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O þarã a neputinþei

Într-o singurã lunã, dupã ce la finalul lui septembrie a
apãsat parcã cineva butonul de restart la covid, am devenit
o þarã asediatã, bombardatã, lovitã din toate pãrþile, frântã
pe genunchi, umilitã ºi înspãimântatã. O þarã a neputinþei.
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RAMONA
CUPÃ:

„România are
nevoie urgent
de un guvern

stabil!”
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Iohannis a
spart geamurile
Constituþiei de
nenumãrate ori
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România a intrat
în spiralã

România a intrat într-o
spiralã a dezastrului medical

din care nu o sã iasã prea
curând þara noastrã trecând

cu bine peste primele trei
valuri de coronavirus ºi nu se
aºtepta nimeni sã o facã atât

de bine. Au fost state mult mai
avansate decât România la

capitolul sistem medical ºi nu
au fãcut faþã.
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Poliþia de Frontierã Românã asigurã gãzduirea
operaþiunii Activitãþi Operaþionale Flexibile

organizatã de Agenþia Europeanã pentru Poliþia
de Frontierã ºi Garda de Coastã - FRONTEX

   Operaþiunea comunã, cu
denumirea “Activitãþi Operaþionale
Flexibile la Frontierele Terestre
2021” - Joint Operation Flexible CONTINUARE ÎN PAGINA 10

Operational Activities Land 2021 (JO
FOA Land 2021), care a fost lansatã
ºi în România la începutul acestui an,
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   Condamn cu fermitate
declaraþiile fãcute de preºedintele
Aladin Georgescu legate de
finanþarea DGASPC. Constat cã
acesta nu are scrupule ºi
implicã, fãrã sã stea pe gânduri,
o instituþie ca DGASPC în lupta
sa politicã meschinã.
   Sã afirmi cã nu mai ai bani de
salarii, de mâncare pentru copiii
instituþionalizaþi, bani de
medicamente pentru bãtrâni, mi
se pare demagogie. Totul în
condiþiile în care Consiliul Judeþean
Mehedinþi a primit 3,9 milioane de
lei, iar salariile vor fi plãtite la timp.
De aceea, l-aº întreba public pe
Aladin Georgescu: cum se face cã,
în fiecare toamnã, domnia sa e prins
nepregãtit? Este adevãrat cã
DGASPC are bani pentru luna
octombrie? ªtie domnul Aladin
Georgescu cã în luna noiembrie va
fi o nouã rectificare bugetarã?
   Sunt convinsã cã are toate aceste

rãspunsuri, însã, ca de obicei, se face
cã plouã ºi preferã sã victimizeze
politic o instituþie.
   Mai grav e cã, prin aceste declaraþii,
Aladin Georgescu induce panica în
rândul salariaþilor DGASPC cu intenþia
de a-i þine captivi PSD-ului. Dar la ce
ne putem aºtepta de la Aladin
Georgescu, care, ani de zile, a fugit de
responsabilitatea finanþãrii, în parte, a
cãldurii din Drobeta-Turnu-Severin.

Stela Firu,
Senator PNL Mehedinþi

Declaraþie de
presã

În vreme ce Johannis îl
reinventeazã pe Cioloº ºi liberalii îºi
ling rãnile, metaforic vorbind, dupã
o încãierare serioasã în Parlament
odatã cu moþiunea de cenzurã, ne-
am dat cu toþii seama cã de fapt circul
politic nu ne þine nici de cald, nici
de sete, ºi cã nu vine obligatoriu la
pachet cu pâinea dupã cum spune
vechea zicere latinã.

Realitatea româneascã de zi cu zi
seamãnã tot mai mult cu un film alb-
negru  în care ne miºcãm teleghidaþi
de frici felurite, de îngrijorãri
cotidiene, totul învãluit într-o
atmosferã din care a plecat orice
boare de speranþã ºi încredere.

Televiziunile au luat efectiv cu
asalt, cu ºtirile ºi comentariile lor
apocaliptice, o þarã deja ameþitã de
creºterea preþurilor, de inflaþie, de frica
de spitale. Într-o singurã lunã, dupã
ce la finalul lui septembrie a apãsat
parcã cineva butonul de restart la
covid, am devenit o þarã asediatã,
bombardatã, lovitã din toate pãrþile,
frântã pe genunchi, umilitã ºi
înspãimântatã. O þarã a neputinþei.

Stau ºi mã întreb cum Dumnezeu
în vara trecutã nu ne-am gândit sã
ne luãm mãsuri de precauþie? De
ce, dacã noi, mãrunþi cetãþeni, nu
ne-am gândit, nu s-au gândit ei,
minþile luminiscente ce ne conduc?
De ce atunci când au dispãrut

O þarã a neputinþei
cazurile de covid ºi s-au desfiinþat
saloanele ºi spitalele, nimeni nu a
tras vreun semnal de alarmã: oameni
buni, vine toamna, hai sã ne
pregãtim ! Hai sã nu dormim pe noi
ºi, înainte de a ne îngrãmãdi pe
plaje ºi terase sã luãm mãsuri de
precauþie. Pentru ca sã nu ajungem
în situaþia înfiorãtoare în care va
trebui sã închidem ºcoli, facultãþi,
teatre, ºi sã trebuiascã sã blocãm
spitalele din cauza pacienþilor covid.
Nimeni din Ministerul ãsta al
Sãnãtãþii, din Comitetul ãsta al
Situaþiilor de Urgenþã sã nu fi sãrit,
stop, hai sã pregãtim spitale, secþii
ATI, cadre medicale, cãci vine
toamna ºi sigur ne va lovi boala!

Citeam un reportaj pe tema
dezastrului sanitar de la noi din þarã:
„Statisticile aratã înfiorãtor, dar
imaginile din spitale sunt ºi mai dure.
Am stat o searã întreagã la camera
de gardã a Spitalului Universitar din
Bucureºti pentru a arãta realitatea din
spatele cifrelor. Imaginile pe care le-
am surprins sunt atât de puternice
încât nu mai au nevoie de vreo figurã
prezidenþialã care sã anunþe
falimentul statului român. Eºecul e
vizibil în privirile speriate ale
bolnavilor, unii dintre ei aºezaþi pe
scaune, cu tubul de oxigen la
picioare, e vizibil în deznãdejdea ºi
în epuizarea cadrelor medicale, în
tãcerea sacilor negri, cu fermoar, care
sunt cãraþi în neºtire pe holuri”
(recorder.ro).

Cred cã am fi putut evita aceastã
situaþie oribilã ºi umilitoare. Dar
politicienii noºtri au avut alte
preocupãri: congrese, guverne,
moþiuni. Mai o bilã cu crosa de golf,
mai un filmuleþ cu superman,
glumiþe. Da-o încolo de campanie
de vaccinare. Lasã-i sã se încaiere
între ei, vaccinaþi cu antivacciniºti.

ªi uite aºa am ajuns unde am ajuns.

Direcþia Sanitarã Veterinarã
ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Mehedinþi, anunþã crescãtorii ºi
deþinãtorii de pãsãri domestice cã,
în aceastã perioadã, desfãºoarã prin
medicii veterinari de liberã practicã
împuterniciþi, organizaþi în condiþiile
legii, acþiunea de vaccinare
antipseudopestoasã a galinaceelor
(gãini, curci, bibilici) existente în
gospodãriile populaþiei.
   Acþiunea se desfãºoarã în
conformitate cu prevederile Hotãrîrii
de Guvern nr. 1156/2013, pentru
aprobarea acþiunilor sanitar-
veterinare cuprinse în Programul
acþiunilor de supraveghere, prevenire,
control ºi eradicare a bolilor la
animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protecþia animalelor
ºi protecþia mediului, precum ºi ale
Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016,
cu modificãrile ulterioare.
   Se va proceda la imunizarea în
covor la întregul efectiv, cu vaccin
inactivat adjuvantat, administrat
parenteral.
   Boala de Newcastle (pseudopesta
aviarã) este o boalã infecþioasã viralã
a pãsãrilor, caracterizatã prin tulburãri
digestive (guºã împãstatã, fecale

COMUNICAT DE PRESÃ
lichide, fetide, de culoare verzuie sau
galben gri, uneori cu striuri de sânge),
respiratorii (jetaj seromucos, dispnee
cu respiraþie zgomotoasã, adeseori
bucalã), nervoase (convulsii
generalizate, poziþii anormale ale
capului ºi gâtului).
   În cazul apariþiei ºi evoluþiei bolii
se înregistreazã un impact major
asupra profitabilitãþii aviculturii prin
perturbarea schimburilor comerciale
în interiorul Uniunii Europene ºi a
exporturilor în þãri terþe.
   Imunizarea pãsãrilor domestice este
obligatorie ºi intrã în responsabilitatea
medicului veterinar de liberã practicã
împuternicit concesionar ºi a
proprietarului de pãsãri, sub controlul
ºi monitorizarea directã a D.S.V.S.A.
judeþeanã, prin structurile tehnice ºi de
control de specialitate.
OBLIGAÞIILE PROPRIETARILOR

DE ANIMALE
   În conformitate cu prevederile
Ordonanþei Guvernului României
nr. 42/2004 (*actualizatã*) Cap. I,
art. 2 ºi Cap. V, art. 16, lit. g ºi h,
proprietarii de animale au
urmãtoarele obligaþii:
 -aplicarea ºi respectarea întocmai

 continuare în pag. 6
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   Primarul Marius Screciu spune cã oricine
doreºte sã fie prezent în spaþiile publice din
Drobeta Turnu Severin în urmãtoarele 14 zile are
nevoie de „motive bine intemeiate”. „În principiu
locuitorii oraºului dacã nu au motive bine
întemeiate sã iasã din casã nu au voie decât sã
meargã în jurul locuinþei pentru o scurtã plimbare,
sã îºi plimbe animalul de companie. Se iese doar
cu documente bine motivate. Nu se mai intrã ºi
nu se mai iese din oraº tot la fel, doar cu
documente. Magazinele se închid la ora 18.00,
restaurantele, barurile, pizzeriile, sãlile de fitness,
cinematografe, sãli de jocuri, sunt închise toate.
Restaurantele pot gãti în sistem catering.
Încercãm sã oprim intrarea ºi ieºirea din
municipiu a tuturor celor care nu au efectiv treabã
cu localitatea. Credem cã gradul de infectare vine
ºi din exterior, cu cei care au sau nu au treabã în
Drobeta Turnu Severin, dar vin aici. Au fost nunþi,
botezuri, aniversãri, dar acum sunt interzise, tot
ce þine de aglomerãri umane. Masca e din nou
obligatorie în spaþiile publice, indiferent de gradul
de aglomerare”, a explicat primarul din Severin.
   La nivelul oraºului gradul de infectare a ajuns
la aproape 11 persoane la 1000 de locuitori, în

Lockdown la Drobeta Turnu Severin! Acces restricþionat drastic în oraº!

timp ce gradul de vaccinare a populaþiei este
sub 30%. În aceste condiþii, în spitale nu mai
sunt locuri, iar medicii trebuie sã aleagã pe
cine salveazã ºi pe cine nu, primarul Screciu
menþionând cã decizia de carantinare a
oraºului nu a fost deloc una uºoarã.
    „Considerãm cã e absolut necesar sã facem
ceva în aceastã perioadã pentru a reduce
numãrul de infectãri. Aceastã decizie a fost
luatã din cauza cãderii sistemului sanitar. La
nivelul judeþului Mehedinþi sistemul sanitar a
intrat în colaps. Nu se mai pot interna pacienþi,
iar la porþile spitalului sunt adevãrate drame. Pe
unii îi interneazã, pe alþii nu. Sunt internaþi doar
cei cu forme foarte grave. Cei cu forme uºoare
sau medii rãmân acasã. La spital sunt internaþi
doar cei care au nevoie de masca de oxigen. A
fost cazul unei gravide în 7 luni ºi jumãtate, cu
trei copii minori acasã. Pe cine scoþi? Nefiind
paturi trebuie sã scoþi pe altcineva! Drama e foarte
mare, mai ales cã vorbim de mama a trei copii,
iar în caz de ceva rãu, Doamne fereºte, nici nu
vreau sã mã gândesc. Drama este foarte mare.
Cãderea sistemului medical a fost principala
cauzã, iar pe locul doi e rapiditatea cu care a

crescut rata de infectare. Cam cu o jumãtate de
procent la zi, ceea ce e foarte mult. Am depãºit
10 cazuri la mia de locuitori. Comitetul pentru
Situaþii de Urgenþã a considerat cã doar aºa putem
rupe lanþul de infectãri, cu aceste mãsuri de
carantinare. E o decizie grea pentru întreaga
comunitate. Nu ne este uºor sã trecem iar ºcolile
în on line. Avem de suferit economic, dar e un
efort pe care trebuie sã îl facã întreaga comunitate.
În asemenea situaþii cred cã inclusiv noi,
autoritãþile, trebuie sã ne asumãm mãsuri
impopulare, dar cred cã toþi trebuie sã punem
umãrul pentru ca lucrurile sã revinã pe un fãgaº
normal ºi sper ca asta sã se întâmple peste 14
zile”, a mai precizat primarul din Drobeta Turnu
Severin.

În fiecare an, la data de 13 octombrie
este marcatã “Ziua Internaþionalã pentru
Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale”, ca
mijloc de promovare a unei culturi globale cu
privire la reducerea efectelor dezastrelor
naturale - inclusiv prevenirea acestora,
atenuarea efectelor ºi nu în ultimul rând
pregãtirea pentru intervenþie.

