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pag. 2Este motto-ul  care
a stat la baza acþiunii
informativ-educative

desfãºuratã joi, 30
septembrie a.c., de  cãtre
jandarmii mehedinþeni, în

zona Complex Licee
din municipiul

Drobeta Turnu Severin.
   Pentru prevenirea ºi

limitarea îmbolnãvirilor cu
virusul SARS - Cov-2,

jandarmii au informat elevii
cu privire la necesitatea

respectãrii mãsurilor
dispuse de autoritãþi,
respectarea regulilor

sanitare, importanþa purtãrii
mãºtilor de protecþie. De

asemenea, elevii au primit
recomandãri referitoare la

limitarea contactului cu alte
persoane, evitarea zonelor

aglomerate, pãstrarea
distanþei fizice faþã de alte

persoane, astfel încât
incidenþa cazurilor de

infectare sã scadã.

Împreunã pentru siguranþa elevilor!
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Creºterea conºtientizãrii ºi îmbunãtãþirea metodelor de lucru

ale actorilor implicaþi în lupta împotriva fraudei cu achiziþii
intracomunitare care afecteazã bugetul UE”
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Secþia ‹ARTE› a
Centrului

Cultural “Nichita
Stãnescu”, la
început de an

Prostia, golãnia
ºi obedienþa,

bolile cronice ale
administraþiei

române

ªi dacã ISU
închide 80% din
spitale ºi ºcoli?

Sindromul
Iohannis trebuie
eradicat urgent
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Tema de concurs
pentru Premiile
UZPR - 2021:
„Pandemie ºi
Patriotism”
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S-au înecat în
prelungiri, la

malul Gilortului

Toþi marii artiºti ai oraºului Drobeta Turnu
Severin, ai judeþului, numele mari pe care
acum le vedem pe scenele  naþionale, sunt

sau au fost cursanþii noºtrii, ai Secþiei “Arte”
a Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”, iar
aceste lucruri, fiecare performanþã, fiecare
reuºitã, ne umple sufletele de bucurie”.
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„Este indispensabil sã existe mãsuri
concrete ºi neîntârziate pentru a stopa o
crizã de care guvernanþii nu sunt interesaþi.
Energia electricã ºi gazele naturale sunt
indispensabile pentru orice consumator,
iar scumpirile pot avea un impact devastator
asupra nivelului de trai. Dragii mei, este
necesar sã ne unim pentru a strânge cât
mai rapid semnãturi în vederea dezbaterii
rapide a acestui proiect de lege vital pentru
viitorul þãrii noastre!”, este apelul lansat
de senatorul Liviu Mazilu.

În cadrul unei conferinþe de presã,
senatorul Liviu Mazilu a declarat cã PSD a
depus un proiect de lege prin care se impune
plafonarea pentru un termen de 6 luni a
preþurilor la energie ºi gaze ºi cã sperã ca
românii sã nu aibã un ºoc când vor primi în
aceastã iarnã noile facturi. Totodatã,
demersul lansat de Liviu Mazilu are ºi
menirea de a convinge parlamentarii PNL
de Mehedinþi sã voteze ºi ei proiectul PSD
pentru cã este vorba de ajutorarea cetãþenilor
din Mehedinþi care le-au acordat votul.

Senatorul Liviu Mazilu l-a atacat pe
ministrul Energiei, Virgil Popescu, despre

PSD a demarat campania de strângere
de semnãturi pentru plafonarea preþurilor

la energie ºi gaze
Senatorul PSD Liviu Mazilu a lansat,
în Mehedinþi, campania de
strângere de semnãturi pentru
plafonarea preþurilor la energie
electricã ºi gaze, dar ºi
compensarea unor scumpiri care
au fost operate de furnizori. PSD
considerã cã acest proiect este
foarte important ºi vine în sprijinul
oamenilor afectaþi de actuala situaþie.

Spuneam încã de acum douã
sãptãmâni, când era în joc ºefia
partidului liberal, cã stimabilul
premier Florin Cîþu nu are
anvergura unui lider politic
autentic, cã e o pãlãrie prea mare
pentru el sã gestioneze o situaþie
politicã devenitã, prin ieºirea USR
din arcul guvernãrii, complicatã,
prea complicatã. Degeaba a ajuns
liderul PNL, acest lucru fiind
posibil doar graþie funcþiei de
prim-ministru ºi promisiunilor
aferente. Tot jucându-se de-a Superman ºi tot învârtindu-se pe lângã
cuºca marelui urs de la Cotroceni nu a realizat cã i se pregãteºte
ceva. Iar când a realizat cum stã treaba, nu a reuºit decât o prestigitaþie
retoricã în Parlament, ºi cu asta basta.

Din cauza lui Cîþu liberalii riscã acum sã ajungã în sondaje cam unde
era AUR la începuturi. Fãrã Orban, cu un partid scindat, cu o guvernare
care i se scurge printre degete de la zi la zi, Florin Cîþu asistã neputincios
la ruinarea oricãrui proiect de continuitate liberalã la cârma þãrii. A fost
ajutat sã se ducã cu vitezã spre prãpastie de tãtucu Klaus, care nu doar
cã abia vorbeºte, cu pauze enervante ºi accente comice, dar încurcã rãu
lucrurile când se amestecã prea mult în treburile liberale.

Sigur, PNL l-a inventat pe Klaus Johannis, cu Blaga ºi Orban
în frunte. Din pãcate nu a fost o alegere prea grozavã, dar nici nu
prea aveau de ales. Cum a stat impasibil Johannis la ieºirea USR
de la guvernare? Nu ºtia cã e posibil un scenariu în care premierul
sãu de casã sã fie doborât de prima rafala de vândt stârnitã în
Parlament de vreo moþiune de cenzurã?

PNL e acum într-o poziþie ingratã ºi din cauza lui Johannis, nu
doar a felului... aerian de a face politicã a lui Florin Cîþu.

E adevãrat cã nici atitudinea foºtilor coechipieri de la USR nu a
fost prea onorabilã. Sã te aliezi imediat cu AUR ºi PSD, dupã ce în
urmã cu câteva luni erai cu degetele în borcanul de miere al puterii
ºi jucai rolul partenerului serios... E o chestiune de principii, pânã
la urmã. USR a dovedit un oportunism grosier, indiferent de
argumentele aduse în joc. Pânã la urmã liberalii au fost prietenii ºi
partenerii lor de luptã, ani ºi ani, împotriva PSD. Cum aºa, hodoronc-
tronc, treci peste aceastã experienþã comunã? Tot timpul de acum
înainte li se va reproºa aceastã manevrã oportunistã, de partid
frustrat, ºi nu vor capitaliza la încredere nimic. Pe termen lung nu
liberalii pierd, ci USR, tocmai din acest motiv.

Acum, cã premierul Cîþu e deja istorie, urmeazã din partea lui
Johannis o tergiversare cât se poate, o tragere de timp pentru a se
intra în niºte prelungiri care nu ºtim ce mai pot rezolva, realmente.
Rãu e cã peste tot acest balamuc politic se aºterne grozãvia de
covid, cu cohorta ei de salvãri, spitale, bolnavi ºi decese.

Sã ne rugãm bunului Dumnezeu sã ne apere ºi sã ne ajute!

Balamucul politic de la noi

care a spus cã nu se aºteaptã de la el sã
semneze aceastã petiþie pentru cã
dumnealui ar sprijini interesele marilor
corporaþii, dar are mari aºteptãri de la
ceilalþi doi parlamentari PNL, senatorul

Stela Firu ºi deputatul Dumitru Mãrculescu,
care trebuie sã îºi aducã aminte cã vin din
rândul mehedinþenilor, au fost votaþi de
aceºtia ºi sunt datori sã îi reprezinte.

„Nu îmi fac iluzii cã unul dintre
parlamentarii PNL de Mehedinþi, Virgil
Popescu, va susþine acest proiect! A ºi
declarat public cã are în vedere alte mãsuri,
paleative din punctul meu de vedere, fãrã
efect asupra buzunarului populaþiei, nu mã
aºtept la domnul Popescu care, e evident
pentru toatã lumea, susþine interesele
marilor corporaþii ºi nu ale românilor de
rând. Sper totuºi cã ceilalþi doi parlamentari
de Mehedinþi ai PNL vor avea
discernãmântul ºi personalitatea de a se
detaºa de pãrerea domnului Virgil Popescu
ºi îºi vor aduce aminte cã sunt votaþi de
cetãþeni ºi cã va fi dificil sã mai dea ochii
cu cetãþenii, dupã aceastã iarnã”, a declarat
Liviu Mazilu, care a semnat chiar la finele
declaraþiei petiþia lansatã de cãtre PSD.

Petiþia lansatã de PSD poate fi semnatã ºi
online ºi poate fi gãsitã foarte uºor pe site-ul
oficial al Partidului Social Democrat
(www.psd.ro).

 Romeo Crîºmaru
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Pe ordinea de zi a ºedinþei
ordinare a Consiliului Local Drobeta
Turnu Severin, din data de 30
septembrie 2021, municipalitatea a
fãcut un gest de onoare ºi respect
faþã de doi dintre cei mai neobosiþi
ºi respectaþi severineni, care din
pãcate au trecut în nefiinþã. Preotul
Adrian-Claudiu Cãpitãnescu -
parohul Bisericii „Sfântul Ioan Gurã
de Aur” din Severin ºi artistul plastic
Constantin Plãviþu au fost declaraþi,
prin votul unanim al consilierilor
locali, cetãþeni de onoare post-
mortem ai urbei noastre.

Cei doi au trecut în nefiinþã, dar
amintirea lor a rãmas vie în
memoria severinenilor, datoritã
personalitãþii lor marcante ºi a

Fotbalul mehedinþean, greu
încercat de criza din ultimii ani,
primeºte un ajutor financiar
substanþial din partea Consiliului
Judeþean Mehedinþi. La iniþiativa
preºedintelui CJ Mehedinþi, Aladin
Georgescu, Consiliul Judeþean a
alocat Asociaþiei Judeþene de Fotbal
suma de 102.350 de lei, bani care vor
fi folosiþi pentru cheltuielile legate de
arbitraj ºi observare, pe care fiecare

Preotul ADRIAN CÃPITÃNESCU ºi artistul plastic CONSTANTIN
PLÃVIÞU, cetãþeni de onoare post-mortem ai Severinului

La iniþiativa primarului Marius Screciu, douã figuri marcante ale
municipiului nostru au fost declarate cetãþeni de onoare ai

Severinului. Din pãcate, cei doi oameni deosebiþi nu mai sunt
printre noi, aºa cã titlul a fost atribuit post-mortem. Este vorba

de preotul Adrian - Claudiu Cãpitãnescu ºi
artistul plastic Constantin Plãviþu.

eforturilor fãcute pentru culturã,
societate ºi pentru ajutorarea
semenilor noºtri loviþi de soartã.
Preotul Adrian Cãpitãnescu,
decedat anut trecut, din cauza
COVID-19, era unul dintre cei mai
sufletiºti ºi neobosiþi slujitori ai
Domnului, care ºi-a dedicat viaþa
ºi profesia, cu o pasiune rar
întâlnitã ajutorãrii oamenilor. A
construit o bisericã minunatã, a
fost alãturi de enoriaºi ºi i-a
învãluit cu dragoste pãrinteascã,
pãstorindu-i cu dragoste de
Dumnezeu ºi de oameni. A folosit
munca de voluntariat în mod
neobosit ºi s-a dãruit cu pasiune
pentru a-i ajuta pe cei necãjiþi ºi cu
sufletele pierdute.

Artistul plastic Constantin Plãviþu a
fost unul dintre cei mai mari artiºti ai
acestor meleaguri ºi a lãsat
umanitãþii o operã vastã ºi
inestimabilã, multe dintre colecþiile
sale fiind donate Severinului ºi
putând fi admirate la Muzeul Porþilor
de Fier sau la Palatul Culturii.

Diplomele de cetãþeni de onoare
au fost înmânate de primarul
Marius Screciu, soþiilor celor
douã personalitãþi locale.

„Constantin Plãviþu ºi-a consacrat
multã atenþie ºi timp carierei de artist,
fiind mereu în cãutarea unei expresii
artistice moderne. În ultima perioadã,
simbolurile sale personale erau

într-o continuã transcendenþã cãtre
cele universale. Ne bucurãm cã
Palatul Cultural are deja o salã care
îi poartã numele, iar Muzeul Porþile
de Fier gãzduieºte o importantã
donaþie de peste 100 de lucrãri ale
celui care a fost artistul Constantin
Plãviþu”, a declarat soþia marelui
artist dispãrut.

„Mulþumesc din suflet domnului
primar ºi consilierilor locali, sunt
emoþionatã ºi nu pot sã vã spun
decât cã nici eu nu aº fi vrut sã fiu
aici singurã fãrã soþul meu”, a
spus, la rândul sãu doamna
Cãpitãnescu.

Consiliul Judeþean ajutã
fotbalul mehedinþean

Consiliul Judeþean Mehedinþi sprijinã fotbalul mehedinþean. La
iniþiativa preºedintelui Aladin Georgescu, Asociaþia Judeþeanã
de Fotbal a primit din partea Consiliului Judeþean peste
102.000 de lei pentru plata cheltuielilor de arbitraj ºi observare
ale celor 18 echipe de fotbal înscrise în Liga a 4-a ºi Liga a 5-
a. De asemenea, echipele de fotbal vor fi ajutate cu câte un
rând de echipament sportiv ºi cu materiale sportive.

dintre cele 12 echipe
înscrise în competiþie
trebuie sã le plãteascã la
meciurile oficiale.

„Campionatul judeþean
de fotbal a început cu 18
echipe - 12 echipe în Liga a 4-a ºi 6
echipe Liga a 5-a. Cele 18 echipe de
fotbal vor juca tur ºi retur. Consiliul
Judeþean Mehedinþi ºi preºedintele
Aladin Georgescu, cãruia îi

mulþumesc în mod deosebit, s-au
implicat în susþinerea financiarã a
fotbalului mehedinþean. Concret,
echipele de fotbal vor primi banii
necesari pentru cheltuielile de arbitraj

ºi observare aferente celor douã serii,
pentru întreg sezonul. Este vorba de
suma de 102.350 de lei.  Mulþumim
Consiliului Judeþean Mehedinþi

 Continuare în pag. 6

 Romeo Crîºmaru
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Duminicã, 3 octombrie 2021, a
fost o zi care va rãmâne marcatã
pentru totdeauna în inimile
credincioºilor mehedinþeni din
localitatea Gura Motrului. A fost
sfinþitã biserica satului de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
episcopul Severinului ºi Strehaiei.

