
Petru!”.

Pe drum, copilul l-a întrebat pe Ioniþã: ,, -
Tãticule, ce-þi spuse învãþãtorul?” “- Îmi spuse
cã dacã tu vei învãþa mai bine decât înveþi
acum, s-ar putea sã iei chiar premiul întâi! Dacã
vei lua premiul întâi, eu îþi voi da un fluier!”
Era exact ceea ce-ºi dorea copilul de multã
vreme.

La Sfântul Petre, Stelicã s-a dus singur la
ºcoalã. Era timp de muncã ºi pãrinþii n-au
putut sã meargã. S-a þinut serbarea. S-au
anunþat apoi premiile. La clasa întâia premiul
întâi l-a luat Stelicã. Învãþãtorul i-a pus coroniþa
de flori pe cap ºi i-a spus cuvinte frumoase.
Pânã acasã a venit val-vârtej, cu coroniþa pe
cap. Simþea nevoia sã împartã bucuria cu cei
dragi. Mama fripsese o gãinã ºi fãcuse plãcintã.
Tata s-a bucurat de reuºitã ºi a scos din chimir
fluierul promis. Cu el a învãþat sã doineascã ºi
sã horeascã. A fost cel mai bun fluier pe care
l-a avut Stelicã în viaþa lui!

Mai târziu a înþeles Stelicã adevãrul. Tatãl
sãu îi luase fluierul, fiindcã nu mai dãduse în
anul acela cele douãzeci ºi cinci de capre la
stânã ºi toatã vara le-a pãzit copilul. Fluierul
era bun cã-ºi fãcea de lucru cu el ºi nu
adormea ºi astfel avea grijã de capre!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda  continuare în pag. 14
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Numãrul de referinþã al sesiunii cererii de proiecte: M1/6B - comp. B – 1/08.12.2020– 04.03.2021

Asociaþia GAL ÞINUTUL CLOªANI anunþã lansarea, în perioada 8 DECEMBRIE 2020- 04 MARTIE
2021, a primei sesiuni din 2020 de depunere a Cererilor de finanþare pentru Mãsura M1/6B –
“Dezvoltarea satelor”, Componenta B - “Dezvoltarea satelor – Infrastructura socialã”.

Data lansãrii apelului de selecþie: 8 DECEMBRIE 2020

Data limitã de depunere a proiectelor:  04 MARTIE 2021

Locul ºi intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele se depun la Biroul GAL ÞINUTUL CLOªANI din satul Halânga, comuna Izvoru Bîrzii,
judeþul Mehedinþi. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada 08.12.2020 -4.03.2021,  joi ºi
vineri în intervalul orar 10:00 – 14:00.
Data limitã de primire a proiectelor este: 04  MARTIE 2021, ora 14:00.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin mãsura M1/6B –
componenta B sunt:

 Autoritãþi publice locale definite conform legislaþiei în vigoare, care pot aplica singure sau în
parteneriat cu furnizori de servicii sociale în condiþiile legii;
 Entitãþi private/publice (ONG-uri, ºcoli, operatori privaþi care nu obþin venituri din aceste
activitãþi), constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanþare, care pot aplica singure
sau în parteneriat cu furnizori de servicii sociale în condiþiile legii;
 GAL-ul (acesta trebuie sã depunã proiecte începând cu prima sesiune pe care o va deschide în anul
2019, dacã niciun alt solicitant nu ºi-a manifestat interesul în cadrul niciunui apel lansat în anul 2018)”.
ATENÞIE!
Oricare din entitãþile de mai sus, dacã nu vor fi acreditate ca furnizor de servicii sociale, au
obligaþia de a încheia un parteneriat cu un furnizor de servicii sociale.

ATENÞIE! Nu sunt eligibile cererile de finanþare depuse de Consiliile Locale în numele
comunelor.

IMPORTANT! PROIECTUL ESTE SEMNAT DE PRIMAR/ÎMPUTERNICIT (PRIN HCL) ªI
ªTAMPILAT CU ªTAMPILA SOLICITANTULUI.

ATENÞIE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al
acestuia, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Punctul/punctele de lucru, dupã caz, ale solicitantului trebuie sã fie situate în teritoriul GAL,
activitatea desfãºurându-se în teritoriul GAL.

Fondul disponibil – alocat în aceastã sesiune:
Contribuþia publicã totalã a mãsurii este de 30.719 euro.
Ponderea maximã a intensitãþii sprijinului este de 100%.
Valoarea maximã 30.719 euro/proiect.

Modelul de cerere de finanþare pe care trebuie sã-l foloseascã solicitanþii

Pentru proiectele ce se încadreazã ca obiective ºi tip de investiþie într-una din mãsurile din SDL,
se vor utiliza Cererea de Finanþare ºi formularele standard ale Cererii de Finanþare
adaptate de GAL ÞINUTUL CLOªANI care pot fi accesate pe pagina de internet
tinutulclosani.wordpress.com secþiunea Mãsuri.
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanþare (eliminarea, modificarea secþiunilor,
necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanþare
pe motiv de neconformitate administrativã.

Documentele justificative pe care trebuie sã le depunã solicitantul odatã cu depunerea
proiectului se regãsesc pe site-ul GAL Þinutul Cloºani tinutulclosani.wordpress.com,cât ºi
la sediul GAL din satul Halânga, comuna Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi, pe suport tipãrit.