Cu aceastã ocazie, pompierii mehedinþeni au

Ziua Internaþionalã pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale marcatã de ISU Mehedinþi
organizat o acþiune de
informare ºi educare
preventivã la ªcoala
Gimnazialã Gruia, unde
au desfãºurat lecþii
deschise, dar ºi exerciþii
de alarmare în cazul
producerii unui cutremur.
   În scopul creºterii
nivelului de siguranþã în
rândul cetãþenilor,
pompierii mehedinþeni
desfãºoarã permanent
activitãþi menite sã
conºtientizeze ºi sã
sensibilizeze populaþia,

dar ºi sã o pregãteascã pentru a acþiona eficient
în momentul producerii unor situaþii de urgenþã.
   Apãrarea împotriva riscurilor implicã
cunoaºterea lor, dar ºi a comportamentului ce
trebuie adoptat în funcþie de manifestarea
acestora. Judeþul Mehedinþi este expus
majoritãþii categoriilor de hazarde naturale care
se pot produce: inundaþii, cutremure, alunecãri
de teren, fenomene meteorologice periculoase

(secetã, înzãpeziri, grindinã, îngheþ, furtuni,
viscol). Statisticile aratã cã, în ultimul deceniu,
calamitãþile naturale, inclusiv cele
hidrometeorologice, au crescut, atât în
intensitate, cât ºi ca frecvenþã.
   Având în vedere cã majoritatea dezastrelor nu
pot fi evitate, pentru a reduce semnificativ
pierderile de vieþi omeneºti, dar ºi pentru a limita
pierderile de bunuri, este bine ca populaþia sã
fie informatã. Cunoaºterea riscurilor generatoare
de situaþii de urgenþã, dar ºi a regulilor ºi
mãsurilor ce trebuie respectate înainte, pe timpul
sau dupã producerea unor situaþii de urgenþã
generate de manifestarea lor, sunt esenþiale în
lupta pentru supravieþuire.
   Cetãþeanul rãmâne veriga extrem de
importantã în procesul de gestionare a situaþiilor
de urgenþã, rolul sãu fiind unul major, având
sarcina de a manifesta responsabilitate în
relaþiile cu familia, comunitatea ºi mediul
înconjurãtor, prin însuºirea ºi aplicarea
informaþiilor venite din partea instituþiilor
abilitate.

COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE

 Gelu Ionescu

   Autoritãþile din municipiul reºedinþã de judeþ din Mehedinþi au fost nevoite sã aplice de
luni seara (11 octombrie) restricþii drastice de acces în oraº, dupã ce numãrul infectãrilor

cu COVID 19 a crescut dramatic, iar în spitale nu mai sunt paturi pentru tratarea
pacienþilor. Cei care vor sã meargã la Drobeta Turnu Severin, de exemplu, trebuie sã

aibã asupra lor o declaraþie pe propria rãspundere cu ajutorul cãreia sã justifice prezenþa
în oraºul de la malul Dunãrii. Restricþiile de acces ºi circulaþie nu se aplicã persoanelor

vaccinate, dar cele nevaccinate, ºi care sunt majoritare, au nevoie de documente la fel ca
în perioada în care toatã România era carantinatã ºi obligatã sã stea în case.
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În perioada 8-10 oct 2021, a
avut loc la Drobeta Turnu Severin
Conferinþa Internaþionalã “ªtefan
Odobleja”.  Aceastã sesiune, a fost
dedicatã memoriei, Conf. univ. dr.
Marin Vlada, un membru de marcã
al Fundaþiei, membru al Academiei
Române, al Universitãþii din
Bucureºti ºi membru CRIFST.
Conferinþa, s-a desfãºurat cu
sprijinul; Primãria Drobeta-Turnu-
Severin, Farmacia Eco Nou, Direcþia
Silvica Mehedinþi ºi Farmacia
Convalaria, cãrora Fundaþia le
adduce mulþumiri ºi pe aceastã cale.
    Lucrãrile Conferinþei au fost
deschise  prin primirea invitaþilor,
urmatã de o vizitã, în dupã amiaza zilei
de 08. 10.2021, la Casa Memorialã
ªtefan Odobleja, din Comuna  Livezile,
cu prezentarea spaþiului, a unor lucrãri
ºi obiecte din recuzita marelui savant.
Casa memorialã, a fost ridicatã prin
stãruinþa ºi tenacitatea domnului
ªtefan Odobleja Jr., preºedinte al
Fundaþiei “ªtefan Odobleja”. A doua
zi au avut loc  lucrãrile în plen, prin
luarea de cuvânt a invitaþilor.

Conferinþa Internaþionalã “ªtefan Odobleja”(CISO 2021)
In memoriam-Conf. Univ. Dr. Marin Vlada                                            .

8 - 10 octombrie 2021, Drobeta Turnu-Severin
ªedinþa de deschidere a lucrãrilor,

a fost fãcutã de domnul Ing. ªtefan
Odobleja Jr. ce a marcat  Ediþia a –
XIV-a, prin sublinierea importanþei ce
a avut-o în cadrul  Fundaþiei
eminentul membru Adrian Vlada,
ca un continuator al ideilor
savantului ªtefan Odobleja.
 Acad. Dr. Sorin Riga a susþinut
lucrarea;  Savantul Academician
ªtefan Odobleja-Fondator al ºtiinþelor
anticipãrii ºi trans-disciplinaritãþii. A
urmat Ing. fizician Eugen Vasle cu
lucrarea: “Psihologia consonantistã”
(1938-1939) a Academicianului
ªtefan Odobleja - un tratat ºtiinþific
vizionar.  În cadrul prezentãrii, au avut
loc un schimb de idei constructive,
cu întrebãri ºi rãspunsuri, precum ºi
interpretãri ºi porþi ce s-au deschis
în domeniu, la nivel mondial, având
bazã aceastã lucrare ºi ideile ce le
conþine. A luat cuvântul  ºi Col.(r) dr.
Jenicã Roateºi, prezenþând rolul ºi
importanþa activitãþii lui ªtefan
Odobleja , ca medic ºi savant.  De
asemenea, a împãrtãºit  auditoriului
aspecte din activitatea sa ca medic

militar, provocãrile acestei activitãþi
deosebite, a abnegaþiei pentru
dezvoltarea pãrþii aplicate a
cardiologiei ºi vascularizaþiei
coronariene. Dupã amiazã, lucrãrile
au continuat cu susþinerea Domnului
Col(r) dr. Nicolae Popescu, care a
reiterate rolul savantului Odobleja, ca
pionier al consonanticii, dar ºi  în
dezvoltarea ulterioarã a acesteia, a
importanþei ciberneticii ulterioare,
precum ºi ca medic militar în timpul
celui de Al Doilea Rãzboi Mondial.
   De asemenea,  l-a prezentat ca om,
scriitor ºi chiar poet,  cel care a fost ºi
rãmâne prezent în conºtiinþa naþionalã,
ºi sã facem tot mai mult ca învãþãturile
sale sã fie pe viitor sursã ºi model de
inspiraþie.  Ing. Dãnuþ ªerban  a

susþinut lucrarea: “Rrelevarea
prioritãþii mondiale a savantului
român ªtefan Odobleja în
fundamentarea psiho-ciberneticii
generalizate”.

Astfel s-a încheiat ziua de
09.10.2021, zi deosebit de încãrcatã
a CISO 2021, cu amintiri ºi viitoare
oportunitãþi, ce au fost deschise de
lucrãrile ºi discuþiile pe marginea lor.
   Duminicã 10 octombrie dimineaþa,
în încheiere, s-au tras concluzii cu
privire la dezbaterile CISO 2021 ºi
cãile viitoare ce trebuie urmate , cu
rezultate practice, ca viitorul CISO
2022 sã marcheze în mod  deosebit
aniversarea a 120 de ani de la
naºterea savantului ªtefan Odobleja.

 Ing. Stancu-ªtefan Rãchitan

“ªERIFUL” Dumitru TUDOR ne-a pãrãsit

O veste fulgerãtaore ºi dureroasã ne-a
traversat inimile dãunezi: Dumitru TUDOR a
plecat pe drumul fãrã întoarcere!
   Rãmân, astfel, în urma sa, multe realizãri
remarcabile, atât în domeniul profesional cât ºi
în cel social ºi cultural.

Originar din Pãtulele, Mehedinþi, a evoluat rapid
în viaþã, remarcându-se prin inteligenþã ºi spirit
organizat, ambiþios în sensul bun, dar ºi capabil
de efort. Dupã ºcoala generalã, în comuna natalã,
liceul la “Traian”, în Severin, dupã care, ªcoala de
ofiþeri, absolvitã ca ºef de promoþie, specialitatea

Judiciar, pe care a ales-o cu mare credinþã ºi
plãcere. Ca ofiþer, se remarcã prin tenacitate, curaj,
o bunã relaþie cu colegii, loial uniformei, dar ºi
necruþãtor în lupta cu infracþionalitatea. De aici,
paradoxal, ºi o relaþie de obicei, amiabilã chiar cu
mediul infracþional, dar ºi, de partea cealaltã, o
atragere a simpatiei comunitãþii, numele sãu fiind
sinonim cu siguranþa publicã, cu legendarul “om
al legii”, care prinde, aresteazã, pedepseºte
întotdeauna rãufãcãtorul.  În acea perioadã, Dumitru
Tudor nu s-a sfiit sã afiºeze ºi sã punã la bãtaie,
cum se spune, un curaj exemplar, chiar sã se batã
la propriu, cu infractorii, sã foloseascã pentru
instaurarea legii ºi a ordinii metode…
nerecomandate de manualele de urmãrire
poliþieneºti. De aici, o notorietate imensã, dar ºi
unele frecuºuri cu ºefii, dar care, în general, îi
respectau, munca ºi abnegaþia.
   Aºa a reuºit sã acumuleze o mare experienþã,
parþial, neconvenþionalã, de muncã în profesia de
poliþie - miliþie, cum i s-a spus înanite de 1989.
   Dupã 1990, se retrage prin demisie din activitatea
de ofiþer MAI, ºi îºi deschide o agenþie de detectivi
particulari, la 1 februarie 1991, prima de acest fel
din România. Paralel, lanseazã sãptãmânalul
“Detectivul”, care, deºi local, atinge tiraje naþionale!

Activitatea Agenþiei de detectivi înregistreazã, ºi ea,
multe succese în bransã, devenind model pentru
cele care aveau sã-i urmeze la profil.
   Îmbrãþiºeaayã ºi o carierã didacticã devenind
doctor în management, cursurile sale
bucurându-se  de simpatia studenþilor ºi
aprecierile mediului universitar.
   Dar Dumitru Tudor se implicã ºi în administraþia
localã, este consilier municipal, ales preºedinte al
Comisiei juridice, candideazã chiar la funcþia de
primar, dar pierde la micã diferenþã de Constantin
Dinu, care-i propune funcþia de consilier personal
pe probleme juridice.
   Mereu reinventându-se, Dumitru Tudor cocheteazã
cu jurnalismul încã din anii ’80, când trimite materiale
inspirate din cazurile rezolvate la serviciu, care sunt
publicate în coloanele ziarului cotidian local
“Viitorul”, iar de la una din aceste întâmplãri povestite
în ziar, al cãrei personaj principal era, avea sã i se
tragã ºi porecla de „ªeriful”.
   Cariera de jurnalist a continuat ºi în spaþiul online,
ºi cu ziarul “Detectivul”, dar ºi cu ,multe povestiri
din activitatea sa poliþieneascã sau detectivisticã,
în mediul internaut. Rod al acestor publicãri pe
facebook, se profileazã volumul de povestiri
autentice,  Continuare în pag. 10
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Deci: pensionarii trebuie sã
moarã, ei fiind “consumatori inutili”
(vezi Cristine Lagarde, ºefa aia de pe
la BCE), copiii sã fie proºti ºi
needucaþi (vezi învãþãmânt
românesc subfinanþat, cursuri
online haotice, profesori
nemulþumiþi, captivi sub promisiuni
de creºteri salariale), cu toþii, copii,
tineri, bãtrâni, au o protecþie a
sãnãtãþii ultra-riscantã, pânditã de
infecþii nosocomiale, mai nou, de
incendii prin spitale, iar bomboana
de pe colivã, secþii ºi chiar unitãþi
spitaliceºti închise pentru tratament
ºi dedicate serviciilor ATI pe fond
anti-Covid, în general, iar deasupra
de deasupra, o guvernare
obedientã intereselor strãine,
coruptã, care, prin variantele ei de-
a lungul a 32 de ani, curând de
împlinit, a transformat economia
româneascã într-o ruinã, societatea
într-o “colonie de sclavi”...
   În aceste condiþii evoluþia pandemiei
este suspectã de manipulare, ratele
incidenþelor raportate fiind atât de

„Administraþiile locale, cu excepþia
celor miluite de Cîþu din fondul de
rezervã al Guvernului, se zbat în
neajunsuri ºi probleme cumplite,
spitalele sunt în pragul colapsului,
campania de vaccinare a eºuat
lamentabil, iar românii sunt îngroziþi
de preþurile cu care vor intra într-o
iarnã ce se anunþã de coºmar. Cei care
guverneazã nu ºtiu, însã, nimic din
toate acestea, pentru cã ei se joacã de-
a guvernarea”, spune Ramona Cupã.

PMP cere tuturor celor care deþin
puterea de decizie politicã sã trateze
situaþia de crizã multiplã din  Biroul de presã

RAMONA CUPÃ: „România are nevoie urgent de un guvern stabil!”

România cu maximã
responsabilitate ºi sã formeze cât
mai repede un guvern cu puteri
depline, pentru cã românii nu mai
au timp ºi nici rãbdare sã asiste
la toatã aceastã demonstraþie
jalnicã de iresponsabilitate.
Un atentat la stabilitatea þãrii!