Dis de dimineaþã, cu mic cu
mare, credincioºii din localitatea
Gura Motrului ºi din localitãþile
învecinate au venit la noua bisericã
din sat pentru a lua parte la slujba
de sfinþire a acesteia, de cãtre un
ales sobor sub protia Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim Episcopul
Severinului ºi Strehaiei.

Slujba de sfinþire a bisericii a
început în jurul orei 8 cu sfinþirea
exteriorului bisericii, târnosirea
sfintei mese ºi sfânta Liturghie a
Sfântului Ioan Gurã de Aur oficiatã
în curtea sfântului locaº de un ales
sobor de preoþi ºi diaconi în frunte
cu Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei.

Din soborul de preoþi ºi diaconi
au fãcut parte pe lângã pãrintele
Adrian-Antonie Olarean - consilier
administrativ al Episcopiei
Severinului, pãrintele Cristian
Costinel Meriºanu, fost preot paroh

Sfinþirea bisericii din satul Gura Motrului
al acestei parohii ºi pãrinþi
foºti colegi de facultate ai
pãrintelui paroh Nicolae
Laurenþiu Drãghici, dar ºi
preoþi din parohiile
învecinate.

În cuvântul de învãþãturã
de la finalul Sfintei Liturghii
Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim le-a vorbit celor
prezenþi despre faptul cã
prin acest sat „a trecut
Sfântul Nicodim de la
Tismana acum peste 600
de ani când a ctitorit
mãnãstirea Gura Motrului
ce se aflã în imediata apropiere a
satului, ºi iatã cã de acum pe
urmele Sfântului Nicodim a fost
sfinþit încã un altar de jertfã”.

La final Ierarhul mehedinþean a
acordat trei gramate de cinstire celor
care au sprijinit lucrãrile la aceastã
bisericã, iar pãrintelui paroh Nicolae
Laurenþiu Drãghici i-a acordat
rangul de iconom stavrofor, pentru
osteneala ºi purtarea de grijã la
construirea acestei biserici.

Pãrintele Paroh Nicolae Laurenþiu
Drãghici le-a vorbit celor prezenþi
despre Sfinþii ocrotitori ai acestei
biserici, dar ºi despre urmele lãsate

aici de Sfântul Nicodim acum peste
600 de ani care a trecut pe aici ºi
chiar numele acestui sat a fost dat
de Sfântul Nicodim.

Parohia Gura Motrului este
aºezatã sub purtarea de grijã a
Sfintei Parascheva care este ºi
ocrotitoarea Mãnãstirii  Gura
Motrului. Piatra de temelie a noii
biserici din Gura Motrului a fost
pusã pe data de 16 septembrie
2006, anul în care s-au împlinit 600
de ani de la trecerea la Domnul a
Sfântului Nicodim de la Tismana.
Biserica a fost aºezatã încã de la
punerea pietrei de temelie sub

purtarea de grijã a doi sfinþi români
din Dobrogea - Sfinþii Epictet ºi
Astion - iar încununarea lucrãrilor
a avut loc în anul 2021, luna
octombrie, ziua 3 cu slujba de
sfinþire dupã mai bine de 15 ani de
la punerea pietrei de temelie.
Lucrãrile au fost posibile prin
purtarea de grijã a Pãrintelui
Meriºanu Costinel, naºul pãrintelui
paroh de aici care a început lucrarea
de construcþie ºi prin grija
Pãrintelui paroh Nicolae Laurenþiu
Drãghici care a dus la finalizare
aceste lucrãri.

          Pr. Marian Alin Giginã

    Pãrintele Popa Ion s-a nãscut în
localitatea Frunzaru din judeþul Olt,
în 8 martie 1952, din pãrinþi
binecredincioºi care i-au îndrumat
paºii cãtre bisericã.
   A urmat studiile Seminarului Teologic
din Craiova ºi apoi pe cele ale Facultãþii
de Teologie din Bucureºti, iar începând
cu anul 1975 a fost pedagog la
Seminarul Teologic din Craiova.
   Aici a participat la lucrãrile de

A trecut la Domnul pãrintele Ion Popa de la Mãnãstirea Strehaia
reconstruire a clãdirii
principale a aºezãmântului de
educaþie teologicã, fiind foarte
apreciat pentru râvna cu care
s-a dedicat acestei ascultãri.
În aceastã perioadã a fost
hirotonit preot celib.
   În anul 1985, cu binecuvântarea
Preasfinþitului Damaschin
Severineanul, este numit la
parohia Miluta, satul natal al
ierarhului, unde i-a fost
încredinþatã construcþia bisericii
parohiale. Este ajutat de foºti elevi

ai seminarului, acum preoþi, precum ºi
de P. C. Preot Constantin Popescu,
directorul Seminarului Teologic, cu
materiale de construcþie ºi cu forþã de
muncã. Reuºeºte sã termine biserica, iar
rezultatele muncii sale atât pe plan liturgic
cât ºi pe plan administrativ, i-a determinat
pe Înaltpreasfinþitul Nestor ºi pe
Preasfinþitul Damaschin Severineanul sã-
l numeascã preot la Mãnãstirea Strehaia.
   Timp de câþiva ani a slujit simultan

în parohia Miluta ºi la Mãnãstirea
Strehaia. Odatã cu numirea sa la
Mãnãstirea Strehaia a reînceput aici
viaþa monahalã întreruptã de
autoritãþile comuniste prin închiderea
mãnãstirii prin decretul din 1958.
Aºezãmântul monahal este desfiinþat
în 1863, în urma secularizãrii din
timpul domnitorului Alexandru Ioan
Cuza, funcþionând ca bisericã de mir
pânã în 1958. Este reînfiinþatã în
1990, reluându-se astfel viaþa
monahalã dupã o întrerupere de 127
de ani. Între anii 1993 ºi 1994 s-a
construit un corp de chilii. Din 2007
devine mãnãstire de cãlugãriþe.
   Ajutat de elevi seminariºti ºi
studenþi, a demarat lucrãrile de
consolidare a fundaþiilor existente,
reconstuirea zidurilor ºi a câtorva
chili. Elevii ºi studenþii teologi au
ajutat viaþa mãnãstireascã ºi în latura
ei liturgicã. Slujbele erau þinute în
vechea bisericã a mãnãstirii.
   Slujitor al altarului zeci de ani se

pensioneazã în anul 2019, dar continuã
sã slujeascã pânã în urmã cu douã luni
de zile, când o boalã necruþãtoare îl
þintuieºte la pat, iar pe data de 2
octombrie 2021, trece la Domnul.
   Prezent în mijlocul comunitãþii
strehãiene, apreciat de credincioºi,
pãrintele a avut tot timpul cuvânt de
învãþãturã, de mângâiere ºi uneori de
dojanã duhovniceascã faþã de cei care
cãlcau pragul Sfintei Mãnãstiri ºi suntem
convinºi cã memoria pãrintelui va dãinui
în continuare în inimile credincioºilor, iar
rugãciunile fiilor duhovniceºti se vor
îndrepta permanent cãtre Dumnezeu
pentru aºezarea în rândurile drepþilor.

Slujba înmormântãrii a avut loc
luni, 4 octombrie, începând cu
orele 11.00, în incinta Mãnãstirii
Strehaia ºi a fost sãvârºitã de
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei.
   Dumnezeu sã îl odihneascã ºi cu
drepþii sã îl numere!

Pr. Cosmin-Eftimie Necºoiu
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    „Guvernul PNL al României a uitat de problemele românilor, ocupaþi fiind cu campania lor internã.
Rectificarea bugetarã s-a fãcut cu mare întârziere, iar administraþiile locale din toatã þara au mult de
suferit. La noi în Mehedinþi, Guvernul nu a alocat niciun leu pentru capitolul care asigurã plata
salariilor personalului neclerical. De asemenea, avem probleme ºi la plata salariilor pe ultimele trei
luni ale anului, tot datoritã acestui guvern, cel mai probabil obosit de luptele lor interne ºi de propriile
lor interese. În cadrul ºedinþei ordinare a Consiliului Judeþean Mehedinþi s-a fãcut o rectificare
bugetarã prin care s-a rezolvat problema plãþii salariilor personalului neclerical din judeþul Mehedinþi,
pentru luna septembrie. Situaþia financiarã a Consiliului Judeþean nu este deloc fericitã, dar asta nu
ne-a împiedicat sã alocãm suma de 130.000 de lei din bugetul propriu pentru completarea sumelor
destinate salariilor personalului neclerical pentru luna septembrie. Este vorba despre 282 posturi
aprobate, pentru care banii alocaþi la începutul anului de cãtre Guvern au fost insuficienþi. Consiliul
Judeþean este ºi va fi mereu alãturi de mehedinþeni!”, a precizat vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Ramona Cupã, pe contul sãu de socializare.

Secþia “Arte” din municipiul Drobeta Turnu
Severin a Centrului Cultural “Nichita Stãnescu” are
specializãri la urmãtoarele discipline: vioarã - 5
ani; chitarã - 3 ani; canto (popular, clasic, muzicã
uºoarã) - 3 ani; orgã electronicã - 3 ani, teatru - 2
ani; dans modern - 3 ani.
- Canto - Prof. Doina Durdan; Prof. Gina
Ispãºoiu;
- Vioarã - Prof. Octavian Durdan;
- Orgã Electronicã - Prof. Mihai Petriºor;
- Pian - Prof. Mirel Dragu;
- Chitarã - Prof. Dan Fleancu
- Dans - Prof. Lavinia Tudorache;
- Teatru - Prof. Constantin Bãdeþ;
- Chitarã - Prof. Liviu Nanciu
   De-a lungul timpului Secþia “Arte” a Centrului
Cultural, “Nichita Stãnescu” a demonstrat

Secþia ‹ARTE› a Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”, la început de an

RAMONA CUPÃ: „DACÃ GUVERNUL ROMÂNIEI I-A UITAT PE MEHEDINÞENI,
CONSILIUL JUDEÞEAN A FÃCUT EFORTURI PENTRU A-I AJUTA!”

 Biroul de presã

Consiliul Judeþean Mehedinþi a alocat bani pentru plata salariilor
personalului neclerical pe luna septembrie.

Odatã cu venirea toamnei, respectiv de la 1 octombrie, la Secþia Arte din
municipiul Drobeta Turnu Severin, a Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”
începe un an nou de instruire în tainele artei, fie cã vorbim de muzicã,
teatru, picturã sau dans. Secþia Arte este parte integrantã a Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu”, condus de managerul Emilia Mihãilescu,
instituþie de culturã aflatã în subordinea Consiliului Judeþean Mehedinþi.
   Secþia “Arte” cunoscutã ºi sub vechea denumire de ªcoala Popularã
de Artã, reprezintã o pepinierã în care s-au ºlefuit ºi desãvârºit talente,
unde toþi cei atraºi de un domeniu artistic, indiferent despre ce a fost
vorba, au gãsit locul potrivit,  profesorii de excepþie care sã le cãlãuzeascã

paºii, sã îi susþinã pe drumul afirmãrii artistice.
   Secþia “Arte”, coordonatã de doamna Doina Durdan profesor de canto,
artist premiat ºi recunoscut la nivel naþional, are în componenþã un colectiv
de profesori foarte bine pregãtiþi profesional, dar ºi determinaþi de a
conduce cursanþii, aspiranþi la o carierã artisticã pe cele mai înalte culmi.
   Cei interesaþi sã urmeze un curs la o disciplinã din cadrul Secþiei Arte
a Centrului Cultural „Nichita Stãnescu” se pot adresa la secretariatul
instituþiei de culturã din strada I.C. Brãtianu nr. 7, vizavi de Taberele
ºcolare, sau la numerele de telefon 0756155813 / 0252/314331.

valoarea ºi prestigiul, prin rezultatele
obþinute de cursanþi ºi premiile
obþinute de aceºtia, atât la concursuri
celebre organizate de televiziuni
precum Next Star, Vocea României
junior, Românii au talent, festivaluri
naþionale ºi internaþionale.
   Doamna Doina Durdan (foto)
detaliazã cã secþia pe care o conduce
“pregãteºte elevii pentru liceele de
muzicã, admitere la o formã de
învãþãmânt superior, reprezintã
judeþul Mehedinþi în þarã ºi strãinãtate
la diverse festivaluri-concurs,

emisiuni TV, concursuri TV. În acest sens, amintesc
emisiunile-concurs: X-Factor, Vocea României,
Vedeta Popularã etc. iar cursanþii Secþiei Arte
beneficiazã de studiu individual, de pozitive în
studioul secþiei. Avem profesori foarte bine
pregãtiþi, competenþi, cu multã experienþã. Cei care
absolvã cursurile secþiei noastre vor primi la finele
anilor de instruire în disciplina  studiatã o diplomã
care atestã faptul cã au absolvit acest curs”. Toþi
marii artiºti ai oraºului Drobeta Turnu Severin, ai
judeþului, numele mari pe care acum le vedem pe
scenele  naþionale, sunt sau au fost cursanþii noºtrii,
ai Secþiei “Arte” a Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, iar aceste lucruri, fiecare performanþã,
fiecare reuºitã, ne umple sufletele de bucurie”.
   Managerul Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu” doamna Emilia Mihãilescu, spune

cã, pentru domnia sa Secþia “Arte” “este specialã”
chiar dacã  tot ceea ce înseamnã activitatea
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu” înseamnã
“special” ºi reprezintã o bucãþicã din sufletul meu.
De peste 40 de ani sunt “la culturã” iar aceastã
instituþie respectiv Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” este una de suflet, în care am pus foarte
mult din acesta, încã de la înfiinþare. Secþia “Arte”
beneficiazã de profesori experimentaþi, care au
avut rezultate foarte bune în activitatea culturalã
pe care au desfãºurat-o de-a lungul timpului.
   Festivalul Naþional “Iulian Andreescu un
eveniment artistic deosebit “aparþine” de
profesioniºtii Secþiei “Arte”.