Informaþii detaliate referitoare la desfãºurarea sesiunii, accesarea ºi derularea mãsurii sunt
cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL pentru mãsura 1/6B – “Dezvoltarea satelor” –
component B, publicat împreunã cu toate anexele, cererea de finanþare ºi formularele de verificare
pe pagina web a GAL tinutulclosani.wordpress.com, mailto:gal.burcel@yahoo.ro dar ºi la sediul
Grupului de Acþiune Localã ÞINUTUL CLOªANI, unde, de luni pânã vineri întreorele 12:00 - 14:00,
unde puteþi solicita în mod gratuit informaþii despre mãsurã ºi ghidul mãsurii.

NR. 145/16.11.2020

Anunþ privind lansarea apelului de selecþie nr. 1/
2020 aferent mãsurii M1/6B -

“Dezvoltarea satelor” Componenta B - “
Dezvoltarea satelor - Infrastructura socialã”

- Versiunea simplificatã -

ANUNÞ!
Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã organizeazã concurs pentru

ocuparea funcþiei specifice Comitetului Director:
- post - Director Medical, persoanã fizicã
- nivel studii - absolvenþi de învãþãmînt universitar de lungã duratã,
cu diplomã de licenþã în domeniu medicinã, confirmaþi cel puþin
medic specialist,
- vechime minim 5 ani în specialitatea respectivã (medic specialist).
   Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 19.02.2021-
04.03.2021.
   Test grilã/lucrare scrisã: 15.03.2021, orele 10.00;
   Susþinere proiect de specialitate ºi interviul de selecþie -
22.03.2021, orele 10.00.
   Concursul se desfãºoarã la sediul Spitalului Orãºenesc Baia de
Aramã, str. Iulian Predescu nr. 12.
   Relaþii suplimentare se pot obþine la secretarul comisiilor de
concurs - telefon 0785236052 - Ec. Dragomir Rozina.
Manager, Dr. Puca Bogdan Marian
ªef Birou RUNOS, Ec. Dragomir Rozina

I N F O R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de cãtre Comuna Gîrla Mare cu
sediul în loc. Gîrla Mare, judeþul Mehedinþi, reprezentatã prin Baicu
Dumitru - primar, ce intenþioneazã sã solicite la “A.N. APELE
ROMÂNE” RA - ABA JIU - SGA Mehedinþi, aviz de gospodãrire
faza PUG a apelor la investiþia “ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC
GENERAL ªI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM”, Com. Gîrla
Mare, jud. Mehedinþi.

Aceastã investiþie este nouã.
- Ape uzate menajere: nu este cazul.
- Ape uzate tehnologice: nu este cazul.
Aceastã solicitare 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 - faza PUG, pot contacta
solicitantul la adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus, sau
la telefon: 0252/393012; 0252/393059.

Comuna Gîrla Mare

I N F O R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de Orza George Alin cu
domiciliul în oraºul Bãile Herculane, str. Pecinisca, nr. 25, judeþul
Caraº Severin, ce intenþioneazã sã solicite la Administraþia Bazinalã
de Apã Banat, aviz de amplasament/aviz de gospodãrire a apelor
pentru realizarea proiectului Construire casã D+P+2E, sat Dubova,
nr. cadastral 50882, 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 09.02.2021.