„În timp ce partidele îºi etaleazã
orgoliile ºi se joacã de-a guvernarea,
România se scufundã tot mai adânc!
De fapt, de la Cotroceni ºi de la Vila
Lac 2, durerea ºi disperarea românilor
nu se vãd ºi nu se aud! Dincolo de
declaraþiile politice aiuritoare ale
celor care guverneazã România, dar
ºi dincolo de zidurile Cotroceniului
ºi ale Vilei unde liberalii lui Cîþu fac
strategii politice, potrivit datelor
proaspete, publicate de Institutul
Naþional de Statisticã (INS), aflãm cã
rata anualã a inflaþiei a urcat la 6,3%
în luna septembrie 2021, de la 5,3%
în august, în condiþiile în care

mãrfurile nealimentare s-au scumpit
cu 8,71%, mãrfurile alimentare cu
4,26%, iar serviciile cu 3,75%.
În aceste condiþii, în perspectiva
iernii ºi a creºterii fulminante a
preþurilor la energie ºi combustibili,
perpetuarea crizei politice trece
deja dincolo de limita
iresposabilitãþii ºi reprezintã un
atentat la securitatea naþionalã ºi
la stabilitatea þãrii”, scrie Ramona

CARANTINA ca formã de teroare
sprintene în ultima vreme încât se
poate sesiza lesne o pre-lucrare a lor
din... pix, pentru a servi campaniei de
vaccinare, o campanie datã de gard de
guvernarea Câþu ºi preºedinþia lui
Iohannis. Datã de gard nu pentru cã,
aºa cum se insinueazã oficial, ar fi
vorba de o lipsã de educaþie sanitarã,
ci suntem martori ai manifestãrii unui
firesc instinct de conservare naturalã,
reacþie la minciunile ºi promisiunile
neonorate de politicieni ºi de
guvernanþi, de o presã aservitã, de un
spectru, parþial, al medicinei
româneºti, despre care se spune cã
este plãtitã pentru a favoriza - Doamne,
iartã-ne! - decesele celor internaþi cu
suspiciune de virus Sars-Cov-2, pe
motiv de  comorbiditãþi. Aici este ºi
locul sã evidenþiem declaraþiile-
dezvãluiri ale unor medici cu privire la
spitale goale, cu paturi goale, dar
declarate ca fiind pline cu pacienþi
Covid - imagini ºi declaraþii ale
membrilor aparþinãtori, ºi ele,
cutremurãtoare, în acest sens - o
societate bolnavã, în care conducerea

neoficialã, de peste guvern, este
asiguratã de un medic de la Situaþii de
Urgenþã, ºi în ale cãrui comenzi,
preºedintele nu se amestecã, aci fiind
contradictoriu, dacã vrea sã ne arate
imparþialitatea instituþiei pe care o
reprezintã, pentru cã tot dumnealui ºi
instituþia din subordinea directã s-a
amestecat cu mare... voioºie în
campanii electorale sau congrese ale
partidelor simpatizate!
   Pe acest fond al carantinãrii
Severinului, se trâmbiþeazã
evenimentul-tragic, cu nuanþe de
comedie tragicã graþie guvernanþilor
incompetenþi în administrarea lui, ca
pe o mare realizare, care aminteºte de
campaniile propagandistice ale anilor
ceauºiºti, când se raportau îndepliniri
ale cincinalului în patru ani jumate, sau
marile idei emanate de la Cabinetul
Doi, ori recoltele uriaºe la hectar etc
etc. Aºa auzeam luni, 11, ºi marþi, 12
octombrie, pânã în ora 20, informaþia
despre carantinarea Severinului!
Ritmul ºi frecvenþa difuzãrii, ale
reluãrilor ºtirilor, crea impresia unui

prãpãd mai mare decât toate molimele
la un loc, cele din ultimii 1000 de ani,
nu alta! Apocalipsa? O glumã, prin
comparaþie! Ciocnirea civilizaþiilor,
coborârea extratereºtrilor pe Castelul
de apã, ocuparea Cetãþii medievale de
marþieni, transformarea Dunãrii într-un
canion sec, de dimensiuni gigantice,
ce mai, despre asta pãrea a fi vorba
ascultându-le! Sau chiar puteam crede
cã era vorba despre modificãri
genetice ale ADN-ului fiecãrui
severinean în parte, care-l vor
transforma în gândac de bucãtãrie,
olelei, mããã!
   O campanie care vrea sã bage în
sperieþi nevaccinaþii, sã-i aducã în faþa
seringii ºi a acului... binefãcãtor, vezi,
Doamne! În fond, un ºantaj ordinar, la
fel, declanºat pe aceleaºi criterii de
refuz al vaccinãrii, la adresa acestor
persoane, o discriminare fãþiºã,
justificatã de nevoia de a proteja pe
cei care s-au vaccinat, care, culmea,
nici ei nu sunt chiar feriþi de a fi (re-
)virusaþi, o spun chiar specialiºtii pro-
vaccin!

Preºedintele PMP Mehedinþi, Ramona Cupã, analizeazã, pe contul sãu de socializare, situaþia criticã
generatã de criza politicã. În opinia sa, propunerea cu care preºedintele Iohannis vrea sã scoatã þara
din crizã nu e una serioasã, ci mai degrabã „e o capcanã”. „De fapt, þara e în flãcãri, iar preºedintele

joacã ªAH! A trecut o sãptãmânã de la prãbuºirea în Parlament a Guvernului SUPERMAN, iar
preºedintele Iohannis, urnit cu greu din tabieturile sale, forþat cumva ºi de presiunea opiniei publice, a

fãcut consultãri ºi a nominalizat un candidat de premier. PMP nu crede cã propunerea e una serioasã,
ci aratã mai degrabã ca o capcanã!”, concluzioneazã liderul PMP Mehedinþi.

Cupã pe contul sãu de socializare.
„PMP cere partidelor

parlamentare maturitate politicã ºi
responsabilitate. România nu îºi
permite, sanitar ºi economic, sã
mai continue cu aceastã rãfuialã
politicã ce nu are nicio legãturã cu
realitatea românilor. România are
nevoie urgent de un guvern stabil”,
mai spune liderul PMP Mehedinþi.

 continuare în pag. 6
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (VIII)
Legãtura de leuºtean, pe piaþa liberã, în Severin,

este 2 lei, iar “legãtura” înseamnã vreo ºase fire
din leguma-mirodenia respectivã, fire scurte,
pirpirii aº zice, asta, duminicã 10 octombrie, anul
acesta de graþie, 2021. Doi lei, adicã douã pâini
la preþul din varã, cã acum doi lei nu mai costã
nici, am vãzut, decât o amãrâtã de legãturã de
leuºtean. Benzina premium a sãrit de ºapte lei,
costul gigacaloriei, tot în Severin, iarna aceasta,
se zvoneºte cã ar fi de 800 lei, subvenþia ei fiind
sub semnul întrebãrii, plus cã dacã ar fi sã fie, nu
i se ºtie cuantumul la aceastã orã, oficial.
   Lemnele de foc, pentru gospodãriile care apeleazã
la o astfel de încãlzire, sunt ºi ele scumpe ºi
scumpite, plus cã sunt tot mai rare, depozitele
specifice dispãrând, Ocoalele silvice fiind tot mai
greu abordabile, cu mari eforturi, intervenþii, relaþii,
vorbe venite de la nu ºtiu care “sus”. Gazele
naturale, aduse pe conducte în locuinþele
cetãþenilor, au altã hibã: nu se gãsesc în comerþ, la
aceastã orã, contoarele specifice din apartament
sau casã, care sã înregistreze consumul, deci, toatã
instalaþia, toatã cheltuiala fãcutã este caducã, fãrã
rost, deocamdatã. Sperãm cã acest “deocamdatã”
va fi scurt, cã pânã prin noiembrie, se va rezolva,
dupã cum ne informeazã autoritãþile. Mã rog, ele
ne-au mai informat ºi în alte situaþii, dar, degeaba...
   În ãst rãstimp, anchete jurnalistice solide - vezi
strict.secret.ro, spre exemplu -  dezvãluie din
dedesubturile afacerii Schweighoffer, firma aceea
austriacã, importatoare de lemn românesc, din care
anchete, aflãm cã, de fapt, “lucrãtura” austriacã a
atins aºa nivel de subtilitate, cã pentru lemnul tãiat
sub auspiciile ei, autorizaþiile emise sunt perfect
valabile, dar  se taie - de români dedaþi la furãciuni,
nu de austrieci! - aproape dublu decât este trecut
acolo, în acte. Diferenþa aceasta, numitã în anchetã
“lemn la negru”, se vinde pe “piaþa neagrã”
româneascã, oblãduitã de la cele mai înalte vârfuri,

cel mai înalt vârf fiind, aþi ghicit, preºedintele
Iohannis! Pânã la el, se înfruptã din cele 2,5
miliarde euro, bani negri proveniþi din masa
lemnoasã cu pricina, ºi lideri locali, de la ºefi de
ocoale, la politicieni, apoi din cei de la centru,
parlamentari, pânã ºi foºti fotbaliºti, odinioarã în

graþiile lui Nicu Ceauºescu, fost prim secretar al
judeþului... Sibiu (!), foºti saºi emigraþi în Germania
anilor ’80, dar recrutaþi, imediat, de serviciile secrete
germane ºi trimiºi - “replantaþi”, cum se afirmã în
materialul din care preluãm informaþiile acestea -
în România “sub acoperire”, dar ºi serviciile secrete
româneºti actuale, nu doar fosta Securitate aflatã
“în conservare”, cã ele, cu acordul preºedinþiei,
acoperã întreaga afacere. Unul dintre aceºti saºi
emigraþi ºi “replantaþi” în România încã din anii
’80, apoi, reactivat dupã ’90, când devine ºi
directorul “Automobile Bavaria”, ºi se apropie de
preºedintele Iohannis, la Sibiu, ºi pe care-l
consiliazã fervent, este dl Michael Horst Schimdt.
În aceste condiþii, preºedintele care avea sã devinã
Karl Werner Iohannis, sas ºi el, consiliat de

Schimdt încã de dinaintea mandatelor lui de primar,
apoi ca primar, apoi, acum, ca preºedinte, se lasã
de înþeles cu argumente solide, cã ar proteja din
umbra Cotrocenilor afacerile cu lemn ale
austriecilor ºi nu numai aceste afaceri. Scopul, însã,
al preºedintelui Iohannis nu ar fi doar cãpãtuiala,
ci obþinerea postului de preºedinte al Consiliului
Europei, dupã epuizarea celui de preºedinte, al
doilea mandat, al României, subiect despre care
presa româneascã a început, pe ici, pe colo, sã
vorbeascã. Aºadar, “drumul lui Iohannis”, se
înþelege clar din material, a fost din vreme aranjat,
ascensiunea lui de la un simplu profesor de fizicã,
din Sibiu, la cel de preºedinte al României nefiind
unul ce ar aparþine meritocraþiei, ci serviciilor
secrete germane. Ce au fãcut serviciile noastre
secrete în acest timp de manipulare, cele de
contraspionaj, mai ales, de nu s-au sesizat la aºa
manevre de culise, ºi de deturnare a alegerilor
libere? Au dormit, cum se spune, sau au fost
“amorþite” de banii negri ai mafiei lemnului la negru,
jefuit din codrii României, cu acte în regulã, parþial?
   Iatã, deci, faþete neºtiute decât în cercuri mici ale
puterii europene ºi româneºti, ºi ale acoliþilor lor,
pioni servili, obedienþi, prinºi în capcana marilor
jocuri trans-naþionale, vizavi de educaþia pe care a
cuprins-o preºedintele Iohannis în proiectul sãu
ROMÂNIA EDUCATÃ, dar rãmas nefinalizat,
practic, abandonat, ºi din pricina insuficientei lui
argumentãri ºi finanþãri indicate, dar ºi din pricina,
presupunem, a eºuãrii statului numit România, un
“eºec” recunoscut, dar nu asumat de acelaºi
personaj bãnuit de relaþii corupte... Apropo,
marele premier al Austriei, Sebastian Kurz, prieten
apropiat (ºi) al lui Michael Schmidt, a demisionat
din funcþie, dãunezi, din motive de corupþie!
   Educaþie, nu glumã, aºa-i, domnule
preºedinte? C. OVIDIU

 Urmare din pag. 5

CARANTINA ca formã de teroare
O ºtire de curând aflatã în circulaþie în

spaþiu media, dar nedifuzatã decât în mediul online, spune cã s-au comandat
pentru Europa, 250 miliarde de doze de vaccinuri, în condiþiile în care
populaþia continentului, numãratã de la cel mai recent nou-nãscut la
venerabilul apropiat de suta de ani ori peste, este de doar... 450 de milioane!
De ce atâtea doze, care, chiar dacã se fac trei vaccinuri unei singure persoane,
asta înseamnã 450 x 3 = 1.350 milioane, adicã 1.350.000.000 (un miliard
trei sute cincizeci de milioane). Rãmân, aºadar, hãt, alte miliarde de doze,
care, ce se va întâmpla cu ele? Pãi, cicã, dacã au fost concepute sã fie
injectate ºi au fost ºi plãtite, nu ar fi normal sã fie injectate ºi la valul 5,
ºi la valul 6, ºi la valul 7, 8, 9 etc etc pânã la epuizarea stocului? Aºa ar
fi logic, dar ce logicã mai funcþioneazã la statul acesta mondial, care îºi
pune/ºi-a pus cizma pe grumazul planetei?
   Virusul - creat în laboratoare sau natural - a cucerit lumea, iar vaccinarea este
forma lui de parteneriat - citeºte trai sub control al autoritãþilor - aºa cã nu vom
scãpa, sau, mã rog, scapã cine poate! Important, totuºi, este sã ne reamintim
vorba lui Coºbuc: “cãci nu-i totuna leu sã mori,/ ori câine-nlãnþuit!” C. O.

 Urmare din pag. 2
a prevederilor legislaþiei sanitar-veterinare, în vederea asigurãrii ºi garantãrii
sãnãtãþii animalelor, a sãnãtãþii publice, protecþiei animalelor, protecþiei
mediului ºi a siguranþei alimentelor.
- sã sprijine autoritãþile sanitar-veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor
în efectuarea acþiunilor sanitar-veterinare de interes public;
-sã prezinte animalele, pentru efectuarea acþiunilor sanitar-veterinare de
interes public, la locul, data ºi ora stabilite de medicul veterinar de liberã
practicã împuternicit.
   În cazul apariþiei unui focar de pseudopestã aviarã, în efectivele în care
vaccinarea este obligatorie, proprietarii de pãsãri, în cazul în care aceºtia
nu au permis medicului veterinar de liberã practicã sã efectueze vaccinarea
obligatorie a pãsãrilor, vor fi sancþionaþi conform legislaþiei în vigoare.
   Toate suspiciunile de boalã vor fi anunþate imediat D.S.V.S.A. Mehedinti.
Costul produsului biologic ºi cel al manoperei de efectuare a acþiunii sunt
suportate de proprietar.
   Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor  Mehedinti informeazã
crescãtorii ºi deþinãtorii de pãsãri cu privire la importanþa ºi obligativitatea efectuãrii
acestei acþiuni. Director executiv, Dr.Mariþoiu Valentin

COMUNICAT DE PRESÃ
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Prostia, golãnia ºi obedienþa, bolile cronice ale
administraþiei române (2)

„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)

 urmare din numãrul trecut

[4] https://ro.scribd.com/document/44408/Mihai-
Eminescu-Scrieri-Politice
[5] https://www.art-emis.ro/editoriale/cu-tara-cum-
ramine-vinzatorule
[6] https://ro.scribd.com/document/44408/Mihai-
Eminescu-Scrieri-Politice 

Prizonierã a virusului ATCV-1, în
loc sã fie internatã de-a valma într-
un spital pentru cei cu
disfuncþionalitãþi la nivelul creierului,
ºleahta de politicieni aleºi pe liste s-
a cuibãrit în fotolii cãlduþe ºi sug cu
neruºinare din munca celor care i-au
votat.