 continuare în pag. 11
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (VII)
Profesorul Gelu Colceag, supranumit

“antrenorul de genii”, observa cã în folclorul
ºi rural ºi urban, cu origini, desigur, în cel
rural, românul are un personaj central,
devenit… legendar, anume “prostul satului”,
asta în timp ce alte popoare îl au pe “înþeleptul
satului”. Prin urmare, dacã, psihologic
vorbind, modelul unei persoane sau al unei
colectivitãþi rezidã din însuºirile cele mai
populare ºi mai rãspândite din jurul acesteia,
la noi, modelul este “prostia”, adicã asta ar
caracteriza comunitatea româneascã, iar nu
înþelepciunea. Desigur, am putea contracara
afirmaþia domnului Colceag argumentând cã
modelul prostiei a fost ales tocmai spre a-l
exhiba, spre a-l expune public, a râde de el,
iar râzând de el, îl îndreptãm conform mai
vechiului aforism cu “ridendo câºtigat
mores”. Dar, luând lucrurile aºa cum le-a
expus domnul nostru profesor-“antrenor de
genii”, sã recunoaºtem cã el, modelul acesta,
se ºi potriveºte pe alocuri, destul de bine, iar
cã insistenþa cu care el este cultivat în
societatea contemporanã, îi dã dreptate în
mare procent.
   Prostia, definitã conform dicþionarului,
denotã o “stare a celui lipsit de inteligenþã
sau de învãþãturã, stare a omului prost;”.
Definiþia este un pic mai lungã, dar reþinem
atât, cã se referã (ºi) la “lipsa de învãþãturã”.
Prin urmare, dãrâmarea educaþiei, sub-
subvenþionarea ei, umilirea profesorilor ca ºi
categorie profesionalã, o continuã
învinovãþire a acestora din perspectiva
performanþelor ºcolare, ocolind de cele mai
multe ori performanþele certe ale elevilor ºi
ale cadrelor didactice, toate nu converg decât
spre accentuarea “lipsei de învãþãturã”
cuprinsã în definiþia prostiei. Cântecul unei
formaþii româneºti de pop-rock, acela cu “þara
te vrea prost” a fãcut ravagii, mai face ºi acum,
chiar dacã a cam fost scos din play-list-urile
multor posturi de radio, probabil, tocmai pe
acest motiv, cã face referire la o stare de fapt,
care transleazã, practic dorinþa românului,
aceea de a fi instruit, “învãþat”, o tendinþã
fireascã a omului, a firii umane, anume aceea
de a cunoaºte, de a descoperi, de a ºti lucruri
noi, desigur, cu excepþiile de rigoare, excepþii
pe care nu trebuie sã le aducem în faþã pe
post de repere, de modele, de mãrci ale naþiei.
   Prostia, adicã ignoranþa, lipsa de
cunoaºtere este general umanã, ea vine,
se spune, sã certifice inteligenþa,
performanþa intelectualã, adicã ea este
elementul de contrast, aºa cum este Iadul
versus Rai, ca sã nu vorbim de esenþa
moralei/eticii, bine versus rãu.

   Apropo de moralã, sã expunem un fapt
real, aflat de la confraþii de presã, în care
conotaþia moralitãþii unuia dintre personaje
este îndoielnicã pânã la revoltã, dar asta
nu înseamnã cã toþi cei care se aflã într-o
asemenea ipostazã sunt la fel de imorali,
de rãu-crescuþi, de certaþi cu bunul-simþ.
Mai exact, este vorba despre un preot de
þarã, care a preluat în arendã o bucatã de
pãmânt al unei bãtrâne din parohia lui,
bucatã mai micã de 0,25 ha, care ar fi limita
minimã de înscriere pentru compensaþii
APIA, ºi pe care o îngrijeºte de ani buni,
luând de acolo roadele muncii sale, grâu,
porumb, lucernã sau ce a mai cultivat pe
ea. Ei, bine, preotul nostru nu a catadicsit
de foarte multã vreme sã treacã pe la
proprietara de drept, bãtrâna de peste 85
de ani, sã-i mulþumeascã cel puþin, pentru
bunãvoinþa ei, nu mai vorbim sã-i ducã
acesteia vreo baniþã de porumb ori alte
roade... Nimic din toate acestea, preotul
nostru se bucurã de terenul respectiv, de
roadele muncii sale pe el, dar uitã...
consecvent cã este al altcuiva, ºi cã uzul
fructul ar trebui plãtit dincolo de învoiala
iniþialã, care o fi fost prea generoasã din
partea bãtrânei. Dar, venim ºi subliniem
moralitatea acestei înþelegeri, care ar trebui
sã funcþioneze din partea harnicului, altfel,
slujitor al altarului, pe câmpul cu grâne.
   Starea de prostie spre care se îndreaptã
educaþia româneascã, dirijatã de la cele mai
înalte vârfuri ale sale, guvern ºi preºedinþie,
mai ales, este una endemicã la ora actualã.
Iar starea aceasta, adãpatã de lipsa de finanþare
ºi de funcþionare, pe alocuri, la limita legii, a
dus ºi duce la distrugerea ei în continuare.
Elevii sunt tot mai în divergenþã faþã de actul
învãþãrii, profesorii tot mai dezamãgiþi ºi mai
frustraþi în profesia lor, pãrinþii tot mai disperaþi
cã au copii care nu fac progrese la învãþãturã
- de aici, o adevãratã “industrie a meditaþiilor”
- iar pandemia a venit cu sistemul ei online
sau hidrid sã punã sare pe rana deja deschisã,
sângerândã a acestui sistem. Iar domnul
preºedinte Johannis, profesor la bazã, se face
cã nu observã, sau dacã observã, merge la
deschideri de an universitar ºi face supra-
propagandã sistemului medical, cum trebuie
sã fie pregãtit sã facã faþã valului patru al
pandemiei. Noi zicem cã România trebuie sã
facã faþã “tulpinei Werner”, variantã de “virus”
care infesteazã educaþia naþionalã afirmând cã
o susþine, ºi cã are proiecte pentru ea...
Ipocrizie ºi subperformanþã, adicã „stat eºuat”,
dupã cum bine a spus ºi dumnealui!

C. OVIDIU

 Urmare din pag. 3

 Romeo Crîºmaru

pentru faptul cã sprijinã fotbalul, acest sport minunat, pe care
avem datoria sã îl dezvoltãm ºi sã îl încurajãm”, a declarat
preºedintele Asociaþiei Judeþene de Fotbal (AJF) Mehedinþi.

Noul preºedinte al fotbalului mehedinþean, Loius Lucian

Moisescu, a mai precizat faptul cã echipele de fotbal vor primi
din partea Consiliului Judeþean Mehedinþi câte un rând de
echipament sportiv, dar ºi mai multe materiale sportive.

Moisescu a venit la conducerea AJF Mehedinþi, ales cu o
largã majoritate ºi a promis cã va aduce o nouã viziune prin
care sportul rege sã se dezvolte armonios, iar judeþul nostru
sã redevinã o pepinierã de talente, aºa cum a fost ani de
zile. Negocierea cu Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi alocarea
de fonduri substanþiale este, se poate spune, o primã
realizare, a noului preºedinte. Meritã salutat ºi gestul
preºedintelui CJ Mehedinþi, Aladin Georgescu, care ajutã
fotbalul mehedinþean de mai multã vreme.

Consiliul Judeþean ajutã...
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Administraþia românã este
bolnavã. ªi cel care suferã este
poporul român. Nu-i nevoie de un
doctor pentru a parafa maladiile
cronice ale clasei noastre politice.
Le cunoaºtem ºi le resimþim cu toþii
pe pielea noastrã. Prostia, golãnia
ºi obedienþa este numele lor.

Prostia
Prostia este atât de rãspânditã la

nivelul cel mai de sus al conducerii
României încât, sub denumirea de
prostocraþie, a infectat întreaga
administraþie centralã ºi a prins
rãdãcini pandemice adânci în
administraþia localã.

O sã spuneþi cã prostia nu este o
boalã… Greºit! S-a demonstrat
ºtiinþific cã prostia este o maladie
indusã de un virus. Chlorovirusul
Acanthocystis turfacea chlorella virus
1 (ATCV-1), descoperit cu mai bine
de 30 de ani în urmã (ce coincidenþã
bizarã cu vârsta noii noastre clase
politice…) are ca simptome vizibile
scãderea drasticã a capacitãþii
cognitive, deficienþe în exprimare ºi
grave carenþe de memorare. „Astfel,
se poate spune, fãrã a exagera, cã
oamenii care sunt infectaþi devin mai
proºti. «Se pare cã acest
microorganism, odatã pãtruns în
organism, schimbã balanþa
microbiomului (totalitatea bacteriilor
ºi virusurilor care existã pe pielea ºi
în interiorul omului - n.r.), ducând la
disfuncþionalitãþi la nivelul creierului
»”, a explicat profesorul de biologie
James Van Etten[1].

Efectele virusului prostiei par a fi
evidente ºi în comportamentul unor
politicieni de vârf în ierarhia politicã a
României. Din nefericire, cu precãdere

Prostia, golãnia ºi obedienþa, bolile cronice ale
administraþiei române

„Plebea de sus face politicã, poporul de jos sãrãceºte ºi se stinge din zi în zi de mulþimea greutãþilor ce
are de purtat pe umerii lui, de greul acestui aparat reprezentativ ºi administrativ care nu se potriveºte

deloc cu trebuinþele lui simple ºi care formeazã numai mii de pretexte pentru înfiinþare de posturi ºi
paraposturi, de primari, notari ºi paranotari, toþi aceºtia plãtiþi cu bani peºin din munca lui, pe care trebuie

sã ºi-o vânzã pe zeci de ani înainte pentru a susþine netrebnicia statului român. Ce cautã aceste elemente
nesãnãtoase în viaþa publicã a statului? Ce cautã aceºti oameni care pe calea statului voiesc sã câºtige

avere ºi onori, pe când statul nu este nicãieri altceva decât organizarea cea mai simplã posibilã a nevoilor
omeneºti? Ce sunt aceste pãpuºi care doresc a trãi fãrã muncã, fãrã ºtiinþã, fãrã avere moºtenitã,

cumulând câte trei, patru însãrcinãri publice dintre care n-ar putea sã împlineascã nici pe una în deplina
conºtiinþã?” (Mihai Eminescu, Icoane vechi ºi icoane nouã, ziarul Timpul, 1877)

la persoane de care depind atât viaþa
noastrã cât ºi traiul urmaºilor noºtri.
Exemple? O mulþime. Din motiv de
spaþiu publicistic nu-i putem numi pe
toþi proºtii cocoþaþi pe treptele puterii
în România. Ne vom opri la a
nominaliza câþiva dintre cei atinºi de
virusul prostiei, persoane considerate
emblematice pentru clasa politicã
dâmboviþeanã.

De-ar fi sã începem cu afectarea
memoriei, manifestarea cea mai
rãspânditã bolii numitã prostie,
doamna Turcan este de departe
exemplul cel mai elocvent. Dacã
cineva se va încumeta sã elaboreze
vreodatã un tratat despre consecinþele
infectãrii politicianului român cu
Chlorovirusul ATCV-1, „doamna”
Raluca ºi-ar merita din plin un loc pe
coperta principalã.

Am vãzut cu toþii (pentru cã
demonstraþia a avut loc în vãzul unor
milioane de cetãþeni) cã doamnei care
are în responsabilitate soarta
milioanelor de români îi este dificil
sã-ºi aminteascã propria vârstã, sã
identifice ziua sãptãmânii în care se
aflã sau sã-ºi gãseascã vorbele atunci
când, cu toatã strãduinþa de care este
capabilã, încearcã sã explice cum îi
va ferici ea pe pensionari din înaltul
funcþiei de ministru al muncii ºi
protecþiei sociale, de deputat în
parlamentul României ºi de fost
viceprim-ministru al guvernului þãrii.
Desigur, fiind vorba despre memorie,
ne va fi greu sã uitãm cã în luna iulie,
cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la
naºterea lui Samuel von Brukenthal,
doamna Turcan l-a felicitat pe baron
ºi, în cea mai autenticã tradiþie
româneascã, i-a urat din toatã inima
„La mulþi ani!”.

Este, în acelaºi timp, aproape sigur
cã purtãtori ai virusului ATCV-1 erau
ºi cei care au ridicat-o pe distinsa
doamnã pânã în zonele cele mai

diafane ºi selecte ale politicii. Altfel,
ar fi de neexplicat cariera politicã
fulminantã a sãrmanei bolnave.

Dupã cum ne spune profesorul
american Van Etten, deja citat,
deficienþa de memorie nu reprezintã
singurul simptom al bolii despre care
vorbim. O altã manifestare este
reducerea capacitãþii de exprimare.
Aici, fruntaº între fruntaºi, este ºeful
guvernului ºi, în acelaºi timp,
preºedinte al principalului partid aflat
la guvernare. L-aþi ascultat vorbind
pe prim-ministrul Cîþu? Nu-i aºa cã
în ceea ce priveºte capacitatea de
exprimare a domniei sale se simte
influenþa virusului ATCV-1? Ba, ca sã
nu fim acuzaþi de pãrtinire, simptomul
este evident ºi în exprimarea oralã (în
limba românã!) a excelenþei sale
domnul Klaus Werner Iohannis.

Pentru a fi corecþi, în ceea ce îl priveºte
pe preºedinte, trebuie sã recunoaºtem
cã, probabil dupã un chinuitor proces
logopedic, o lungã „peroadã” de timp
domnia sa a reuºit sã pronunþe explicit,
în mod repetat ºi cu o dicþie impecabilã,
trei litere: „Pe-Se-De”.
„Comportamentul lui Iohhanis de-a
lungul stãrii de urgenþã, de alertã ºi
dintotdeauna a fost asemenea unui þînc
de dupã blocuri, împins pe o scenã sã
recite de pe hîrtie cãþeluº cu pãrul creþ,
furã raþa din coteþ. Deºi prins cu raþa-n
gurã el se jurã cã nu furã. Nu mai e
pentru nimeni o surprizã neplãcutã
modul grotesc prin care chinuieºte,
efectiv, silabisind cuvintele ºi limba
românã. Poate Instituþia Preºedinþiei ar
fi trebuit sã aibã la dispoziþie un fond
pentru alfabetizarea sa ºi pentru a-l
învãþa sã fie „precáut!”. Trageþi concluzia!
cine e autorul cãrþilor pe care le-a
semnat? Funcþia de preºedinte e pentru
Iohannis o autoflagelare, ca formã
degradatã a politicii de baltã româneºti.
În România, omul prost se teme cel mai
mult de omul deºtept, hoþul se teme de

omul corect ºi cel fricos de cel curajos.
Precum vedem, corupþia Împãrãþiei
Iohanniste are ºi ea morala ei!”[2].