Beneficiar,
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna începe în forþã, cu elanul de a rezolva
treburile restante. Cu toate cã stãrile tale de spirit sunt
fluctuante, vei reuºi sã te strecori printre evenimentele
acestor zile. Începe o perioadã de patru sãptãmâni în
care vei avea nevoie de momentele tale de singurãtate,
discreþie, evadare din cotidianul tumultuos ºi cenuºiu.
Pe de altã parte, sãnãtatea este vulnerabilã ºi bine ar fi sã
ai în vedere un plan de consultaþii, analize ºi tratamente
specifice. Perioada 18 – 19 februarie aduce forfotã în
plan financiar. Sunt posibile cheltuieli majore, pierderi
importante de bani sau de bunuri, informaþii deosebite
legate de salarizarea locului de muncã. Se recomandã
prudenþã ºi discernãmânt. Evitã cheltuielile extravagante
ºi investiþiile inutile. În ultimele zile ale intervalului analizat
îþi sunt recomandate întâlnirile ºi dialogurile cu
persoanele din anturajul apropiat. Cãlãtoriile pe distanþe
scurte te pot revigora ºi liniºti.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Tu eºti foarte discret în peisaj la începutul sãptãmânii.
Tendinþa de a te izola este accentuatã ºi bine ar fi sã profiþi de
aceastã ocazie pentru a-þi analiza pe îndelete viaþa ºi a face
corecturile necesare. Sunt posibile conflicte la serviciu atât
cu ºefii, cât ºi colegiale. Depune eforturi de a evita provocãrile
celorlalþi ºi ocupã-te doar de îndatoririle tale. Sãnãtatea este
vulnerabilã. Nu sunt recomandate consultaþiile, analizele
medicale ºi intervenþiile chirurgicale decât în cazuri speciale.
Riscurile de diagnostic ºi tratament sunt probabile ºi greu
de remediat ºi controlat. Eºti foarte combativ în a doua parte
a sãptãmânii, existând riscul sã strici relaþii ºi situaþii bune.
Controleazã-þi stãrile ºi implicã-te numai în treburile tale
personale. Prudenþa ºi discernãmântul foloseºte-le din plin
ºi evitã situaþiile hazardate sau deciziile pripite. În weekend,
este rost de cheltuieli cotidiene, însã primeºti ºi drepturi
salariale de la locul de muncã.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna îþi este deschisã de cãtre prieteni. Vor avea
loc discuþii importante pe teme personale ºi profesionale,
bine fiind sã iei notiþe ºi sã aplici ceea ce îþi este de folos.
Din 18 februarie se deschide o perioadã favorabilã
segmentului profesional, evidenþiindu-se mai ales relaþiile
cu ºefii ºi cu autoritãþile. Astfel, sunt posibile obþinerea
unui post de conducere, sarcini de lucru care te vor propulsa
pe o altã coordonatã profesionalã, plus o nouã imagine
publicã ºi un alt loc în cadrul unui colectiv de lucru. Totul
este sã nu îþi asumi mai mult decât poþi duce. Selecteazã
doar ceea ce crezi tu cã poþi rezolva cu bine. Intervalul 18
– 19 februarie este foarte delicat pentru sãnãtate, dar ºi
pentru conflictele din sfera muncii. Fii prudent în ambele
direcþii ºi depune eforturi constante pentru a echilibra viaþa
personalã cu cea profesionalã. La finalul sãptãmânii te vei
simþi mai bine, însã nu forþa nota.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Începând din aceastã sãptãmânã se deschide o etapã
nouã pentru relaþiile cu strãinãtatea, pentru studii ºi pentru
cãlãtorii. Cu toate cã demersurile privitoare la cãlãtorii
îndepãrtate sau la lucrul cu persoane strãine sunt îngreunate
sau chiar blocate, este bine sã planifici aceste situaþii pe
termen lung ºi sã ai rãbdare pentru a se materializa la
momentul potrivit. În primele zile ale sãptãmânii se vor
remarca relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile. Vei fi în lumina
reflectoarelor, astfel cã mulþi te vor privi, admira sau
critica dupã caz. Stabileºte prioritãþile ºi evitã sã te
dai în spectacol! Aspectele privitoare la proiecte comune
cu alþii, la proiectele profesionale vor lua turnuri
nebãnuite în a doua parte a sãptãmânii. Sunt probabile
discuþii foarte aprinse cu prietenii, colegii sau susþinãtorii
din segmentul profesional, iar unele relaþii se vor finaliza,
nu prea clar. În weekend, vei avea nevoie de odihnã ºi
detaºare de cotidian.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Relaþiile cu strãinãtatea sunt distorsionate în primele zile
ale sãptãmânii. Dacã se pune problema învãþãrii în cadrul
unui curs sau susþinerea de examene ºi probe, bine ar fi sã
te pregãteºti riguros, pentru cã existã posibilitatea reluãrii
acestor secvenþe. Segmentul financiar primeºte influxuri
astrale deosebite, asta însemnând cã se deschide o etapã
de câºtig ºi folosinþã a unor bunuri materiale, de la ºi prin
alþii. Îþi pot creºte veniturile obþinute din colaborãri ºi poþi
rezolva aspecte legate de moºteniri ºi partaje. Cãlãtoriile ºi
relaþiile cu ceilalþi sunt disonante, bine fiind sã nu te bazezi
pe situaþia curentã. Foarte provocator este segmentul socio-
profesional, în speþã relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile. Se
recomandã prudenþã, deoarece lucrurile pot scãpa de sub
control în chip nebãnuit. La finalul sãptãmânii vei fi înconjurat
de prieteni. Sunt posibile dialoguri providenþiale ºi acþiuni
comune importante pe termen lung.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