Golãnia
E suficient sã vezi modul în care

un golãnaº ajuns parlamentar a
încercat sã ºuteascã preºedinþia uneia
dintre camerele Parlamentului.

Sau sã asiºti la felul în care o altã
gaºcã de haimanale ºi-a impus
„superman-ul” în fruntea partidului lor.
Partid istoric care, în urmã cu peste
140 de ani, marele Eminescu îl descria
într-un mod ce pare mai actual ca
nicicând: „Din nefericire, poporul
nostru stã pe muchia ce desparte trei
civilizaþii deosebite: cea slavã, cea
occidentalã ºi cea asiaticã; ºi toate
lepãdãturile Orientului ºi Occidentului
[…] se grãmãdesc în oraºele noastre,
iar copiii acestor lepãdãturi sunt
liberalii noºtri. […] ªi, când loveºti în
ei, zic cã loveºti în tot ce-i românesc
ºi cã eºti rãu român…”[4].

Descoperi golãnia clasei noastre
politice enumerând promisiunile
niciodatã onorate, minciunile înºirate
prin studiourile de televiziune unde,
uneori, roºesc de ruºine pânã ºi
moderatorii emisiunilor cu pricina. O
afli urmãrindu-le comportamentul
infect din spatele uºilor capitonate
atunci când este vorba despre mai
binele cetãþeanului sau cunoscându-
le averile umflate peste noapte,

cãpãtate prin ºantaj sau înºelãciune.
Dificil de egalat, exponentul ilustru

al golãniei politice este Bãsescu. Omul
învârtelilor cu case pe timpul când era
primar, farsa cu „Dragã Stolo” pentru
a candida la preºedinþie, smecheriile
agricole prin care a obþinut ferma de
la Nana, schimbarea peste noapte a
orientãrilor partidului sãu de suflet din
democrat în liberal, hãhãielile vulgare
gâlgâite printre cuburile de gheaþã din
whisky-ul cotidian, capul în gurã dat
unui negustor din Piaþa Crângaºi sau
vânzarea pe blat a uneia dintre cele mai
importante flote comerciale mondiale
(pânã în 1990 flota maritimã
comercialã a României numãra peste
300 de nave!) sunt numai câteva dintre
golãniile personajului care ne-a fost
preºedinte 10 ani. Transformaþi în
liberali sadea, plini de pizmã, urmaºii
sãi se strãduiesc din rãsputeri sã-l
întreacã în matrapazlâcuri. „Teribilism
ºi orgii golãneºti! Asta e eticheta
guvernului Cîþu, a tãtucului schior
biciclist, care, fãrã demnitate, drept
urmare, fãrã succes, a voit sã se
preamãreascã, sacrificînd naþiunea
românã, « pas cu pas »”[5].

Obedienþa
Prin strãduinþa politicienilor noºtri

suntem o þarã de mâna a doua. Cei
care ne conduc se comportã umilitor
în relaþiile cu reprezentanþii acelor state
cu care ar trebui sã tratãm de la egal la
egal prin tratatele la care suntem parte.
Spre ruºinea noastrã, am ajuns sã fim
conduºi de ambasadorii strãini
acreditaþi la Bucureºti. Ba chiar sã le
dãm raportul ºi sã cerem permisiunea
pentru elaborarea unor legi de interes
intern. Ne ploconim fiecãrui trepãduº
al U.E. sau al Americii în treacãt prin
Carpaþi. Iar ei, ne judecã ºi ne privesc
ca pe niºte slugi.

Cel care ar trebui sã lupte din rãsputeri
pentru o Românie demnã, preºedintele
þãrii, este lipsit de coloanã vertebralã.

Ne amintim cu ruºine cum de la
întâlnirea cu preºedintele Americii
domnul Iohannis nu s-a întors cu
eliminarea vizelor pentru români ºi nici
cu contracte de miliarde pentru firmele
româneºti. El a venit mândru, purtând
în geantã ºepcuþa dãruitã în bãtaie de
joc de cel mai puternic om al lumii. Dupã
cum constata Maria Diana Popescu:
„Pentru acest erou al nenorocirilor,
România se reduce la gaºca de interese
din jurul sãu ºi la porþile strãine cãrora
li se înclinã ºi închinã […] Poporul e
pe cont propriu!”.

Din crasã slugãrnicie, aleºii noºtri
copiazã legi strãine ºi ne obligã sã le
aplicãm fie cã ni se potrivesc fie cã nu.
La fel ca acum un secol ºi jumãtate, nu
suntem în stare sã stãm demni în faþa
strãinãtãþii, sã ne impunem interesele
ºi sã nu ne plecãm, slugarnici, în faþa
lor. Ca sã vedem cât de mult ne-a întors
în timp obedienþa celor care ne conduc,
sã-l mai citim încã o datã pe Eminescu
vorbind despre domnul „X”, un
personaj care ar putea, în orice clipã,
sã poarte numele unui politician de azi:
„Dar împrejurãrile nefiind normale d. «
X » nu învaþã nimic, ci face politicã.
Drepturile imprescriptibile, libertatea
alegerilor, responsabilitatea ministerialã,
suveranitatea poporului sunt cuvinte
care se-nvaþã pe de rost într-un sfert de
ceas ºi care-l ridicã pe om la noi în þarã,
fãcând de prisos orice munca
intelectualã. […] Întorºi din strãinãtate,
ei nu ºi-au dat silinþa sã-nveþe legile ºi
datinile pãmântului, sã codifice
obiceiurile naþiei româneºti, ci au
introdus pur ºi simplu codicele pe care
le învãþaserã la Paris, ca ºi când poporul
românesc a fost în trecut un popor de
vite, fãrã legi, fãrã obiceiuri, fãrã nimic,
ºi trebuia sã i s-aducã toate celea de-a
gata din cea mai renumitã fabricã”[6].

Cum ne vãd alþii
Vi-l amintiþi pe vãtaful Frans? Pe

Frans Timmermans (Franciscus

Cornelis Gerardus Maria
Timmermans), olandezul grãsan care
venea în România ca pe moºia lui ºi
arunca cu ordine în stânga ºi în
dreapta, socotindu-se mai presus de
Parlament, de Guvern ºi de Justiþie?

El este, încã din 2014, vice-
preºedinte al Comisiei Europene. Din
aceastã posturã, în spiritul egalitãþii
de ºanse ale tuturor statelor membre
ºi al respectului de care trebuie sã se
bucure fiecare stat al Uniunii, el are
cãderea sã-ºi prezinte public pãrerea
despre noi. Pãrere care explicã întru-
totul comportamentul sãu în
România: „Problema României este
tipicã pentru þãrile din Africa ºi Asia
care, deºi sunt pline de resurse
naturale, se zbat în sãrãcie din
cauza prostiei ºi hoþiei care colcãie
în aceste þãri. Resursa umanã
ajunsã în fruntea þãrii e de o calitate
atât de jalnicã încât reprezentanþii
ei, dupã ce cã sunt hoþi, sunt atât
de proºti încât îºi închipuie cã pot
pãcãli pe toatã lumea, deºi ei nu
sunt capabili sã comunice nici
mãcar în limba maternã”.

Punct!
Aranjament gragic - I.M.

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



opiniiOBIECTIV mehedinþean 14 - 20.10.2021pag. 8

Izgonit cu fluierãturi din Palatul
Victoria, pardon, din grãdina
zoologicã a palatului, la fel cum e
izgonitã o potaie, cu 281 de voturi
„pent ru”  ºi  n iciunul,
„împotrivã”, Cîþu s-a „bucurat”
de o bãtaie la zero! Individul
trebuia  scos cu izole ta ºi
internat într-un „spital” unde
ferestrele ºi uºile sînt blocate
dupã internare! Izolete avem
destule. Iohannis, Orban, Barna,
Cioloº, Turcan, Arafat, Guvernul
PNL au cumpãrat toate izoletele
de pe piaþa externã! Asta nu
înseamnã cã alte potãi liberale
sau useriste nu pîndesc uºa
palatului  cu ºi retenie ºi
linguºealã printre picioarele
stãpînului, care a tîrît funcþia de
preºedinte în subsolul
demnitãþii ºi a fãcut în România
doar circ, sfadã, balamuc ºi
carambol politic. Nu înseamnã
cã ce le lal te compl ici tã þ i  la
infamie, vinovãþiile, convenþele,
t rãdãri le,  împerecheri le pe
interese de partid vor dispãrea.
Sãtui de circ ºi de genocidul
virusului penele, românii se vor
trezi în mijlocul altui circ, în
caruselul  a l tu i  guvern
antiromân, cu alþi circari, impuºi
pe sprînceanã, care vor folosi
aceeaºi teroare, ca metodã de
guvernare. Aºadar, puneþi-vã
centuri le de siguranþã!  Se
anunþã un iureº ameþitor! Þara
nu va ieºi curînd de la terapie
intensivã, avînd în fiºa medicalã
agresiuni cronice, suferite din
partea guvernului ºi a lui Iohannis! 

Se impune sã recapitulãm: cine
a bãgat þara la terapie intensivã, în
sãrãcie, îndatorãri record, inflaþie
galopantã, crizã medicalã, socialã,

Iohannis a spart geamurile
Constituþiei de nenumãrate ori

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

economicã ºi politicã? Cea mai
mare usturãtoare crizã
postdecembristã! Iohannis,
Orban, Turcan ºi, mai adînc,
Vasilicã Cîþu ºi Arafat, total
neadecvaþi oricãror funcþii de înaltã
demnitate în stat. Cine a
transformat pandemia în afacere?
Cine a distrus educaþia copiilor?
Cine i-a învrãjbit pe români,
împãrþindu-i în douã tabere? Cine
a forþat uºa ºi a spart geamurile
Constituþiei? Cine îi jefuieºte, cine
îi minte, cine i-a trãdat de
nenumãrate ori, cine i-a vîndut,
cine i-a jignit ºi le-a dat cu flit, cine
i-a manipulat, lipsindu-i de
libertãþi, sub pretextul luptei anti-
Covid? Cine a acoperit cu praf
incendiile cu morþi ºi rãniþi din
spitale? Lipsit de cea mai micã urmã
de bun simþ, cã de patriotism, nici
vorbã, Iohannis n-a fost decît în
discursuri (scrise de alþii) preºedinte
al României. El, capul unei orientãri
liberal-teroriste, marioneta
pãpuºarilor corupþi ai Bruxellesului
ºi braþul operativ al caracatiþei
politico-financiare globale, anti-
româneºti, cu ramificaþii în gruparea
penele. Din pãcate, nu s-a inventat,
încã, un vaccin împotriva corupþiei
ºi duºmanilor poporului român.

Profitînd de conjuncturã, la fel ca
hienele, s-a ridicat fulgerãtor dintre
leºuri ºi s-a re-cãþãrat insidios în
prim-planul politicii, horticultorul
Julien Cioloº! Convins cã românul
mai are libertãþi de luat, cã mai este
de furat, de vîndut în România, cã
mai sînt spitale de ars… O, da,
Cioloº, cel care serveºte Franþa,
supranumit de presa francezã „al
doilea comisar european francez”,
sluga preaplecatã a „Înaltelor Porþi”
europene, reprezentantul unei
adunãturi de ciudaþi, în cazul în care
nu sînt evadaþi din aziluri de boli
mintale, pentru cã usere, plus sau
nu, nu poate fi numit partid politic.
Vom auzi tot mai des despre ororile
acestui individ care, cu ani în urmã,
cînd slugãrea la UE, a aprobat
pentru România experimentul
otrãvitor „Codex Alimentarius”, în
derulare ºi azi! Cioloº are visuri la

cheie, inspirate din doctrina
MISA, de unde a ciupit o
anume „educaþie”! Dacã va
ajunge preºedinte va folosi
urina proprie pe România,
cum se obiºnuia la întîlnirile
MISA. USR, plus sau fãrã plus,
e o fascie neomarxistã, menitã
sã sondeze naivitatea
româneascã, sã impunã
ororile trimise de Bruxelles, sã
vadã dacã românii acceptã
mizeria cu bãrbaþi însãrcinaþi care
pot naºte, cãsãtoriile între
persoane de acelaºi sex, pardon,
„gen”, eliminarea proprietãþii private,
poate chiar, pedofilia ºi zoofilia, prin
lege, austeritatea extremã,
dizolvarea statului ºi alte deviaþii
genocidale. Sã nu uitãm
instrumentele umane ale usereului,
Voiculescu, Clotilde, care au sfîºiat
sãnãtatea ºi Capitala! Acestui Julien
neomarxist i se scurg secreþiile dupã
Preºedinþia României în 2024, ºi
se pregãteºte intens cu discursuri
populiste. Mai direct spus, serviciile
îi pregãtesc scaunul Cotrocenilor.
Fãrã spate n-ar rãzbi la voturi. În
colonia România chiar cucuveaua
mov sau oricare altã maimuþã
coruptã poate fi preºedinte cu
sprijinul serviciilor secrete strãine,
cã, oricum, ale românilor nu mai
sînt demult.

Avem cel mai grãitor exemplu în
acest sens: agramatul Iohannis,
pentru care mandatul de preºedinte
este echivalent spartului unui geam
cu praºtia. Mereu cãlcãtor pe
Constituþie, pe cadavrele românilor,
pe spitale în flãcãri, cu un ocean de
împrumuturi ºi datorii externe, el
primeºte premii de la „Înaltele Porþi”
europene, pentru neomarxism,
dictaturã ºi distrugerea României.
Peste capul ºi demnitatea
românilor, acest Iohannis a decorat
niºte criminali, iar recent, a dezvelit
cu fanfarã ºi toboºari de curte, în
oraºul pe care l-a jefuit pînã s-a ales
cu ºaptesprezece dosare penale,
statuia lui Samuel von Brukenthal,
înfoiat de trufie, atunci cînd toboºarii
din presã îi apreciau „iluminismul”.
Numai cã toboºarii evitã sã ne spunã

cum, prin „iluminismul” lui, baronul
Brukenthal, guvernator al
Transilvaniei între anii 1777-1787,
un escroc imobiliar, a fãcut averi
uriaºe, jefuindu-i pe români; cum a
reprimat sîngeros Rãscoala lui
Horea, Cloºca ºi Criºan. Toboºarii
din presa lui Iohannis n-au spus cã
baronul Brukenthal a fost cel care a
ordonat asasinarea celor trei
conducãtori ai rãscoalei, prin tragere
pe roatã. „Metodã” de un sadism
înfiorãtor, neutilizatã în imperiul
austo-ungar, decît de acest baron
schizofrenic. Îngroziþi de fapta lui
Brukenthal, „nobilii” din gaºca sa,
cei de la curtea imperialã ºi, însuºi,
Împãratul, n-au fost de acord ca
acest criminal sã mai rãmînã în
scaunul de guvernator al
Transilvaniei ºi l-au demis. La fel de
„iluminat ca ºi Iohannis, Brukenthal
îi persecuta ºi îi trata pe români ca pe
niºte animale de povarã, bune doar
pentru muncã, aºa cum numai
generalul þarist Kutuzov s-a exprimat
mai tîrziu: „Nu voi lãsa românilor
decât ochi ca sã plângã!”… Ca sã
închei într-o notã diferitã, cred cã
feisbuciºtii au suferit enorm, cînd
reþelele lor au intrat în colaps. Se
gîndeau cã vor fi obligaþi sã se apuce
de citit cãrþi. ªi ce pedeapsã mai mare
pentru oamenii virtuali decît aceasta!