Pentru a ne convinge cã este într-
adevãr vorba despre boala prostiei a
mai rãmas sã-i cãutãm pe aceia la care
se manifestã cel de al treilea simptom:
scãderea capacitãþii cognitive. Nu va
fi dificil. Aproape fãrã excepþie,
reducerea capacitãþii cognitive este
prezentã la toþi politicienii de vârf.
Preºedintele Iohannis, prim-ministrul
Cîþu, preºedinþii de partide Orban,
Barna, Ciolacu sau preºedintele
organizaþiei cu platformã culturalã
(neînregistratã ca partid politic) Hunor
Kelemen, dovedesc aproape zilnic cã
suferã grav de lipsa abilitãþilor
cognitive. Trãitori în România, ei ºi-
au pierdut capacitatea de a înþelege
problemele românilor ºi de a percepe
corect realitatea româneascã. Despre
aceastã stare de fapt, vizându-l pe
preºedinte, scria de curând, într-un
editorial fulminant, Maria Diana
Popescu: „Chiar sã nu ºtie prefãcutul
cât de sãraci ºi prigoniþi sunt românii?

Cât de greu îi vor îngenunchea
dublarea facturilor la gaze, curent ºi,
sine die, scumpirea produselor, pe
fondul îngheþãrii pensiilor ºi salariilor
ºi aºa, extrem de mici? Cele mai mici
din U.E.! Iohannis ºi peneliºtii n-au
nicio treabã cu „valul Delta”! Desigur,
valul acesta nu umblã halandala, de
capul lui, prin þarã ºi prin lume. Face
valuri pe unde e programat! ªtie prea
bine cu ce avion a venit în România,
câte victime sunt stipulate în
protocolul de gãzduire ºi câte doze
de vaccin trebuie sã punã în uz
Ministerul Sãnãtãþii. Nu e corect sã
fie vizitatã ºi România de virusuri care
sãvârºesc minuni în visteriile
companiilor farmaceutice?[3]

[1] https://www.libertatea.ro/stiri/prostia-se-poate-vindeca-
pare-o-gluma-dar-chiar-are-leac-1089696
[2] https://www.art-emis.ro/editoriale/cu-tara-cum-ramine-vinzatorule
[3] Idem

Teo Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Continuare în numãrul urmãtor
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Elevii repetenþi, Iohannis, Cîþu,
Arafat, Orban, Turcan, Rareº Bogdan,
Cîmpeanu, Attila Cseke de la sãnãtate,
care a ordonat închiderea a 67 de
spitalele ºi azile în þarã, în mandatul
lui Bãsescu, dar niciunul în judeþele
Harghita ºi Covasna, bãtîndu-ºi joc de
bolnavi ºi bãtrîni, precum ºi alþi
infractori mari ºi mici ai penelului
trebuie exmatriculaþi imediat! Cu
cãtuºe la mîini! Sindromul Iohannis
trebuie eradicat urgent! Altfel, va fi vai
de România noastrã! Douãsprezece
spitale au ars în mandatul lui Iohannis,
Orban, Cîþu! Patruzeci ºi ºapte de
români au ars în spitale de vii. Alte mii
au murit, sacrificaþi, pe altarul Covid!
Sã ne amintim cã Ponta a fost izgonit
de focul pus în barul unde se
consumau droguri ºi se asculta
muzicã satanicã. Dacã toate aceste
tragedii ar fi avut loc cu PSD la
guvernare, Iohannis ºi haºtagiºtii ar fi
umplut strãzile patriei. Iarna e la doi
paºi, iar scumpirea vieþii va face ca
totul sã fie insuportabil. Casele
românilor vor fi sloi din pricina
salariilor ºi pensiilor microscopice, în
comparaþie cu statele europene!
Facturile fierbinþi vor lua foc în
buzunare. Umilinþã ºi sãrãcie!

Siliþi sã aleagã între mîncare ºi
medicamente, românii nu vor putea
supravieþui de foame ºi ger! Din
localitãþile þãrii se aud strigãte de
disperare! De la pensionar la elev ºi
student, toatã lumea o duce prost.
Potrivit statisticilor, peste 150 de mii
de copii români adorm flãmînzi ºi, cu
toate acestea, un plan secret de
austeritate creºte ºi se umflã în
complicitatea la genocid a peneliºtilor.
Iohannis ºi guvernele sale peneliste le-
au furat copilãria! Poporului, sãnãtatea,
siguranþa vieþii ºi siguranþa naþionalã.
Mereu trebuie sã rãbdãm, sã aºteptãm,
nu anul acesta, ci peste un an, doi, trei,

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

Sindromul Iohannis trebuie eradicat urgent
cîte o firimiturã de la masa guvernului.
Feþele acestea schimonosite din prim-
planul politicii româneºti joacã pe
partitura dictatorului Iohannis. Toþi
mafioþii din politica româneascã iau
„luminã” de la Iohannis ºi, negreºit, de
la serviciile secrete, care ar trebui sã
apere naþia. Spuneþi-mi, vã rog,
numele unui parlamentar PNL care a
iniþiat vreun proiect pentru protecþie
socialã! Niciunul. Spuneþi-mi, vã rog,
denumirea vreunei iniþiative legislative
împotriva anti-românismului, aprobatã
în Parlamentul României. Niciuna!

Un europarlamentar român patriot
sesiza la un post tv cã, la Bruxelles se
dezbate sãptãmînal problema LGBT.
Iatã de ce, neruºinaþii care se
împerecheazã în buzunarul de la spate
au prins curaj ºi infecteazã cu parada
satanicã strãzile patriei. Iatã de ce, copii
români primesc la grãdiniþe pãpuºi cu
penis. Sã ne amintim în context, de
experimentul Germaniei cu pedofilia,
iniþiat cu ani în urmã de psihologi,
sexologi, asistenþi sociali, aprobat de
Senatul Germaniei. Un proiect social
de ajutorare a copiilor strãzii, care i-a
plasat în case cu pedofili. Experimentul
a generat o explozie a pedofiliei în
Germania, astfel încît dependenþa unor
bãrbaþi germani de pedofilie a devenit
aproape normalã. Chiar ºi copii ai
strãzii din România au fost victime ale
experimentului german. Tot la sesiunile
europarlamentare se dezbate o altã
nerozie: cum cã bãrbaþii pot sã nascã.
O altã ironie amarã pusã în discuþie în
Parlamentul European, cu cîþiva ani în
urmã, au fost prunele uscate.
Europarlamentarii s-au întrebat, cerînd
votul asupra chestiunii, dacã prunele
uscate mai trebuie sau nu consumate,
ca sã nu aibã cumva proprietãþi laxative
asupra Europei unite! De la Bruxelles
vin stoluri de tîmpenii, constrîngeri ºi
abureli, cum aburiþi sîntem metodic cu
mãsurile teroriste ale lui Arafat. ªtiind
cã la Congresul peneliºtilor s-au bãtut
facþiunile SRI între ele, nu prea se
vorbeºte despre contagiunea cu
„Tulpina Romexpo” sau „Tulpina
Congresul PNL”, peneleul fiind
amendat doar cu zece mii de lei. Mizilic
de astupat gura credulilor!  În timp ce
un imprudent prins cu masca sub nas
e amendat cu 2.000 de lei! „Curat
murdar!”. Asta-i „România Re-
educatã”! Ceea ce spuneam mai zilele

trecute: Cine nu e infractor azi, nu are
ce cãuta în politicã sau în afaceri!

De doi ani, virusul corona ne învãluie
ºi dezvãluie, ne ameninþã, ne
constrînge, ne restrînge ºi ne strînge
din viaþã! În tot acest timp doar amãrîþii
au fost duºi la groapã în saci! N-am
auzit sã moarã ºtampilaþi de virus
miliardari, milionari ai lumii, ºefi de
state, de guverne, guvernatori ai
bãncilor, ºefi de bãnci, bancheri,
masoni cu rang ocult, guvernanþi,
parlamentari, europarlamentari, regi sau
regine leneºe ºi îmbuibate… Doar vreo
trei ºefi de state africane care s-au opus
ca cetãþenii lor sã devinã cobai au
decedat „subit”, la vîrste tinere.
Coincidenþã?! Leacul plandemiei se
ascunde în „înþelepciunea” lui Iohannis:
„în faþa unui virus, ori eºti precaut ori
eºti prost”. Asta explicã de ce Iohannis
n-a purtat masca la congresul grupului
de crimã organizatã, între 5.000 de
capete! Mai mult, chiar! N-a fost
precaut?! Despre circul din sala
congresului ºi chermeza din afara ei,
Arafat n-a scos un cuvînt. Nici
Jandarmeria, nici Poliþia.

Tot mai puþini români cred în circul
pandemiei, în grija autoritãþilor faþã de
cetãþenii. Acest stat cîrmuit spre
degradare de guverne peneliste,
damblagite ºi de tembeli penali! Nu
numai românii sînt sceptici, ci ºi alte
naþii, fie italieni, germani, francezi,
americani, chinezi etc. De australieni,
ce sã spun?, s-au vãzut, s-au auzit
vuietele strãzii, ale blindatelor, armelor
cu gaze lacrimogene, strigãtele
rãsculaþilor împotriva tentativei de
asasinat în masã, loviþi de gloanþele
de cauciuc ale armatei altui „arafat”
din Melbourne. Ultimele cifre ale ratei
de infectare, cãrora adãugam circul
celor peste 5.000 de liberali sub
acelaºi acoperiº dovedesc, mai mult
decît e nevoie, cã sîntem manipulaþi
în mod criminal de cãtre specialiºti ai
morþii ºi jurnaliºti plãtiþi regeºte.
Virusul PNL e mult mai virulent, dacã
ne gîndim ºi la habarnistul ministru
de finanþe, Dan Vîlceanu, la mizeriile
grav-agramate ale oiþei Þurcane: „Mii
de ani Dunãrea a curs pe aici ilegal,
fãrã sã fie inauguratã”; „seara te culci
viu ºi dimineaþa te trezeºti mort”; „nu
ºtiu ce caut eu în viaþa mea!”... ori
recenta constatare a marelui schior-
biciclist: „La noi sunt foarte mulþi

români care s-au vaccinat… E pãcat
cã sunt aºa de puþini!”.

Dacã am fi trãit într-un climat de
moralitate strictã, nu în haosul creat de
slugile lui Iohannis, astfel de mizerabili
n-ar fi ajuns la conducerea þãrii, ºi nici
homosexualii ºi lesbienele n-ar fi ieºit
din bîrlog pe strãzi sã cearã drepturi
anormale normalilor. Cu Iohannis ºi
peneliºtii la butoane în curînd, pedofilii
ºi zoofilii vor cere dreptul pentru un marº
al lor. Puii aceºtia de monºtri doresc
degenerarea naþiei, a rasei umane,
doresc o cireadã uºor de dus la abator.
O, Doamne, cum s-a cãpãtuit România
cu aceºti pociþi analfabeþi penali?
„România lucrului bine fãcut” fiind în
post negru chiar de la tãierea panglicii!,
am traversat ani grei de dictaturã
iohannistã! Înrobiþi, hãituiþi de covizi ºi
covide, de vaccinuri ºi moarte, de
sãrãcie, austeritate ºi exploatare.
Promisele mãriri de pensii ºi salarii
legiferate de PSD au fost spînzurate de
liberali. Oaia Þurcanã minte la viitorul
apropiat: vom face, vom analiza, vom
recalcula, vom angaja specialiºti pentru
calcul, dar lucrurile rãmîn pe loc,
schimbîndu-ºi minciuna liberalã de pe
un picior pe altul. Staþi puþin! De acum
înainte ne aºteaptã vremuri ºi mai cîþîite!
Iohannis îºi va face alt guvern liberal,
parlament liberal ºi, dacã rãmînem tot
în vacanþã ºi cu ochii închiºi, va face,
cu de-a sila, un popor liberal, în timp în
Germania ºi Franþa, motoare ale UE,
liberalismul este alungat cu pietre. Cam
peste tot în lume a cãzut liberalismul de
cîrciumã. Doar Iohannis îi face respiraþie
buºon la buºon.
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Problema este nu dacã se va mai
întâmpla, ci când se va întâmpla din
nou un dezastru într-un spital sau
într-o instituþie publicã. Ar putea sã
fie chiar o unitate de învãþãmânt, un
teatru, o direcþie sau o agenþie care
sã ia foc de la o aerotermã sau de la
ceva lãsat în prizã. O mai fi prin unele
instituþii firele electrice montate pe
vremea lui Gheorghiu Dej sau chiar
a lui Gheorghe Tãtãrãscu. Cu
siguranþã, da!

Este vorba chiar de unele unitãþi
medicale care sunt gãzduite de
clãdiri vechi de 100 de ani. Existã
încã pavilioane spitaliceºti care
funcþioneazã în clãdiri care nu ar
avea cum sã fie autorizate de cãtre
ISU, la incendiu. Legea este absolut
aberantã din acest punct de vedere.
Clãdirile construite înainte de 1990
nu mai sunt autorizate ISU pentru
cã sunt realizate dupã anumite
standarde care erau valabile acum
zeci de ani. Sunt autorizate doar
clãdirile mai noi, atât în privinþa
unitãþilor medicale, cât ºi a celor
de învãþãmânt sau alte categorii de
instituþii care nu pot fi închise
pentru cã ar apãrea blocaje majore

  ªtefan Bãeºiu

ªi dacã ISU închide 80% din spitale ºi ºcoli?
în asigurarea de servicii în
domeniul medical de exemplu
sau în a asigura educaþ ia
gratuitã ºi obligatorie, cum este
scris în Constituþie,

În mod normal, legea se aplicã
ºi gata ºi nu mai este interpretatã
de la un judeþ la altul sau de la o
clãdire la alta. Dar în România este
altfel ºi din acest motiv avem
atâtea nenorociri. Legea este
extrem de flexibilã ºi se aplicã în
funcþie de necesitãþi. ªi cu
spitalele este la fel. Dacã unele
sunt foarte vechi nu mai trebuie
sã fie autorizate pentru cã au fost
construite cu multã vreme în urmã
ºi nu mai pot fi adaptate,
reamenajate cu echipamente ºi
spaþii care sã permitã intervenþia
pompierilor. Sunt unele saloane
care nu ar fi potrivite pentru a
funcþiona ca magazii, dar sã
permitã activitãþi medicale.