La începutul sãptãmânii sunt zile bune pentru a-þi achita
facturile, taxele, impozitele sau pentru a te ocupa de relaþiile
cu instituþiile financiare. Sunt posibile neînþelegeri, întârzieri
legate de obþinerea banilor sau documentelor, însã cu puþin
efort ºi bunãvoinþã vei reuºi sã rezolvi totul cu bine. Începând
cu 18 februarie se animã segmentul partenerial, fiind ºanse
bune pentru îmbunãtãþirea parteneriatelor existente, atât la
nivel personal, cât ºi la nivel profesional. De asemenea, se
pot evidenþia ºi posibilitãþi noi de colaborare, poate chiar o
logodnã ori o cerere în cãsãtorie. Relaþiile cu strãinãtatea
sunt dificile ºi cu greu se poate ajunge la un consens, atât în
ceea ce priveºte relaþiile cu persoanele strãine, cât ºi în ceea
ce priveºte demersurile necesare unor cãlãtorii pentru studii
sau pentru a lucra în alte þãri. Gândirea ºi comunicarea sunt
distorsionate, deci fii prudent. În weekend vor apãrea invitaþii
la reuniuni cu oameni importanþi, fie în mediul profesional,
fie în mediul familial.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþiile parteneriale îþi vor atrage atenþia încã din primele
zile ale sãptãmânii. Sunt posibile dialoguri aprinse,
reconfigurãri de poziþie în cadrul unui parteneriat sau chiar
o colaborare se poate încheia. Ceva legat de banii ºi bunurile
comune cu partenerul de viaþã, rudele sau colaboratorii va
duce la tensiuni serioase în relaþiile cu ceilalþi. Începând cu
18 ale lunii, la serviciu intervin sarcini noi de lucru,
deschizându-se o etapã nouã. Se îmbunãtãþeºte atmosfera
de lucru, iar relaþiile colegiale se vor desfãºura armonios.
Totuºi, incertitudinea domneºte în acest segment, astfel cã
nu lua de bun chiar tot ce vezi ºi tot ce auzi. Intervalul 18 - 19
februarie este favorabil achitãrii datoriilor de orice fel. Bine
ar fi sã-þi planifici bugetul de venituri ºi cheltuieli. În ultimele
zile ale sãptãmânii, apar dialoguri cu persoane strãine.
Sufletul tãu are nevoie de rafinare, de aceea vizioneazã o
piesã de teatru, un film bun sau lectureazã o carte spiritualã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Domeniul profesional este vizat de astre la începutul
acestei sãptãmâni. Se vor evidenþia sarcini de lucru noi,
se animã relaþiile colegiale iar ºefii vor depune eforturi
serioase pentru a îmbunãtãþi atmosfera de lucru ºi a
impulsiona oamenii sã fie mai eficienþi în munca lor. Însã,
energiile astrale se vor concentra pentru tine în segmentul
sentimental. Începe o perioadã în care te vor preocupa
mai mult persoana iubitã, copiii, iubirea în general ºi
implicaþiile ei. Se recomandã prudenþã ºi discernãmânt,
pentru cã este multã iluzie în relaþiile cu cei dragi. Pe 18 ºi
pe 19 februarie se anunþã dispute cu partenerul de viaþã ºi
colaboratorii. Se pot lãmuri diverse chestiuni legate de
viaþa de cuplu. Pe de altã parte, colaborãrile ºi proiectele
în care eºti implicat sau vrei sã te implici pot cunoaºte
reconfigurãri. Acceptã sã lucrezi alãturi de alte persoane
pentru cã sunt oportunitãþi cu repercusiuni pe toatã viaþa.
Pentru finalul sãptãmânii, astrele îþi favorizeazã cheltuielile.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Copiii sau persoana iubitã sunt temele propuse de astre
la începutul sãptãmânii. Replicile aprinse ºi controversele
vor fi frecvente, iar de aici va rezulta ºi un nivel crescut de
emotivitate. Din 18 ale lunii se activeazã segmentul domestic
ºi relaþiile cu membrii familiei. Vreme de patru sãptãmâni
sunt bine susþinute dialogurile cu cei dragi, însã ºi activitãþile
gospodãreºti de anvergurã. Totuºi, factorul neprevãzut este
prezentã în casã ºi în familie, astfel cã în orice moment poate
rãsturna bunul mers al lucrurilor. Intervalul 18 - 19 februarie
anunþã zarvã la serviciu. Ar fi bine sã-þi orientezi eforturile
cãtre un alt domeniu profesional în care sã-þi valorifici mai
mult talentele. Sãnãtatea este vulnerabilã. Nu sunt
recomandate consultaþiile, analizele medicale ºi intervenþiile
chirurgicale decât în cazuri speciale. În ultimele zile ale
intervalului analizat se pare cã vor interveni aspecte legate
de partenerul de viaþã sau de afaceri.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Pentru începutul sãptãmânii, astrele îþi transmit mult spor
ºi chef de treburi gospodãreºti. Îþi sunt favorizate curãþeniile
generale, reparaþiile curente sau reamenajãrile interioare.
Atenþie la sursele de foc din spaþiul locativ, deoarece pot
ridica ceva probleme. Relaþiile cu persoanele din anturajul
apropiat se animã începând cu 18 Februarie, astfel cã se
anunþã o perioadã cu dialoguri ºi întâlniri multe, unele chiar
deosebite ºi de bun augur. De asemenea, va fi o perioadã
bunã ºi pentru învãþare, asimilare de cunoºtinþe utile atât în
plan personal, cât ºi în plan profesional. Perioada 18 – 19
februarie aduce tensiuni ºi rãsturnãri de situaþie în segmentul
sentimental. Sunt probabile discuþii aprinse cu cei dragi ºi
chiar este posibil sã se finalizeze în mod neaºteptat ºi ciudat,
o relaþie sentimentalã veche. Prudenþã, discernãmânt ºi fii
reconciliant! În weekend, se contureazã activitãþi de rutinã ºi
niscai probleme de sãnãtate.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Primele zile ale sãptãmânii vor evidenþia cãlãtorii pe
distanþe scurte ºi dialoguri cu persoanele din anturajul
apropiat. Informaþiile aflate ar trebui reþinute sau chiar
notate într-un jurnal, deoarece îþi vor fi utile la momentul
potrivit. Segmentul financiar primeºte influxuri astrale
deosebite. Vreme de patru sãptãmâni þi se vor îmbunãtãþi
veniturile obþinute din munca proprie. Totuºi, existã
aspecte ascunse în ceea ce priveºte raportul muncã-plata
aferentã. Dozeazã-þi eforturile ºi cheltuieºte strictul necesar.
În perioada 18 - 19 februarie, temele de fundal vor fi casa
ºi familia. Rudele te pot convoca la un dialog aprins legat
de patrimoniu sau de problemele de sãnãtate ale cuiva
drag. Existã neplãceri majore în tot ce þine de segmentul
familial ºi domestic, de aceea fii prudent. Spre sfârºitul
intervalului analizat s-ar putea sã primeºti invitaþii la o
petrecere, sau în funcþie de caz, copiii sã-þi solicite eforturile.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Capitolul financiar pare cã te preocupã la începutul
sãptãmânii. Sunt zile bune pentru cheltuielile cotidiene.
Poþi primi cadouri, mici recompense sau veºti interesante
legate de salarizarea ºi condiþiile locului de muncã.
Începând cu 18 Februarie primeºti influxuri astrale
deosebite, astfel cã þi se va îmbunãtãþi energia vitalã,
sãnãtatea ºi relaþiile cu ceilalþi. Timp de patru sãptãmâni
vei avea ocazia sã-þi redefineºti personalitatea, sã-þi
revizuieºti relaþiile ºi planurile personale ºi profesionale.
În perioada 18 - 19 februarie se anunþã multe drumuri pe
distanþe scurte ºi întâlniri cu o rudã apropiatã sau cu un
prieten deosebit. Nu pleca urechea la tot ce auzi ºi fii mai
detaºat de problemele celorlalþi. Gândirea ºi comunicarea
sunt distorsionate, astfel cã nu poþi fi logic, coerent ºi
perseverent atât în ceea ce spui, cât ºi în ceea ce faci.
Alege prioritãþile ºi sprijinul din partea cuiva de încredere.
Pentru ultimele zile ale sãptãmânii, astrele te sfãtuiesc sã
stai pe acasã.