Dar sã nu ne amãgim: nu este
exclus sã fi fost doar o avanpremierã
la ce va sã fie, cu privire la reþele de
comunicare. Sinuoase sînt cãile Noii
Ordini Mondiale!
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România a intrat într-o spiralã a
dezastrului medical din care nu o
sã iasã prea curând þara noastrã
trecând cu bine peste primele trei
valuri de coronavirus ºi nu se
aºtepta nimeni sã o facã atât de
bine. Au fost state mult mai
avansate decât România la capitolul
sistem medical ºi nu au fãcut faþã.

Nu ºtie nimeni cum de a scãpat
þara noastrã aºa de ieftin în primele
trei valuri de pandemie de
coronavirus. A fost foarte bine în
vara acestui an când guvernanþii în
frunte cu preºedintele Klaus
aproape cã au decretat cã pandemia
a fost învinsã. Acest lucru a
demobilizat populaþia care nu a mai
mers la vaccinare. Populaþia a fost
convinsã sã nu se vaccineze ºi
dupã ce a urmãrit hoardele de
politicieni sau de conspiraþioniºt
care au spus vrute ºi nevrute
despre vaccin. Sunt tot felul de
teorii pe reþelele de socializare care
au convins oamenii sã nu meargã
la un centru de vaccinare sã se
imunizeze. În momentul de faþã
peste 90% dintre pacienþii în stare
gravã de la ATI ºi infectaþi cu

  ªtefan Bãeºiu

România a intrat în spiralã
coronavirus nu sunt vaccinaþi.

Unii dintre cei ajunºi la aparate
la spital urlã la medici sã îi
vaccineze. Este însã prea târziu
pentru mulþi dintre pacienþii cu
coronavirus. Pentru unii chiar nu
se mai poate face nimic, având în
vedere cã au ajuns mult prea târziu
la spital ºi nu mai pot fi salvaþi. Alþii
ard de vii ºi nu mai mor de
coronavirus, ci în incendii.

Teoriile conspiraþiei legat de
vaccinare au prins în þara noastrã.
Au avut ºi un teren fertil pe care au
crescut. Probabil, lovitura cea mai
durã primitã de campania de
vaccinare a fost legatã de acel
moment în care premierul Ludovic
Orban ºi colegii sãi din Guvern au
apãut la o petrecere în biroul
primului minstru. Nimeni nu purta
mascã, dar ºi fumau la interior ºi
consumau diverse. A fost cea mai
durã loviturã pe care o putea încasa
orice campanie de coronavirus.
Adicã mãºti ºi restricþii pentru
prostime ºi petreceri pentru
politicieni. Nu a mai putut sã facã
nimeni nimic.

Niciun medic nu a mai putut sã

aducã vreun argument pro
vaccinare în mometul în care o
singurã fotografie a transmis un
mesaj foarte puternic. Pentru
politicieni sunt cu totul alte legi.
Pentru ei nu sunt obligatorii
regulile. Au mai fost fãcute greºeli
în pandemie. Este vorba de
momentul în care au fost ridicate
restricþiile pentru toatã lumea,
inclusiv pentru nevaccinaþi. Apoi
dacã toatã vara lumea a putut sã
facã orice cu vaccin sau fãrã vaccin,
nimeni nu a mai fost motivat sã
meargã sã se vaccineze.

Atunci a fost pierdut definitiv
trenul vaccinãrii. Nici preºedintele
nici premierul nu a fost implicaþi
solid în promovarea campanie de
vaccinare ºi lumea s-a uitat ca la
circ. Apoi au fost scandalurile din
politicã legat de guvernanþi ºi de
coaliþia aflatã la putere. Pe nimeni
nu a mai interesat vaccinarea. S-a
stat cap în cap ºi la Congresul PNL.
Acest lucru a arãtat cã legea este
doar pentru oamenii de rând nu ºi
pentru politicieni. O nouã loviturã
sub centurã pentru organizatorii
campaniei de vaccinare. Klaus ºi
ortacii sãi s-au distrat ºi ºi-au fãcut
de cap, iar sistemul sanitar a
început sã crape. Totul a culminat
cu un nou incendiu la un spital din

þarã ºi cu decesul unor bolnavi de
coronavirus.

În loc de România Educatã,
Iohannis a decretat România
Eºuatã. ªi are mare dreptate numai
cã este opera sa integralã aceastã
þarã eºuatã. Nu mai spune nimeni
nimic de þara lucrului bine fãcut ºi
de lucrul fãcut pas cu pas.

Unii spun cã lui Iohannis nu îi
ma pasã de nimic pentru cã nu mai
are nicun fel de obiective în politicã
ºi dupã ce se va retrage de la
Cotroceni va prinde un post
bunicel în afara þãrii ºi misiunea sa
în plan personal va fi fost încheiatã.
Singurul de care Iohannis îi mai
pasã nu este poporul român, ci
cetãþeanul Iohannis. Va avea din
ce sã trãiascã dupã ce va pãrãsi
funcþia. Are destule venituri din
chirii ºi va avea ºi indemnizaþia de
fost preºedinte, precum ºi alte
beneficii.

Se va putea apuca de pus faianþã
sau de meditaþii la fizicã. Poate îi
va învãþa pe elevi cum este sã fii cu
picioarele pe pãmânt. Lui nu prea
i-a reuºit. România este intratã într-
o spiralã a cãderii economice ºi
dezastrului medical din care nu
are cum sã mai iasã pânã nu va
atinge partea de jos.
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La Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu din comuna
ªimian, a avut loc Conferinþa de încheiere a proiectului
„Mobilitate, calitate, flexibilitate în formarea stagiarilor
VET”  nr. proiect: 2019-1-RO01-KA102-061595, la care au
participat elevii ºi profesorii ºcolii, pãrinþi, reprezentanþi ai
comunitãþii locale, reprezentanþii agenþilor economici cu care
avem încheiate contracte cadru pentru practica elevilor ºi a
avut ca scop diseminarea rezultatelor proiectului ºi
multiplicarea acestora ca exemple de bunã practicã. Rezultatele
obþinute prin implementarea acestui proiect sunt:
- 30 de participanþi cu un nivel de formare îmbunãtãþit ºi
experienþã de lucru în domeniul industriei alimentare, mecanicii
agricole ºi Turism ºi alimentaþie, care au dobândit rezultate ale
învãþãrii recunoscute ºi certificate prin instrumente europene,
certificatele Europass Mobility, precum ºi competenþe
transversale lingvistice, anteprenoriale, înþelegere interculturalã.
- Incheierea a 5 parteneriate transnaþionale durabile cu parteneri
economici din Portugalia ºi un parteneriat ECVET cu EPM-
AFPDM, o ºcoala profesionalã din oraºul Montijo, prin MoU-
Memorandumul de întelegere pe orizontul de timp 2018-2022
- 3 CDL- uri pentru stagiile de pregãtire practicã comasatã
pentru calificãrile profesionale Industrie alimentarã, Mecanic
agricol ºi Ospãtar (chelner), vânzãtor în unitãþi de alimentaþie
- 4 profesori cu experienþã practicã în mentorat ºi în
managementul proiectelor.
- 3 seturi de materiale suport necesare organizãrii stagiilor de
instruire practicã: fiºe de lucru, caiete de practicã, fiºe de evaluare.
- Un climat deschis cooperãrii internaþionale
- Creºterea prestigiului liceului în bazinul de recrutare a elevilor.
   Prin proiectul „Mobilitate, calitate, flexibilitate în formarea
stagiarilor VET”  am dorit sã creãm noi perspective de carierã,
elevilor cu oportunitãþi reduse, implicându-i în activitãþi de
formare profesionalã prin mobilitãþi în companii portugheze,
astfel încât sã le creºtem ºansele de integrare în societate. Toþi
cei 30 de participanþi la acest proiect au fost elevi din clasele a
X-a ºi a XI-a, de liceu ºi ºcoalã profesionalã, provenind din
mediul rural, din familii cu posibilitãþi materiale reduse.
Impactul acestui proiect a fost reducerea absenteismului ºi
abandonului ºcolar, creºterea vizibilitãþii absolvenþilor pentru
angajatorii strãini, îmbunãtãþirea ºanselor de inserþie a acestora
pe piaþa naþionalã ºi internaþionalã.

Prin finalizarea acestui  proiect Erasmus+ demonstrãm cã suntem
o instituþie de învãþãmânt capabilã sã se angajeze în activitãþi
internaþionale, cã avem expertizã ºi resursa umanã necesarã pentru
gestionarea cu succes a unei finanþãri europene, cã suntem o
organizaþie de încredere, activã ºi promiþãtoare la nivel local care
oferã formare de înaltã  calitate, care rãspunde ºi sprijinã eforturile
de dezvoltare a învãþãmântului tehnic ºi profesional în  mediul rural.
   La nivel european proiectul contribuie la dezvoltarea de
parteneriate durabile, asigurarea transparenþei calificãrilor ºi
implementarea ECVET-ului, la creºterea angajabilitãþii în rândul
tinerilor, promovarea sentimentului identitãþii ºi al cetãþeniei
europene în randul cetãþenilor, consolidarea dimensiunii
europene prin deschidere cãtre instituþiile europene.

Prof. Letinca Vergicã, responsabil de proiect

„Mobilitate, calitate,
flexibilitate în formarea

stagiarilor VET”

inspirate din viaþa sa judiciarã ºi de agent-detectiv, intitulat
chiar aºa, “ªERIFUL”, care s-a bucurat de mare succes la public. Este ºi câºtigãtorul unor
premii ºi distincþii, tot pentru povestiri de acest gen, de la nivelul MAI sau alte medii.
Cultivând valorile familiei, pe cele ale satului românesc tradiþional, ale creºtinismului
chiar dacã nepracticându-l în sensul riguros ºi exact al cuvântului, ºi pe cele ale
prieteniei, deopotrivã, ale loialitãþii faþã de comunitatea de baºtinã ºi ale celor în
care s-a integrat, oriunde s-a întâmplat asta, a arãtat ºi aplicat mereu respect faþã de
“lege ºi ordine”, de Om.
   Dumitru TUDOR, putem afirma cu deplinã convingere, ne-a reiterat ºi reconfirmat, ca
un maestru de ceremonii existenþiale, un model de viaþã, anume acela care, pe scurt, ar
spune cã pentru a rãzbi în viaþã nu este nevoie doar de cinste ºi corectitudine, ci ºi de
abnegaþie, de asiduitate ºi verticalitate, iar sacrificiul personal trebuie sã se alãture acestor
deziderate înnobilate de înalte valori morale personale, dar ºi sociale.

   Dumnezeu sã-l aºeze între drepþii ºi mai drepþii Lui,
fie-i calea luminatã de aur, smirnã ºi tãmâie. Amin.

“ªERIFUL” Dumitru TUDOR ne-a pãrãsit
 urmare din pag. 4

 O. M.

Pe 14 octombrie se împlinesc 4 ani
de când Virgil Tãtaru a plecat în altã
lume. A fãcut eforturi uriaºe, scriind

despre marile personalitãþi
mehedinþene ºi nu numai. Am zice o
muncã de Sisif ºi mi se pare nedrept

sã fie dat uitãrii aºa repede.
Dumnezeu sã-l aibã în pazã!

Monica ºi Florin Basica

comemorare

În cadrul operaþiunii de la frontiera cu
Serbia, în luna octombrie vor fi detaºaþi
65 de reprezentanþi ai Agenþiei Frontex
ºi ai autoritãþilor de frontierã din Austria,
Cehia, Croaþia, Elveþia, Estonia, Franþa,
Germania, Grecia, Letonia, Lituania,
Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania ºi
Ungaria, cu 25 autospeciale de patrulare
ºi 2 autospeciale de supraveghere a
frontierei cu termoviziune.
   În diverse faze ale activitãþilor, vor
participa ºi poliþiºti de frontierã români
de la cele ºaisprezece sectoare ale
Poliþiei de Frontierã care au în
competenþã frontiera terestrã ºi pe fluviu
cu Serbia.

JO FOA Land 2021 se deruleazã,
începând cu 27 ianuarie 2021, pe
teritoriul mai multor state, durata de
implementare a acesteia fiind de un an.
   Scopul operaþiunii este sã punã în
aplicare, în mod coordonat, activitãþile
operaþionale derulate pentru controlul
fluxurilor de migraþie ilegalã cãtre

Poliþia de Frontierã Românã asigurã gãzduirea...
îºi extinde aria de responsabilitate organizându-se la

toatã frontiera cu Serbia, în toate cele trei judeþe din zona de competenþã a
Inspectoratului Teritorial al Poliþiei de Frontierã Timiºoara - Timiº, Caraº-Severin ºi
Mehedinþi. Acþiunea se desfãºoarã la nivelul a ºaisprezece sectoare ale Poliþiei de Frontierã
situate la graniþa  terestrã ºi pe fluviul Dunãrea cu Serbia ºi vizeazã prevenirea ºi combaterea
migraþiei ilegale pe respectivul segment de frontierã externã a Uniunii Europene.

teritoriul statelor membre ale Uniunii
Europene, pentru a combate
criminalitatea transfrontalierã ºi pentru a
consolida cooperarea europeanã în
domeniul asigurãrii securitãþii la
frontierele externe.
   Se au în vedere asigurarea rezilienþei
pe linia prevenirii ºi combaterii
fenomenului migraþionist, creºterea
operativitãþii schimbului de date ºi
informaþii între autoritãþile de aplicare a
legii din aceste þãri, precum ºi un schimb
eficient de experienþã între poliþiºtii de
frontierã europeni.
   Operaþiunea este finanþatã, în
totalitate, de cãtre Agenþia FRONTEX
ºi este planificat ca în lunile urmãtoare
cont r ibuþ ia  agen þ ie i  înspr i j inul
activitãþilor operaþionale din România
sã creascã, prin detaºãri suplimentare
de resurse umane ºi tehnicã de patrulare
ºi supraveghere.