Astfel, probabil 80% dintre
unitãþile medicale sunt în situaþia de
a nu se încadra în legislaþia actualã
din punctul de vedere al securitãþii la
incendii. Majoritatea sunt construite
în anii 1970. ªi ãsta este scenariul

optimist. Sunt unele ºi de acum 100
de ani ºi nu este doar un fel de a
spune. Dacã legea ar fi aplicatã în
litera ºi în spiritul ei, atunci pompierii
ar trebui sã punã lacãtul pe
majoritatea unitãþilor medicale.

Dar lucrurile se trateazã cu o
largheþe ºocantã în þara noastrã ºi
se improvizeazã foarte mult. Sunt
celebrele prize care atârnã din
pereþi ºi de care probabil cã nu
vom scãpa niciodatã, dacã se va
merge în continuare pe preþul cel
mai mic, atunci când vine vorba de
siguranþa la incendii. Este nevoie
de cele mai bune echipamente
pentru spitale ºi pentru a pãstra
oamenii în viaþã. Dar nu este aºa.
Pompierii trec ºi ei cu vederea ºi
se merge pe amenda minimã
pentru a se arãta la un moment
dat cã unii ºi-au fãcut datoria.
Legea ar trebui sã prevadã ºi
închiderea spitalelor care nu se
conformeazã ºi atunci ar face unii
treabã pentru cã nu ar mai avea
de unde sã îºi ia salariul. Sigur cã
nici pacienþii nu ar mai avea la
dispoziþie spitale unde sã se
trateze ºi sã se interneze.

Din acest motiv vom mai avea
incendii în unitãþile medicale în
perioada urmãtoare. Nu ar trebui sã
ne surprindã dacã se va întâmpla

foarte repede dupã episodul de la
Constanþa. ªi la fel se întâmplã ºi
cu unitãþile de învãþãmânt. Multe
nu sunt autorizate de ISU pentru cã
sunt foarte vechi ºi legea a fost
fãcutã în sensul acesta. Lumea
este acoperitã legal ºi spune cã
s-a respectat legea ºi totul este ok,
doar cã avem vreo 7 morþi. Dar au
murit legal. Adicã este normal sã
se moarã în spitale ºi poate ºi în
ºcoli. Sper sã nu înceapã dezastre
ºi în ºcoli, mai ales cã urmeazã o
iarnã de poveste. Adicã în sensul
unor facturi de poveste. Unii vor
mai fura curent, vor mai aprinde
focul pe casa scãrii în butoaie sau
în alte locuri. Cine cum se va
încãlzi, nu este o preocupare la
ora actualã pentru boºii din
Guvern. Au venit cu un ajutor de
18 lei la o facturã de 125 de lei.
Adicã penibilul în formã purã.
România este o þarã eºuatã, a
spus ºi preºedintele care a fugit
din þarã sã nu simtã mirosul de
cadavru afumat. A fugit sã
încaseze un premiu penibil în
Germania. Dacã mai era nevoie de
vreo dovadã cã nu-l intereseazã
þara care îi achitã leafa lunã de lunã
ºi alte beneficii. Suntem pe
tobogan. ªi nu e deloc amuzant.
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Comunicat de presã
UNTRR solicitã Guvernului, MAI, MTI ºi

DSU clarificarea Hotãrârii CNSU nr. 77 din
30.09.2021 prin exceptarea clarã a ºoferilor

profesioniºti de la mãsurile de carantinãRAISing Awareness and improving working methods of the actors
involved in the fight against fraud through intra-Community acquisitions
affecting

 the EU budget/ Creºterea conºtientizãrii ºi îmbunãtãþirea metodelor
de lucru ale actorilor implicaþi în lupta împotriva fraudei cu achiziþii
intracomunitare care afecteazã bugetul UE”

APLICANT: INSPECTORATUL DE POLIÞIE JUDEÞEAN DOLJ
În perioada 29 septembrie  - 1 octombrie 2021, în cadrul Proiectului

RAISA, finanþat de Comisia Europeanã (OLAF), aferent Programului
Hercule III - Pregãtire împotriva fraudei, Inspectoratul de Poliþie Judeþean
Dolj a organizat la Braºov, primul seminar internaþional.

Scopul proiectului este îmbunãtãþirea metodelor ºi tehnicilor de
investigare, precum ºi a cunoºtinþelor lucrãtorilor implicaþi în lupta împotriva
fraudei cu achiziþii intracomunitare în România, Ungaria ºi Bulgaria.

La aceastã activitate au participat din cadrul instituþiilor partenere:
- specialiºti de investigarea fraudelor ai inspectoratelor de poliþie

judeþene Alba, Arad, Braºov, Giurgiu, Mehedinþi - ROMÂNIA, Direcþiei
Regionale de Poliþie Vidin ºi ai Direcþiei Regionale de Poliþie Vratsa –
BULGARIA, Inspectoratului de Poliþie Judeþean Bekes- UNGARIA;

-  reprezentanþi ai autoritãþilor vamale din România - Direcþia Regionalã
Vamalã Craiova, Bulgaria -  Direcþia Vamalã Lom ºi Ungaria - Agenþia
Naþionalã Vamalã ºi Fiscalã.

Totodatã, alãturi de instituþiile partenere, la lucrãri au luat parte ºi experþi
din cadrul Departamentului pentru Luptã Antifraudã - România, Direcþiei
de Investigare a Criminalitãþii Economice - IGPR ºi ai Direcþiei Generale
Antifraudã Fiscalã, dar ºi reprezentanþi ai instituþiilor cu atribuþii în domeniul
abordat de la nivelul judeþului Braºov, respectiv Ministerul Public, Ministerul
Finanþelor Publice, Inspectoratul General al Poliþiei Române.

  Seminarul este cea de–a treia activitate din cadrul proiectului amintit
anterior, iar în cadrul lucrãrilor acestuia au fost dezbãtute aspecte privind:

-   investigaþia administrativã a tranzacþiilor intracomunitare frauduloase
la nivelul UE;

-  modul de acþiune al specialiºtilor de investigarea fraudelor implicaþi
în descoperirea ºi documentarea tranzacþiilor  intracomunitare
frauduloase;

- modalitãþi de fraudã întâlnite în domeniul tranzacþiilor intracomunitare
care au drept consecinþã rambursãri ilegale de TVA.

Prin problematica abordatã în cadrul activitãþii poliþiºtii, agenþii vamali ºi
fiscali vor avea oportunitatea atât de a se familiariza cu metodele ºi tehnicile
utilizate în România, Bulgaria ºi Ungaria, în prevenirea ºi combaterea fraudei
cu achiziþii intracomunitare, cât ºi de a dobândi o expertizã îmbunãtãþitã.

De asemenea, activitatea ºi-a propus crearea unei reþele profesionale
comune în lupta  împotriva oricãrei forme de evaziune fiscalã care afecteazã
atât bugetul statelor implicate, cât ºi bugetul Uniunii Europene.

Creºterea conºtientizãrii ºi îmbunãtãþirea
metodelor de lucru ale actorilor implicaþi în

lupta împotriva fraudei cu achiziþii
intracomunitare care afecteazã bugetul UE”

Uniunea Naþionalã a
Transportatorilor Rutieri din România
(UNTRR) solicitã Prim-Ministrului
României, Florin Cîþu, Ministrului
Afacerilor Interne, Lucian Bode,
Ministrului interimar al
Transporturilor ºi Infrastructurii, Dan
Vîlceanu ºi Secretarului de Stat în
Ministerul Afacerilor Interne, ªeful
Departamentului pentru Situaþii de
Urgenþã, Raed Arafat, clarificarea
Hotãrârii Comitetului Naþional pentru
Situaþii de Urgenþã (CNSU) nr. 77 din
30 septembrie 2021 prin introducerea
prevederilor articolului 4, literele b ºi
c, din Hotãrârea CNSU nr. 28 din 14
mai 2021.

Reamintim cã Hotãrârea CNSU nr.
43 din 1 iulie 2021 a modificat
Hotãrârea CNSU nr. 28 din 14 mai
2021, prin eliminarea art. 4, pct b. ºi
c., ceea ce a condus la perturbarea
activitãþii industriei de transport rutier.

Având în vedere cã ºoferii de
camioane îºi efectueazã activitatea ºi
odihna în cabinã ºi sunt mai izolaþi
decât orice altã categorie socialã,
UNTRR solicitã reintroducerea în
Hotãrârea CNSU nr. 77 din
30.09.2021 a excepþiilor de la
mãsura carantinei pentru:

- conducãtorii  autovehiculelor de
transport marfã cu capacitatea  maximã
autorizatã mai mare de 2,4  tone precum
ºi conducãtorii  autovehiculelor pentru
transport  persoane care au mai mult
de 9  locuri pe scaune, inclusiv locul
conducãtorului;

- conducãtorii auto, care se
deplaseazã în interesul desfãºurãrii
profesiei din statul de rezidenþã al
acestora într-un alt stat membru al
Uniunii Europene sau dintr-un alt  stat
al Uniunii Europene în statul  de
rezidenþã, indiferent dacã deplasarea
se face prin mijloace individuale sau
în cont propriu.

ªoferii profesioniºti sunt exceptaþi
în toate þãrile UE ºi non-UE de la
mãsurile de carantinare, având în
vedere cã stau singuri în cabinã peste
90% din timp. Aceºtia au fost în
prima linie de la începutul pandemiei,
livrând alimentele ºi medicamentele
necesare pentru populaþie.

   De exemplu, începând cu data de
03.10.2021, Germania a inclus
România în lista zonelor cu risc
epidemiologic ridicat (zone de risc,
cu incidenþã ridicatã). În acest sens,
cetãþenii români au obligaþia de a se
înregistra online ºi vor intra în
autoizolare dacã nu pot prezenta
dovada testãrii, vaccinãrii sau
vindecãrii de virusul SARS-CoV-2.
Cu toate acestea, transportatorii
rutieri sunt exceptaþi de la obligaþiile
de înregistrare a intrãrii ºi de
autoizolare.

Mãsurile adoptate de statul român prin
Hotãrârea CNSU nr. 43 din 1 iulie 2021
sunt posibile generatoare de abateri de
la legislaþia în vigoare. Totodatã, traficul
de camioane se va muta în Serbia sau
Ungaria, cu implicaþii majore asupra
bugetului de stat.

Hotãrârea CNSU nr. 77 din
30 septembrie 2021 introduce o
prevedere destul de neclarã –
“conducãtorii auto se excepteazã de la
mãsura carantinei dacã prezintã
rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecþia cu SARS-CoV-2 efectuat
cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea
în þarã, iar deplasarea se realizeazã doar
în scop profesional” - ceea ce ar putea
duce la o aplicare eronatã ºi neuniformã
a legislaþiei din partea autoritãþilor de
control de la frontiere.

În acest sens, UNTRR solicitã
autoritãþilor române emiterea unei noi
hotãrâri în care sã fie reintroduse
prevederile art. 4, pct. b. ºi c. din
Hotãrârea CNSU nr. 28 din 14 mai 2021.

Uniunea Naþionalã a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o
organizaþie profesionalã ºi patronalã, neguvernamentalã, independentã,
apoliticã, fondatã în 1990 pe principii democratice, care promoveazã ºi apãrã
interesele transportatorilor rutieri pe plan intern ºi internaþional, înregistrând
de la înfiinþare pânã în prezent peste 16.000 de firme înscrise - operatori
care efectueazã transporturi interne ºi internaþionale de marfã ºi persoane.

Vând casã cãrãmidã, la 6 km de oraºul Strehaia,
compusã din 4 camere + 1 camerã, hol, 3 terase

(una închisã), baie (fosã septicã), dotatã cu maºinã de spãlat automatã,
apã caldã (boiler electric), bucãtãrie, dotatã cu combinã frigorificã,
aragaz, cuptor cu plitã electricã, instant Delimano, sobã cu plitã,
cãmarã, beci (butoaie, damigene 50 ºi 25 litri), gresie, faianþã (bucãtãrie,
baie, hol ºi terase), magazie, hambar, curte + grãdinã, mari, 2 surse de
apã. Telefon contact 0722216893

a n u n þ
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Evoluþia tehnologicã, schimbãrile climatice ºi epidemiologice sunt câteva
dintre provocãrile cu care ne confruntãm. Toate au un impact din ce în
ce mai mare asupra fiecãruia dintre noi iar pentru a face faþã acestor
transformãri constante, România ºi Bulgaria au oportunitatea de a
dezvolta sustenabil regiunea de graniþã prin intermediul Programului
Interreg V-A RoBg.

Miercuri, 29 septembrie 2021, Autoritatea de Management (Ministerul
Dezvoltãrii Lucrãrilor Publice ºi Administraþiei, România), Autoritatea
Naþionalã (Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Lucrãrilor Publice, Bulgaria)
ºi Secretariatul Comun (Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalierã Cãlãraºi pentru graniþa România-Bulgaria) au organizat
Conferinþa Anualã a Programului Interreg V-A România-Bulgaria.
Conferinþa a avut ca obiectiv principal prezentarea stadiului implementãrii
ºi a rezultatelor Programului Interreg V-A România-Bulgaria, încadrându-
se în seria de evenimente destinate creºterii gradului de transparenþã,
prin informarea corespunzãtoare a publicului. Evenimentul a fost
organizat la Ruse, atât prin prezenþa fizicã, cât ºi prin prezenþa online ºi
a fost transmis live pe pagina de Facebook a Programului.

