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Ion Cupã reacþioneazã la douã dintre cele
mai controversate decizii ale actualei
puteri: Pierderea independenþei energetice
ºi vânzarea terenurilor agricole

 5
pag.

Cam peste tot sunt probleme economice ºi se vorbeºte de sãrãcie ºi de viaþa de la o zi la alta. Cine îºi mai face
planuri de la o lunã la alta sau de la un an la altul? Numai statele pot veni cu politici care sã reducã dezastrul din
economie. SUA au început sã tipãreascã bani: oferã câte 1.400 de dolari fiecãrui cetãþean. De cheltuialã.

Aºa este când ai tiparniþa. Dar care vor fi efectele în economie ºi pe plan mondial? Creºterea
artificialã a consumului, inflaþie. Cine are posibilitatea de a tipãri bani o va face cu vârf ºi îndesat.
Numai China a avut un an 2020 extraordinar, aºa cum spunea preºedintele chinez…

Cine opreºte pandemia, cine va începe
sã tipãreascã bani cu nemiluita?

citiþi în pag. 9
Pregãtirea continuã, o prioritate
pentru jandarmii mehedinþeni
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Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã începând cu
data de 01 martie 2021 a demarat
Campania de primire a cererilor
unice de platã în anul 2021.
   Având în vedere cã siguranþa în
contextul pandemiei Covid 19
este extrem de importantã pentru
instituþia noastrã, fermierii vor
putea sã-ºi înregistreze cererile
unice de platã în anul 2021 fãrã a
se prezenta la Centrele judeþene
sau locale APIA pânã la data de
15 mai 2021. Se va completa o
singurã cerere unicã de platã,
chiar dacã se utilizeazã suprafeþe
de teren în diferite localitãþi sau
judeþe. Ca în fiecare an APIA va fi
alãturi de fermieri pe tot parcursul
campaniei ºi va acorda tot
sprijinul necesar pentru
parcurgerea cu succes a etapelor
necesare pentru accesarea
fondurilor europene.
   Fermierii îºi vor actualiza
parcelele agricole, elementele ZIE
(zone de interes ecologic) ºi toate
informaþiile din cerere, prin
accesarea aplicaþiei IPA ONLINE
din versiunea internet. De
asemenea, fermierii trebuie sã
verifice împreunã cu primãria pe
raza cãreia deþin terenul, situaþia
înscrierii în Registrul agricol a
terenului ºi sã permitã primãriei
sã transmitã la APIA adeverinþa.
   Documentele care fac dovada cã
terenul agricol se aflã la dispoziþia
fermierului trebuie sã fie încheiate
înaintea depunerii cererii unice de

APIA a demarat Campania de primire
a cererilor unice de platã în anul 2021

Cum a apãrut ºtirea cu suspendarea
vaccinãrii cu AstraZeneca în Italia, apoi
în alte câteva þãri, la noi s-a declanºat o
adevãratã isterie. Pur ºi simplu spaþiul
public mediatic a fost invadat de accente
catastrofice ºi o stare de semi-panicã s-
a instalat deja, cotropind totul în jur, ºi
pe cei care s-au vaccinat cu AstraZeneca,
ºi pe cei care urmau sã se vaccineze
(câteva mii s-au ºi retras, de fricã) dar ºi
pe cei care s-au vaccinat cu altceva. Chiar
dacã datele nu erau clare pur ºi simplu
s-a instalat nesiguranþa ºi teama.

Acest lucru dovedeºte încã o datã cât
de sensibili am devenit la ºtiri, cât de
vulnerabili suntem în faþa asaltului
mediatic. A trecut un an ºi ceva de când
a izbucnit pandemia ºi ne regãsim
astãzi extrem de afectaþi afectiv,
emoþional. Suntem cu nervii la pãmânt.
Scandalul acesta, sã-l numim astfel, cu
retragerea unor loturi de vaccin, a fost
între timp dezamorsat de autoritãþile
sanitare europene.

Mi-a plãcut atitudinea politologului
Alina Mungiu Pippidi pe tema aceasta:
“Existã 37 de raportãri de cheaguri de
sânge, conform Astra Zeneca, la 17
milioane de doze distribuite. Agenþia
Europeanã a Medicamentelui (AEM) a
spus cã s-au produs 30 de evenimente
tromboembolice la circa 5 milioane de
inoculãri pe continent, dar nu existã nici
o dovadã cã din cauza vaccinului, sau
doar dupã vaccin, numãrul fiind mult sub

Frica de vaccin
cel la care ne putem aºtepta prin simpla
distribuþie statisticã normalã. Când
vaccinul era încã în studiu au existat loturi
martor, la care nu s-a constatat mare
diferenþã între cei vaccinaþi sau ceilalþi.
Acum avem un experiment natural mult
mai mare decât orice lot martor. În Anglia,
unde 11 milioane s-au vaccinat deja cu
acest vaccin, nu au fost raportate
probleme deloc ºi toate autoritãþile
sanitare îl apãrã. Nici vorbã sã fie
suspendate vaccinãrile. AEM, ca ºi
Asociaþia Internaþionalã de studiu a
trombozei ºi hemostazei care reuneºte
experþi din toatã lumea a declarat cã
numãrul mic de incidente face legãtura
de cauzalitate între vaccin ºi moartea prin
trombozã la fel de plauzibilã ca moartea
prin trãsnet. Cã dacã eºti cioban, te-ai
vaccinat cu Astra Zeneca ºi te prinde
furtuna pe munte e posibil sã te loveascã
trãsnetul dacã nu ai unde te adãposti -
oricât de ciudat ar pãrea câteva sute de
oameni mor anual în acest fel. Numai cã
atunci poate nu vor crede atâþia oameni
cã de la vaccin te-a lovit trãsnetul, deºi
titluri de ziare nu exclud sã nu facã unii,
tot aºa cum oameni mai slabi de înger
vor face palpitaþii, vor leºina sau vor avea
coºmare din cauza discuþiei despre
vaccin, care poate înnebuni ºi oameni
normali mai puþin versaþi în statisticã”.

Absolut corect. Dar din pãcate nu vom
învãþa nimic nici din acest episod de
isterie ºi precipitare panicoasã. Mulþi vor
continua sã vadã în spatele campaniilor
de vaccinare megainterese oculte,
conspiraþii mondialiste, scenarii satanice.
Poate cã e ºi vina noastrã cãci stãm prea
mult cu nasul în televizor ºi prea luãm de
bun tot ce ni se serveºte. Mai ales în
chestiuni greu de descifrat de cãtre
novici  (cum sunt cele de
virusologie ºi farmaceuticã) e mai
sãnãtos sã fim circumspecþi ºi sã
ne bazãm pe voci autorizate, pe cei
care se pricep ºi în care, instinctiv,
simþim cã putem avea încredere.

platã ºi sã fie valabile la data
depunerii cererii. Astfel, toate
documentele care dovedesc cã
terenul utilizat se aflã la dispoziþia
fermierului se transmit electronic
pe adresele de e-mail ale Centrului
Judeþean Mehedinþi sau ale
funcþionarilor responsabili cu
primirea cererii. Responsabilitatea
privind legalitatea ºi valabilitatea
documentelor aparþine fermierului
ºi/sau autoritãþii care a emis/atestat
aceste documente, dupã caz.
   Funcþionarii APIA vor contacta
fermierii în vederea închiderii
electronice a cererii ºi pentru
programarea acestora în vederea
semnãrii cererii ºi declaraþiilor
ataºate acesteia.
   Atragem atenþia ca înainte de
semnarea cererii unice de platã
sector vegetal ºi zootehnic, sã se
verifice încã o datã datele înscrise
ºi documentaþia depusã!
   În calitate de stat membru al
Uniunii Europene, România
beneficiazã de fonduri europene,
prin aplicarea schemelor de plãþi/
mãsurilor de sprijin/ajutoarelor
naþionale tranzitorii, ca
mecanisme de susþinere a
producãtorilor agricoli, respectiv:
- schema de platã unicã pe suprafaþã
(SAPS), plata redistributivã, plata
pentru practici agricole benefice
pentru climã ºi mediu, plata pentru
tinerii fermieri, plata pentru micii
fermieri, schema de sprijin cuplat
în sectorul vegetal ºi zootehnic,
- mãsurile compensatorii de

 continuare în pag. 3
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INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

Final de stagiu de practicã la
Jandarmeria Mehedinþi

Opt studenþi ai Academiei
de Poliþie “Alexandru Ioan Cuza”
Bucureºti au încheiat stagiul de
practicã la Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi.
   Activitatea a avut succesul scontat,
þinând cont de faptul cã toþi au
obþinut calificativul maxim la finalul
stagiului, care s-a desfãºurat în
perioada 15 februarie-12 martie, a.c.
În aceastã perioadã, viitorii jandarmi
au avut posibilitatea sã punã în
practicã noþiunile teoretice dobândite

în timpul orelor de curs,  aceºtia
fiind îndrumaþi de tutori jandarmi cu
experienþã în activitatea profesionalã.
Studenþii au participat la misiuni de
ordine ºi siguranþã  publicã, de pazã
ºi protecþie instituþionalã la
obiectivele aflate în responsabilitate.
   La absolvirea Academiei de Poliþie
“Alexandru Ioan Cuza” Bucureºti,
tinerii vor fi repartizaþi în unitãþile
Jandarmeriei Române ºi vor primi
gradul de sublocotenent.

Universitatea Politehnica Timiºoara invitã
elevii din clasele IX – XII, împreunã cu profesorii
coordonatori, sã participe la cea de-a VIII-a ediþie
a manifestãrii „Politehnica Timiºoara – un pas
spre viitorul tãu!”. Evenimentul vizeazã informarea
ºi familiarizarea elevilor cu mediul universitar, în
scopul asigurãrii unei mai bune tranziþii spre
învãþãmântul superior ºi orientãrii lor cãtre o
carierã de succes.

Elevii care doresc sã devinã studenþi UPT sunt
aºteptaþi analizeze oferta Universitãþii Politehnica
Timiºoara, condiþiile oferite, detaliile privind
admiterea 2021 ºi sã-ºi verifice cunoºtinþele în
domeniile de interes prin participarea la unul
dintre concursurile organizate:
1.  Concursul  de a rhi tec turã  „Hans
Fackelmann” dedicat viitorilor studenþi
arhitecþi, ediþia a III-a
Organizator: Facultatea de Arhitecturã ºi
Urbanism
Etapa finalã: 24.04.2021 - probã practicã ºi
interviu
Detalii: www.vreaulaarhitectura.ro
2. IT Engineering Contest (iTEC)
Organizator: Facultatea de Automaticã ºi
Calculatoare

„Politehnica Timiºoara – un pas spre viitorul tãu!”, la a VIII-a ediþie
Prima etapã: 26.03.2021- 28.03.2021
Etapa finalã:  24.04.2021 - 25.04.2021
Detalii: https://itec.ro/
3. Concursul naþional de idei ºi proiecte în
domeniul protecþiei mediului „Educaþia
Ecologicã Salveazã Mediul - EcoSmarTim”,
ediþia a V-a
Organizator: Facultatea de Chimie Industrialã ºi
Ingineria Mediului
Etapa finalã: 23.04.2021
Detalii: http://www.chim.upt.ro/ro/evenimente/
ecosmartim-educatia-ecologica-salveaza-mediul
4. Concursul „Construcþiile - Tradiþie ºi Viitor”
Organizator: Facultatea de Construcþii
Etapa finalã: 17.04.2021
Detalii: https://www.ct.upt.ro/studenti/concurs/
index.htm?10022020
5. Concursul „Electronica între harware ºi
software”, ediþia I
Organizator: Facultatea de Electronicã,
Telecomunicaþii ºi Tehnologii Informaþionale
Etapa finalã: 19.04.2021 - 21.04.2021
Detalii: https://www.etc.upt.ro/avizier/concurs-
etcti-tm/concursul-electronica-intre-hardware-
si-software
6. Concursul profesional de idei „Intelligent

Departament Comunicare si Imagine Responsabil comunicare

dezvoltare ruralã: Mãsura 10 - Agro-mediu ºi climã,
Mãsura 11 - Agricultura ecologicã, Mãsura 13 - Plãþi
pentru zone care se confruntã cu constrângeri naturale
sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020),
- ajutoarele naþionale tranzitorii (ANT) care se
acordã în sectorul vegetal ºi zootehnic.
   Potrivit prevederilor legislaþiei europene ºi
naþionale, orice fermier care solicitã plãþi în cadrul
schemelor de platã/mãsurilor de sprijin/ajutoarelor
naþionale tranzitorii aferente Campaniei 2021, au
obligaþia sã respecte normele de ecocondiþionalitate,
care cuprind Bunele Condiþii Agricole ºi de Mediu

APIA a demarat Campania...

Electricity Generation IEG-2021”, ediþia a X-a
Organizator: Facultatea de Electrotehnicã ºi
Electroenergeticã
Etapa finalã: 24.04.2021
Detalii: https://et.upt.ro/ro/content/intelligent-
electricity-generation
7. Concursul „MecArt”, ediþia a XI-a
Organizator: Facultatea de Mecanicã
Etapa finalã: 17.04.2021
Detalii: https://mecart.lsfmt.ro/index.php
8. Olimpiadele Comunicãrii, ediþia a V-a
Organizator: Facultatea de ªtiinþe ale
Comunicãrii
Etapa finalã: 23.04.2021
Detalii: https://sc.upt.ro/ro/evenimente/
olimpiadele-comunicarii
Detalii privind perioada de înscriere ºi
modalitãþile de calificare în runda finalã pot fi
consultate online, pe paginile web ale
concursurilor, menþionate mai sus.
Ocupanþii locurilor I, II ºi III se pot înscrie, fãrã
susþinerea concursului de admitere, la domeniile
din cadrul  Universitãþii Politehnica Timiºoara
în care se înscriu premiile obþinute.