PURTÃTOR DE CUVÂNT,
Agent sef de poliþie Corina Moraru

 urmare din pag. 1
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Idei, marcare ºi miºcare în Platoul Mehedinþi

Asociaþia de Turism Ecologic Camena a derulat în perioada 15 mai –
14 octombrie 2021 proiectul intitulat „Idei, marcare ºi miºcare în Platoul
Mehedinþi”, proiect ce a avut ca scop creºterea gradului de cunoaºtere,
înþelegere ºi apreciere a naturii ºi a ANP a Geoparcului Platoul Mehedinþi
de cãtre tinerii din Mehedinþi.
A.T.E. Camena îºi propune prin statut sã sprijine implicarea tinerilor în
dezvoltarea ºi promovarea propriei comunitãþi, implicare având ca punct
de pornire potenþialul turistic natural al acesteia.
Proiectul a dorit sã rãspundã unei nevoi identificate în timp de organizaþia
noastrã ºi anume o alternativã de educaþie pentru tineri, în completarea
educaþiei tradiþionale, prin implicarea în activitãþi în naturã. Rezultatele
foarte bune obþinute în proiecte similare anterioare (2010, 2012, 2013,
2014, 2016, 2017, 2018, 2019) împreunã cu impactul foarte bun la nivelul
comunitãþilor ºi al tinerilor, a determinat necesitatea continuãrii acestor
activitãþi tip Junior Ranger ºi în Geoparc. Patrimoniul multiplu adus de
ariile naturale protejate contribuie ºi mai bine la acest demers. Geoparcul
reprezintã un bun exemplu fiind un mix de patrimoniu natural (peisagistic,
botanic, speologic, etc.) dar ºi antropic, prin prezenþa în numãr mare a
comunitãþilor umane ºi a arealelor locuite.
Copiii ºi tinerii pot fi soluþia înþelegerii naturii pentru cã ei sunt sinceri,
dispuºi sã înveþe ºi îi pot convinge pe pãrinþi sau profesori, pe adulþi în
general, le pot arãta cele învãþate ºi perpetua la nivelul comunitãþii valorile
ecologice, bazate pe echilibru, acceptare, gestionarea resurselor, etc.
Tinerii implicaþi în proiect au dorit sã înveþe mai multe despre Geoparc, pe
care au început deja sã îl cunoascã cu ocazia diverselor activitãþi. Prin
participarea în proiect, ei ºi-au completat educaþia de la ºcoalã cu lucruri
practice, concrete (cum sunt acþiuni de marcare, drumeþii, ture cicliste,
observarea faunei ºi florei în mediul natural specific).
Obiectivele proiectului au fost:
- sã derulãm 4 acþiuni distincte de promovare a Zilei Internaþionale
a Biodiversitãþii pentru un numãr de 100 de tineri beneficiari timp de
1 lunã;
- sã derulãm 1 activitate de cunoaºtere a Geoparcului printr-un concurs
de cunoºtiinþe ºi idei despre ANP timp de 1 lunã;
- sã derulãm activitãþi de cunoaºtere ºi promovare a naturii prin intermediul a
3 trasee cicloturistice în Geoparc pe o perioadã de 2 luni;
- sã diseminãm exemplele de bunã practicã.
Rezultatele obþinute în cadrul proiectului:
- 4 acþiuni de promovare a Zilei Internaþionale a Biodiversitãþii pentru
circa 100 de beneficiari
- 1 drumeþie ºi o turã ciclistã în zona de podiº din Mehedinþi
- 1 concurs foto cu imagini realizate de participanþii în proiect
- 1 concurs de cunoºtiinþe dedicat tinerilor din Mehedinþi, despre ariile
naturale protejate din Mehedinþi
- 2 trasee remarcate pe aria Geoparcului
- 3 clipuri de promovare a 3 trasee cicloturistice din Geoparcul Platoul
Mehedinþi
- 1 material tipãrit de promovare a proiectului
- 1 seminar de diseminare a rezultatelor proiectului.
Partener: Consiliul Judeþean Mehedinþi - Direcþia Administrarea
Geoparcului Platoul Mehedinþi
Proiect finanþat de Fundaþia pentru Parteneriat ºi MOL România.
Pentru informaþii suplimentare vã rugãm sã vã adresaþi echipei de proiect
la adresa: office@camena.ro

 Aceastã publicaþie exprimã exclusiv opinia autorului iar Fundaþia pentru
Parteneriat ºi MOL România nu pot fi fãcuþi în niciun fel rãspunzãtori de felul
în care este folositã informaþia pe care o conþine.

Majorarea de cãtre BNR a
dobânzii de politicã monetarã de la
minimul istoric de 1,25% la
1,50%/an, a fost principalul
eveniment al perioadei analizate,
depãºind ca importanþã votarea
moþiunii de cenzurã depusã de PSD
pentru demiterea guvernului Cîþu.

Continuarea crizei politice creatã
de ieºirea de la guvernarea de
centru dreapta a USR, a pus
presiune pe curs, care a „continuat
sã manifeste o tendinþã moderat
ascendentã, inclusiv în condiþiile
diferenþialului ratelor dobânzilor ºi
ale tensionãrii mediului politic
intern”, cum se precizeazã în
comunicatul de presã al BNR,
publicat dupã încheierea ºedinþei de
politicã monetarã.

Cursul euro a fluctuat între
4,9469 ºi 4,9490 lei, valoare
stabilitã la finalul perioadei, când
transferurile se realizau între 4,948
ºi 4,952 lei, semn cã media va
depãºi luna aceasta pragul de 4,95
lei. De altfel, BCE a calculat marþi
o cotaþie a euro de 4,9499 lei.

Majorarea dobânzii cheie de
cãtre BNR, era necesarã în
condiþiile în care inflaþia anualã a
urcat în august la 5,25%, iar
creºterea necontrolatã a preþurilor
neadministrate (în special, la
energie) creeazã incertitudine. Ea va
face leul mai atractiv pentru
investiþii, într-o perioadã în care
toate bãncile centrale din regiune
au majorat dobânzile cheie.

Dobânzile interbancare au început
sã creascã din august, pe fondul
sterilizãrii de cãtre BNR a excesului
de lichiditate, revenind treptat la
valorile din octombrie 2020.

Indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor
în lei, a încheiat perioada la 2,13%,
depãºind nivelul dobânzii
lombarde cu care bãncile se pot
împrumuta de la BNR care este în
prezent de 2% pe an.

Indicele ROBOR la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a urcat la finalul
intervalului la 2,25% iar cel la 12
luni, care reprezintã rata dobânzii  Radu Georgescu

Cotaþiile euro au depãºit din nou
pragul de 4,95 lei

plãtitã la creditele în lei atrase nivel
interbancar, la 2,31%.

Noile creºteri vor scumpi
creditele realizate înainte de
primãvara lui 2019. 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.

Moneda unicã a scãzut marþi
searã la 1,1524 dolari, minim al
ultimelor 15 luni, ºi se tranzacþiona
miercuri în culoarul 1,1527 -
1,1567 dolari. Media monedei
americane a crescut de la 4,2609
la 4,2828 lei.

Pieþele mizeazã pe o încetinire de
cãtre Rezerva Federalã a achiziþiilor
sale de active, ca un prim pas cãtre
înãsprirea politicii monetare, prin
majorarea dobânzilor în cursul
anului viitor, motiv pentru creºterea
plasamentelor în dolari.

Francul elveþian a încheiat
intervalul la 4,6147 lei, în scãdere
faþã de ºedinþa precedentã când
media a fost stabilitã la 4,6172 lei.

Înmulþirea semnalelor venite din
partea oficialilor Bãncii Angliei
conform cãrora instituþia se
pregãteºte sã-ºi înãspreascã
politica monetarã pentru a
contracara inflaþia, a avut ca efect
aprecierea lirei sterline faþã de euro
la maximul ultimelor douã luni. În
piaþa localã, media monedei
britanice a crescut de la 5,7889 la
5,8337 lei.

Bitcoin a crescut de la circa
47.000 dolari, la începutul
perioadei, la 54.500 - 57.000
dolari, la sfârºitul ei. La rândul sãu,
ether a urcat lunea aceasta la 3.330
- 3.620 dolari.

Creºterea valorii monedelor
digitale se datoreazã apetitului
pentru risc dar ºi unei declaraþii
recente a lui Jerome Powell,
preºedintele Rezervei Federale
americane, care a afirmat cã nu are
„nicio intenþie” sã interzicã
tranzacþiile cu monede virtuale.

Analiza cuprinde perioada
5 - 13 octombrie.
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Nu ºtiu dacã a scris cineva vreodatã un rând despre
Nicolae Avrãmuþ din Vidra lui Avram Iancu. Chipul lui
mi-a rãmas în memorie din copilãrie ºi nu-l voi putea
uita niciodatã. Era un moþ obiºnuit din Munþii Apuseni.
Prin el am cunoscut prima datã un crâmpei din
Transilvania ºi din istoria ei. Umbla prin þarã cu spete
pentru rãzboaiele de þesut. El le confecþiona, el le vindea.
Pleca sãptãmâni în ºir de acasã. Trecea, de obicei,
munþii în Oltenia ºi umbla prin sate, strigând tare, sã-l
audã gospodinele: “- Hai la spete, mã, neicã, mã!”

Mama mea era femeie harnicã. Puþin timp dintr-un
an lipsea rãzboiul de þesut din casa noastrã. Mereu avea
câte ceva de þesut. Tocmai de aceea avea nevoie ºi de
spete. Nicolae Avrãmuþ se învãþase sã tragã la noi, când
trecea prin Bârda. Îi cumpãram întotdeauna marfã, dar
îl opream la masã ºi rãmânea peste noapte la noi.
Aveam þuicã de prunã. Nu era ca pãlinca din Ardeal,
dar nu ne era nici nouã ruºine cu ea. Avrãmuþ mânca
ce mânca, apoi se aºeza la discuþii lungi cu tãticu, pânã
târziu în noapte. Povestea frumos. Gusta din când în
când þuicã, dar nu l-am vãzut beat niciodatã. Vorbea
despre istoria Transilvaniei, despre moºii ºi strãmoºii
lui, dar mai ales despre Avram Iancu. Îmi pare nespus
de rãu cã nu mi-am notat atunci toate legendele ºi
povestirile lui, cã nu am ºtiut sã-l iscodesc mai mult,
fiindcã era ca o ladã de zestre, în care se pãstrau
adevãrate comori de aduceri aminte. Vorbea de viaþa
lui ºi a consãtenilor sãi, de greutãþile ºi necazurile de
acolo, de multe-multe nemulþumiri care se acumulau
în sufletul oamenilor de la un an la altul. Îi povestea ºi
tãticu ce este pe la noi, dar niciodatã nu reuºea sã
vorbeascã atât de frumos ca Nicolae Avrãmuþ.

Din când în când, Nicolae Avrãmuþ întrerupea discuþia,
se oprea din povestit, îºi scotea de la chimir fluierul ºi
începea sã doineascã. Cântecul lui era ca un râu de munte:
nãvalnic, ameþitor, limpede. Pentru prima datã în viaþa mea
am auzit de la Nicolae Avrãmuþ doina “Munþii noºtri aur
poartã, /Noi cerºim din poartã-n poartã!”Am mai auzit-o
ºi de atunci încoace în diferite variante, cântatã de artiºti de
meserie, dar niciodatã variantele acelea nu au fost ca a lui
Avrãmuþ. Îþi rãscolea sufletul ºi storcea lacrimi ºi dintr-o
inimã de piatrã. Era concentratã în acele versuri toatã istoria
zbuciumatei Transilvanii, toatã viaþa lui Avrãmuþ ºi a
lungului ºir de moºi ºi de strãmoºi ai sãi.

Peste ani, am ajuns în Vidra. Am vãzut satul,
împrejurimile, casa memorialã a lui Avram Iancu. Datoritã
povestirilor lui Nicolae Avrãmuþ, vedeam ºi dincolo de
lucruri, de case, de peisaje, de munþi. Vedeam ºi simþeam
duhul oamenilor ºi locurilor, duhul istoriei de acolo.

Am avut profesori buni ºi foarte buni de istorie în
ºcolile prin care am trecut. Fiecare s-a strãduit sã ne
înveþe câte ceva din povestea celor ce-au fost pe aceste
locuri. Nici unul dintre ei, însã, nu mi-a predat istoria,
aºa cum mi-a predat-o Nicolae Avrãmuþ. El a fost
singurul care a scris-o cu însuºi sufletul lui!

Dumnezeu sã te ierte, Nicolae Avrãmuþ!
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

In memoriam
Nicolae Avrãmuþ

Finalizareimplementaremãsura“Granturipentrucapitaldelucru
acordate beneficiarilor” - OPRIªAN S.R.L.

OPRIªAN S.R.L. anunþã finalizarea implementãrii proiectului “Granturi pentru
capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economicã în unul din domeniile
de activitate prevãzute în anexa nr. 2” proiect numãr RUE 8269 înscris în cadrul
Mãsurii “Granturi pentru capital de lucru”, instituitã prin OUG nr. 130/2020.

Proiectul se deruleazã pe o perioadã de maxim 12 luni, începând cu data semnãrii
contractului de finanþare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului ºi Turismului
(fost MEEMA)/ A.I.M.M.A.I.P.E. Craiova, M2-8269 / 09.04.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintã sprijinirea societãþii OPRIªAN S.R.L.

Proiectul are printreprincipalele rezultate, urmãtoarele:
- menþinerea activitãþii pe o perioadã de minim 6 luni.

- menþinerea/suplimentarea numãrului locurilor de muncã faþã de data depunerii cererii,
pe o perioadã de minimum 6 luni, la data acordãrii granturilor.

Valoarea totalã a proiectului este de 834.813,75 lei din care:
725.925,00 lei grantacordat
108.888,7500 leicofinanþare.