În cadrul conferinþei anuale au fost prezentate informaþii privind stadiul
implementãrii Programului Interreg V-A România-Bulgaria, precum ºi
rezultatele majore atinse de cãtre beneficiari ai Programului, care au
povestit publicului despre proiectele implementate ºi au împãrtãºit
impresii despre modul în care acestea au îmbunãtãþit calitatea vieþii
oamenilor din zonã, dupã cum urmeazã:

1. ROBG - 499, “Mediu live, interactiv ºi virtual pentru muzeele din
zona transfrontalierã a Dunãrii de Jos între România ºi
Bulgaria”, implementat de cãtre Universitatea din Ruse Angel
Kanchev, Muzeul Regional de Istorie din Ruse, Muzeul Istoric
Regional - Silistra, Muzeul Dunãrii de Jos Cãlãraºi ºi Muzeul
Regiunii Porþile de Fier.

2. ROBG - 425, „Sistem de transport bine dezvoltat în Euroregiunea
Ruse-Giurgiu pentru o mai bunã conectivitate cu reþeaua TEN-
T”, implementat de cãtre Unitatea Administrativ Teritorialã -
Municipiul Giurgiu ºi Municipalitatea Ruse.

3. ROBG - 128, ”O abordare integratã pentru îmbunãtãþirea utilizãrii
durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopol-Turnu
Mãgurele”, implementat de cãtre Municipalitatea Nikopol,
împreunã cu Oraºul Turnu Mãgurele, România;

4. ROBG - 351, “ Eficientizarea acþiunilor de rãspuns comune la situaþiile
de urgenþã”, implementat de cãtre Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã România, împreunã cu Directoratul General
pentru Siguranþã la Incendii ºi Protecþie Civilã - Ministerul de
Interne, Bulgaria;

Cu prilejul aniversãrii Zilei Cooperãrii Europene 2021 - 10 ani împreunã,
în timpul conferinþei a fost difuzatã o galerie foto: „Costume populare -
Identitate ºi culturã, modalitãþi de a ne înþelege unii pe alþii”.

Pentru a afla mai multe informaþii despre Programul Interreg V-A România-
Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar ºi despre proiectele finanþate,
vã invitãm sã accesaþi pagina de internet www.interregrobg.eu ºi site-ul
noului program www.interregviarobg.eu.

www.interregrobg.eu
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene

Conferinþa Anualã pentru Programul
Interreg V-A România-Bulgaria 2021

COMUNICAT DE PRESÃ
În urma înregistrãrii incidenþei cumulative de 7,75 la 1000 de locuitori,

Comitetul Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã Mehedinþi, convocat luni,
04.10.2021, în ’edinþã extraordinarã, a aprobat noi mãsuri pentru limitarea
rãspândirii virusului SARS CoV -2 în municipiul Drobeta Turnu Severin.

Astfel, începând cu data de 05.10.2021, se vor pune în aplicare
urmãtoarele mãsuri:

se interzice circulaþia persoanelor în afara locuinþei/gospodãriei în
intervalul orar 20°°-05°°, cu urmãtoarele excepþii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinþã/gospodãrie
ºi locul/locurile de desfãºurare a activitãþii profesionale ºi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenþã medicalã care nu poate fi amânatã ºi
nici realizatã de la distanþã, precum ºi pentru achiziþionarea de
medicamente;

c) deplasãri în afara localitãþilor ale persoanelor care sunt în tranzit
sau efectueazã cãlãtorii al cãror interval orar se suprapune cu perioada
interdicþiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte
mijloace de transport de persoane, ºi care poate fi dovedit prin bilet sau
orice altã modalitate de achitare a cãlãtoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoþirea
copilului, asistenþa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilitãþi ori
decesul unui membru de familie;

Mãsurile nu se aplicã persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 ºi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare, respectiv persoanelor care se aflã în perioada cuprinsã între a
15-a zi ºi a 180-a zi ulterioarã confirmãrii infectãrii cu virusul SARS-CoV-2
ºi care fac dovada îndeplinirii acestei condiþii prin intermediul certificatului
de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului
digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

Pentru verificarea motivului deplasãrii în interes profesional, persoanele
sunt obligate sã prezinte, la cererea personalului autoritãþilor abilitate,
legitimaþia de serviciu sau adeverinþa eliberatã de angajator ori o declaraþie
pe propria rãspundere, completatã în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasãrii în interes personal, persoanele
sunt obligate sã prezinte, la cererea personalului autoritãþilor abilitate, o
declaraþie pe propria rãspundere, completatã în prealabil.

INSTITUÞIA PREFECTULUI JUDEÞUL MEHEDINÞI

Rezultatele vorbesc, iar de-a
lungul t impului  acestea au
demonstrat valoarea ºi implicarea
colectivului secþiei.
   Am avut rezultate foarte bune în
tot ceea ce înseamnã activitatea
Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu” datoritã faptului cã am
beneficiat de sprijinul nemijlocit al
Consiliului Judeþean Mehedinþi, al
preºedintelui Aladin Georgescu.
  Pentru cei care urmeazã cursurile
acestei Secþii, la finalul acestora,
se elibereazã o diplomã prin care
se atestã cã respectiva persoanã a
absolvit cursurile Secþiei “Arte”.

Pentru ºcolarizarea celor
doritori se va percepe o taxã
anualã, rezonabilã, al  cãrui

Secþia ‹ARTE› a Centrului...
 Urmare din pag. 5

cuantum nu a mai fost modificat,
foarte micã comparativ cu alte
preþuri de la forme private de
învãþãmânt de acest gen.

 Gabriela Pogaci
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Numãrul de referinþã al sesiunii cererii de proiecte: M2/6A - 1/29.09.2021 -
28.10.2021

Asociaþia GAL ÞINUTUL CLOªANI anunþã lansarea, în perioada 29
SEPTEMBRIE 2021 - 28 OCTOMBRIE 2021, a primei sesiuni din 2021 de
depunere a Cereri lor de finanþare pentru Mãsura M2 - “Dezvoltarea
întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”.

I. Data lansãrii apelului de selecþie: 29 SEPTEMBRIE 2021

II. Data limitã de depunere a proiectelor: 28 OCTOMBRIE 2021

III. Locul ºi intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele se depun la Biroul GAL ÞINUTUL CLOªANI din satul Halânga, comuna
Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada
29.09.2021 - 28.10.2021, în zilele de miercuri ºi joi, în intervalul orar 10:00 - 14:00.

Data limitã de primire a proiectelor este: 28 OCTOMBRIE 2021, orele 14:00.
Apelul de selecþie va dura 30 de zile calendaristice sau, dacã valoarea proiectelor
depuse este de cel puþin 120% din valoarea alocãrii sesiunii, se reduce perioada
de 30 de zile calendaristice, dar nu mai puþin de 5 zile lucrãtoare.

Astfel, depunerea proiectelor în cadrul sesiunii se opreºte înainte de termenul
limitã de 30 de zile calendaristice prevãzut în apelul de selecþie, atunci când
valoarea publicã totalã a proiectelor depuse ajunge la cel puþin 120% din
nivelul alocãrii sesiunii, cu excepþia primelor 5 zile lucrãtoare ale perioadei de
depunere, când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiþionatã de
atingerea plafonului de cel puþin 120% din nivelul alocãrii sesiunii.

IV. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin
mãsura M2 sunt:

 Microîntreprinderi ºi întreprinderi non-agricole mici existente din teritoriul
LEADER - GAL ÞINUTUL CLOªANI

 Fermieri sau membrii unor gospodãrii agricole (autorizaþi cu statut minim
de PFA) care îºi diversificã activitatea de bazã agricolã prin dezvoltarea
unei activitãþi neagricole în teritoriul LEADER în cadrul întreprinderii deja
existente, încadrabile în categoria microîntreprinderi ºi întreprinderi mici,
cu excepþia persoanelor fizice neautorizate (orice persoanã fizicã sau
juridicã sau orice grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de forma
juridicã acordatã grupului ºi membrilor sãi în temeiul legislaþiei în vigoare,
poate fi considerat membru al unei gospodãrii agricole, cu excepþia
lucrãtorilor agricoli).

 Cooperative sau ONG-uri meºteºugãreºti

Atenþie! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Atenþie! Microîntreprinderile ºi întreprinderile mici existente trebuie sã-ºi
desfãºoare activitatea propusã prin proiect în teritoriul GAL, punctul/punctele de
lucru pentru activitãþile aferente investiþiei finanþate prin proiect, trebuie sã fie
amplasate în teritoriul GAL. În cazul în care activitatea propusã prin proiect se
desfãºoarã la sediul social, acesta trebuie sã fie în teritoriul GAL.

O micro-întreprindere este consideratã nou înfiinþatã (start-up) dacã este înfiinþatã
în anul depunerii Cererii de Finanþare sau dacã nu a înregistrat activitate pânã în
momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Anunþ simplificat privind lansarea apelului de selecþie nr. 1/2021 aferent
mãsurii M2/6A - “ Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”

Nr. Înregistrare 90/09.09.2021

Atenþie! Nu sunt eligibile proiectele depuse de solicitanþii care desfãºoarã activitate
în domeniul pescuitului ºi acvaculturii, respectiv activitãþi aferente Cod CAEN
Revizuit 2, Secþiunea A, Diviziunea 03-Pescuit ºi Acvaculturã. Proiectele de
diversificare a activitãþii de pescuit ºi/sau acvaculturã se finanþeazã prin POPAM.

V. Fondul disponibil - alocat în aceastã sesiune:

Contribuþia publicã totalã a mãsurii este de 610.595 euro.

Contribuþia publicã totalã alocatã pentru acest apel de selecþie este de
116.871,30 Euro.

Tipul sprijinului: Rambursarea costurilor eligibile suportate ºi plãtite efectiv de solicitant
pentru proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor
existente, pe baza unei Studii de fezabilitate/Memoriu Justificativ cf. HG 28/2008, actualizatã.

Se pot acorda plãþi în avans, cu condiþia constituirii unei garanþii echivalente
corespunzãtoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu
art. 45 (4) ºi art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de maxim 90%din
valoarea eligibilã a investiþiei, cu respectarea regulilor de minimis.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% în toate situaþiile
ºi pentru toate categoriile de beneficiari eligibili.

Valoarea sprijinului nerambursabil pe proiect este cuprinsã între 5.000 Euro
ºi 58.500 euro.

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

Pentru proiectele ce se încadreazã ca obiective ºi tip de investiþie într-una din
mãsurile din SDL, se vor utiliza Cererea de Finanþare ºi formularele standard
ale Cererii de Finanþare adaptate de GAL ÞINUTUL CLOªANI care pot fi
accesate pe pagina de internet tinutulclosani.wordpress.com secþiunea Mãsuri.

Modificarea formularului standard al Cererii de Finanþare (eliminarea,
modificarea secþiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la
respingerea Cererii de Finanþare pe motiv de neconformitate administrativã.

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

VIII. Informaþii detaliate referitoare la desfãºurareasesiunii, accesarea ºi derularea mãsurii
sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL pentru mãsura M2/6A -
“Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”, publicat împreunã
cu toate anexele, cererea de finanþare ºi formularele de verificare pe pagina web a GAL
tinutulclosani.wordpress.com, mailto:gal.burcel@yahoo.rodar ºi la sediul Grupului de
Acþiune Localã ÞINUTUL CLOªANI, unde, de miercuri ºi joi între orele 10:00 - 14:00,
unde puteþi solicita înmod gratuit informaþii despremãsurã ºi ghidulmãsurii.

IX. Date de contact
La sediul GAL Þinutul Cloºani sunt disponibile pe suport tipãrit informaþii
detaliate aferente Mãsurii M2/6A.
Datele de contact ale GAL Þinutul Cloºani unde solicitanþii pot obþine informaþii
suplimentare:  Adresa: Sat Halânga, comuna Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi
Telefon: 0767 528185, 0757 195757

 urmare din pagina 1

Alte teme de discuþie au vizat respectarea normelor  de convieþuire
socialã ce trebuie urmate pentru promovarea unui comportament
civic bazat pe respect reciproc, dezvoltarea comportamentului non-
violent, pentru prevenirea delincvenþei juvenile ºi reducerea
numãrului cazurilor de agresiuni din ºcoli.

Împreunã pentru siguranþa elevilor!
   Activitãþile de acest gen vor continua ºi în alte instituþii de
învãþãmânt gimnazial ºi liceal din judeþul Mehedinti.