(GAEC) ºi Cerinþele Legale în Materie de Gestionare
(SMR), pe tot parcursul anului, pe toate parcelele
agricole din cadrul exploataþiei, indiferent de
mãrimea lor (inclusiv pe cele neeligibile ºi pe cele
care nu mai sunt folosite în scopul producþiei).
Informaþiile detaliate pentru accesarea fiecãrei
scheme de platã/mãsuri de sprijin, inclusiv hãrþile
ºi listele cu UAT eligibile pentru mãsurile de
dezvoltare ruralã, dar ºi ghidurile adresate fermierilor,
pot fi consultate la Centrele APIA ºi pe site-urile:
www.apia.org.ro, www.madr.ro ºi www.pndr.ro.
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Bucurie duhovniceascã pentru
credincioºii parohiei “Sfântul Andrei” din
Drobeta Turnu Severin a avut loc în Duminica
Izgonirii lui Adam din Rai, a Lãsatului sec
de brânzã, prin participarea la Sfânta
Liturghie a Preasfinþitului Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei.
   Ierarhul nostru a slujit aici Sfânta Liturghie
înconjurat de un ales sobor de preoþi ºi diaconi.
Din soborul de preoþi slujitori la Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie au fãcut parte pãrintele
Mihai Zorilã - vicar Eparhial al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei, Pãrintele Arhimandrit
Gherasim Armulescu - stareþul Mãnãstirii

Bucurie duhovniceascã pentru credincioºii parohiei Sfântul Andrei din Drobeta Turnu Severin

Topolniþa, pãrintele consilier Adrian Olarean,
Pãrintele inspector bisericesc Ionuþ ªtefan -
parohul acestei biserici ºi pãrinþii protopopi
Ionuþ Semenescu ºi Gheorghe Popescu.
   Rãspunsurile liturgice au fost date de
membrii grupului psaltic “Sfântul Nicodim de
la Tismana” al Catedralei Episcopale din
Drobeta Turnu Severin.
   În cuvântul de învãþãturã de la finalul Sfintei
Liturghii, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a pus
la inimile credincioºilor câteva sfaturi la
început de post, vorbind despre cum trebuie
sã fie creºtinul care posteºte.
   De asemenea ierarhul a amintit despre

   Pe 9 martie 2021, a fost marcatã, ca în
fiecare an, Ziua deþinuþilor politici
anticomuniºti din perioada 1944-1989, de
cãtre membrii Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi
Politic din România-Filiala Mehedinþi, tineri
ºi cadre didactice, la monumentul victimelor

durerea pe care a simþit-o Adam când a fost izgonit
din Rai. Preasfinþia Sa a asemãnat aceastã durere pe
care a simþit-o Adam cu durerea unui împãrat care
pierde într-o clipã toatã bogãþia sa.
   Tot în cuvântul de învãþãturã de la finalul Sfintei
Liturghii, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a tâlcuit pericopa
evanghelicã cititã în aceastã duminicã accentuând ultima
parte din aceastã pericopã: „cãci unde este bogãþia
voastrã acolo este ºi inima voastrã” la final felicitând
pe toþi cei care au contribuit la înfrumuseþarea acestui
locaº cu frumosul veºmânt al picturii.
   Pãrintele paroh ªtefan Ionuþ Cosmin a mulþumit
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim pentru bucuria aceasta
de a fi slujit Sfânta Liturghie la parohia Sfântul Andrei
din cartierul Aluniº. De asemenea le-a mulþumit
credincioºilor pentru prezenþa în numãr mare la slujba
duminicalã, dar ºi pentru ajutorul pe care îl dau de
fiecare datã când li se solicitã sã contribuie la pictura
acestui locaº sau la alte lucrãri ce se sãvârºesc în
aceastã sfântã bisericã.
   Parohia Sfântul Andrei din Drobeta Turnu Severin
se aflã în partea de vest a oraºului ºi s-a înfiinþat
datoritã extinderii oraºului în aceastã parte prin
construcþia unui nou cartier de locuinþe ANL.
   Parohia este pãstoritã de pãrintele inspector
bisericesc ªtefan Ionuþ Cosmin. Biserica parohiei
Sfântul Andrei din Drobeta Turnu Severin se aflã
momentan la stadiul de pictare, pânã în prezent pictura
acoperind aproximativ 85% din suprafaþa muralã a
interiorului acestui sfânt locaº.

 Pr. Marian Alin Giginã

comunismului, din Parcul Dragalina, în
Drobeta Turnu Severin.
   Cu aceastã ocazie, preºedinta A.F.D.P.R-
Filiala Mehedinþi, doamna profesoarã Ileana
Mateescu, vicepreºedintele A.F.D.P.R-Filiala
Mehedinþi, scriitorul Victor Rusu, cât ºi foºti

deportaþi în Bãrãgan ºi foºti deþinuþi politic, din judeþul
nostru, au împãrtãºit elevilor, de la Colegiul Naþional
Traian, mãrturii valoroase ale suferinþelor lor, din
perioada comunistã. Astfel, tinerii au luat parte la o
altã lecþie de istorie.
   Doamna preºedintã Ileana Mateescu a precizat cã
“Ziua de 9 martie,  a pomenirii celor 40 de mucenici,
a fost aleasã ca zi a comemorãrii a celor care au
pãtimit în timpul regimului comunist ateu, deoarece
aceºtia au apãrat credinþa în Dumnezeu ºi demnitatea
poporului român”.

Legea nr. 247/2011 pentru declararea zilei de 9
martie “Ziua deþinuþilor politici anticomuniºti din
perioada 1944-1989” a fost publicatã în Monitorul
Oficial nr. 864/2011 din 8 decembrie 2011,
conform www.cdep.ro.

Mirela Rusu

9 martie - Ziua deþinuþilor politici anticomuniºti

S-a pierdut Legitimaþia cu Seria PDRMH AL
Nr. 22960, emisã la 17.01.2018, ce a aparþinut
Agentei de Poliþie Penitenciarã
OLTEANU OANA MIHAELA.

Se declarã nulã.

a n u n þ
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   Independenþa energeticã tot mai
fragilã a României, dar ºi intenþia
coaliþiei PNL - USR - UDMR de a

înlesni vânzarea terenurilor agricole
cãtre strãini, prin modificarea unei

legi destul de restrictive în acest
sens, sunt douã dintre subiectele
sensibile abordate de politicianul

Ion Cupã, recent ales
vicepreºedinte regional al Partidului

Miºcarea Popularã. Cupã
reacþioneazã dur pe contul sãu de

socializare ºi susþine cã e vorba de
douã situaþii grave care pot deveni
potenþiale ameninþãri la stabilitatea
economicã a României. Totodatã,

liderul PMP reaminteºte, pe fondul
lanþului de erori din ultima

perioadã, coaliþiei de la guvernare,
cã a greºit atunci când a împiedicat

intrarea în Parlament a PMP.
   Ca politician cu experienþã, actualul
vicepreºedinte PMP, pentru Regiunea
Sud-Vest, Ion Cupã, face o analizã
pornind de la recentul accident naval
din Marea Neagrã, în urma cãruia o
navã plinã cu cãrbune rusesc s-a
scufundat. Cupã vorbeºte despre o
adevãratã dramã a economiei

româneºti, pe fondul cãreia România
este nevoitã sã importe resurse
energetice. „România îºi închide
minele de cãrbune, iar minerii din
Valea Jiului sunt umiliþi, în timp ce
România cumpãrã cãrbune din Rusia
ºi energie electricã de la state din
afara UE. România nu pare nici sã se
opunã condiþiilor aberante din Green
Deal ºi nici sã îºi apere propriul
interes, abordând partea beneficã a
programului Green Deal, susþinându-
ºi sectorul termoenergetic. Statul
român alunecã inevitabil cãtre o
dependenþã nefireascã de gazul ºi

Ion Cupã reacþioneazã la douã dintre cele mai
controversate decizii ale actualei puteri: Pierderea

independenþei energetice ºi vânzarea terenurilor agricole
cãrbunele rusesc. În condiþiile în care
peste 20% din energia pe care þara o
consumã este produsã din arderea
cãrbunelui în termocentralele pe care
statul le mai are în Gorj ºi în judeþul
Hunedoara, statul român importã
zilnic pânã la 10% din energia pe care
o consumã în fiecare zi”, scrie Ion
Cupã, într-o postare de impact, pe
contul sãu de Facebook.
Cupã cere punctul de vedere al

ministrului Energiei
   „România importã energie din
Ucraina ºi Serbia, state care nu fac
parte din UE. Asta în condiþiile în
care ºi ele produc energie tot pe
cãrbune. Guvernul acceptã, în
schimb, fãrã sã negocieze, toate
condiþiile impuse de Europa prin
acest Green Deal. Ca politician cu
experienþã, îl întreb la modul cel
mai sincer pe ministrul Energiei
care este punctul sãu de vedere
vizavi de aceastã situaþie tragicã în
care a ajuns economia româneascã
ºi de modul de abordare ineficient
ºi pãgubos în care România îºi
pierde independenþa energeticã,
fãrã ca nimeni sã ia vreo mãsurã

reparatorie”, noteazã Ion Cupã.
România, fãrã independenþã

energeticã ºi cu o agriculturã
distrusã! Fermierii, puºi în

pericol de o propunere
legislativã ciudatã

   Tot din perspectiva politicianului
versat, fostul deputat atinge un alt
subiect fierbinte care deja provoacã
nedumerire ºi scandal în aceste zile.
Nu mai puþin 61 de deputaþi ºi
senatori ai Puterii, în frunte cu
ministrul Agriculturii, Adrian Oros,
au depus la Senat un proiect de lege
prin care sã se dea din nou drumul

vânzãrii pãmântului românesc!
Concret, dispar condiþiile privind
domiciliul ºi rezidenþa, dar - mai ales
- dispar ºi interdicþiile de înstrãinare
care erau de minim 8 ani de la data
cumpãrãrii terenurilor. Asta în timp
ce, anul trecut, fusese adoptatã o
legislaþie armonizatã cu cea
europeanã în materie, prin care se
împiedica vânzarea terenurilor
acestei þãri cãtre strãini. Legea avea
ca drept scop protejarea fermierilor,
dar ºi a patrimoniului inestimabil al
României, în condiþiile în care statul
român are deja 4 milioane de
hectare de teren agricol care nu mai
aparþin românilor. În opinia
liderului, politicianului Ion Cupã,
„ne aflãm în faþa unui pericol fãrã
precedent, iminent!”
   „Au trecut doar trei luni de la
instalarea actualului Guvern, trei luni
de guvernare! Dupã doar trei luni de
guvernare, pe care le-am urmãrit cu
mare atenþie, constat cu regret faptul
cã printre principalele linii directoare
ale acestei guvernãri se numãrã
gafele impardonabile ºi scandalurile
care parcã nu se mai opresc. Încotro
ne îndreptãm??!! Peste toate erorile
grave comise în, repet, numai trei
luni, constat una care parcã le
încununeazã pe toate celelalte ºi care
vine sã loveascã letal în interesele
agriculturii româneºti, ramurã
economicã ºi aºa aflatã pe marginea
prãpastiei. Oameni buni, stimaþi
guvernanþi, mai existã vreun dram
de luciditate la vârful puterii politice
ºi executive din România? Unde
sunt principiile aºa-zisei coaliþii de
dreapta din România? Pentru cã, se
vede cu ochiul liber, cum se
contureazã un nou jaf naþional:
vânzarea terenului agricol românesc
cãtre strãini!”, scrie Ion Cupã pe
contul sãu de socializare.
   „Propunerea legislativã iniþiatã de
un grup de senatori PNL - printre
care ºi ministrul Adrian Oros, dar
ºi senatori ai USR-PLUS ºi UDMR
vizeazã modificarea Legii privind
vânzarea terenurilor agricole 175/
2020. Este un atac la interesele
fermierilor români ºi o modalitate
prin care se va îngreuna achiziþia

de terenuri de cãtre tinerii români
care vor sã facã agriculturã ºi de
cãtre fermierii care desfãºoarã
activitatea agricolã în România”,
mai spune Cupã, care vine ºi cu
exemple: „Arendaºii care lucreazã
terenurile agricole ºi produc hranã
nu mai sunt preemptori de rang II,
ci devin de rang III; În principal vor
fi afectaþi tinerii fermieri, care devin
preemptori de rang V, ºi nu de rang
IV cum e acum în legea 175/2020;
Sunt eliminaþi definitiv din ordinea
de preempþiune (preemptori de
rang V) Academia de ªtiinþe
Agricole - ASAS ºi Staþiunile de
Cercetare Agricolã; Eliminarea
obligaþiei de a nu vinde terenul
agricol achiziþionat timp de 8 ani,
în caz contrar impozitarea va fi de
80%; Eliminarea unor condiþii
puse la cumpãrare pentru
persoane fizice sau juridice, în
special strãini  (domici liu,
reºedinþã), desfãºurarea activitãþii
agricole pe teritoriul României”.

CARE ESTE
ADEVÃRATUL INTERES?