Proiect cofinanþat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã prin
Programul Operaþional Competitivitate 2014-2020

  Date de Contact
Nume: CHIRIATA OPRIªAN OPRIªAN S.R.L.
Telefon: 0743136595
e-mail: richardoprisan10@gmail.com

Fotographica 2021

Asociaþia de Turism Ecologic Camena deruleazã în perioada 1 octombrie - 25 noiembrie
2021 proiectul intitulat „Fotographica 2021", proiect ce îºi propune dezvoltarea abilitãþilor
de comunicare artistic - creative la tinerii din Mehedinþi.

Proiectele dedicate fotografiei ºi învãþãrii prin imagine sunt deja o tradiþie a organizaþiei ºi în
contextul actual, al unei tehnologii dinamice ºi accesibile, pot contribui la educarea tinerilor,
pentru a avea o abordare echilibratã ºi pragmaticã în faþa provocãrilor de fiecare zi.

Prin activitãþile pe care le propunem ºi pe care le vom derula apelând la metodele educaþiei
nonformale, ne adresãm domeniului cultural-artistic pentru cã vom utiliza arta fotograficã drept
mijloc de exprimare, comunicare ºi promovare a propriei comunitãþi de cãtre tinerii participanþi.

Activitãþile vor urmãri o dezvoltare a cunoºtiinþelor ºi abilitãþilor pe care tinerii le deþin
despre fotografie - arta ce are la bazã creativitatea dar ºi despre potenþialul natural,
istoric, cultural ºi vizual al comunitãþii proprii. Participanþii vor realiza o documentare prin
care vor învãþa despre oraºul lor ºi cadrul sãu natural ºi vor promova apoi acest potenþial
prin surprinderea în imagini a comunitãþii, exersând aºadar creativitatea într-un mod inedit.

Obiectivele proiectului sunt:
- Sã dezvoltãm abilitãþi de comunicare artistic - creative la 15 tineri din Mehedinþi timp de

2 luni;
- Sã implicãm timp de 1 lunã 15 tineri în activitãþi de documentare despre propria
comunitate;
- Sã organizãm o expoziþie fotograficã online.
Activitãþi ce vor fi derulate în cadrul proiectului

 Întâlnirea echipei de proiect;
 Selectarea participanþilor
 Program de formare pe teme de fotografie
 Documentarea fotograficã a oraºului Drobeta Turnu Severin ºi a zonei
 Realizarea expoziþiei fotografice
 Diseminarea exemplelor de bunã practicã
 Monitorizarea proiectului
 Evaluarea proiectului

Proiect de tineret cofinanþat de Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Mehedinþi
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

O sãptãmânã solicitantã în plan profesional!
Reuniuni oficiale cu ºefi, cu reprezentanþi ai unor
instituþii oficiale, dezbateri pe teme socio-
profesionale, un carusel de stãri, trãiri, senzaþii
ºi emoþii dificil de înþeles ºi gestionat pe alocuri.
Totuºi, selecteazã-þi prioritãþile ºi nu lua de bun
chiar tot ce se petrece în preajma ta. Cumva este
vorba despre o furtunã într-un pahar cu apã.
Prietenii îþi sunt alãturi ºi te poþi bizui serios pe
sfaturile ºi acþiunile lor. Onoreazã orice invitaþie
de a ieºi în lume ºi de a te distra. Ai nevoie de
relaxare, de odihnã ºi de mult contact cu natura.
Sãnãtatea este vulnerabilã în a doua parte a
sãptãmânii, deci îngrijeºte-te corespunzãtor.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Demersurile intelectuale ºi relaþiile cu
strãinãtatea predominã în aceste zile. Este
posibil sã cãlãtoreºti, sã te implici în diverse
studii sau sã relaþionezi cu persoanele aflate
departe de graniþele þãrii. Ai spor ºi succes în
comunicare ºi în tot ce þine de realizarea
documentelor, actelor personale ºi profesionale.
La serviciu eºti solicitat de cãtre ºefi ºi autoritãþi
în general. Se contureazã discuþii importante,
sarcini de lucru noi ºi chiar o funcþie de
conducere. Fii prudent ºi evalueazã-þi bine
posibilitãþile de a rezolva corect ºi la timp
sarcinile care îþi revin. Prietenii te sprijinã mult
ºi bine, aºa încât ascultã-le sfaturile ºi fi-le
alãturi.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte privitoare la bani ºi
bunuri materiale. Este nevoie sã achiþi facturi, taxe
restante sau sã relaþionezi cu instituþii financiare. Se
recomandã prudenþã, deoarece în umbrã existã detalii
financiare ascunse. Ar fi bine sã rezervi momente liniºtite
ºi sã analizezi pe îndelete situaþiile ºi relaþiile în care
eºti implicat. Astfel vei obþine informaþii preþioase ºi
soluþii viabile pentru toate. Relaþiile cu strãinãtatea se
evidenþieazã mult, fie prin discuþii cu persoanele plecate,
fie prin realizarea unei cãlãtorii sau planuri în acest
sens. La serviciu eºti solicitat de cãtre ºefi pentru
dezbateri profesionale importante. Prudenþã ºi
discernãmânt!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Partenerul de viaþã ºi colaboratorii te solicitã
din plin. Discuþii importante pe teme socio-
profesionale, dar ºi desfãºurarea unor activitãþi
comune. Prietenii au de-a face cu relaþia ta
matrimonialã sau cu activitatea profesionalã în
care eºti implicat. Posibil sã primeºti oferte de
colaborare de la ºi prin prieteni. Acceptã-le cu
drag! Vor interveni ºi cheltuieli comune cu alþii,
de genul facturi, taxe, impozite sau dezbateri pe
seama unor investiþii. Fii prudent, deoarece
veniturile tale sunt instabile. Se contureazã la
orizont cãlãtorii îndepãrtate, relaþii  cu
strãinãtatea, dar ºi implicare în diverse forme
de ºcolarizare.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Multã forfotã în zona profesionalã! Pe lângã
sarcinile curente pe care le ai de îndeplinit la
serviciu vor interveni altele urgente, propuse
de cãtre ºefi .  Ar f i  bine sã-þi  selectezi
priori tãþi le ºi sã-þi  dozezi eforturi le! Eºti
susþinut ºi apreciat bine de cãtre toatã lumea,
dar sãnãtatea este vulnerabilã ºi îþi poate crea
probleme serioase. Este posibil sã intre în
discuþie ºi un plan de consultaþii, analize
medicale ºi chiar intervenþi i  chirurgicale.
Partenerul de viaþã te provoacã la discuþii
aprinse pe teme comune. Acordã-i atenþie ºi
timp! Colaborãrile profesionale în care eºti
implicat se pot modifica, dar ai încredere cã
este în beneficiul tãu. Cheltuieli majore!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte
sentimentale. Persoana iubitã ºi copiii au nevoie
de prezenþa ºi eforturile tale, bine fiind sã le oferi
din plin. Cu toate cã sunt posibile controverse,
discuþii aprinse, una doreºti tu, alta doresc ei - existã
ºanse mari de a ajunge la un numitor comun. De
asemenea la serviciu ai multe ºi mãrunte de fãcut,
iar sprijinul colegilor lasã de dorit. Concenteazã-te
serios pe sarcinile tale ºi evitã implicarea în discuþii
aprinse sau în treburile altora! Sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã ar fi nevoie de îngrijiri de
specialitate. Relaþiile parteneriale au nevoie de
revigorãri din toate punctele de vedere.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este nevoie sã te ocupi de casã ºi de relaþiile
cu membrii familiei. Sunt posibile discuþii
aprinse de la cheltuieli comune, pe seama
moºteniri lor, partajelor sau investiþii lor
patrimoniale. Se recomandã prudenþã ºi rãbdare,
pentru cã unii îþi pot înþelege greºit intenþiile.
Pe de altã parte, te poþi ocupa cu succes de un
hobby sau te poþi întâlni cu prietenii la o ºuetã.
Sunt momente bune pentru amuzament ºi pentru
schimb de informaþii preþioase. A doua parte a
sãptãmânii îþi aduce multã muncã la serviciu,
discuþii colegiale, fiind posibile schimbarea
condiþiior de muncã ºi a legislaþiei aferente.
Acordã atenþie ºi sãnãtãþii!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O sãptãmânã în care socializarea este
activitatea de bazã. Multe dialoguri cu
persoanele din anturajul apropiat, cãlãtorii pe
distanþe scurte, chiar ºi planuri de studii sau de
perfecþionare necesare în domeniul profesional
în care activezi. Pe de altã parte ºi acasã în plan
personal ai multe de fãcut, iar membrii familiei
au nevoie de sprijinul tãu. Amintiri din copilãrie,
reuniuni cu persoanele dragi din trecut, vizite
în locurile natale. Ar fi bine sã te laºi purtat de
imaginaþie ºi sã visezi cu ochii deschiºi la tot
ce þi-ai dorit vreodatã. Astfel te liniºteºti ºi
gãseºti soluþii ºi explicaþii pentru toate situaþiile
în care eºti implicat.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Eºti preocupat de aspectele materiale ale vieþii
cotidiene în aceste zile. Primirea salariului, dezbateri
pe acest subiect, aflarea unor informaþii privitoare
la schimbarea condiþiilor de muncã - toate acestea
te vor pune serios pe gânduri. Este nevoie sã-þi
remodelezi mentalitatea vizavi de raportul muncã -
platã aferentã, pentru cã este o mare diferenþã între
aºteptãrile tale ºi ceea ce î þi oferã lumea
înconjurãtoare. Persoanele din anturajul
apropiat te solicitã mult, provocându-te totodatã
la discuþii personale destul de rãscolitoare. Fereºte-
te de a povesti despre vulnerabilitãþile tale sau
despre planurile de viitor. Ocupã-te ºi de relaþiile cu
membrii familiei.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti în formã de-a lungul acestei sãptãmâni,
astfel cã îþi poþi trasa planuri mãreþe atât în plan
personal, cât ºi în plan profesional. Eºti susþinut
de cãtre persoana iubitã ºi de cãtre copii, ceea
ce este mare lucru. Bine ar fi sã urmezi sfaturile
primite ºi chiar sã acþionezi la unison cu
persoanele dragi. Se contureazã noutãþi
financiare, putând fi vorba despre primirea
drepturilor salariale, despre un favor ce îþi este
oferit de cãtre colegii de muncã sau se
îmbunãtãþesc condiþiile de muncã destul de
mult. Însã, deocamdatã fereºte-te de a te hazarda
în investiþii materiale sau a te lãsa dus de valul
unor informaþii ºi gesturi, aparent, binevoitoare.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În prima parte a sãptãmânii eºti retras ºi
dornic de a sta mai mult tu cu tine, în locurile
dragi sufletului tãu. Îþi sunt favorizate dialogurile
tãinuite cu oameni de încredere ºi rezolvarea
unor chestiuni personale pe care trebuie sã le
ºtii doar tu ºi cei foarte apropiaþi. Sunt momente
bune pentru a te gândi pe îndelete la situaþiile
ºi relaþiile în care eºti implicat. Revelaþiile din
aceastã sãptãmânã sunt de mare anvergurã ºi
ar trebui notate într-un jurnal personal. Undeva,
cândva îþi vor fi de mare folos. Vei reveni în prim-
planul vieþii cotidiene cu forþe proaspete ºi cu
planuri noi. Însã deocamdatã, evitã sã povesteºti
amãnunte despre tine ºi intenþiile tale.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Dialogurile ºi acþiunile comune cu prietenii
sunt foarte importante în aceastã sãptãmânã, de
aceea fii prudent ºi implicat serios în aceste
relaþii. Cu toate cã sunt posibile controverse ºi
diferenþe majore între vorbe ºi fapte, ai încredere
cã totul se desfãºoarã spre binele tãu suprem.
Pe de altã parte, ai nevoie de momente de odihnã
ºi detaºare de cotidian. Se pot accentua unele
probleme de sãnãtate, privitoare la sistemul
digestiv, stomac ºi la sistemul osos ºi articular.
Îngrijeºte-te corespunzãtor, dozeazã-þi eforturile
ºi urmeazã sfaturile specialiºtilor în sãnãtate. În
a doua parte a sãptãmânii te vei simþi mult mai
bine, revenind strãlucitor ºi puternic în mijlocul
celorlalþi.

(14 - 20 octombrie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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În perioada 30.08.-17.12.2021,
Inspec to r a t u l  Ter i to r i a l  de  Muncã
Mehedinþi, sub îndrumarea Inspecþiei
Muncii, desfãºoarã la nivelul judeþului
o  Campan ia  Naþ iona lã  ca  pa r t e  a
Planului de mãsuri realizat de Inspecþia
Munci i  în colaborare cu Ministerul
Muncii ºi Protecþiei Sociale în vederea
reducerii incidenþei muncii nedeclarate
ºi subdeclarate.
   Acþiunile de control vizeazã angajatorii
care  î º i  des fãºoarã  ac t i v i t a tea  în
urmãtoarele domeni i  de act iv i t at e:
const rucþ i i  -  cod CAEN 41,42, 43;
fabricarea produselor de brutãrie ºi a
produselor fãinoase - cod CAEN 107;
protecþ ie ºi  gardã - cod CAEN 801;
depozite - cod CAEN-5210; întreþinerea
ºi repararea autovehiculelor - cod CAEN
4520; comerþ - cod CAEN 47; notariate
ºi birou avocaturã - cod CAEN 691 ºi
arhitecturã - cod CAEN 7111.
  Munca nedeclaratã constituie un
fenomen extrem de nociv, datoritã
consecinþelor sociale ºi economice pe
care le produce:
- Persoana care presteazã muncã
nedeclaratã este lipsitã de protecþie socialã
   · Lipsa drepturilor conferite de un
contract de muncã, cum ar fi cele la
concediu de odihnã ºi la concediu medical;
   · Lipsa dreptului la pensie ºi  la
indemnizaþia de ºomaj
- Persoana care presteazã muncã
nedeclaratã nu are siguranþa plãtii muncii
prestate, plata fãcându-se în funcþie de
bunãvoinþa angajatorului;
- Angajatorul este lipsit de posibilitatea
legalã de a responsabiliza pe lucrãtor pentru
eventualele prejudicii produse de acesta;
- Condiþi i precare de muncã pentru
lucrãtori ºi riscurile pe care aceasta le
implicã pentru sãnãtatea lucrãtorilor
- Genereazã concurenþã neloialã care
afecteazã economia naþionalã.
În perioada 29.09 - 01.10.2021 au fost

controlaþi angajatorii care desfãºoarã
activitate de protecþie ºi gardã - cod
CAEN 801.
  Obiectivele acestei campanii au fost:
   •  Identificarea angajatorilor care
folosesc munca nedeclaratã ºi luarea
mãsurilor care se impun pentru
respectarea prevederilor legale în
domeniul relaþiilor de muncã;
   • Controlul privind respectarea timpului
de muncã ºi de odihnã;
    • Diminuarea consecinþelor sociale ºi
economice negative care derivã din
nerespectarea de cãtre a prevederilor legale
privind timpul de muncã ºi de odihnã.
   În urma controalelor efectuate nu s-au
constatat deficienþe.