(18 - 24 februarie  2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta” al Judeþului
Mehedinþi recruteazã ºi selecteazã
candidaþi în vederea participãrii la
concursul organizat de ªcoala de
Subofiþeri de Pompieri ºi Protecþie
Civilã “Pavel Zãgãnescu” Boldeºti,
sesiunea martie-aprilie 2021.

Pentru pompieri, au fost scoase
la concurs 300 de locuri, dintre
care 278 de subofiþeri de pompieri
ºi protecþie civilã (douã alocate
candidaþilor de etnie romã), iar 22
de maiºtri militari auto.

Tinerii care îºi doresc sã urmeze
o carierã militarã în domeniul
situaþiilor de urgenþã au ºansa de
a se înscrie la concurs, în perioada
15 - 28 februarie a.c., durata de
ºcolarizare fiind de doar 10 luni.

Candidaþii trebuie sã aibã vârste
cuprinse între 18 ºi 27 de ani -
împliniþi în anul participãrii la
concurs, sã fie absolvenþi cu diplomã
de bacalaureat, media generalã
obþinutã la purtare, în liceu, sã nu fie
mai micã de 9 ºi sã nu aibã
antecedente penale, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Totodatã, sã nu fie în curs
de urmãrire penalã ori de judecatã
pentru sãvârºirea de infracþiuni, sã
nu fi fost destituiþi dintr-o funcþie
publicã ºi sã nu le fi încetat contractul
individual de muncã pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani.

Pentru a participa la concursul de
admitere, tinerii trebuie sã fie declaraþi
“apt” la evaluarea psihologicã, care
se va realiza pânã la data de 08 martie

ISU “Drobeta” recruteazã tineri pentru
ªcoala de Subofiþeri de Pompieri ºi Protecþie

Civilã “Pavel Zãgãnescu” Boldeºti În perioada 15 februarie – 17
aprilie 2021, se organizeazã o nouã sesiune
de admitere pentru tinerii care doresc sã
urmeze una dintre instituþiile de învãþãmânt
ale Ministerului Afacerilor Interne. 
   Tinerii care doresc sã devinã jandarmi,
pot opta pentru ªcoala Militarã de Subofiþeri
Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica”
Drãgãºani sau ªcoala Militarã de Subofiþeri
Jandarmi “Petru Rareº” Fãlticeni,  fiind
disponibile 400 de locuri.
   Persoanele care îndeplinesc condiþiile
ºi criteriile necesare pot depune cererea
de înscriere în perioada 15 februarie –
28 februarie a.c.
   Cererile de înscriere se depun la structura
Resurse Umane din cadrul Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Mehedinþi.
  Sesiunea de admitere cuprinde mai multe
etape. Dupã încheierea perioadei de
recrutare, sunt planificate evaluarea

400 de locuri scoase la concurs pentru
ºcolile militare de subofiþeri

psihologicã a candidaþilor, proba de
evaluare a performanþei fizice ºi a
cunoºtinþelor, iar, în final, examinarea
medicalã a candidaþilor rãmaºi în concurs
dupã parcurgerea etapelor amintite.
   Detalii cu privire la aceastã sesiune de
admitere se regãsesc pe site-urile:
* ªcolii Militare de Subofiþeri Jandarmi
“Grigore Alexandru Ghica” Drãgãºani, arma
Jandarmerie – http://
www.scoaladragasani.ro/
* ªcolii Militare de Subofiþeri Jandarmi
“Petru Rareº” Fãlticeni, arma Jandarmerie
– https://www.jandarmeriafalticeni.ro/
   Dupã fiecare probã de concurs, ºcolile
vor publica pe site-urile proprii rezultatele
obþinute de candidaþi.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul

 Urmare  din pag. 11

 Informaþii despre traseul aplicativ pentru
specializãrile poliþie, poliþie de frontierã ºi
jandarmerie pentru evaluarea performanþei
fizice a candidaþilor se regãsesc pe https://
www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-
invatamant-formare-profesionala/
4. Susþinerea probelor de verificare a
cunoºtinþelor va avea loc în data de
27.03.2021 la unitãþile de recrutare.
Subiectele de concurs vor fi unice pentru
toate unitaþile de învãþãmânt din cadrul MAI.
5. Dupã stabilirea listelor cu candidaþii care
se încadreazã în numãrul de locuri scoase la
concursul de admitere, unitãþile de
învãþãmânt transmit unitãþilor de recrutare,
în ordinea descrescãtoare a mediilor obþinute
la proba de verificare a cunoºtinþelor,
candidaþii care urmeazã sã susþinã
examinarea medicalã. Aceasta va avea loc în
perioada 29 martie - 16 aprilie 2021.