   Faþã de intenþia periculoasã a
actualei coaliþii guvernamentale,
care riscã sã devinã lege, Ion Cupã
pune câteva întrebãri, la care
românii aºteaptã un rãspuns cât
mai sincer:
„CARE ESTE ADEVÃRATUL INTERES
DIN SPATELE ACESTEI PROPUNERI
LEGISLATIVE DEVASTATOARE?
POLITICIENII PNL, USR-PLUS ªI
UDMR, ALEªI DE ROMÂNI, S-AU
CONSULTAT CU FERMIERII ROMÂNI
ÎNAINTE DE A LUA ASTFEL DE
DECIZII ABERANTE? ALE CUI
INTERESE LE REPREZINTÃ
COALIÞIA, PENTRU CÃ PE ALE
ROMÂNILOR SE PARE CÃ NU LE
REPREZINTÃ!”

 continuare în pag. 8
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Primul ministru Florin Cîþu nu mai
pridideºte sã se facã de râsul satului, o datã
prin inepþii gen retragerea unei variante de
vaccin Astra-Zeneka de pe piaþã, de la
administrare, altã datã prin formulãri
gramaticale ilogice, incoerente, iar de curând
afirmând cã oricine are altã pãrere despre
vaccinuri ºi vaccinare, are o atitudine de
terorist! Cã exprimarea opiniilor, deci, nu doar
“zãdãrnicirea” prin tot felul de metode a
campaniei de vaccinare, este un act terorist!
   Cu de la sine putere, primul-ministru sare
calul... puterii guvernamentale, ºi instituie
infracþiunea de terorism dacã nu ai aceeaºi
pãrere cu el, cu guvernul, cu politica sanitarã
din zona anti-Covid! Iatã, deci, ceea ce mai
intuiam ºi în alte materiale jurnalistice, ºi
nu doar noi, guvernul actual face prizã la
nazism, la dictaturã sanitarã, cum i s-a spus,
nuanþat! Acum, este clar, nazismul se
dezvãluie prin gura primului ministru,
apucãturile totalitare rãzbat nestingherit din
aceastã afirmaþie publicã, pe canalele
centrale de presã.
( h t t p s : / / r o . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Germania_Nazistã)
   Ce anume, sã fii excitat atât de mult
declaraþia aceasta? Investiþiile în
cumpãrarea vaccinurilor care riscã sã fie
neadministrate dacã tot mai mulþi români
se conving de mega-afacerea din spatele lor,
de neprobitatea nici medicalã, nici moralã
a unora dintre ele? Ori presiunea mediilor
de afaceri externe, a finanþatorilor care îºi
vãd, la rândul lor, ameninþate profiturile
dacã piaþa româneascã a vaccinurilor nu mai
absoarbe cotele contractate, prognozate?
   Sã aruncãm o privire scurtã pe ceea ce
înseamnã Afacerea Vaccinul ºi Afacerea
Masca, plus alte accesorii ale acestei
campanii furibunde, justificate de dorinþa de
a vindeca românii, de a ne feri pe ceilalþi de
contaminare, noi, beneficiarii, uitând mereu
de provenienþa acelui virus, speriaþi,
TERORIZAÞI de campaniile lor de presã ºi
din alte zone în acest sens. Iatã, deci, cam
cum stã treaba cu mãºtile ºi alte accesorii,
mai întâi: masca FFP2, 149 lei/buc, masca
protecþie adulþi, 77,35 lei/set 50 buc, lampa
germicidã UV-C cu telecomandã -
VIRUSTOP 38 W, 79,89 lei/buc. Mai reþinem,
fugitiv, masca FFP3, cu supapã, 25 lei/buc,
negociabil în funcþie de cantitatea
comandatã, apoi, viziere protecþie adulþi ºi
viziere protecþie copii, combinezon medical
protecþie, halat ramforsat etc. etc. Sã nu
uitãm, în context, stocurile uriaºe, care se
gãsesc prin toate farmaciile ºi

Terorismul de partid ºi de stat
supermarketurile, unele fiind suspecte de
ineficienþã ºi neomologare, plus cele deja
vândute. Ne oprim aici, dar remarcãm ºi
“testele rapide”, pe care le gãsim tot mai des
peste tot unde se poate vinde cu profit,
bineînþeles, aºa ceva. Iatã, dintr-o reclamã, o
ofertã: “test imunocromotografic pentru
detectarea rapidã ºi calitativã a antigenului
sindromului respirator acut sever
coronavirus 2 (SARS-CoV2), care este
cauzatã de SARS-CoV-2”. Preþ, 25 lei/
setul, unicã folosinþã, desigur.
   Sã observãm în spiritul terorismului clamat
de primul-ministru, cã amintitul test,
conform reecomandãrilor însoþitoare,
“trebuie utilizat ca un ajutor pentru
diagnosticarea infecþiei cu coronavirus
(SARS-CoV2), care este cauzatã de SARS-
CoV-2”. Deci, este doar “un ajutor”, adicã,
practic, apã de ploaie... din punct de vedere
al relevanþei diagnosticãrii! Adicã, un mod
de a lua bani de la fraieri, adicã, faci testul,
dar el nu este luat în considerare decât cu
titlu de “ajutor”, nicidecum de adevãr! Cum
se cheamã asta? Manipulare, minciunã,
profit oneros, TERORISM psihologic, dacã
este sã folosim termenii duri ai primului-
ministru, dar folosiþi de dumnealui din
perspectivã dictatorialã, cu iz de nazism pur!
   Nazismul acesta de mucava, în definitiv, cã
este doar un exces caracteristic acelor tabere
de instruire a adolescenþilor cu apucãturi pro-
fasciste, de ultra-dreapta, tabere ilegale, dar
finanþate, cumva, de undeva, de o ocultã care
are þinte pe termen lung ºi foarte lung,
nazismul acesta, deci, slujeºte marilor
companii farmaceutice, ale organizaþiilor
mondiale care se erijeazã în salvatorii omenirii
- scop nobil, în esenþa lui! - dar care ascunde
rapacitatea, dorinþa de înavuþire pe spinarea
mulþimilor terorizate - pardon, TERORIZATE -
de propaganda deºãnþatã, de un marketing
fidelizat pandemiei, morþii, destructurãrii
paradigmei culturii ºi civilizaþiei instituite de
secole la nivel planetar!
   Opiniile contrare viziunii centrale,
centralizate, unice, devin, iatã, dintr-o rostire,
“terorism”, iar lupta împotriva lui, curând,
dacã o s-o þinã tot aºa, primul ministru, ºi
nu i se va cere, nu doar de noi, aici, ci ºi de
guvernanþii care-l gireazã, sã retracteze acea
nefericitã declaraþie, tinde sã devinã politicã
de stat. Iar din acel moment, totalitarismul
va fi legitimat fãrã tãgadã, ºi va ieºi în stradã
cu mai mult curaj, ºi va bate la uºi, noaptea,
ºi ne vor ridica din pat, doar pentru cã am
zis cã... Sau, mai rãu, am gândit cã... Ori am
scris pe un zid “Jos...”  C. OVIDIU

Poliþiºtii mehedinþeni desfãºoarã periodic activitãþi
proactive, în zona unitãþilor de învãþãmânt, dedicate
siguranþei mediului ºcolar.
   În aceastã perioadã, poliþiºtii biroului alãturi de
reprezentanþii Compartimentului de Analizã ºi Prevenire
a Criminalitãþii ºi Serviciului de Ordine Publicã au
participat la proiectul derulat de Colegiul Naþional “Traian”,
din municipiul Drobeta Turnu Severin, de prevenire a
abandonului ºcolar ºi consiliere a carierei elevilor, intitulat
generic “BIBLIOTECA VIE”.

Scopul proiectului constã în dezvoltarea capacitãþii
elevilor de a folosi metode alternative de acumulare
de informaþii, utilizând interacþiunea dintre elevi ºi
alte persoane care deþin informaþii ºi expertizã în
domenii specifice.

Proiectul îºi propune sã atragã atenþia asupra
acceptãrii diversitãþii, pentru cã de multe ori, diferenþele
dintre oameni nu sunt valorificate ca fiind resurse iar
de cele mai multe ori conduc la punerea de etichete,
crearea de prejudecãþ i ºi în cele din urmã la
discriminare, suspiciune ºi excludere.
   În cadrul acestei întâlnirii, poliþiºtii au interacþionat cu
elevii ºi au fãcut schimb de impresii, idei, pe teme de
interes general: paºi de urmat pentru cariera de poliþist,
riscul atragerii în anturaje nepotrivite, legislaþia incidentã
domeniului delincvenþei juvenile, efecte pe termen scurt
ºi lung ale absenteismului sever ºi abandonului ºcolar,
prevenirea fenomenului de bully-ing ºi cyberbully-ing.

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

Prevenirea absenteismului ºi
abandonului ºcolar reprezintã
una dintre direcþiile principale

de acþiune ale poliþiºtilor
Biroului Siguranþã ªcolarã
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Rãzvan Savaliuc - Gândesc, deci
sunt „terorist”[2]
   De ce te grãbeºti sã te vaccinezi,
românule? De fricã? Dacã te
vaccinezi ca sã poþi cãlãtori, ca sã eviþi
carantinarea, acesta ar putea fi un
motiv pertinent. Dar dacã doar frica e
motivul, de ce nu stai o clipã sã cugeþi
românule, dacã meritã sã te supui
unui experiment medical, care þi-ar
putea cauza mai multe daune decât
beneficii? Cãci asta sunt la momentul
actual vaccinurile „Pfizer” ºi
„Moderna” niºte experimente
genetice. „Pfizer” ºi „Moderna” nu
sunt doar experimente prin faptul cã
nu au fost suficient testate, ºi folosesc
o tehnologie care nu s-a mai aplicat
la oameni, ci pentru cã intervine
genetic în organismul uman, cu
efecte care încã nu pot fi cuantificate
pe termen mediu ºi lung.
O simplã analizã generalã relevã:
- vaccinurile nu previn rãspândirea
virusului SARS-Cov-2. Chiar dacã te-
ai vaccinat, poþi purta virusul ºi sã-l
împrãºtii altora ca oricare nevaccinat;
- vaccinurile nu garanteazã cã nu te
vei îmbolnãvi de Covid-19,
dimpotrivã, vei putea lua boala ca ºi
pânã acum. Dacã te încãlzeºte cã unii
îþi spun cã vaccinat fiind, nu vei mai
face forme severe ale bolii, ci doar
forme uºoare, atunci vaccineazã-te
românule, acesta poate fi un motiv;
- vaccinurile nu sunt deloc sigure,
oricât au minþit reclamele
guvernamentale ºi politicienii.
Dovadã, iatã, „Astra Zeneca” e scos
(suspendat) din o grãmadã de state
europene pe motiv de efecte
secundare periculoase, deºi celelalte
vaccinuri, „Pfizer” ºi „Moderna”, dupã
ºtiinþa mea, au mai multe efecte
secundare nedorite, dar de asta nu se
va vorbi prea mult prin presã, cã nu s-
a dat O.K. european. Tot scandalul pute
a eliminarea unui concurent de pe
piaþã, folosindu-se mecanismele de
propagandã media. Oricum e clar cã
niciun vaccin nu e sigur;
- vaccinurile þi le faci pe propria

Ca reacþie la afirmaþia (încã) prim-ministrului Coloniei Corporatiste
sub Ocupaþie Militarã Strãinã (C.C.O.M.S.) numitã (încã) România, vã

prezentãm opinia unui cetãþean-„terorist” român, alãturi de miliardele
rãsãrite „ca ciupercile dupã ploaia” Covid-19. Sau cum spunea cu ani în

urmã un timonier fãrã busolã „… ºi aici sunt banii dumneavoastrã!”. Ca sã
nu mai amintim de sãnãtate ºi supravieþuire. Vã rugãm sã citiþi cu atenþie,
sã trageþi concluziile pe care le veþi aprecia drept potrivite ºi sã procedaþi

dupã propria conºtiinþã - conform prevederilor Constituþiei României.
Recent, s-a mai gãsit unul cu educaþia neterminatã care, pentru a lustrui

pantofii cîþului a mai fãcut o afirmaþie iresponsabilã ºi condamnabilã: „Fost
ministru al Educaþiei: Opinia anti-vaccin trebuie interzisã prin lege, tot aºa

cum opinia pro-nazistã e interzisã pentru cã s-a demonstrat cã aduce
moarte” [1]… Sãracu’! (Redacþia ART-EMIS)

„Teroriºtii” ºi miliardarii
Redacþia ART-EMIS 14 Martie 2021 rãspundere ºi dacã cineva va muri sau

va rãmâne cu sechele pe viaþã,
producãtorii de vaccinuri nu poartã
nicio rãspundere, cãci au primit
imunitate de la Uniunea Europeanã.
În plus, toþi cei care se vaccineazã
sunt pãcãliþi sã semneze o þidulã de
„consimþãmânt informat” în care îºi
asumã întreaga rãspundere, precum
ºi faptul cã au luat la cunoºtinþã
despre riscuri ºi cã ºi le asumã. Deci
cine moare, „la revedere ºi un praz
verde!” la capitolul despãgubiri
pentru urmaºi, asta în cazul în care
ar avea urmaºi capabili sã obþinã în
instanþe un verdict împotriva Statului
Român ºi al Uniunii Europene, care
au pus pe piaþã vaccinurile ºi ne-au
vrãjit cã sunt sigure;
   Aºa stând lucrurile, care ar fi
raþiunea pentru care ar trebui sã ne
vaccinãm cu produse experimentale
genetice, care nu sunt sigure? Câþi
dintre români au citit  Strategia U.E.
privind vaccinurile împotriva
Covid-19 emisã la Bruxelles la 17
iunie 2020?[3]
   Citez chiar din prima paginã a
documentului: „Gãsirea unui vaccin
împotriva Covid-19 este însã deosebit
de dificilã datã fiind urgenþa situaþiei.
Pentru a se dezvolta un vaccin este
nevoie, de regulã, de peste 10 ani”.
  Îmi spune ºi mie cineva cum e
posibil ca la un virus nou apãrut, sã
se gãseascã vaccinuri în doar 6 luni?
Puse pe piaþã cu „aprobarea
provizorie” a Agenþiei Europene a
Medicamentului, fãrã sã se parcurgã
perioada normalã de testare de minim
doi ani? ªi toate statele U.E., ca la un
ordin, scot bani din visterie sã
plãteascã aceste „vaccinuri”, pe
contract, înainte ca ele sã aparã? Iar
la noi în România, nici nu apãruserã
vaccinurile fizic, ºi preºedintele
Klaus Iohannis ne minþea cã
„vaccinurile sunt sigure”. Uite cã
nu sunt! Deja la Astra Zeneca vreo
zece state au zis „stop”! Deja sunt
o grãmadã de morþi.
Douã pasaje edificatoare din
„Strategia U.E. privind vaccinurile