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã forfotã la serviciu,
însã ºi acasã ai multe ºi mãrunte de fãcut. Cum
lucrurile sunt amestecate, nesigure, bizare în mediul
profesional în care activezi ar fi bine sã-þi dozezi
eforturile ºi sã lucrezi strictul necesar. Sãnãtatea îþi
poate crea neplãceri, deci îngrijeºte-te
corespunzãtor. Relaþiile parteneriale se vor modifica,
deoarece este vremea marilor schimbãri
matrimoniale ºi în afaceri. Finaluri ºi începuturi.
Deocamdatã ar fi bine sã analizezi pe îndelete situaþia
partenerialã ºi sã trasezi alte direcþii. Renunþã la
concepþii, planuri ºi relaþii care nu-ºi mai au rostul
în viaþa ta de acum. Cheltuieli comune cu alþii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Eºti tentat sã te laºi dus de valul
emoþiilor în relaþiile cu copiii ºi cu persoana
iubitã. Ceva nedefinit îþi înflãcãreazã sufletul,
astfel cã ai fi în stare sã muþii munþii din loc
pentru cei dragi. Bine ar fi sã-þi revii la felul
acela circumspect ºi bãnuitor, pentru cã în
segmentul sentimental, nimic nu e ceea ce pare.
La serviciu se contureazã schimbãri importante
ºi definitive. Condiþii de muncã noi, colegi noi,
restrângere de activitate, reconversie
profesionalã, ºomaj. Este bine sã te ocupi pe
îndelete de situaþia ta profesionalã ºi sã iei mãsurile
necesare. Sãnãtatea este vulnerabilã, fiind nevoie
de îngrijiri de specialitate. Odihneºte-te ºi ai
încredere cã va fi bine!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Relaþiile cu membrii familiei ºi treburile
gospodãreºti te solicitã mult în prima parte a
sãptãmânii. Este posibil sã fii nevoit sã ajuþi pe
cineva drag cu sfaturi, bani sau bunuri materiale.
În funcþie de situaþie, dialogurile cu un prieten
te pot sprijini pe tine sã-þi rezolvi treburile
personale. Totul este sã permiþi cuiva sã te ajute.
În relaþiile cu copiii ºi cu persoana iubitã se
deschide o etapã nouã, în care ar fi bine sã-þi
remodelezi atitudinea ºi aºteptãrile. Surprizele
pot fi de proporþii în plan sentimental, deci fii
prudent ºi þine cont ºi de ceilalþi. Sarcini de lucru
noi ºi urgente la serviciu.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Persoanele din anturajul apropiat te solicitã
în prima parte a sãptãmânii. Dialoguri multe,
acþiuni comune, demersuri intelectuale, cãlãtorii
pe distanþe scurte. De reþinut cele aflate pentru
cã îþi vor fi de folos la momentul potrivit, în plan
profesional. Chiar dacã acum pare de neînþeles
sau de necrezut ce fel de informaþii ajung la tine,
evitã ignoranþa ºi temerile. Acasã, în familie este
forfotã, pentru cã se contureazã schimbãri
majore ºi definitive. Sunt posibile discuþii
aprinse cu membrii familiei ºi cu neamurile,
rezolvarea unor demersuri  patrimoniale,
demararea unor reparaþii, curãþenii generale,
vânzarea ºi achiziþionarea de bunuri casnice.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Segmentul financiar îþi solicitã atenþia ºi eforturile
în prima parte a sãptãmânii. Este vorba despre
veniturile pe care le obþii de la locul de muncã, în
urma eforturilor depuse. Este posibil sã existe o
mare discrepanþã între aºteptãrile tale ºi rãsplata
cuvenitã, dar ai încredere cã din umbrã providenþa
îþi înlesneºte câºtigurile la momentul potrivit. În
relaþiile cu anturajul apropiat apar discuþii
importante, astfel cã te vei desprinde de unii ºi vei fi
tentat sã te apropii de alþii. Se recomandã prudenþã,
pentru cã nu este ceea ce pare. Detaºeazã-te de alþii,
selecteazã temele de discuþie ºi evitã sã oferi sfaturi.
Cãlãtorii pe distanþe scurte ºi abordarea unor
cursuri.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Ai multã energie în aceste zile, astfel cã te poþi
ocupa atât de treburile personale cât ºi de
îndatoriri le profesionale. Selecteazã totuºi
prioritãþi le ºi conservã-þi energia vitalã,
deoarece fluctueazã ºi poþi întâmpina neplãceri.
Accentual sãptãmânii se aºeazã pe segmentul
financiar, în sensul cã se contureazã schimbãri
importante la secþiune venituri obþinute din
munca proprie. Poate fi vorba despre primirea
salariului, despre oferte noi de colaborare care
sã-þi aducã câºtiguri noi sau apar informaþii utile
vizavi de modificarea salarizãrii ºi a condiþiilor
de muncã. Prudenþã ºi rãbdare! Existã hibe în
tot ce þine de obþinerea plãþii aferente muncii depuse.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este bine sã te ocupi numai de tine ºi
planurile tale în aceastã sãptãmânã. Rezervã
momente de liniºte, în singurãtate, analizeazã
situaþia în care te afli ºi relaþiile pe care le ai cu
ceilalþi. Concluziile formulate acum te vor ajuta
sã conturezi noi direcþii de viaþã personalã ºi
profesionalã. Practic se deschide o etapã foarte
importantã, astfel cã pornind la drum cu o altã
filozofie de viaþã ºi cu scopuri nobile, toate þi se
vor revela dupã pofta ºi nevoile sufletului tãu.
Sãnãtatea întregului organism este vulnerabilã,
bine fiind sã þii cont ºi de asta. Odihnã, discreþie,
eforturi dozate ºi încrederea nestrãmutatã cã totul
se desfãºoarã spre binele tãu suprem.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Dialogurile cu prietenii ºi cu persoanele din
mediul profesional care îþi susþin proiectele ºi
activitatea te vor pune serios pe gânduri. Se
contureazã schimbãri benefice la locul de
muncã, astfel cã ar fi bine sã fii deschis la nou.
Ai temeri vizavi de viitorul tãu în domeniul
profesional, însã depune eforturi conºtiente sã
te liniºteºti ºi sã ai încredere cã totul se desfãºoarã
în favoarea ta. Sunt posibile conflicte la serviciu,
atât din partea colegilor, cât ºi din partea subalternilor,
însã hiba este la tine. Ceva nu faci sau nu comunici
corect sau exagerezi cu sarcinile de lucru sau pur ºi
simplu te implici în treburile altora fãrã rost.
Odihneºte-te ºi controleazã-þi reacþiile!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

O perioadã importantã în plan socio-profesional!
Se contureazã reuniuni profesionale, dialoguri cu
ºefi, cu reprezentanþi ai unor instituþii ºi multe sarcini
de lucru. Minunat este cã eºti ajutat de cei dragi,
astfel cã te poþi implica în proiecte de anvergurã pe
termen lung. Totuºi se deschide o altã etapã la locul
de muncã, fiind nevoie acum sã definitivezi sarcini
anterioare sau ceva sã schimbi în relaþiile tale
profesionale. Prietenii te provoacã mult pe teme
personale, aspect destul de delicat. Fereºte-te de a
povesti despre tine ºi vulnerabilitãþile tale! Unii pot
interpreta greºit ceea ce spui sau gesturile pe care
le faci. Ai nevoie de odihnã ºi detaºare de cotidian.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti animat de gânduri mãreþe ºi scopuri
nobile la începutul sãptãmânii. Pe de altã parte,
sunt ºanse de a planifica cãlãtorii îndepãrtate ºi
abordarea unor studii de perfecþionare pe termen
lung. Chiar dacã la prima vedere, te îngrijoreazã
starea lucrurilor nu ai motive întemeiate. În plan
profesional se contureazã o etapã nouã, mai ales
în relaþiile cu ºefii. De asemenea statutul tãu
socio-profesional se va modifica în sens
benefic. Totul este sã ai încredere cã lucrurile
se desfãºoarã în favoarea ta. Este nevoie sã-þi
remodelezi atitudinea faþã de relaþiile cu ºefii ºi
faþã de rolul tãu în mediul socio-profesional în
care activezi. Noutãþi profesionale de anvergurã!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Este nevoie sã te ocupi de cheltuielile comune
cu alþii, de genul facturi, taxe, impozite ºi
documente specifice bunurilor materiale. Se
recomandã prudenþã, deoarece sunt posibile
neînþelegeri ºi minciuni. Dialogurile cu persoanele
din anturajul apropiat, activitãþile intelectuale,
cãlãtoriile pe distanþe scurte te vor ajuta sã-þi
remodelezi filozofia de viaþã. Este vremea sã
abordezi cu totul altfel oamenii ºi evenimentele
vieþii. De mare folos îþi este implicarea în studii ºi
cercetãri. Planificã cursuri de perfecþionare,
participarea la seminarii scurte pe teme diverse ºi
cãlãtorii cu temã datã. Forfotã socio-profesionalã
ºi dialoguri importante cu ºefii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Dialoguri ºi acþiuni comune cu partenerul de
viaþã sau cu cei de afaceri. Bizarul domneºte în
segmentul partenerial, astfel cã este bine sã fii
precaut. Evitã sã povesteºti despre veniturile tale
sau sã pui agoniseala ta la dispoziþia altora. Se
preconizeazã o etapã nouã vizavi de bani ºi
bunuri comune cu alþii. Asta înseamnã cã ai
ºanse sã achiþi datorii, sã rezolvi demersuri
specif ice moºtenirilor sau partajelor.  Evitã
acumularea datoriilor ºi planurile de investiþii
deocamdatã! Pe de altã parte sunt zile excelente
pentru a te apropia de studiul disciplinelor
ezoterice ºi de a descifra înþelesul vieþii dincolo
de realitatea cotidianã.

(7 - 13 octombrie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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În perioada 20-24 septembrie 2021,
Inspectoratul Teritorial de Muncã Mehedinþi,
sub îndrumarea Inspecþiei Muncii, a desfãºurat
la nivelul judeþului Campania naþionalã privind
verificarea modului de respectare de cãtre
beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011
privind exercitarea unor activitãþi cu caracter
ocazional desfãºurate de zilieri, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Motivarea campaniei are la bazã faptul cã
în exercitarea unor activitãþi cu caracter ocazional
desfãºurate de zilieri stabilite de legiuitor, se
regãsesc urmãtoarele aspecte, referitoare la:

a) sustragerea beneficiarului de la obligaþia de
a achiziþiona ºi completa registrulde evidenþã a
zilierilor (art.5, alin. 2, lit. a);

b) înþelegerea dintre beneficiar ºi zilier, în urma
cãreia acesta din urmã presteazã activitate cu
caracter ocazional fãrã a fi înregistrat în registrul
de evidenþã a zilierilor (art. 5, alin. 2, lit. b);

c) nerespectarea de cãtre beneficiari a
prevederilor art. 4 din lege, referitoare la durata
activitãþii ocazionale;

Dintre obiectivele campaniei amintim:
- Identificarea beneficiarilor care folosesc

zilieri ºi luarea mãsurilor care se impun
pentru nerespectarea de cãtre aceºtia a
prevederilor Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activitãþi cu caracter
ocazional, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi a normelor
metodologice de aplicare a acestei legi;

- Creºterea gradului de conºtientizare al
beneficiarilor ºi a zilierilor care desfãºoarã
activitãþi cu caracter ocazional în domeniile
stabilite de legiuitor, în ceea ce priveºte
necesitatea aplicãrii ºi respectãrii prevederilor
legale în domeniul relaþiilor de muncã,
stipulate de Legea nr. 52/2011, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

- Diminuarea consecinþelor sociale ºi
economice negative care deriva din
nerespectarea de cãtre beneficiarii din
domeniile controlate, a prevederilor legale;

- Identificarea beneficiarilor care utilizeazã
munca copiilor ºi a tinerilor fãrã respectarea
prevederilor Legii nr. 52/2011, republicatã, cu
modificãrile ºicompletãrile ulterioare;

- Identificarea beneficiarilor care folosesc
zilieri în condiþiile în care se impunea
încheierea contractelor individuale de muncã
ºi luarea mãsurilor care se impun pentru
respectarea de cãtre beneficiarii din domeniile
care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale
în domeniul relaþiilor de muncã;

Cu ocazia celor 5 controale realizate nu s-
au constatat deficienþe.

Nicea Mergeani, Inspector ªef
Aurora Mãdãlina Gîrlea, Consilier C.C.R.P.

Comunicat de presã

Banca Naþionalã rãmâne singura instituþie „cu
picioarele pe pãmânt” care se strãduie sã stopeze
explozia preþurilor, încercând, în acelaºi timp sã
ofere sprijin companiilor ºi economiei dar ºi sã
protejeze leul în faþa tentativelor de depreciere a lui.

Decizia de marþi a BNR de a majora dobânda de
politicã monetarã de la minimul istoric de 1,25%, stabilit
la începutul anului, la 1,50%, este una normalã, într-
un moment de crizã economicã ºi politicã, chiar dacã
ea a condus la creºterea indicilor ROBOR.

Dealerii  bancari au anticipat încã din
septembrie mãsura luatã de BNR, iar dobânzile
din piaþa monetarã au crescut constant.

Noile creºteri vor scurtcircuita buzunarele celor
care s-au împrumutat înainte de primãvara lui
2019, în special pe cei care au achiziþionat locuinþe.
O situaþie relativ mai bunã o au cei care au luat
credite dupã introducerea indicelui de referinþã
pentru creditele consumatorilor (IRCC) care se
situeazã în prezent la 1,08%/an.

Miercuri, indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor
în lei, a sãrit de la 1,81 la 2,07%, depãºind astfel
nivelul din decembrie 2020 dar ºi valoarea de 2% pe
an a dobânzii aferente facilitãþii de creditare (Lombard)
cu care bãncile se pot împrumuta de la BNR.

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a sãrit de la 1,89 la
2,16% iar cel la 12 luni de la 1,98 la 2,22%.

Protecþia oferitã de BNR a fãcut ca moneda
naþionalã sã cunoascã o perioada de liniºte dupã
atingerea maximului istoric de 4,9495 lei, în data
de 22 septembrie.

Cãderea guvernului minoritar PNL-UDMR, în  Radu Georgescu

Dobânzile vor scurtcircuita buzunarele

Pandemia SARS COV 2 ne-a distrus sau ne-a
alterat viaþa într-un mod fãrã precedent în ultima sutã
de ani. Valorile ºi prioritãþile s-au schimbat,
mergând pânã la rãsturnarea lor totalã. Nimic nu
mai este cum a fost ºi probabil nici nu va mai fi.
Printr-o stranie coincidenþã pandemia aceasta a
izbucnit la 100 de ani de la încetarea pandemiei de
gripã spaniolã, consideratã cea mai tragicã din
istorie ºi care, conform informaþiilor oficiale, a
infectat aproximativ 500 de milioane de oameni în
întreaga lume (o treime din populaþia planetei) ºi se
estimeazã cã a provocat moartea a 50-100 de
milioane de oameni. În România, gripa spaniolã a
produs 100.000 de victime, printre care ºi generalul
Eremia Grigorescu. Regina Maria însãºi a fost printre
românii care au contractat boala, dar a supravieþuit 

Meritã menþionat însã un detaliu cu semnificaþii
istorice, care ne-a sugerat ºi ideea temei de concurs
pentru Premiile UZPR 2021: Marea Adunare de la
Alba Iulia, când s-a semnat actul Marii Uniri, s-a
desfãºurat sub spectrul acestui flagel îngrozitor.
Putem aprecia cât de mare a fost determinarea
românilor de a împlini acest vis milenar, dacã au
putut sfida instinctul de conservare ºi pericolul

Tema de concurs pentru Premiile UZPR – 2021:
„Pandemie ºi Patriotism”

morþii, numai pentru a fi prezenþi la acest moment
crucial. E adevãrat, oamenii purtau în jurul gâtului
mãrgele din cãþei de usturoi, în speranþa prevenirii
gripei, dar au fost acolo, prezenþi.

Aºadar, Marea Adunare de pe Câmpul lui Horea de
la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, n-a fost doar
celebrarea unui vis milenar. A fost ea însãºi o luptã, o
confruntare, o înfruntare a unui duºman teribil ºi
nevãzut, care fãcuse deja mii de victime: gripa spaniolã.
La 1 Decembrie 1918, românii n-au stat acasã sau în
casã. S-au dus la Alba Iulia, sã-ºi rcâºtige þara.