Primul pas spre viitor...
6. Sunt declaraþi admiºi candidaþii care au
fost declaraþi apt medical, în ordinea
descrescãtoare a mediilor de admitere, iar
rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la
cunoºtinþa candidaþilor prin afiºare pe site-
ul oficial al unitãþii de învãþãmânt a PFR,
ªcoala de Pregãtire a Agenþilor Poliþiei de
Frontierã “Avram Iancu” Oradea, pânã la
data de 17 aprilie 2021.
   Detalii suplimentare cu privire la aceastã
sesiune de admitere se regãsesc pe site-ul
Poliþiei de Frontiera Române - https://
www.politiadefrontiera.ro  sectiunea Despre
noi/Institutii de invatamant ºi pe cel al ªcolii
de Pregãtire a Agenþilor Poliþiei de Frontierã
“Avram Iancu” Oradea, arma Poliþie de
Frontierã -  http://www.avramiancu.ro/.
* De asemenea, pentru eventuale informaþii
suplimentare de natura organizatoricã
referitoare la recrutare, candidaþii se pot
adresa structurilor teritoriale ale Poliþiei de
Frontierã Române, în funcþie de domiciliul/
reºedinþa înscris/ã în cartea de identitate sau
Inspectoratului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Timiºoara – Serviciul Resurse
Umane, Bd. Calea Sever Bocu nr. 49,
Timiºoara, telefon 0256/306340, int. 26146,
26147 (candidaþii cu domiciliul în Timiºoara
ºi judeþul Timiº), la Compartimentul Pregãtire
Continuã al Serviciului Teritorial al Poliþiei
de Frontierã Caraº-Severin cu sediul în
oraºul Oraviþa, str. Rãchitovei, nr. 1, telefon
0255/571825, interior 26078, 26162, dacã
domiciliazã sau au reºedinþa pe raza
judeþului Caraº-Severin; la Compartimentul
Pregãtire Continuã al Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Mehedinþi cu sediul în
municipiul Drobeta Turnu Severin, str.
Serpentina Roºiori, nr. 3 - 5, telefon 0252/
208000, interior 26026, 26162, dacã
domiciliazã sau au reºedinþa pe raza
judeþului Mehedinþi

PURTÃTOR DE CUVÂNT
Agent ºef de poliþie MORARU CORINA

2021, la nivel teritorial.
Concursul se va desfãºura la

sediul ªcolii de Subofiþeri de
Pompieri ºi Protecþie Civilã “Pavel
Zãgãnescu” Boldeºti ºi constã în
susþinerea a douã probe: evaluarea
aptitudinilor fizice - prin parcurgerea
unui traseu practic-aplicativ,
organizatã în perioada 18-24 martie
2021, respectiv verificarea
cunoºtinþelor, ce va avea loc în data
de 27 martie 2021.

Proba de verificare a cunoºtinþelor
constã în susþinerea unui test grilã
la disciplina – matematicã.

Cererile de înscriere se depun
pânã la data de 28 februarie 2021,
la sediul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al
Judeþului Mehedinþi, situat pe
strada Portului, nr. 2, din Drobeta
Turnu Severin, în zilele lucrãtoare,
intervalul orar 08.00-16.00, pentru
candidaþii cu domiciliul sau
reºedinþa în judeþul Mehedinþi.

  Detalii suplimentare privind
desfãºurarea admiterii (condiþiile de
înscriere, conþinutul dosarului de
recrutare, etapele ºi probele de
concurs, tematica ºi bibliografia) pot
fi consultate accesând site-ul
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã ”Drobeta” al Judeþului
Mehedinþi – www.isumehedinti.ro
sau site-ul ªcolii de Subofiþeri de
Pompieri ºi Protecþie Civilã “Pavel
Zãgãnescu” Boldeºti  -
www.scoaladepompieri.ro
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE
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Prima echipã din
campionatul judeþean Mehedinþi
care ºi-a reluat pregãtirile a fost
Viitorul ªimian. Echipa antrenatã de

Cristinel Dorian Vasilicã (foto) a
disputat, la Craiova, pe Stadionul
Aripile, ºi un amical cu CS Cârcea,

CSS Drobeta Turnu Severin va
avea, în sfârºit, o bazã sportivã proprie,
multifuncþionalã. Lãsat în paraginã,
terenul de sport de la ªcoala Generalã
nr. 11 “Regele Mihai” va fi reintegrat
circuitului sportiv. “Aici ºi-au
desfãºurat activitatea copiii de la
Clubul Sportiv ªcolar, de la secþiile de
fotbal ºi handbal. Aici ºi-au început
activitatea, printre alþii, Mirel Rãdoi ºi
Florin ªoavã. Avem un proiect pentru
o bazã sportivã tip 2, cu vestiare ºi
nocturnã. Sper ca pânã la sfârºitul
anului sã fie gata. Finanþarea este de
la Compania Naþionalã de Investiþii,
dar pentru plata autorizaþiilor pe care
trebuia sã le obþinem ne-a ajutat fostul
nostru elev Mirel Rãdoi. Doleanþa
mea este ca aceastã bazã sportivã
sã-i poarte numele”, a declarat
actualul director de la CSS Drobeta
Turnu Severin, Marian
Brihac (foto).
   Brihac este cel care, în
anii ‘90, l-a descoperit pe
Mirel Matei Rãdoi. Tânãrul
sportiv practica, iniþial,
handbalul, dar profesorul
de fotbal l-a remarcat ºi l-
a adus la secþia sa. Rãdoi