împotriva Covid 19":
   „Având în vedere nevoia furnizãrii
unui vaccin într-un interval scurt de
timp, costurile iniþiale mari ºi rata
ridicatã de eºec, efectuarea de investiþii
în dezvoltarea unui vaccin împotriva
Covid-19 este, pentru companiile care
dezvoltã vaccinuri, o decizie cu un grad
ridicat de risc […] Situaþia fãrã
precedent în care se aflã Uniunea
Europeanã cere luarea unor mãsuri
curajoase. Deºi se vor lua mãsuri
pentru a se atenua riscurile - de
exemplu, prin investiþii într-un
portofoliu de companii care acoperã
diferitele tehnologii -, rata de eºec este
ridicatã în cazul dezvoltãrii vaccinurilor.
Existã întotdeauna un risc foarte real
ca niciunul dintre vaccinurile
„candidat” care beneficiazã de
finanþare sã nu se dovedeascã viabil.
Cu toate acestea, un acces timpuriu la
un vaccin are o valoare enormã din
punctul de vedere al vieþilor salvate
ºi al daunelor economice evitate. Prin
urmare, este un risc care meritã luat.
Prezentul cadru propus constituie,
prin urmare, o poliþã de asigurare prin
care se transferã o parte din riscuri
de la sectorul industrial cãtre
autoritãþile publice”[4].
Aþi înþeles români, cã decizia de
elaborare ºi punere pe piaþã a unor
vaccinuri - despre care chiar U.E.
recunoaºte cã nu poate fi produs în
mai puþîn de 10 ani - a fost luatã
de niºte politicieni de la Bruxelles?
Credeþi cã ei nu au proºtii lor, aºa
cum îi avem ºi noi pe ai noºtri?
Incompetenþa ºi iresponsabilitatea,
amestecate uneori cu ticãloºia,
mustesc la toate nivelurile!
   Practic - ca sã avem o imagine
plasticã - U.E. a pus niºte miliarde
de euro bune pe masã ºi a invitat niºte
companii farmaceutice sã elaboreze
vaccinuri, încãlcând toate normele
medicale privind siguranþa
medicamentelor pe motiv de „curaj”

ºi „asumare de riscuri”.
   Cam ce credeþi cã au fãcut
companiile farmaceutice când au
vãzut miliardele de euro pe masã?
Pun pariu cã „Big Pharma” scotea
vaccinurile ºi într-o lunã-douã, dacã
astea erau cerinþele contractuale. Mai
ales cã cine primea aprobare sã
vaccineze întreagã Uniune
Europeanã, ºi nu numai, avea în faþã
un profit de zeci de miliarde de euro.
ªi mai ales cã Uniunea Europeanã a
oferit imunitate penalã ºi civilã
producãtorilor de vaccinuri. Afacerea
lumii, fãrã niciun risc!
   V-aþi pus vreo clipã întrebarea de ce
Uniunea Europeanã nu a gãsit înþelept
sã investeascã niºte miliarde în gãsirea
unei medicamentaþii ieftine ºi eficiente
împotriva virusului?De pildã sã luãm
o pastilã, douã ºi sã scãpãm de
Covid? Cum se întâmplã de exemplu
în India (ºi nu scrie nimeni). De ce s-
a ales doar calea vaccinurilor
genetice? Ce se urmãreºte oare prin
administrarea lor?
   Prin urmare, dragi români, eu zic sã
aveþi „olecuþã de rãbdare”, cum se zice
în popor. Pãrerea mea e sã nu credeþi
niciun mesaj de genul „vaccinurile
sunt sigure”, cãci nu sunt.Pãrerea mea
e sã nu acceptaþi niciun vaccin
genetic de tip A.R.N. Mesager ºi sã
mai aºteptaþi pânã apar vaccinurile
clasice (cele cu administrare de viruºi
inactivi). Altfel faceþi totul pe riscul
propriu, aºa cum sunteþi puºi sã
semnaþi la vaccinare þidula cu aºa-
zisul „consimþãmânt informat”,
moment din care, „ura ºi la garã!”,
orice vi s-ar întâmpla. Aþi fost prostiþi.
Totul a fost perfect gândit.
   Dupã ce am aºternut toate gândurile
de mai sus, mã aºtept sã fiu numit
„anti-vaccinist terorist”, conform
scurtcircuitelor mintale ale premierului
Florin Cîþu, personaj care face praf
economia ºi ne duce în prãpastie.

[1] Sursa 1 - https://www.activenews.ro/stiri/Fost-ministru-al-Educatiei-Opinia-anti-vaccin-
trebuie-interzisa-prin-lege-tot-asa-cum-opinia-pro-nazista-e-interzisa-pentru-ca-s-a-
demonstrat-ca-aduce-moarte-165712 - 14 martie 2021.
[2] https://luju.ro/static/files/2021/martie/14/Strategia_UE_privind_vaccinurile_impotriva_Covid_19.pdf
[3] Strategia UE – click AICI pentru a citi intregul document.
[4] vezi pag. 2 si 5 din Strategia UE
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Sub semnãtura editorului
Petru Romoºan, în data de 7 martie
2021, în revista ART EMIS a fost
publicat articolul intitulat „Ucraina, un
stat eºuat la frontiera de est a
României?”[1], la care unul dintre
autorii actului de trãdare naþionalã (a
se citi Tratatul cu Ucraina din 1997)
deºi în culpã fiind, a ripostat fãrã
temei. Iatã de ce, mã vãd obligat de
conºtiinþã, sã vin cu anumite repere
obiective ºi reale, la care „autorul” în
cauzã nu va fi capabil sã rãspundã
„în veci”, iar „Adevãrul nu-l va
elibera” din culpa care trebuie sã facã
cel mai curând obiectul instanþei,
pentru cã a venit timpul ca toþi
trãdãtorii de þarã sã dea seama
pentru cele comise:
   - Tratatul de trãdare naþionalã
negociat de personajul în cauzã ºi
semnat „ca primarele” în 1997 de
fostul preºedinte Constantinescu, nu
a fost ºi nu este în interesul României.
Atunci - ca ºi astãzi - au primat
interesele altora;
- Deºi personajul în discuþie afirmã:

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

Trãdare a fost… ºi o ºtim ºi noi!
„Dacã prin teritorii cedate aveþi în
minte cumva Bucovina de Nord ºi
Basarabia de Sud, acelea erau
pierdute prin tratatul de pace de la
Paris, în 1946, dupã ce, în prealabil
pierduserãm rãzboiul. Când pierzi
rãzboaie, se întâmplã sã pierzi ºi
teritorii”, precizarea din Tratat:
„România renunþã «pe veci» la
teritoriile româneºti…” - cu referire
la nordul Bucovinei, sudul
Basarabiei, dar ºi þinutul Herþa, pe care
negociatorul l-a omis, este un act
criminal, pe care niciunul din
semnatarii pãrþii române (? - s.n.) nu
avea dreptul sã o facã.
   - Dacã dupã 1990, la cârma
României s-ar fi aflat români patrioþi,
nu alogeni trãdãtori, dacã nu ni se
dãdea brânci sã intrãm în U.E. ºi
N.A.T.O., astãzi mai puteam fi þarã
Suveranã, nu Colonie Corporatistã
sub Ocupaþie Militarã Strãinã
(C.C.O.M.S.-România); nu am fi fost
trataþi ca cetãþeni de rangul al VII-lea
al U.E., neprimiþi în „Spaþiul
Schengen” nici dupã 14 ani de la
aderarea la U.E. Poate doar acum
dupã ce prim-ministrul „Zât!” le-a
fãcut „pohta ce-au pohtit” olandezilor,
vânzându-le Portul Constanþa. Altã
nemernicã trãdare de þarã!
   - Cui foloseºte astãzi acel teritoriu
din Marea Neagrã, „câºtigat” nu de
binomul semnatar al Tratatului cu
Ucraina (incorect menþionat cã ar fi
fost câºtigat prin negocierea de
dinaintea semnãrii actului), ci prin
acþiune juridicã internaþionalã, post

tratat? Prin sabotaj condamnabil
acceptat, România primeºte doar 5%
din drepturile de jure.
   - Rezultatul aderãrii la U.E. ºi
N.A.T.O. - C.C.O.M.S. - România
este azi un teritoriu-sclavizat al U.E.
ºi S.U.A.
   - Afirmaþia personajului: „Astãzi,
poate, pentru unii, calitatea de
membru NATO ºi UE, nu mai este atât
de importantã. În 1997, însã, intrarea
în NATO ºi UE forma obiectul unui
consens naþional. Chiar ºi în lipsa
acestuia, o bunã politicã externã nu
ne permitea sã ne rupem de statele
grupului de la Viszegrad ºi sã
rãmânem singuri ºi izolaþi, ca stat-
tampon între lumea euro-atlanticã ºi
cea euro-asiaticã”. Pãi tocmai suntem
rupþi, deºi România a fost invitatã sã
adere la grupul de la Viszegrad, dar
conducãtorii C.C.O.M.S.- România
au refuzat, acum fiind izolaþi ºi trataþi
incorect de cretini ca escrocul
Timmerman, ca beþivul Juncker, ca
scorpia Christine Lagard & Asociaþii.
   - Dacã privim spre Polonia ºi
Ungaria, þãri conduse de etnici
patrioþi, vom vedea o luptã pentru
interesele popoarelor lor, în
comparaþie cu haita de hiene anti-
româneºti, cãþãratã la conducerea
unei Românii tot mai anemice (din
care personajul face încã parte „la
modul-timpul trecut”.
   - Afirmã cu tupeu, semnatarul
tratatului trãdãtor de þarã:
„Ambasadorul S.U.A. mi-a spus clar:
«Vreþi teritorii? Dacã vreþi, declaraþi
rãzboi Ucrainei ºi atunci veþi fi în
rãzboi cu noi toþi»”. De ce nu aþi spus
asta cu voce tare, atunci, nu acum?
Încã nu eram sub ocupaþie militarã,
deci aþi comis un act de slugãrnicie,
nu de patriotism.
 - La af irmaþia eronatã a
personajului: „Înþeleg cã aceastã
tentaþie o avem astãzi, când cineva
ne bagã în cap cã ar fi cazul sã
participãm la amputarea omului
bolnav al Europei orientale» care,
fãrã îndoialã, este Ucraina”, eu aº
rãspunde: Da, Ucraina este un stat
artificial ºi, dupã cum a dovedit în
repetate rânduri,  inamic al
României, mai distructiv ºi mai
parºiv chiar decât Federaþia Rusã,
ºi  al românilor pe care-i

discrimineazã. Cârmacii (a se citi
cârpacii ticãloºi) României tac ºi
acceptã abuzurile Ucrainei
împotriva etnicilor români ºi a
limbii române, fãrã a riposta.

Da! Pentru senilul american ºi
pentru cei  din conducerea
imperiului U.E., Ucraina este un
cal  Troian,  un pre tex t  de
RÃZBOI împotriva Federaþiei
Ruse ºi , sine die, împotriva
C.C.O.M.S.- România.
   Acum, la aproape un sfert de veac
de la comiterea trãdãrii de þarã din
1997, negociatorul ºi semnatarul
Tratatului România-Ucraina afirmã
nonºalant ºi infantil: „Renunþarea
la acest tratat, înainte de încheierea
cãruia nu aveam mai multe drepturi
în raporturile cu Ucraina decât am
avut dupã intrarea sa în vigoare
(deci, ce am pierdut?), ne va
permite doar sã ne debarasãm de
obligaþia de a nu «acapara» ºi
«uzurpa» teritorii aflate azi în
componenþa Ucrainei”. Pãi, dacã
România nu a avut nimic de
câºtigat de pe urma tratatului,
pentru ce a fost încheiat? Doar ca
sã ni se dea brânci în lagãrul U.E.
ºi în N.A.T.O.? Efecte negative au
fost; vã amintiþi de scandalul
canalului Bâstroe prin care
„Ucraina, prin Proiectul „Bâstroe”,
încalcã atât prevederi le a
numeroase convenþi i
internaþ ionale din domeniul
protecþiei mediului, cât ºi ale unor
acorduri bilaterale?”[2]. Dar de
desfiinþarea ºcolilor cu predare în
limba românã din Ucraina? Dar de
faptul cã limba românã a fost
interzisã ca „limbã regionalã” ce
are de spus personajul? Baºca
chiriaºul de la Cotroceni care, la
vizita sa la Kiev a refuzat sã
întâlneascã delegaþia românilor
din Ucraina.
   Anul acesta a venit sorocul când
Tratatul Trãdãtor trebuie reclamat,
stopat ºi anulat. Greu de crezut cã
slugile din cele trei palate
dâmboviþene se vor trezi la
realitate, astfel ca România sã nu
devinã carne de tun pentru adepþii
bolnavi ai lui Marte.

[1] https://www.art-emis.ro/analize/ucraina-un-stat-esuat-la-frontiera-de-est-a-
romaniei - 7 martie 2021
[2] https://www.mae.ro/node/1520
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 Romeo Crîºmaru

Partidul Miºcarea Popularã a vorbit
românilor, în mod constant, în
ultimii ani, despre sprijinirea
fermierilor ºi despre valorificarea
potenþialului agricol uriaº al acestei
þãri. Din pãcate, aceastã þarã, al
cãrei potenþial agricol ar putea sã
o plaseze pe primul loc în lume la
exportul de produse agricole, nu
mai are nimic, nu mai produce
nimic, nu mai cultivã nimic! „Acum
venim sã le luãm fermierilor români
ºi ultima speranþã?”, se întreabã
politicianul de la PMP.

Ion Cupã reacþioneazã la...
ªi o întrebare directã: „E mai
bine fãrã PMP în Parlament”?

   „Nu pot sã nu constat, cu regret,
în toiul acestui haos guvernamental,
faptul cã încã o datã se simte lipsa
PMP din Parlamentul României ºi
se dovedeºte eroarea celor care nu
au dorit intrarea în Parlament al
PMP. Noi am fi cântãrit mult mai
bine interesele acestui neam,
interesele fermierilor ºi ale
românilor în general ºi am fi
conferit un echilibru stabil ºi lucid
bunei guvernãri”, mai spune Ion
Cupã.
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Lumea din mai multe colþuri ale
planetei s-a cam sãturat sã aºtepte
ºi sã mai poarte mascã. S-a ajuns
la cel de-al treilea val al pandemiei
de coronavirus ºi toate promisiunile
autoritãþilor cu privire la încheierea
crizei sanitare nu s-au adeverit. Anul
trecut se vorbea de câteva luni ºi cã
2021 va fi anul în care vor ajunge la
finalul pandemiei de coronavirus.
Acum se spune cã abia în 2022 vom
scãpa de COVID ºi de purtarea
mãºtii. Lumea a început sã îºi cam
piardã rãbdarea ºi sunt aproape în
fiecare zi proteste în diferite oraºe
de pe diferite continente.