Rãmâne de constatat cum ºi în ce fel a
supravieþuit patriotismul românesc în perioada
pandemiei de COVID, pentru a aprecia „indicele
de imunitate” al acestui sentiment la agresiunea
virusului. De aceea am luat decizia ca tema
concursului de anul acesta sã poarte denumirea „
Pandemie ºi Patriotism “.

Materialele trimise vor viza atitudinile, acþiunile ºi
implicãrile tuturor persoanelor, personalitãþilor ºi
entitãþilor civice, sociale, politice sau de orice altã
naturã, în sensul precizat de temã. Vã dorim succes!
UNIUNEA ZIARIªTILOR PROFESIONIªTI DIN ROMÂNIA

Departamentul de Comunicare

urma moþiunii de cenzurã înaintatã de PSD, nu a
afectat evoluþia raportului euro/leu care a fluctuat în
perioada analizatã între 4,9469 ºi 4,9485 lei.

Media de la finalul perioadei a fost stabilitã la
4,9483 lei, în timp ce alte monede din regiune
pierdeau teren în condiþiile revenirii aversiunii faþã
de risc. Miercuri, transferurile din piaþa localã se
realizau în culoarul 4,945 - 4,949 lei.

Dolarul cunoaºte un raliu apreciativ, care a fost
întrerupt de o revenire a apetitului pentru risc dupã
anunþul fãcut de cãtre compania farmaceuticã
americanã Merck referitor la faptul cã sunt
continuate studiile clinice pentru producerea unui
medicament anti-coronavirus cu administrare oralã.

La finalul perioadei, euro a scãzut pânã la 1,1530
dolari, minimul ultimelor 14 luni, pieþele aºteptând o
redresare a pieþei muncii de peste Ocean, ceea ce a fãcut
ca media monedei americane sã creascã la 4,2859 lei.

Cursul francului a urcat de la 4,5627 lei, la
începutul perioadei, la 4,6084 lei, la finalul ei.

Media lirei sterline a alunecat de la 5,7938 la
5,7361 lei, pentru ca la sfârºitul perioadei sã urce
la 5,8103 lei, dupã revizuirea pozitivã a creºterii
PIB-ului Regatului Unit în al doilea trimestru, la
5,5% faþã de 4,8%, valoarea anunþatã iniþial.

Preþul gramului de aur a coborât la sfârºitul
perioadei de la 241,0835 la 240,8789 lei, urmare a
scãderii unciei la 1.747 - 1.757 dolari.

Dupã scãderea la începutul perioadei la circa
40.700 dolari, bitcoin a urcat la 50.450 - 51.800
dolari. Ether a atins un minim de 2.800 dolari dar
a crescut apoi la la 3.350 - 3.540 dolari.

Analiza cuprinde perioada 29 septembrie - 6
octombrie.



Liga 3, Seria 7, etapa a 6-a
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - Viitorul ªimian 3-1
CSM Deva - Viitorul Pandurii Târgu Jiu II  1-0
Pandurii Târgu Jiu - Armata Aurul Brad    2-0
Voinþa Lupac - Jiul Petroºani    3-2
Progresul Ezeriº - CSM Reºiþa    0-4
Clasament
1. CSM Reºiþa 6   6 0   0   15-1   18
2. Pandurii Târgu Jiu 6   5 1   0   14-2   16
3. CSM Deva 6   4 0   2   7-3     12
4. Progresul Ezeriº 6   3 1   2   6-7     10
5. Voinþa Lupac 6   5 2   1   11-10   8
6. Gilortul Tg.Cãrbuneºti 6   2 1   3   8-14     7
7. Viitorul ªimian 6   1 2   3   10-11   5
8. Viitorul Pandurii Tg.Jiu II 6   1 1   4   3-11     4
9. CSM Jiul Petroºani 6   0 1   5   5-12     1
10. Armata Aurul Brad 6   0 1   5   3-12     1
Etapa viitoare
Viitorul ªimian - Pandurii Târgu Jiu
Armata Aurul Brad - CSM Deva
Viitorul Pandurii Tg. Jiu II - Progresul Ezeriº
Jiul Petroºani - Gilortul Târgu Cãrbuneºti
CSM Reºiþa - Voinþa Lupac
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Echipa mehedinþeanã a demonstrat
ºi în etapa a 6-a cã nu ºtie sã

Dupã 2 înfrângeri la scor, 29-42
cu Unirea Sânnicolau Mare ºi 26-
34 cu CSU Politehnica Timiºoara,
AHC Drobeta a bifat primul punct
în Divizia A la handbal masculin.
În Sala Polivalentã din Drobeta
Turnu Severin, echipa antrenatã de
Ionuþ Rouã a remizat, scor 31-31
cu SCM Politehnica Timiºoara II,
în etapa a 3-a din cadrul Seriei C.
Bãnãþenii au condus la pauzã cu
14-13 ºi puteau obþine victoria la
ultima fazã a meciului, dacã
portarul severinean Marian Ivan nu
apãra aruncarea de la 7 m dictatã

S-au înecat în prelungiri, la malul Gilortului
Deºi a condus cu 1-0, Viitorul ªimian s-a întors fãrã niciun punct

din deplasarea de la Gilortul Târgu Cãrbuneºti ºi a coborât pe
locul 7 în clasamentul seriei a 7-a, din Liga a 3-a.

gestioneze finalul jocurilor. Dacã
runda trecutã a fost egalatã în minutul

94 de Voinþa Lupac,
Viitorul ªimian a fost
învinsã la Târgu
Cãrbuneºti,  în prelungiri.
La malul Gilortului,
mehedinþenii au deschis
scorul în minutul 26, pe
contraatac, prin Samuel
Zimþa, dar, în minutul 39,
Bogdan Dãnãricu a
egalat, cu un ºut la vinclu.
Gazdele au avut mai mult
iniþiativa în atac ºi au
obþinut victoria pe finalul
partidei. În minutul 90,
Bogdan Dãnãricu a
înscris din interiorul
careului, iar, în minutul 94
Marius Avrãmescu a
stabilit scorul final, din
penalty. S-a încheiat 3-1

pentru Gilortul Târgu Cãrbuneºti,
iar gorjenii au depãºit în clasament
echipa mehedinþeanã. Rãmasã cu 5
puncte, Viitorul ªimian joacã
sâmbãtã, de la ora 15:00, pe
Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, cu Pandurii Târgu
Jiu, ocupanta locului secund din
Seria a 7-a. În runda a 6-a, echipa

Handbaliºtii, la primul punct

de arbitri. Egalul s-a datorat ºi
jucãtorului Cristian Vãrzaru,
principalul marcator pentru AHC
Drobeta, cu 12 goluri. “Felicit
echipa pentru primul punct din acest
campionat ºi sunt foarte mândru de
bãieþi. Mai avem de lucrat mult ºi
sper cât de curând sã venim ºi cu
puncte din deplasare”, a spus
antrenorul Ionuþ Rouã. Etapa
viitoare, echipa severineanã va avea
o misiune imposibilã pe terenul
liderului CSM Oradea. Bihorenii au
maximum de puncte dupã 3 etape
ºi sunt principalii favoriþi la
promovarea în Liga Naþionalã.

   Sezonul 2021-2022 din Liga 4
Mehedinþi a debutat la sfârºitul
sãptãmânii trecute, iar 12 echipe au
luat startul în competiþia judeþeanã.
Surprinzãtor, CS Strehaia, Dierna
Orºova, Cerna Baia de Aramã ºi
Unirea Gârla Mare nu s-au mai
înscris în campionat, iar noutãþile le
reprezintã recent-înfiinþatele Viitorul

Divizia A, Seria C, Etapa 3
AHC Drobeta - SCM Politehnica Timiºoara II 31-31
CS Universitatea Craiova - Unirea Sânnicolau Mare 40-38
CSU Târgu Jiu - CSU Politehnica Timiºoara 31-29
CSM Oradea - CSM Reºiþa 34-27

S-a reluat campionatul judeþean

antrenatã de Relu Þurai a mizat pe:
Ionel Miºu - Mathias Hondorocu,
Alin Enache (60' Marius Crãc),
David Pop (cpt), Bahanag Song,
Marius Orleanu (60' Eugen
Toader), Ionuþ Rupa (63' Cristian
Poianã), Samuel Zimþa, Fabio Trip
(73' Cristian Miºea), Claudiu
Ghighilicea ºi Gelu Velici.

Liga 4, etapa 1
Viitorul Corcova - Viitorul Cujmir     3-2
Inter Crãguieºti - Real Vânãtori         3-1
Inter Salcia - Viitorul Severin           2-3
AS Obârºia de Câmp - AS Turnu Severin  2-2
AS Noapteºa - Pandurii Cerneþi        1-3
Victoria Vânju Mare - Recolta Dãnceu (reprogramatã)

Corcova ºi Viitorul
Severin.
   În Liga 5 au mai
rãmas doar 6 echipe,
dupã ce AS Noapteºa,
Inter Crãguieºti ºi Real
Vânãtori au optat sã
joace în Liga 4, iar
Dunãrea Hinova, ªtiinþa
Broºteni, Viitorul
Floreºti sau AS
Pruniºor nu s-au mai
înscris în ultimul
eºalon fotbalistic din
Mehedinþi. Viitorul

Bistriþa este singura echipã nou-
înfiinþatã în Liga 5. Toate echipele
vor fi sprijinite financiar de
Consiliul Judeþean Mehedinþi, care
va plãti baremurile de arbitraj, în
urma parteneriatului încheiat cu
Asociaþia Judeþeanã de Fotbal
Mehedinþi, condusã de Louis
Moisescu.
Liga 5, etapa 1
ASG Hinova - Avântul Bistriþa 2-9
Voinþa Opriºor - Viitorul Dârvari 2-2
Viitorul Bistriþa - Coºuºtea Cãzãneºti
(reprogramatã)



publicitateOBIECTIV mehedinþean 07 - 13.10.2021pag. 16

pa
m
fle
t

Mã nepoate, gata, sã liniºti
al lu Zbanghiu, doarme acasã în
fiecare sarã. Pã dacã n-a vrut sã sã
vaccineze nu mai poate sã umble
teleleica de pin Crihala pãnã în
Aluniº, cã sã ducea în fiecare sarã
pe dupã una de-a lu Pecingine, de-
i ajungea fusta pãnã unde începea
aproape. Acuma mai stã ºi el pe
acasã noaptea, aºa cã e bunã ºi
carantina asta la ceva. Bine, noi
stãm pe el în fiecare zi, sã sã
vaccineze, da el nu ºi nu, cã sã
simte discriminat. Da sã vezi
discriminare ce-i dã taicã-sãu,
când o sã-l sarã peste mese. Sau o
sã-l puie sã poarte mascã, când îi
pune ciorba în faþã. Sã vezi atuncea.

Ete, nerodu de Sucã sã dusã ºi
sã vaccinã, da acuma plânge, cã
auzi cã trebui sã facã ºi doza a treia.
ªi dupã a doua zãcu fro douã zile,
nici acuma nu pare prea întreg. Da
poate îºi revine vreodatã.

Mã fraþilor, da sã vezi altã poveste.
Nea Koler, îl ºtiþi pe ‘mnealui,
candidasã ºi pi la primãria
Severinului, zisã cã e nevoie de
echipã de fotbal la Severin. Zis ºi

 nea Mãrin

Sucã ºi discriminatu’ lu Zbanghiu, nea Koler ºi fotbalu’ severinean,
nea Gherghe cel cu pletele-n vânt ºi cãrbunii lu’ nea Virgilicã

fãcut, zisã cã asigurã ºi echipament
nou ºi buget pentru un an pentru AS
Turnu Severin. Bunã treabã, ne
apucãm iarã de fotbal, vrea nea
Eduard Koler sã bage bani ºi
primãria ºi consiliul, da nu întrebã
nimeni ºi severinenii. Cã dacã
spune cineva cã ei sunt iubitori de
fotbal, musai sã fie toþi de acord. ªi
sã sã dea ºi bani, din banii lor, ca sã
fie treaba cum trebuie. Acuma, om
vedea unde s-o duce treaba asta,
dacã e aºa de oichii lumii, de un fel
de precampanie timpurie, ori sã
ajunge la o treabã serioasã. Ete, hai
sã fie echipa asta susþinutã de neºte
privaþi din Mehedinþi ºi dupã ce o
ajunge în Liga 1, sã fie susþinutã ºi
din bani publici, ce ziceþi de asta?!
Hai sã vedem ºi dacã sã ajunge la
asta, aplauze la scenã deschisã.

Între timp, continuã
abrambureala cu facturile la energia
electrica ºi explicaþiile lu nea
ministru Virgil Popescu, de la
pupitru’ Guvernului. Doamne ce
mândru ierea când cu SUS-JOS
încerca sã convingã cetãþenii cã vor
primi compensãri.... Nea Virgilicã

ai grije sã nu ne laºi cu OICHII în
CER, cum s-a întâmplat ºi cu alte
promisiuni. Sau pe cer, matale ºtii,
mai ales cã guvernu’ ãsta interimar
nu sã ºtie cum fârºeºte.

ªi apropo, ceva cãrbuni ai pus
ºi matale deoparte pentru Severin?!

Cã centrala aia cu Romgaz o sã-l
ajungã probabel pe nea Gherghe
din urmã. Apropo, l-aþi mai vãzut
în ultima vreme pe nea fostu edil?
L-a vãzut Tanþa lu Pecingine, la
ºedinþa de consiliu. Sã vezi ce plete
are nea fostu, zici cã e din poveºtile
cu Ileana Cosânzeana ºi altceva nu.
Bine, sã bãgã în samã singur, cã

mai bine tãcea despre subiectu’ pus
în discuþie. Da aºa e când te simþi
cu musca pe cãciulã ºi cu gându la
Viena. Ce sã faci, n-ai ce sã-i faci.

Mã nepoate, aveþi grijã cã sã
amenajarã piste pentru biciclete în
Drobeta-Turnu Severin, da sã o

vedeþi pe cea de pe strada Orly, care
trece pe lângã Spitalul Judeþean.
Imaginea spune tot, despre cum se
circulã în zona respectivã. Poate
s-o îndrepta situaþia, cândva.

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