   Desfãºuratã la Brãila, Cupa
României pentru Juniori (U 22) ºi
Tineret (U 23) a adus douã medalii
pentru Box Club Drobeta. Dacã, la
U22, Dragoº Bobei a cucerit
argintul la categoria 91 kg, la U 23
George Borugã a luat bronzul la 81
kg. Rezultatul de la Brãila i-a adus
severineanului Bobei calificarea la
Campionatul Mondial de Tineret.
   “Am participat la Cupa României
de Tineret ºi am obþinut medalia de
argint. În martie voi participa la
Campionatul Naþional de seniori,
unde vreau locul 1. În aprilie voi
boxa la Campionatul Mondial de
Tineret, unde, de asemenea, vreau
o medalie. Visul meu este sã mã
calific la Jocurile Olimpice, din

Viitorul ªimian ºi-a reluat pregãtirile
de care a dispus cu scorul de 8-1.
“A fost primul amical în afara
judeþului, pentru noi. A fost un test
util, împotriva unei echipe foarte
bune din Liga a 4-a Dolj. Nu m-a
interesat rezultatul, ci am urmãrit sã
vãd la lucru jucãtori nou-sosiþi la
echipã ºi vrem sã omogenizãm lotul,
cât mai repede. Am mai jucat
amicale pe plan local cu echipele de
juniori CSS Drobeta ºi Luceafãrul,
iar sâmbãtã vom juca, la Jiul
Rovinari, cu echipa din Liga a 4-a
Gorj. Vrem sã mai facem un amical
în Gorj, cu Gilortul Târgu
Cãrbuneºti, echipã care joacã în Liga
a 3-a”, a declarat antrenorul-jucãtor
Vasilicã. Acesta sperã sã obþinã o
nouã promovare, dupã cea reuºitã
cu Tractorul Cetate, în 2019, echipã
formatã pe scheletul jucãtorilor
originari din Mehedinþi. O parte
dintre ei au ajuns acum la Viitorul
ªimian. “Am terminat un ciclu la

Medalii pentru Box Club Drobeta

2024”, a declarat Dragoº Bobei. “E
prima mea competiþie la Tineret ºi
am luat bronzul. Aceastã medalie
îmi dã speranþe, mai ales cã fac parte
ºi din lotul naþional”, a spus ºi
George Borugã.
   Antrenorul de la Box Club
Drobeta are mare încredere în elevii
sãi, mai ales cã urmeazã un an 2021
plin de competiþii, pe plan naþional
ºi internaþional. “Ambii sunt
componenþi ai lotului naþional de
Tineret. Aceste rezultate ne dau
speranþe pe viitor. Dragoº va boxa
pe 15 martie la Naþionalele de
seniori ºi aºteptãm o nouã medalie.
Vrem sã facã o figurã frumoasã ºi
la Mondiale”, a declarat  antrenorul
Sorin Gherghescu.

CSS va construi baza sportivã “Mirel Rãdoi”

a progresat rapid la fotbal, iar la vârsta
de 18 ani a fost achiziþionat de Extensiv
Craiova. Dupã doar 6 luni a ajuns la
Steaua Bucureºti.
   Transferurile ulteriore ale lui
Rãdoi la Al Hilal ºi Al Ain au adus
bani în visteria Clubului Sportiv
ªcolar din Drobeta Turnu Severin,
care a încasat grile de solidaritate.

Cetate, iar acum am acceptat sã vin
la ªimian, unde am gãsit un proiect
serios, cu obiectiv promovarea în
Liga a 3-a. Clubul stã foarte bine ºi
la capitolul juniori ºi are în plan
dezvoltarea unei academii de fotbal”,
a conchis Vasilicã.
   De altfel, Viitorul ªimian este ºi
prima echipã din campionatul
judeþean care s-a prezentat la sediul
AJF Mehedinþi, pentru vizarea
legitimaþiile jucãtorilor, pe anul
2021. “Avem un obiectiv clar pentru
acest sezon ºi deja am vizat carnetele
de joc ale jucãtorilor. Am efectuat
mai multe transferuri ºi am legitimat
foarte mulþi copii. La clubul nostru,
totul este gratis. Copiii nu vor trebui

sã plãteascã bani ca sã se antreneze,
cum se întâmplã la alte cluburi
private de juniori din Severin. Avem
toatã susþinerea domnului primar ºi
vom face ºi un stadion nou.
Aºteptãm relaxarea mãsurilor din
Protocolul Medical, pentru ca Liga
a IV-a sã se poatã relua. Avem
aproape un an de când nu am mai
jucat un meci oficial, din cauza
pandemiei. AJF ºi FRF cautã soluþii
pentru reluarea campionatelor
judeþene, dar totul depinde de
Ministerul Sãnãtãþii. Sper ca luna
viitoare sã se poatã relua competiþia,
cu sau fãrã teste”, a declarat
preºedintele echipei Viitorul ªimian,
George Sãrãcin.