Este greu de suportat o presiune
atât de mare ºi mai ales perspectiva
unei lipse de perspectivã. Nu se ºtie
totuºi cu exactitate în câþi ani vom
scãpa de coronavirus. A debutat la
finalul anului 2019 ºi suntem deja
în 2021. Nimeni nu are idee când
se va putea da jos masca ºi se va
putea respira fãrã niciun fel de
interdicþii în spaþiile publice.
Nimeni, adicã autoritãþile sanitare
ºi conducãtorii statelor. Nici legat
de vaccinare nu sunt veºti foarte
bune. Un singur stat al lumii a reuºit

  ªtefan Bãeºiu

Cine opreºte pandemia, cine va începe sã tipãreascã bani cu nemiluita?
sã vaccineze 85% din populaþia
unei insule, dar este vorba de un
loc în care sunt câteva sute de
locuitori. Este bine cã mãcar vom
vedea care va fi succesul vaccinãrii
ºi se va putea învãþa de la alþii.
Astfel, se vor putea realiza ºi unele
estimãri cu privire la data de la care
populaþia planetei va fi mai liberã.

Ce facem cu statele care au mii,
sute de mii, milioane, sute de
milioane ºi chiar peste un miliard
de locuitori. Este clar cã nu vor putea
sã termine campania de vaccinare
la mai mult de jumãtate din
populaþie într-un termen rezonabil.
Adicã nu în 10 ani, ci mãcar într-un
an. Campania de vaccinare nu a fost
începutã cum ar fi trebuit. Este
nevoie de o regândire a acesteia.
Poate va fi nevoie sã fie implicatã
ºi Armata ºi instituþiile MAI. ªi nu
doar în þara noastrã, ci ºi în toate
statele lumii. Armata este capabilã
de o mai bunã organizare pentru
centre de vaccinare mobile sau
pentru centre de vaccinare în
zonele cu populaþie numeroasã.

Este necesar ca vaccinarea sã fie
acceleratã, pentru a onora toate

solicitãrile. În ciuda sincopelor cu
vaccinul  Astra Zeneca, în
continuare populaþia doreºte sã se
imunizeze ºi sã se prezinte în acest
sens la centrele de vaccinare.
Acum toþi vor sã se vaccineze cu
serul de la Pfizer. Dar nu se poate
opta pentru un vaccin anume,
pentru cã nu mergi la supermarket
ºi alegi de pe raft.

Mãcar persoanele care vor sã se
vaccineze, sã poatã sã facã acest
lucru într-un timp rezonabil ºi sã
nu se mai aºtepte cu lunile pânã la
data programãrii. Astfel, se vor
putea vaccina câteva milioane de
persoane în fiecare lunã. Sigur cã
depinde de la þarã la þarã ºi de
puterea de organizare ºi financiarã
a fiecãrui stat. Dacã în România s-
ar vaccina peste un milion de
persoane pe lunã, atunci am avea
ceva ºanse sã se ajungã la
imunitatea colectivã. În rest, trebuie
sã ne aºteptãm la tot mai multe
tulpini ºi la tot mai multe mutaþii
ale virusului, în funcþie de populaþii
ºi de continente.

Prin urmare agonia COVID se va
prelungi. Vor fi tot mai multe
nemulþumiri ºi tensiuni la nivel social.

Efectele pandemiei sunt
devastatoare în plan economic. Sunt
sectoare întregi care sunt afectate.

Unul dintre acestea este cel
economic. Horeca este deja la
pãmânt ºi zeci de mii de oameni ºi-
au pierdut locul de muncã în ultimul
an ºi nu sunt ºanse sã îl recupereze
prea curând, având în vedere cã
sectorul se închide ºi se redeschide
când nu se aºteaptã nimeni. Ori, în
ritmul acesta, nu se mai poate pune
problema unui salariu, a unei
stabilitãþi a locului de muncã. Este
clar cã nu se mai poate continua în
asemenea condiþii ºi oamenii sunt
obligaþi sã se reorienteze cãtre alte
sectoare de activitate. Dar unde?
Cam peste tot sunt probleme
economice ºi se vorbeºte de sãrãcie
ºi de viaþa de la o zi la alta. Cine îºi
mai face planuri de la o lunã la alta
sau de la un an la altul? Numai
statele pot veni cu politici care sã
reducã dezastrul din economie. SUA
au început sã tipãreascã bani: oferã
câte 1.400 de dolari fiecãrui cetãþean.
De cheltuialã. Aºa este când ai
tiparniþa. Dar care vor fi efectele în
economie ºi pe plan mondial?
Creºterea artificialã a consumului,
inflaþie. Cine are posibilitatea de a
tipãri bani o va face cu vârf ºi
îndesat. Numai China a avut un an
2020 extraordinar, aºa cum spunea
preºedintele chinez…
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Evident, fãrã sã dorim, a venit peste
noi ºi nu numai, pe tot globul pãmântesc
acest virus ucigãtor care a dezorganizat
totul, a introdus restricþii de circulaþie, de
relaþii inter-umane, a blocat economia ºi a
distrus multe vieþi omeneºti.
   Datoritã acestei pandemii ºcolile s-au
închis ºi s-a trecut la învãþãmântul on-line.
   Sigur, aceastã situaþie ne-a prins
nepregãtiþi atât din punct de vedere logistic,
dar ºi al pregãtirii cadrelor didactice pentru
un astfel de stil de predare.
   În general, elevii nu au dispus de
aparatura necesarã realizãrii unui proces
instructiv-educativ de calitate, iar un
numãr însemnat nu aveau nimic.
   Statul român nu a privit cu toatã
responsabilitatea rezolvarea acestei
probleme, fapt ce a condus la neparticiparea
multor elevi la actul de învãþare.
   Nesupravegherea copiilor de cãtre pãrinþi
a determinat ºi o lipsã de participare efectivã
la ceea ce transmiteau profesorii on-line.
   În consecinþã, având în vedere starea
generalã din þarã, unde unele ºcoli lucreazã
în scenariul verde, altele dupã galben ºi
alþii dupã roºu ºi gradul de dezinteres pe
care îl prezintã elevii ºi pe parcursul
acestui semestru, constatãm cã un an ºi
jumãtate s-a dus în acest stil.
   Dupã opinia mea, un an ºi jumãtate
elevii noºtrii ºi-au însuºit o cantitate micã
de informaþie ºi deci au pierdut din viaþã
acest timp irecuperabil.
   Datoritã modului în care Ministerul
Educaþiei ºi Ministerul Sãnãtãþii au
soluþionat ºi gestionat aceastã stare de crizã,
s-a terminat cu competiþiile ºcolare, cu
olimpiadele pe specialitãþi, deci nu mai
putem vorbi decât de un numãr foarte mic
de copii care sã aibã o pregãtire foarte bunã.
   Deci ºcoala a pierdut foarte mult ºi
implicit elevii.
   Eliminarea tezelor a fãcut sã disparã
posibilitatea profesorului de a constata
nivelul de cunoºtinþe cu care a rãmas
elevul dupã un semestru.
   Ministerul Educaþiei prin Inspectoratele
ªcolare a dat tablete ºi calculatoare elevilor
de la învãþãmântul de stat, la cei de la particular
nu, parcã nu ar fi tot copiii României ºi ai unor
pãrinþi plãtitori de taxe ºi impozite la stat.
   Nu este singura nedreptate pe care o face
Ministerul Educaþiei pentru elevii de la
ºcolile particulare.
   Datoritã pandemiei, profesorii nu mai
pãstreazã o legãturã constructivã pentru cã
transmit on-line de acasã sau de oriunde.
   Conducerea ºcolilor nu mai realizeazã

ªCOALA ÎN PANDEMIE

Dolichenus
   Datare: Epoca romanã, începutul secolului al III-lea
Descoperire: oraºul roman Drobeta
   Piesa, un cap uman de marmurã, cu înãlþimea de 30 de cm,
este o parte a unei statui ce îl reprezintã pe zeul Jupiter Dolichenus.
   De sub boneta cu marginea uºor rãsfrântã, ºi cu vârful
usor vãtãmat, iese pãrul abundent ºi buclat, care-i încadreazã
fruntea, tâmplele ºi ceafa. Mustãþile arcuite îi încadreazã
gura ºi se pierd în barbã în bucle realizate cu burghiul -
acest detaliu permite a data piesa la începutul secolului al
III-lea. Judecând dupã mãrimea capului, statuia zeului
trebuie sã fi fost înaltã de 2 m. Zeul era reprezentat þinând
securea în mâna dreaptã ºi fulgerul în stânga - este posibil
ca el sã fi fost reprezentat în picioare, pe taur.
   Prezenþa unei statui de dimensiuni mari indicã existenþa
unui sanctuar al lui Jupiter Dolichenus la Drobeta.
   Cultul marelui zeu din Doliche (cetate situatã pe fluviul
Eufrat, în Commagena, provincia Siria), unde existã un
sanctuar vestit, era foarte popular în rândul armatelor romane
de la Dunãre ºi Rin. În Dacia el a fost adus de trupele care
au participat, în decursul secolului al II-lea, la campaniile
orientale ale împãraþilor.

Piesa lunii Martie - Jupiter

 Biroul de presã

programul managerial propus, pentru cã
urmãrirea activitãþilor, organizarea de întâlniri
în Consiliile Profesionale se realizeazã
sporadic ºi uneori nu, datoritã restricþiilor.
   Exercitarea unor activitãþi educative cu
elevii s-a diminuat foarte mult, ne mai
având posibilitatea unor discuþii faþã în faþã.
   ªedinþele cu pãrinþii nu se mai pot
desfãºura, deci s-a diminuat foarte mult
legãtura ºcolii cu familia.
   Activitãþile extraºcolare care aveau rolul
lor, nu se mai desfãºoarã, cât ºi sãrbãtorirea
evenimentelor istorice ºi culturale.
   Dupã opinia mea, ºcolile trebuiau lãsate
deschise, elevii, pãrinþii ºi profesorii respectând
cu stricteþe niºte condiþii, repet, astfel elevii au
pierdut un an ºi jumãtate din viaþã degeaba.
   Este necesarã o urgentare a abordãrii
problemei educaþiei actuale pentru cã
educaþia parcurge un proces de crizã, are
tendinþe de  cronicizare ce se manifestã ca
o crizã de identitate caracterizatã prin:
   - Crizã de viziune
   - Crizã de valori
   - Crizã de autoritate epistemicã
   - Crizã a finalitãþilor
   - Criza moralã, astfel cã relaþia dintre
mediul social ºi mediul ºcolar s-a
destabilizat simþitor în ultimii ani.
   Anul acesta a condus la schimbarea multor
directori de ºcoli, fapt dupã opinia mea,
greºit pentru cã a produs multe nemulþumiri
în rândul cadrelor didactice aducând în
funcþie politic cadre din alte unitãþi ºcolare.
   Aceastã mãsurã a destabilizat activitatea în
ºcoli, trebuia fãcutã dacã era necesar la finele
anului ºcolar. Acum se gândeºte la
organizarea concursurilor pentru directori,
deci vor apãrea din nou schimbãri.
   Schimbãrile nejustificate nu aduc bine
unitãþilor ºcolare.
   În concluzie, deocamdatã aºa cum este,
nu este bine ºi trebuie în mod necesar sã
cãutãm altã potecã.

DIRECTOR GENERAL,
FUNDAÞIA “GHEORGHE ÞIÞEICA”

PROF. ION NÃNUÞI
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COMUNICAT DE PRESĂ
Titlu proiect: Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul

Spitalului Orăşenesc Baia de Aramă prin Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în
contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creşterea capacităţii de

gestionare a crizei sanitare COVID-19, apel de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacităţii de
gestionare a crizei sanitare COVID-19

Numele beneficiarului proiectului – Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă;
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
Obiectivul general al proiectului, în acord cu rezultatele urmărite prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea
capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, a fost stabilit ca fiind consolidarea capacităţii de reacţie a Spitalului Orăşenesc
Baia de Aramă la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, prin dotarea cu mijloace fixe şi obiecte
de inventar inexistente, insuficiente sau deficitare la momentul de faţă în patrimoniul spitalului. Dotarea cu echipamentele necesare
va permite asigurarea tratamentului mai eficient pentru un număr mai mare de bolnavi şi patologii asociate virusului covid, contribuind
astfel la obţinerea unui răspuns în timp util şi eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19 precum şi la asigurarea unei
capacităţi suplimentare de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul COVID-19.

Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă a fost inclus în lista spitalelor suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul
SARS-CoV-2, fiind totodată desemnat maternitate-suport pentru cazurile COVID-19 pozitive sau suspecte. În această calitate,
unitatea asigură tratamentul patologiilor asociate pentru pacienţii suspecţi COVID-19 sau COVID-19 pozitivi, forme uşoare şi
medii, cazuri grave dar şi pregătirea gravidei cu suspiciune/confirmare de COVID-19 pentru naştere, inclusiv prin cezariană, asistenţa
medicală a nou-născutului, urmărirea lehuzei până la externarea mamei şi a nou-născutului.

Dotarea materială prezentă a spitalului NU este suficientă şi adecvată pentru asigurarea capacităţii necesare de îngrijire şi
tratament a pacienţilor, în condiţii de siguranţă. Se înregistrează deficienţe semnificative, atât din punct de vedere al dotărilor existente
- insuficiente, degradate datorită perioadei lungi de funcţionare, necorespunzătoare din punct de vedere al tehnologiilor – cât şi din
punct de vedere al lipsei unor dotări vitale pentru tratarea pacienţilor confirmaţi pozitiv COVID-19 şi a patologiilor asociate. Cu dotările
existente la momentul actual, Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă nu poate asigura pacienţilor testaţi pozitiv sau suspecţi cu virsusul
SARS-CoV-2 decât asistenţa medicală în sensul monitorizării evoluţiei, tratamente şi îngrijire de complexitate redusă, limitată exclusiv
de lipsa dotărilor necesare. Din aceeaşi cauză, adresabilitatea patologiilor asociate este redusă. În ceea ce priveşte rolul de maternitate-
suport, Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă nu poate să asigure, prin dotările disponibile, pentru cazurile de o complexitate medie sau
ridicată, condiţiile necesare pentru naştere şi asistenţă medicală ulterioară naşterii.
   Implementarea proiectului pentru care se solicită finanţare va asigura dotările necesare ce vor fi utilizate, în mod direct, atât pentru
prevenirea infectării cât şi în tratarea infectării cu COVID-19, îmbunătăţindu-se astfel capacitatea de îngrijire şi tratament a pacienţilor.

Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM:
“2S132 - Capacitate adecvată de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2”, înainte de intervenţia POIM:
NU; Ulterior intervenţiei POIM: DA.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Achiziţia dotărilor şi echipamentelor necesare pentru asigurarea triajului la intrarea în unitate.
2. Asigurarea transportului pacienţilor între pavilioanele şi incintele spitalului.
3. Achiziţia dotărilor şi echipamentelor necesare pentru asigurarea tratamentului pacienţilor suspecţi COVID sau COVID

pozitivi în cadrul Compartimentului ATI.
4. Asigurarea monitorizării şi tratamentului anti-COVID-19 pacienţilor confirmaţi pozitiv internaţi pe secţiile spitalului.
5. Asigurarea dotărilor şi echipamentelor necesare pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale necesare în soluţionarea

patologiilor asociate.
6. Achiziţia dotărilor şi echipamentelor necesare pentru derularea rolului de maternitate-suport pentru cazurile COVID-19

pozitive sau suspecte.
7. Asigurarea dezinfecţiei şi sterilizării suprafeţelor şi a aerului.

Rezultatul aşteptat/final în urma implementării proiectului - Răspuns în timp util şi eficient al sistemului medical public la criza COVID-19;
Valoarea totală a proiectului - 11.500.102,22 lei
Valoarea cofinanţării UE - 11.500.102,22 lei;
Data începerii - 01 noiembrie 2020
Data finalizării proiectului - 30 aprilie 2021
Codul MySMIS - 139963;

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructura Mare
Date de contact:
Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă
Adresa: Strada Iulian Predescu nr. 12, Baia de Aramă, Mehedinţi
Persoana de Contact: Nicolescu Viorel
Tel./Email/website:0252381052/ spitalulbaiadearama@gmail.com/ www.spitalulbaiadearama.ro
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Aveam patru-cinci ani. Din când în
când, tãticu venea cu câte un muncitor de
la Ferma din Bârda la noi acasã. Lucrau
împreunã ºi, la prânz sau seara, îl chema
la noi sã mãnânce o mâncare caldã, sã bea
un pahar de vin, mai ales dacã respectivul
provenea dintr-un sat mai îndepãrtat.
   De cele mai multe ori, musafirii erau
fumãtori. Deºi în camera respectivã mã
aflam eu, un copil, aprindeau þigara fãrã
jenã ºi fumau. Uneori rãmânea la uºa
sobei câte o grãmãjoarã de chiºtoace.
Tãticu nu fuma, dar nici nu interzicea
musafirilor sã fumeze. Unii aveau þigãri
adevãrate, alþii rupeau foi de ziare,
scoteau din buzunar un sãcuiel cu tutun
pisat, luau cu trei degete tutun ºi-l aranjau
pe colþul de ziar, apoi rãsuceau hârtia
pânã rezulta un fel de þigarã. O aprindeau
la cãrbunii din vatrã, apoi începeau sã
fumeze. Rotocoale de fum negru,
gudronat, se rãspândeau în odaie ºi eu
priveam fascinat la oamenii aceia
puternici, care scoteau fum pe nas. Când
am fost singur acasã, aghiuþã m-a învãþat
sã nu stau degeaba. Am adunat
chiºtoacele aruncate în faþa sobei de
proaspeþii musafiri, am scos restul de
tutun din ele ºi mi-am fãcut ºi eu o nouã
þigarã cu o hârtie de ziar. Am aprins-o la
sobã, aºa cum vãzusem cã fãceau cei mari
ºi apoi am tras fum în piept. M-am înecat
ºi am tuºit din greu. Abia mi-a trecut.
Când a venit mama, s-a apucat sã mãture.
A gãsit þigara mea. Imediat a înþeles
despre ce e vorba. M-a luat cu biniºorul
ºi i-am mãrturisit adevãrul. A stat puþin
în cumpãnã, apoi mi-a zis:
   “- Nu, mamã, nu aºa se face! Stai cã-þi
face mama o þigarã, dacã vrei sã fumezi!”
A luat o bucatã de hârtie, a pus niºte
cenuºã pe ea, apoi a rãsucit-o ºi a fãcut-
o þigarã. I-a lipit marginea cu puþin scuipat
ºi mi-a dat-o sã… fumez! Bucuros
nevoie mare, am tras cu sete din ea…
Ce-am pãþit…! M-am  jurat cã-n viaþa
mea nu mai bag þigarã în gurã ºi pânã
acum m-am þinut de cuvânt. Peste ani,
am întrebat-o pe mama:
   “- Mãmicã, spune-mi drept, nu þi-a fost
fricã atunci cã mã înec?” Mi-a rãspuns
ca la spovedanie: “- Am avut inima cât
purecele de fricã, dar am vrut sã scot rãul
din rãdãcinã! Pentru nimic în lume nu aº
fi vrut sã te vãd fumãtor! Dacã te-aº fi
certat, ai fi fumat în continuare, în ascuns;
aºa, am vrut sã iei frica pentru totdeauna!”
Lecþia mamei a dat roade!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

   Dupã patru ºedinþe consecutive mai calme, creºterea
aversiunii faþã de risc, care provoacã ieºiri de pe activele
mai riscante, dar ºi majorarea cererii comerciale,
importurile înmulþindu-se înainte de sãrbãtoarea
Paºtelui, cursul euro a fãcut miercuri un nou pas înainte.
   Cursul euro a urcat de la 4,8861 la 4,8879 lei,
care reprezintã al ºaptelea maxim al monedei unice
din aceastã lunã.
   La deprecierea leului contribuie ºi creºterea inflaþiei
din ultimele douã luni, „sub impactul tranzitoriu al
liberalizãrii pieþei energiei electrice pentru consumatorii
casnici ºi ca efect al scumpirii combustibililor, pe
fondul majorãrii cotaþiei petrolului”, cum se aratã în
documentul care a urmat ºedinþei de politicã monetarã
a BNR, pentru ca în „Raportul asupra inflaþiei” banca
centralã sã estimeze pentru finalul acestui an o valoare
de 3,4%, aflatã la limita de sus a intervalului þintã care
este de 2,5% +/- 1 punct procentual.
   „Cursul de schimb leu/euro ºi-a pãstrat relativa
stabilitate pânã la finele lunii februarie, inclusiv pe
fondul diferenþialului ratelor dobânzilor, pentru ca
ulterior sã consemneze o uºoarã ajustare ascendentã,
mai modestã decât cele evidenþiate în regiune”, se
explicã în comunicatul de presã al BNR.
   Moneda americanã s-a apreciat marþea trecutã la
1,1836 dolari/euro, minimul ultimelor trei luni,
pentru ca la sfârºitul perioadei sã fluctueze în
culoarul 1,1887 – 1,1917 dolari.
   Cursul dolarului a scãzut pânã la 4,0832 lei dar
a urcat miercuri la 4,1042 lei.
   Creºterea randamentelor al obligaþiunilor emise de
Trezoreria SUA, care are ca efect majorarea cererii
de monedã americanã, dar ºi ritmul lent al vaccinãrii

Euro a atins ºapte vârfuri în martie
din Uniunea Europeanã, unde mai multe þãri au
suspendat utilizarea celui produs de compania
AstraZeneca, au fost printre principalii factori care
au determinat deprecierea euro la sfârºitul perioadei.
   Moneda elveþianã a fluctuat între 1,10 ºi 1,112
franci/euro, iar media dupã o scãdere la 4,0832 lei
a urcat miercuri la 4,1042 lei.
   Media lirei sterline a crescut de la 5,6953 la 5,7122
lei, evoluþie la care a contribuit ºi nivelul vaccinãrii
din Regatul Unit care va permite ridicarea carantinei.
   Preþul gramului de aur a crescut de la 224,5155,
la începutul intervalului, la 229,1115 lei, la finalul
lui, evoluþie la care au contribuit atât aprecierea
monedei americane cât ºi menþinerea unciei pe
platformele specializate la peste 1.720 dolari.
  La sfârºitul perioadei, volatilitatea din piaþa monetarã
s-a temperat, dupã decizia de luni a BNR de a menþine
dobânda sa cheie la minimul istoric de 1,25%, iar
indicele ROBOR la 3 luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, s-
a menþinut la 1,70%. Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la
1,74% iar indicele la 12 luni la 1,75%.
   Bitcoin a atins sâmbãta trecutã un nou record de
61.742 dolari. Începând de duminicã au apãrut
marcãrile de profit, iar moneda digitalã a scãzut
marþi la circa 53.300 dolari, pentru ca la finalul
perioadei sã urce pe platforma integratoare
WorldCoinIndex la 54.500 - 57.200 dolari.
   La scãderea bitcoin a contribuit, conform informaþiilor
din piaþã, posibilitatea ca guvernul de la Delhi sã interzicã
tranzacþionarea criptomonedelor în India.
Analiza cuprinde perioada 8 - 15 martie.

Fumatul

Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
a publicat pe site-ul instituþional, la rubrica
Transparenþã decizionalã, trei dintre strategiile ce
vor fi implementate pe parcursul urmãtorilor ani,
respectiv  Strategia ANAF pentru perioada 2021-
2024, Strategia de digitalizare (2021 - 2025) ºi
Planul de comunicare (2021).

Strategia ANAF 2021-2024 vizeazã douã aspecte
majore pentru activitatea organizaþiei: digitalizarea
instituþiei ºi îmbunãtãþirea serviciilor puse la
dispoziþia cetãþeanului.

Totodatã, prin acest document programatic ANAF
continuã sã menþinã obiectivele ºi liniile de acþiune
legate de prevenirea ºi combaterea evaziunii fiscale,
sã modernizeze cultura organizaþionalã, sã creascã
eficienþa ºi transparentizarea rezultatelor instituþionale.

Toate pãrþile interesate pot propune sau transmite
observaþii cu privire la strategiile elaborate de ANAF,
la adresa de email presa@anaf.ro.

Rãmânem în aºteptarea ideilor dumneavoastrã,
pentru ANAF aceasta reprezintã o nouã oportunitate
pentru a consolida ºi îmbunãtãþi relaþia de
parteneriat dintre instituþie ºi cetãþeni.
Serviciul Comunicare, Relaþii Publice ºi Mass-Media

ANAF supune consultãrii
publice trei documente strategice

 Radu Georgescu

În aceastã sãptãmânã, jandarmii din cadrul
structurilor de ordine publicã participã la un stagiu
de pregãtire în domeniul intervenþiei profesionale.
   Activitatea este coordonatã de doi instructori
militari din cadrul ªcolii de Subofiþeri Jandarmi
“Grigore Alexandru Ghica” Drãgãºani ºi îmbinã
noþiunile teoretice cu exerciþiile practic-aplicative
în ceea ce priveºte gradualitatea folosirii mãsurilor
tactice de intervenþie.
   Sunt prezentate situaþii ipotetice cu care
jandarmii se pot confrunta în teren, care trebuie
rezolvate cu tact, eficacitate, punându-se accent
pe folosirea dialogului ºi adoptarea mãsurilor
etapizate, înainte de folosirea forþei.