 Mircea  Oglindoiu

 urmare din pagina 9

 ªtefan Bãeºiu

Poate doar prezenþa unui televizor în casã aratã cã epoca este alta ºi nu cea
a cãlãtoriei pe cal, pe drumuri de pãmânt, prin pãduri.

Politicienii sunt cei arãtaþi pe deget când vine vorba de înapoierea þãrii
noastre. Lucrurile s-au miºcat foarte greu ºi mai este mult pânã când tot
mai mulþi vor trãi bine, nu tot mai puþini. Va mai trece când în centrul
preocupãrilor vor fi puºi cetãþenii nu cifrele ºi statisticile. Doar procente
ºi calcule. Nu o sã ne mai facem bine.

Hai cu prosperitatea aia...
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Mã nepoate, mie îmi spusã
al bãtrân, al lu al bãtrân, cã mai bine
ieºi frumos din cartea vieþii, decât
sã îþi fie ruºine ºi sã începi matale
sã rupi pagini din ea. Bine, al bãtrân
al lu al bãtrân nu mai e, generaþiile
sunt altele, interesele sunt mai

 nea Mãrin

Sucã, nea Virgil ºi mãºtile bãieþilor deºtepþi, deranju’ de la
Bazinul de înot din Severin ºi paragina timpului de pe Ada-Kaleh

mari ºi nici cãrþi nu sã mai prea
citesc. Pã de când n-o mai fi citit
nea Virgil o carte, ceva, în afarã
de textele de le spune la televizor?!
   Bine, cã una spune ºi alta sã
întâmplã e altceva, la ‘mnealui e
deja obiºnuinþã, nu sã prea mai

pune la socotealã. Unde mai pui la
socotealã cã nici cu pandemia asta
nu a ieºit cum era vorba. Pã pe 15
martie 2020, România a intrat în
carantinã ºi românii aveau trei mari
probleme: drojdie, hârtie igienicã
ºi... mãºti de protecþie. ªi-atunci
apãru nea Virgil: gata, facem mãºti
la Romarm, facem producþie,
asigurãm toatã þara, salvãm
România. Sã cheltuirã fro 1,6
milioane de dolari ca sã porneascã
afacerea, sã se poatã proteja
românii de virus. În aprilie, pe la
jumãtatea lunii, au venit utilajele.
Importate din China. Dar nu aveau
toate componentele. ªi erau 3 linii
de producþie în loc de 4. ªi oricum
nu pãreau prea noi, cel mult de la
finalul celui de-al doilea rãzboi
mondial. Abia la final de aprilie, cu
9 zile întârziere, vin ºi restul
componentelor. ªi linia a 4-a.
   Numai cã nimica nu funcþioneazã.
Utilajele se stricã din orã-n orã, iar
românii habar nu au sã le
foloseascã. Nea Virgil se declarã
dezamãgit ºi gata. Bine, cicã pãnã
la urmã produsãrã neºte mãºti, pi
la 32 de lei bucata, având în vedere
cã au produs 4 milioane de mãºti
ºi au vândut 200.000. La 1,6
milioane de dolari investiþie,
înseamnã cã o mascã produsã la
Romarm costã 8 dolari. Curat
românesc, ce mai. Bine, dacã-l vezi
pe nea Virgil cum le vorbeºte, zici
cã e ãl mai priceput în toate. Ca
de obicei!
   Mã fraþilor, la iarnã ne bãlãcim
la Bazinu de înot din Severinu
nostru, cã e gãlãgie mare pe
ºantier. Sã lucreazã, sã sparge, sã
face deranj mare ce mai, mai ales

pentru neºte personaje pentru cã
rãmân fãrã neºte avantaje... apã,
curent... gratis pânã acuma. Cel
mai necãjit sã pare cã ar fi un nene
de pin primãrie, deranjat de toate
cele. Nea ERBAªU sã bagã mai
nou peste tot pi la lucrãri publice,
de-i ia faþa lu nea CIV, sã pricepe la
vorbe ºi uneori îi ies ºi proiectele,
aºa cã dacã nu vã e cu supãrare, îi
zisei lu al lu Zbanghiu sã facã
rezervare în primele zile de când
sã redeschide Bazinu ãsta nou.
   Bine, sã sperãm cã la un
moment dat sã terminã lucrãrile
ºi sã ºi deschide, nu o rãmâne ca
locaþia sportivã din apropiere. Ori
cum a rãmas Insula Ada-Kaleh, de
izbeliºte, ba cã e arie protejatã, ba
cã nu s-au fãcut proiecte, ba cã e
mare dezinteres pe subiect, de
parcã ar dudui judeþu de turiºti.
Adevãrul e cã duduie ºi hotelurile,
mai ales de când cu pandemia,
probabel pin iunie sã sã mai
ocupe niscaiva camere, când or
veni iarãºi sportivi internaþionali,
sã sã întreacã pi la noi, pi la
Severin. Bine, cã nu ºtie încã mai
nimeni despre asta, e altã poveste.
   Între timp sã dusã nerodu de
Sucã pãnã la Veterani, aci în
reºedinþa noastrã de judeþ, da sã
întoarsã precum plecã. Pã da, cã
redeschiderea târgului rãmasã la
stadiul de promisiune de campanie
a candidaþilor la foncþia de primar,
acuma nu mai prezintã interes, cã
dupã noi... potopul. Pã ºi ne mai
mirãm cã merg treburile de parcã
stau, pi la noi.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