Scopul acestui stagiu vizeazã îmbunãtãþirea
nivelului de pregãt ire ºi  perfecþionarea
tehnicilor ºi tacticilor de intervenþie profesionalã
ºi de autoapãrare.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

Pregãtirea continuã,
o prioritate pentru

jandarmii mehedinþeni
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

La începutul sãptãmânii eºti plin de energie, iar
dorinþa de a te implica în tot ºi toate este la cote mari.
Bine ar fi sã-þi canalizezi eforturile doar cãtre treburile
tale, pentru cã ceilalþi s-ar putea sã fie deranjaþi de
elanul tãu. Sunt momente bune pentru vizite la
saloanele de întreþinere corporalã sau pentru înoirea
garderobei. Pe 18 ºi pe 19 Martie sunt momente bune
pentru cumpãrãturile zilnice. S-ar putea sã primeºti
cadouri, recompense sau veºti legate de modificarea
condiþiilor de la locul de muncã. Weekend-ul propune
dialoguri ºi plimbãri lungi, alãturi de persoanele din
anturajul apropiat. Comunicarea este deficitarã, astfel
cã foarte uºor se poate ajunge la contradicþii ºi conflicte
pe termen îndelungat.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În primele zile ale sãptãmânii eºti destul de retras.
Dorinþa de interiorizare va fi la cote înalte ºi bine ar fi
sã-i dai curs. Sunt posibile insomnii, senzaþii
neliniºtitoare, dar ºi aflarea unor lucruri importante
legate de oamenii ºi evenimentele din viaþa ta. În zilele
de 18 ºi de 19 martie te vei simþi mai bine, iar pofta
de viaþã îi va molipsi ºi pe cei din jurul tãu. Totuºi, fii
prudent, deoarece tendinþa de a fi prea combativ sau
de a-þi exagera talentele îþi poate crea neplãceri. La
finalul sãptãmânii se întrezãresc chestiuni bãneºti. Poþi
primi cadouri, recompense sau veºti legate de condiþiile
de muncã de la un serviciu. Multe cheltuieli. Fii
prudent în tot ce þine de bani ºi bunuri personale,
deoarece existã riscul sã rãmâi fãrã ele.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Prietenii îþi deschid sãptãmâna. Întâlnirile ºi
dialogurile cu aceºtia sunt minunate, deosebite,
aducându-þi noutãþi legate de propria ta dezvoltare
personalã. Ia aminte la ce þi se spune, chiar dacã
uneori nu îþi place ce auzi. Controversele vor fi la
ordinea zilei, dar tocmai acestea vor constitui farmecul
perioadei. Zilele de 18 ºi de 19 martie îþi vor aduce
dorinþã de introspecþie ºi retragere în mijlocul naturii.
Sufletul tãu are nevoie de liniºte ºi de o reevaluare a
drumului vieþii. Sunt posibile insomnii, vise ºi viziuni
premonitorii, dar ºi revelaþii de excepþie. În weekend
te vei simþi excelent. Însã, vei deveni prea combativ,
astfel cã rapid poþi intra în conflicte cu ceilalþi.
Dozeazã-þi eforturile ºi controleazã-þi comunicarea!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

În prima parte a sãptãmânii eºti preocupat de cariera
ta profesionalã ºi de imaginea ta în ochii celorlalþi.
Relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile sunt conflictuale,
deocamdatã. Fii prudent, deoarece undeva în fundal
existã nemulþumiri majore legate de domeniul
profesional. Gândirea ºi comunicarea sunt destul de
umbrite, astfel încât încearcã sã vorbeºti cât mai puþin
ºi strict la obiect. Zilele de 18 ºi de 19 martie
accentueazã relaþiile cu prietenii ºi protectorii. Sunt
posibile dialoguri aprinse, situaþii controversate pe
care le vei putea depãºi cu atenþie ºi discernãmânt.
În weekend, detaºeazã-te de toate ºi priveºte partea
frumoasã a vieþii. Pe cãi mai puþin obiºnuite poþi
afla informaþii necesare în mediul profesional în care
lucrezi. Sãnãtatea este vulnerabilã.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Dorinþa de rafinare sufleteascã îþi deschide
sãptãmâna. Sunt momente potrivite pentru vizitarea
galeriilor de artã, vizionarea unor filme deosebite sau
pentru participarea la seminarii pe teme spirituale.
Relaþiile cu strãinãtatea cunosc rãsturnãri de situaþie,
dar sunt în favoarea ta, chiar dacã, pe moment, aceste
lucruri te pot necãji. Pe 18 ºi pe 19 martie, ºefii te
pot chema la raport. Discordia sãlãºluieºte în acest
segment de viaþã ºi activitate, fapt pentru care încearcã
sã fii la curent cu tot ce se petrece sau se întrezãreºte
în domeniul profesional. Finalul sãptãmânii este
potrivit dialogurilor ºi întâlnirilor cu prietenii. Sunt
probabile discuþii contradictorii, mai ales cu
protectorii de la locul de muncã. Fii prudent ºi evitã
escaladarea conflictelor.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Chestiunile financiare sunt subiectul principal al
debutului sãptãmânii. Sunt momente bune pentru
achitarea facturilor, taxelor, impozitelor sau datoriilor
de orice fel. Beneficiezi de susþinere astralã, pentru a
rezolva orice chestiune bãneascã care se iveºte. Este
bine sã-þi controlezi gândurile ºi comunicarea,
deoarece existã un risc major de erori. Zilele de 18 ºi
de 19 martie îþi aduc veºti legate de strãinãtate. Unele
relaþii cu persoane aflate dincolo de graniþele þãrii se
pot rupe definitiv. Pentru sfârºitul sãptãmânii se
întrezãreºte forfotã în domeniul socio-profesional.
Este o perioadã în care îþi este greu sã suporþi ordinele,
regulile ºi ideile unui ºef sau unei autoritãþi, astfel
cã te poþi rãzvrãti în chip nebãnuit.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþiile parteneriale ºi colaborãrile te vor preocupa
încã de la începutul sãptãmânii. Sunt zile bune pentru
discuþii ºi reconfigurãri de poziþie în cadrul activitãþilor
comune cu ceilalþi. Se pot ivi neînþelegeri sau
dialoguri contradictorii, astfel cã prudenþa ºi
discernãmântul sunt binevenite. Pe de altã parte, fii
atent la partenerul de viaþã, care îþi poate reproºa faptul
cã îþi petreci timpul mai mult cu activitãþile
profesionale ºi colegii de serviciu. Conflictele de idei
sunt accentuate, existând riscul sã te desprinzi dintr-
o colaborare sau chiar dintr-o relaþie matrimonialã,
pe considerente diferite legate de viaþã, profesie,
activitatea comunã cu ceilalþi. La sfârºitul sãptãmânii
se întrezãresc aspecte legate de studiile pe termen
lung ºi de relaþii cu strãinãtatea.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Activitãþile profesionale sau cele de rutinã
gospodãreºti îþi vor ocupa primele zile ale sãptãmânii.
Existã nemulþumiri în acest sens, pentru cã eºti nevoit
sã faci totul de unul singur, dar priveºte partea frumoasã
a lucrurilor. Sãnãtatea este vulnerabilã. Dozeazã-þi
eforturile ºi, la nevoie, apeleazã, cu încredere, la ajutor
de specialiate. Recomandabil este sã eviþi, pe cât
posibil, consultaþiile, analizele medicale ºi intervenþiile
chirugicale în intervalul 18 – 19 martie, fiind posibile
erori. Relaþiile parteneriale sunt foarte dinamice ºi
neprevãzute. Surprize de proporþii, atât în relaþiile
profesionle, cât ºi în relaþia matrimonialã. Spre finalul
sãptãmânii poþi primi cadouri deosebite, veºti despre
moºteniri sau bani de la autori necunoscuþi.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Veselia ºi cheful de distracþii de care dai dovadã te
va face remarcat în anturaj încã din primele zile ale
sãptãmânii. Creativitatea este la cote înalte ºi bine ar
fi sã-i laºi ºi pe ceilalþi sã se bucure de creaþiile sau
de ideile tale. Relaþiile sentimentale sunt umbrite ºi
foarte uºor se pot isca neînþelegeri. Încearcã sã asculþi
doleanþele celor dragi ºi fii mai deschis la nevoile
lor. Pe 18 ºi pe 19 martie se întrezãresc multe treburi
la serviciu, dar ºi acasã în mediul familial. Agitaþia
ºi nemulþumirea te poate obosi destul de mult. Sunt
probabile surprize de proporþii la locul de muncã,
dar ºi în planul sãnãtãþii. Selecteazã prioritãþile,
dozeazã-þi eforturile ºi fii foarte prudent în privinþa
sãnãtãþii. La sfârºitul sãptãmânii, se rãscolesc relaþiile
parteneriale. Este rost de conflict în relaþia cu partenerul
de viaþã, dar ºi în relaþiile cu colaboratorii.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Activitãþile gospodãreºti sunt avantajate în primele zile
ale sãptãmânii. Relaþiile cu membrii familiei sunt
tensionate, dar se pot depãºi neplãcerile cu prudenþã ºi
discernãmânt. Se contureazã o etapã domesticã nouã ºi
de bun augur pe termen lung. Pe 18 ºi pe 19 martie eºti
vesel, pus pe ºotii, dorindu-þi aventuri ºi distracþii. Atenþie
la relaþiile sentimentale ºi la cele cu copiii! Surprizele pot
fi total imprevizibile ºi nu tocmai plãcute. Unele relaþii se
pot rupe definitiv. Încearcã sã-þi temperezi extravaganþele
în materie de amor ºi petreceri. Bine ar fi sã-þi orientezi
energia ºi eforturile cãtre prieteni ºi protectori. Aceºtia
existã în jurul tãu, vor sã te ajute cu sfaturi ºi soluþii de
viaþã extraordinare, însã tu te faci cã nu îi observi.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

La începutul sãptãmânii se pare cã vei fi mai mult pe
drumuri. Întâlnirile ºi dialogurile cu neamurile, cu
prietenii apropiaþi vor fi frecvente ºi de folos. S-ar putea
ivi neînþelegeri în discuþii, dar se vor aplana, cu puþin
efort ºi bunãvoinþã, pentru toatã lumea. Pe de altã parte,
va fi nevoie sã-þi îndrepþi atenþia ºi spre treburile
gospodãreºti pe 18 ºi pe 19 martie. Sunt probabile
discuþii aprinse cu membrii familiei ºi tot felul de surprize
în ceea ce priveºte spaþiul locativ ºi relaþiile cu neamurile.
Membrii familiei te pot provoca la discuþii pe seama
veniturilor tale ºi a implicãrii tale financiare în susþinerea
familiei ºi a casei. Sfârºitul sãptãmânii aduce distracþii
ºi aventuri alãturi de cei dragi. Combativitatea, graba ºi
superficialitatea îºi vor spune cuvântul în plan amoros.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Chestiunile financiare îþi deschid sãptãmâna. S-ar
putea sã primeºti cadouri, recompense mãrunte, dar
suficiente cât sã te bucure. Energia vitalã va fi la cote
scãzute, aºa încât dozeazã-þi eforturile ºi odihneºte-te
mai mult. Se contureazã debutul unei etape de câºtig
din munca desfãºuratã la locul de muncã. Zilele de 18
ºi de 19 martie te-ar putea pune pe drumuri. Este vorba
de mici cãlãtorii sau excursii. Întâlnirile ºi dialogurile
cu neamurile ºi cu prietenii apropiaþi pot fi frecvente.
Existã nemulþumiri în acest segment de viaþã, iar
discordia pândeºte din umbrã totul sunt posibil surprize
din partea celor apropiaþi. La finalul sãptãmânii, fii
alãturi de familie ºi de problemele ei, vei fi neovit sã
te implici mai mult în soluþionarea treburilor
gospodãreºti.

(18 - 24 martie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de

Vãduva Cristian  cu domiciliul în satul
Groserea, comuna Aninoasa, judeþul Gorj, ce
intenþioneazã sã solicite la Administraþia
Bazinalã de Apã Banat, aviz de amplasament/
aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea
proiectului Construire locuinþã D+P+1E,
împrejmuire,  acces la DN 57, bazin
vidanjabil etanº ºi apãrare de mal, comuna
Dubova, zona Din Islaz, CF nr. 50052, 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 08.03.2021.

Beneficiar,

Potrivit datelor furnizate de agenþii
economici privind locurile de muncã vacante, în
evidenþele Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea
Forþei de Muncã (ANOFM), sunt disponibile
11.515 locuri de muncã la nivel naþional.

   Cele mai multe locuri de muncã sunt oferite
pentru: muncitor necalificat la asamblarea ºi
montarea pieselor (969); operator confecþioner
industrial îmbrãcaminte din þesãturi, tricotaje,
materiale sintetice (448); lucrãtor comercial
(429); muncitor necalificat la demolarea
clãdirilor, cãptuºeli zidãrie, plãci mozaic, faianþã,
gresie, parchet (380); ºofer autocamion/maºinã
de mare tonaj (311); vânzãtor (293); agent de
securitate (270); manipulant mãrfuri (265);
sudor(239); lãcãtuº mecanic, muncitor
necalificat în industria confecþiilor (198).

   Din cele 11.515 locuri de muncã vacante
declarate de angajatori la agenþiile pentru
ocuparea forþei de muncã, 823 sunt destinate
persoanelor cu studii superioare (programator,
inginer mecanic, manager proiect, consilier/
expert/inspector/economist etc.), 2.477 pentru
persoanele cu studii liceale sau postliceale
(lucrãtor comercial, agent de vânzãri, agent de
securitate, funcþionar informaþii clienþi, cofetar
etc.), 3.597 pentru persoanele cu studii
profesionale (operator confecþioner industrial
îmbrãcãminte din þesãturi, tâmplar universal,
lucrãtor comercial, sudor, lãcãtuº mecanic,
dulgher, confecþioner-asamblor articole din textile
etc.), restul locurilor de muncã 4.618 fiind
destinate persoanelor fãrã studii sau cu studii
primare/gimnaziale (muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor, agent securitate,
manipulant mãrfuri, muncitor necalificat la
demolarea clãdirilor, muncitor necalificat la
ambalarea produselor solide ºi semisolide etc.).

Oferta locurilor de muncã vacante la nivel
naþional este actualizatã, în timp real, pe site-ul

Locuri de muncã vacante la nivel naþional ºi în reþeaua EURES
11.515 locuri de muncã vacante la nivel naþional

ANOFM ºi poate fi accesatã în secþiunea Locuri
de Muncã Vacante.

419 locuri de muncã vacante în Spaþiul
Economic European

   Angajatorii din Spaþiul Economic European
oferã, prin intermediul reþelei EURES România,
419 locuri de muncã vacante, dupã cum
urmeazã:

Danemarca - 310 locuri de muncã pentru:
lucrãtori în agriculturã, specialist IT;

Norvegia – 58 locuri de muncã pentru:
medic, mãcelar, dezosator, ghid (stagiar) pentru
caiac, mecanic echipamente agricole, mecanic
semiremorcã, mecanic auto, vopsitor auto,
tinichigiu auto, zidar/faianþar;

Suedia - 20 locuri de muncã pentru:
culegãtor cãpºuni;

Irlanda - 11 locuri de muncã pentru: asistent
medical, medic de familie;

Malta - 5 locuri de muncã pentru: mecanic
naval;

Polonia - 5 locuri de muncã pentru: dulgher,
zidar, fierar betonist;

Germania - 4 locuri de muncã pentru: ºofer
de camion;

Finlanda - 4 locuri de muncã pentru: apicultor,
tinichigiu, operator-procesator de miere;

Belgia - 2 locuri de muncã pentru: leader în
domeniul angajament clienþi (coordonator
compartiment).

   Persoanele interesate sã ocupe un loc de
muncã Spaþiul Economic European pot consulta
ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

   Persoanele interesate sã ocupe un loc de
muncã se pot adresa agenþiilor teritoriale pentru
ocuparea forþei de muncã de domiciliu sau de
reºedinþã ale cãror date de contact se aflã pe
site-ul www.anofm.ro.

Serviciul Comunicare ºi Secretariatul
Consiliului de Administraþie

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare

  Negrea Mihai ºi Negrea Corina-Elena,
titular al proiectului „desfiinþare corp C1 ºi
construire imobil P+1 (service auto,
spãlãtorie auto, vulcanizare ºi birouri)”
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „desfiinþare corp
C1 ºi construire imobil P+1 (service auto,
spãlãtorie auto, vulcanizare ºi birouri)”,
propus a fi amplasat în judeþul Mehedinþi,
oraº Vânju-Mare, str. Dr. Victor Gomoiu,
nr. 33.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi
din municipiul Drobeta Turnu Severin, str.
Bãile Romane, nr. 3, în zilele de luni pânã joi
între orele 800-1630, vinerea între orele 800-1400

ºi la urmãtoarea adresã de internet:
www.apmmh.anpm.ro.

Publicul  interesat  poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de zece zile de la
data publicãrii anunþului pe pagina de
internet a APM Mehedinþi.



sportOBIECTIV mehedinþean 18 - 24.03.2021 pag. 15

La doar 23 de ani, Adrian
Munteanu poate deveni, la varã,
primul cârmaci originar din Orºova
care participã la Jocurile Olimpice, în
proba de canotaj. Fostul junior de la
CSS Orºova, legitimat în prezent la
CS Dinamo Bucureºti, va avea etapa
de calificare în luna mai, când este
programatã Regata Internaþionalã de
la Lucerna (Elveþia). Pânã atunci,
orºoveanul va participa la

Campionatul European de Canotaj
pentru Seniori, din perioada 9-11
aprilie, la Varese, în Italia. Adrian
Munteanu este cârmaci în barca de
8+1, alãturi de alþi 4 foºti juniori de la
CSS Orºova, originari însã din zona
Moldovei: Florin Lehaci (CS
Dinamo), Constantin Radu (CS
Dinamo), Sergiu Bejan (CS Dinamo)
ºi Vlad Aicoboae (CS Dinamo). Din
ambarcaþiune mai fac parte: Ciprian
Huc (CSA Steaua), Constantin Adam
(CSA Steaua), Florin Arteni (CSM
Suceava) ºi Alexandru Chioseaua
(CSM Dunãrea Cãlãraºi). “Obiectivul
nostru pentru acest an este aurul la
Europenele din Italia. O medalie nu
ne asigurã însã calificarea la Jocurile
Olimpice din varã, de la Tokyo, ci
trebuie sã ne clasãm în primele 2
locuri la regata de calificare, din
Elveþia. Îmi doresc enorm sã particip
la Olimpiadã ºi, apoi, sã urcãm pe
podium în Japonia. Sincer, nu ºtiu
dacã s-a mai calificat vreodatã vreun
orºovean la Olimpiadã, la Canotaj.
Acum 2 ani, noi, barca de 8+1, am
luat argintul la Europene”, a declarat
Adrian Munteanu.
   Orºoveanul de 1,69 m a explicat ºi
cum a ajuns la canotaj, sport pe care
orºovenii ºi mehedinþenii în general,
evitã sã-l practice, din cauza
programului destul de riguros de

Orºoveanul Munteanu, cu gândul la JO de la Tokyo

Dupã turul modest din
toamna trecutã, din Liga 2 la fotbal
feminin, ACS Atletic Drobeta,
singura echipã din Mehedinþi care
participã în ligile naþionale de
seniori, priveºte cu optimism partea
a doua a sezonului. În primul meci
din 2021, severinencele joacã,
duminicã, de la ora 15:00, pe teren
propriu (Stadionul Termo), cu liderul

Start de retur, pentru fetele lui Ispas

Olimpia Universitatea Cluj II. Dacã
ardelencele au punctaj maxim în
Grupa 2 din Liga 2, oltencele n-au
marcat nici mãcar un gol în cele 3
partide din tur, fiind pe ultimul loc,
cu golaveraj 0-35! Chiar ºi în aceste
condiþii, antrenorul severinean
Daniel Ispas sperã într-o replicã
bunã a fetelor sale, duminicã. “Din
pãcate, turul a fost unul modest. Am

pregãtire: “Prima datã, eu am practicat
taekwondo, la CS Dinamo Orºova, la
domnul Delly Novãcescu. E un sport
de contact, dar apoi am avut o
problemã medicalã ºi a trebuit sã
renunþ, dupã 6 ani. În clasa a VIII-a,
diriginta mea Ana Niþoiu a zis cã ar fi
bine sã merg la canotaj, fiindcã m-aº
plia perfect, þinând cont de fizicul meu
mai micuþ. De la 14 ani practic acest
sport. Am început cu soþii Cristi ºi

Mariana Maliº. Nu am vrut sã
merg la fotbal, fiindcã nu-mi
place acest sport. Am plecat de
la Orºova când am încheiat
junioratul, deoarece acolo nu
existã secþii de seniori. Din
pãcate, orºovenii nu prea vin
la canotaj. Tinerii, în general
nu mai fac sport. La CSS
Orºova, maoritatea juniorilor
sunt din zona Moldovei”.

Adrian Munteanu a explicat
ºi care este rolul cârmaciului
la canotaj: “Deºi lumea poate

zice cã meritele aparþin de fapt doar
celor care vâslesc, cârmaciul are un
rol esenþial. E un fel de antrenorul din
barcã. Pe lângã faptul cã trebuie sã
coordonez ca sã menþin barca drept
între culoare, trebuie sã-i ºi încurajez
pe bãieþi, sã îi fac pe toþi 8 sã fie un
întreg, sã acþioneze în acelaºi timp ºi

 Mircea  Oglindoiu

acelaºi fel. Comenzile sunt
foarte importante”.
   Munteanu se pregãteºte de
mai bine de 3 luni în Italia,
departe de familie, alãturi de
antrenorul lotului naþional
Antonio Colanovici, originar din
Napoli. “Din 7 decembrie ne
antrenãm în Italia, la Piediluco
ºi Terni. Aºa e viaþa de sportiv:
cere multe sacrificii. Nu mi-am
mai vãzut familia de luni bune,
nu am fãcut Sãrbãtorile de Iarnã
împreunã, dar nu mã plâng,
fiindcã iubesc ceea ce fac. Mai am
un frate, de 15 ani, care doar ce s-a
apucat de canotaj. El nu e ca mine
cârmaci, nu strigã, ci trage la vâsle”,
a explicat Munteanu.
   Jocurile Olimpice de la Tokio vor
avea loc în perioada 23 iulie – 8
august. Ar fi trebuit sã se þinã în 2020,
dar au fost amânate din cauza
izbucnirii pandemiei Covid_19.
   Deºi a dat numeroºi campioni
mondiali ºi olimpici la canotaj, CSS
Orºova a avut, în istoria de 5 decenii,
un singur sportiv originar din
Mehedinþi, medaliat olimpic. Este
vorba deste Iulicã Ruican, nãscut în
comuna mehedinþeanã Cujmir,
medaliat cu aur ºi argint la JO de la
Barcelona 1992. Originarã din

localitatea Corlãþeni, judeþul
Botoºani, fosta junioarã de la CSS
(Marinã/Dierna) Orºova, Marioara
Ciobanu (Popescu) a luat aurul la
JO de la Los Angeles 1984 la dublu
vâsle, alãturi de Elisabeta Lipã,
actuala preºedintã a Federaþiei
Române de Canotaj, ºi la Atlanta
1996, în ambarcaþiunea de 8+1. În
2000, la Sidney, fosta junioarã de
la Orºova, selectatã de Maliº,
Maria Magdalena Dumitrache
(originarã din Târgoviºte) lua
aurul. În 2004, la Atena ºi 2008 la
Beijing, Ioana Papuc (originarã din
Cîmpulung Moldovenesc,
Suceava) era ultima fostã junioarã
de la Orºova care lua medalii la
canotaj, aur, respectiv bronz.

avut ºi probleme la nivelul lotului,
de Covid, ºi am jucat cu multe
junioare. De altfel, în lotul nostru,
mai avem acum doar 2 senioare, de
21 ºi 23 ani, pe Sorescu ºi Ioniþã.
Ultima, nu poate juca nici duminicã,
fiind contact la o colegã de facultate,
depistatã pozitiv la test. Restul
componentelor lotului au între 14 ºi
18 ani! Practic, noi pregãtim echipa
pentru sezonul viitor, deoarece în
acest sezon nu mai retrogradeazã
nicio echipã în Liga 3.
   Cu Olimpia Cluj, care e echipa-
satelit a clubului din Liga 1, va fi foarte
dificil, dar sperãm într-o replicã bunã
”, a explicat Ispas.  Miercurea viitoare,
echipa sa debuteazã ºi în Cupa
României. De la ora 15:00, pe
Stadionul Termo, ACS Atletic Drobeta
întâlneºte echipa de Liga IACS Banat
Girls Reºiþa, în ºaisprezemile de
finalã ale competiþiei.
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei
cetitori de Obiectiv, cum o mai duceþi,
care mai e viaþa dumneavoastrã. Cã
a lu Sucã e la fel, ãsta e ãl mai
constant, la el nu sã schimbã decât
timpu’ probabel. Auzi, pãnã ºi timpu’
e probabel la el.

Pã ce grijã are Sucã, în afarã de
stat la taclale cu al lu Zbanghiu ºi
cu al lu Urâtu, de o þine pe a lu
Pecingine, din capu’ oraºului. El e
bine sãnãtos, ceea ce vã doresc ºi
dumnevoastrã. Da sã trecem la ale
noastre, cã la cum merge treaba,
mai avem de aºteptat.

Mã nepoate, nea Pavel prefectu’,
mare vorbãreþ în campanie, nu prea
mai are activitate se pare. Sã
plictiseºte probabel, altfel nu sã
explicã lispa de pe reþelele sociale,
‘mnealui care comunica mai tot ce
sã întâmpla ºi ce nu pin judeþ, pe

 nea Mãrin

Sucã ºi tãcerea lu nea Pavel, obosala lu ãla micu,
pauza lu tanti Firu ºi bateriile lu nea Folescu

te miri unde, mergea în controale,
verifica linia la bordurile de pe
Bulevard, sã bãga în samã cu toatã
lumea, acuma e plictisit probabel.
O fi obosit di la atâta muncã ºi s-a

pus la odihnã. Cã dacã
are guvern, merge
treaba di la sine, leafa
la fel, unde mai pui cã
nici foncþia nu e de ici,
de colea.

Bine, nici colegu
‘mnealui, din primãrie
nu dã din coate prea
tare. Pã da, e ãla micu
aproape invizibil, sã
pare cã nu prea mai are
nici el mare lucru de
fãcut, a mai ascuþit vreo
douã creioane de
sãptãmâna trecutã,
probabel, unde mai pui
cã a mai aranjat vreo
douã coli ºi a pus ºi un
pix deasupra, sã nu sã
usuce pasta. Bine, când
mai gãseºte vreun

proiect, ceva, pi la alte primãrii,
mai dã un print la imprimantã, sã
sã audã cã lucreazã, cã are
activitate ºi pune documentul la
pãstrare. Cã nu sã ºtie când e
nevoie sã vinã cu o iniþiativã, ceva,
mãcar sã ºtie de unde s-o ia.

Între timp, luã ºi tanti Firu o
pauzã, binemeritatã. Dupã alta. Pã
da, tanti Stela dupã ce votã bugetul
luã o pauzã mai lungã, sã plictisi
probabel de atâta ridicat mâna ºi
zisã cã ajunge pe anu ãsta.

Zisã a lu Fleaºcã, cã la aºa trai
ar fi vrut ºi ‘mneaei în Parlament,
da mãcar ar fi venit pãnã acuma
cu ceva iniþiat ive pentru
Mehedinþi. Cã la Strehaia dai în
gropi, la Vânju Mare e dezastru,
nici Orºova nu sã sâmte prea bine,
norocu e cã pi la ªimian trece un
drum naþional, cã altfel ºi pe acolo
sã puneau porumbi.

Mã nepoate, acuma io nu zic, da
nea Mazilu pare ãl mai mare activist
în Parlament, dacã e sã ne luãm
dupã activitatea socialã, nu trece zi

sã nu presteze online, zici
cã e bãgat în prizã ºi în
pauzã stã pe acumulatori.
Când nu distribuie postãrile
di la ºefii de partid, preia
frâiele ºi sã ia de miniºtrii
în foncþie. Bine, cã îl
ocoleºte pe nea Virgil e altã
poveste, nescrisã da ºtiutã.
Zici cã-i e fricã sã nu-i taie
gazu, ori corentu, altfel nu
ezicstã explicaþie.

Bine, cã în rest  sã
respinsãrã la votarea
bugetului toate amenada-
mentele depuse de
parlamentari i PSD de

Mehedinþi nu mai e o noutate, mai
ales cã nea Folescu îºi rãci gura
de pomanã pi la tribunã. Da ºi-o
încãlzi mai târziu, aºa cã nu-i bai,
leafa merge, imunitatea curge, trai
pe vãtrai. Aia e, mã fraþilor, dupã
faptã ºi rãsplatã, cum spunea al
bãtrân al lu al bãtrân.

Mã fraþilor, da sã ne ‘ntoarcem
la nea Cristinel Pavel ºi sã-i
atragem atenþia cã nu-i în regulã
ca nou’ sãu coleg sã vorbeascã
de penali ºi sã strige “hoþii” pin
Prefectura Mehedinþi ,  ca pe
tarlaua USR-ului, cã apelãm la
memoria dosarelor soluþionate.
Cã nea prefectu’  sã  mai
hârjoneºte cu preºedintele de
judeþ la ieºirea de la câte o
întâlnire oficialã, mai treacã
meargã, da nea suptprefectu’ sã
nu sã joace cu funia unde nu
trebe. Sã ºtie!

Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