Nicea Mergeani, Inspector ªef
Mãdãlina Aurora Gîrlea,

Compartiment C.R.P.

Comunicat de presã
Angajatorii din Spaþiul Economic European

oferã, prin intermediul reþelei EURES România, 407
locuri de muncã vacante, dupã cum urmeazã:
Germania - 278 locuri de muncã pentru: muncitor în
construcþii, maistru în construcþii, lucrãtor în
construcþii, educator/educatoare, tãietor carne ºi
lucrãtor în producþie, vopsitor industrial, sudor
carbon/oþel inoxidabil, sudor aluminiu.
Spania - 69 locuri de muncã pentru: inginer IT, ºofer
transport internaþional, cercetãtor ºtiinþific.
Finlanda - 43 locuri de muncã pentru: personal
curãþenie, operator depozit industria lemnului, operator
banda-industria lemnului, operator asamblare-industria
lemnului, operator confecþioner mãºti sanitare, operator
procesare carne.

407 locuri de muncã vacante în Spaþiul Economic European

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

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Drobeta”
al judeþului Mehedinþi, organizeazã concursuri, în
vederea ocupãrii prin încadrare directã ºi/sau
rechemare în activitate a cinci posturi de subofiþer
ºi un post de personal contractual.
În prezent, au fost scoase la concurs trei posturi de
subofiþer, dintre care unul din cadrul Compartimentului
Informare ºi Relaþii Publice, iar douã din cadrul
Inspecþiei de Prevenire – Compartimentul Avizare -
Autorizare, respectiv Compar-timentul Control ºi
Activitãþi Preventive.
   Alte douã posturi de subofiþer din cadrul
Serviciului Comunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei,
dar ºi un post de îngrijitor (personal contractual),
vor fi scoase la concurs în perioada urmãtoare.
Cei interesaþi pot obþine mai multe informaþii despre
desfãºurarea concursurilor (condiþiile de înscriere,
conþinutul dosarului de recrutare, etapele ºi probele
de concurs, tematica ºi bibliografia) accesând site-
ul unitãþii www.isumehedinti.ro - secþiunea Carierã,
dar ºi consultând avizierul de la sediului
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta”
al judeþului Mehedinþi, situat pe strada Portului nr.2
din municipiul Drobeta Turnu Severin.

ISU Mehedinþi recruteazã
   Cererea de înscriere la concurs, însoþitã de copia
actului de identitate, CV-ul ºi declaraþia de confirmare
a cunoaºterii ºi acceptãrii condiþiilor de recrutare se
transmit, exclusiv electronic, în format PDF
(ataºamentele nu trebuie sã depãºeascã dimensiunea
de 10 Mb), pânã la data de 17.10.2021, inclusiv.
   Pentru ocuparea postului de subofiþer tehnic
principal din cadrul Compartimentului Informare ºi
Relaþii Publice, documentele se transmit la adresa
de e-mail concurs.irp@isumehedinti.ro, iar pentru
posturile de subofiþer operativ principal din cadrul
Inspecþiei de Prevenire, la adresele:
·ip.avizare@isumehedinti.ro pentru
Compartimentul Avizare - Autorizare
·ip.control@isumehedinti.ro pentru
Compartimentul Control ºi Activitãþi Preventive
   În vederea constituirii dosarului de recrutare,
candidaþii trebuie sã trimitã documentele solicitate
pânã la data de 22 octombrie 2021, ora 16.00.

COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE

I N F O R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de Comuna
Eºelniþa, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã
solicite laABA BANAT, aviz de gospodãrire a apelor
pentru realizarea proiectului “Actualizare Plan
Urbanistic General ºi Regulament Local de
Urbanism”, Comuna Eºelniþa, judeþul Mehedinþi.
   Aceastã investiþie este nouã.
   Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu
prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului
dupã data de 21.10.2021.

Primar, Ec. VÂªCÃ MARIUS EMILIAN

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a

acordului de mediu

COMUNA DÂRVARI, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Modernizare strãzi în
localitatea Dârvari, judeþul Mehedinþi”, propus
a fi amplasat în judeþul Mehedinþi, intravilanul
comunei Dârvari, localitatea Dârvari.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi, Drobeta Turnu Severin, str.
Bãile Romane, nr. 3, în zilele de luni - vineri, între
orele 8:00 - 14:00.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi.

Irlanda - 10 locuri de muncã pentru: dulgher.
Olanda - 4 locuri de muncã pentru: culegãtor mere,
culegãtor flori .
Franþa - 2 locuri de muncã pentru: farmacist.
Norvegia - un loc de muncã pentru: zidar/faianþar.
   Persoanele interesate sã ocupe un loc de muncã
Spaþiul Economic European pot consulta ofertele
accesând www.anofm.ro/EURES.
   Persoanele interesate sã ocupe un loc de muncã se
pot adresa agenþiilor teritoriale pentru ocuparea forþei
de muncã de domiciliu sau de reºedinþã ale cãror date
de contact se aflã pe site-ul www.anofm.ro.

Serviciul Comunicare, Relaþii cu Publicul ºi
Secretariatul Consiliului de Administraþie
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Pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, Viitorul ªimian
a remizat cu Pandurii Târgu Jiu, scor
2-2 în etapa a 7-a ºi a ajuns la 4 partide
consecutive fãrã victorie în Liga 3. Deºi
pleca cu ºansa a doua în meciul de
sâmbãtã, echipa mehedinþeanã a
deschis scorul în minutul 24, dupã o
loviturã de colþ, finalizatã cu capul de
fundaºul camerunez Alexandre
Bahanag Song. Viitorul ªimian a

Dupã ce a transferat în varã
mai multe jucãtoare de la Luceafãrul
Filiaºi, Atletic Drobeta ºi-a propus în
acest sezon sã lupte pentru
promovarea în Liga I la fotbal feminin.
Fetele antrenate de Daniel Ispas au
început promiþãtor noul
campionat, iar,
duminicã, în etapa a 4-
a, au dispus cu 1-0, pe
teren propriu, de ACS
Dream Team Bucureºti
ºi au urcat pe locul
secund în Seria 2, cu 7
puncte. În precedentele
3 jocuri, severinencele au remizat la
Olimpia Gherla (0-0), au pierdut cu
ACS Carmen Bucureºti (0-2) ºi au
câºtigat la Mãgura Cisnãdie (1-0). “O
promovare ar însemna enorm pentru

Remizã cu Pandurii
continuat sã joace dezinvolt ºi a
majorat avantajul în minutul 51, pe
contraatac, prin timiºoreanul Fabio
Trip, dar n-a ºtiut sã þinã de rezultat ºi
Pandurii Târgu Jiu a egalat, dupã ce
Ovidiu Bebeto Lupuleþ ºi-a trecut în
cont “dubla”, în minutele 66 ºi 74. S-
a încheiat 2-2, iar mehedinþenii au mai
coborât un loc în Seria 7, fiind acum
pe 8, la doar 2 puncte de retrogradare,
dupã ce  ocupanta locului 9 Jiul
Petroºani a dispus cu scorul de 1-0

de Gilortul Târgu
Cãrbuneºti. Pentru a
nu-ºi complica ºi mai
mult situaþia din
clasament, Viitorul
ªimian este obligatã
etapa viitoare sã punã
capãt seriei negative,
mai ales cã joacã pe
terenul ultimei clasate
Armata Aurul Brad,
echipã care nu se
poate lãuda decât cu o
remizã în acest sezon.
   Ionel Miºu - Mathias
Hondorocu, Alexandre
Song, Alin Enache,
David Pop, Fabio Trip,
Mihai Schintee,
Cristian Poianã,
Samuel Zimþa, Claudiu
Ghighilicea ºi Gelu

Velici a fost formula de start trimisã în
teren de antrenorul Relu Þurai pentru
meciul cu Pandurii Târgu Jiu, echipã
neînvinsã în acest sezon ºi aflatã pe
locul secund, cu 17 puncte. Viitorul
ªimian a acumulat doar 6 puncte, dar
se poate lãuda cã are al treilea atac din

serie, cu 11 goluri marcate. Echipa
mehedinþeanã este însã deficitarã pe
faza defensivã, cu 13 goluri primite.
Doar Armata Aurul Brad ºi Gilortul
Târgu Cãrbuneºti au încasat mai multe
goluri decât Viitorul ªimian.

Liga 3, Seria 7, etapa a 7-a
Viitorul ªimian - Pandurii Târgu Jiu 2-2
Armata Aurul Brad - CSM Deva 1-2
Viitorul Pandurii Tg. Jiu II - Progresul Ezeriº2-1
Jiul Petroºani - Gilortul Târgu Cãrbuneºti 1-0
CSM Reºiþa - Voinþa Lupac 1-0
Clasament
1. CSM Reºiþa 7   7 0   0 16-1 21
2. Pandurii Târgu Jiu 7   5 2   0 16-4 17
3. CSM Deva 7   5 0   2 9-4 15
4. Voinþa Lupac 7   3 2   2 11-11 11
5. Progresul Ezeriº 7   3 1   3 7-9 10
6. Gilortul Tg.Cãrbuneºti 7   2 1   4 8-14 7
7. Viitorul Pandurii Tg.Jiu II 7   2 1   4 5-12 7
8. Viitorul ªimian 7   1 3   3 12-13 6
9. CSM Jiul Petroºani 7   1 1   5 6-12 4
10. Armata Aurul Brad7   0 1   6 4-14 1
Etapa viitoare
Armata Aurul Brad - Viitorul ªimian
Pandurii Târgu Jiu - Jiul Petroºani
Voinþa Lupac - Viitorul Pandurii Tg.Jiu II
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - CSM Reºiþa
CSM Deva - Progresul Ezeriº

Echipa lui Ispas, cu gândul la Liga I

Nou-infiinþata AHC Drobeta a pierdut drastic meciul de la CSM Oradea, contând
pentru etapa a 4-a din cadrul Diviziei A - Seria C la handbal masculin. Pe terenul
principalei favorite la promovarea în Liga Naþionalã,elevii pregãtiþi de Ionuþ Rouã
a fost învinºi cu 51-18 (25-7) ºi au rãmas pe ultimul loc în serie, cu doar 1
punct. Sâmbãtã, de la ora  12:00, în Sala Polivalentã din Drobeta Turnu Severin,
handbaliºtii mehedinþeni primesc vizita unei noi echipe cu pretenþii, CSM Reºiþa.
Divizia A, Seria C, etapa a 4-a
CSM Oradea - AHC Drobeta 51-18
SCM Politehnica Timiºoara II - CSU Târgu Jiu 35-22
CSU Politehnica Timiºoara - CS Universitatea Craiova 32-44
CSM Reºiþa -  Unirea Sânnicolau Mare 39-32

Eºec drastic, la Oradea

Liga 2, Seria 2, etapa a 4-a
ACS Atletic Drobeta - ACS Dream Team Bucureºti 1-0
Universitatea Olimpia Cluj II - Carmen Bucureºti 10-1
ACS Olimpic Star Cluj - ACS Mãgura Cisnãdie 1-15
Athelic United Bihor - Atletic Olimpia Gherla - reprogramat

Clasament
1. Olimpia Cluj II 3   3 0   0 36-2 9
2. Atletic Drobeta 4   2 1   1 2-2 7
3. Mãgura Cisnãdie 4   1 1   2 17-5 4
4. United Bihor 2   1 1   0 8-2 4
5. Olimpia Gherla 2   1 1   0 2-1 4
6. Carmen Bucureºti 2   1 0   1 3-10 3
7. Dream Team 2   0     0   2   1-3 0
8. Olimpic Star Cluj 3   0 0   3 2-46 0

judeþul nostru. Ca sã putem lupta
pentru acest obiectiv, ne-am întãrit
lotul prin aducerea mai multor
jucãtoare din Craiova, care au jucat la
Luceafãrul Filiaºi. Ne aºteaptã un
sezon foarte dificil, dar am încredere

în fete ºi sunt convins cã vom câºtiga
cât mai multe meciuri”, a declarat
antrenorul Daniel Ispas. Echipa
severineanã va disputa urmãtorul
meci tocmai pe 31 octombrie, pe teren
propriu, cu Athletic United Bihor.

 Mircea  Oglindoiu
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Mã nepoate, mã mehedinþeanu’
meu cetitor de Obiectiv, sã apucarã
între ei mai ceva ca în campanie.
Le veni aºa, dintr-o datã, probabel
di la vremea asta mohorâtã li se
trage. Zisã nea Mazilu ceva, sãri ºi
nea Virgil, cã acuma are ºi mai mult
timp liber probabel.

Mã fraþilor, da sã vezi ce zisã nea
Mazilu, cã sã luã de tanti Firu, care
ar fi indignatã cã preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, nea
Aladin, ºi-a permis sã cearã  bani
de la Guvern pentru funcþionarea
Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþie a Copilului.

“Îi reamintesc doamnei Firu cã
probleme cu banii pentru instituþiile
subordonate CJ Mehedinþi au
apãrut de când România s-a
pricopsit cu guvernarea liberalã!”,
ºi nu nea Mazilu sã-i transmitã lu’
tanti Firu. ªi nu sã opri aicea. Nu,
þinu sã-l înþepe ºi pe nea Virgil, pe
nea ministru’ de Mehedinþi, acolo
unde-l doare mai tare!

“În ceea ce priveºte banii pentru
încãlzirea Municipiului Dr. Tr.
Severin, îi readuc în memorie
doamnei senator cã toate guvernele

 nea Mãrin

Sucã, atacurile la tanti Firu, rãzbelu lu nea Virgil cu nea Liviu ºi
re(mizele) din politichia mehedinþeanã

PSD au asigurat finanþarea
confortului termic al severinenilor ºi
îi recomand cãlduros sã ia legãtura
cu ºeful ei, Virgil Popescu, cel care
a pus-o în toate poziþiile pe care le-
a ocupat în ultimii ani (poziþii
politice, desigur), cel care ocupã de
2 ani funcþia de ministru al
economiei ºi energiei, în timp ce noi
suntem tot fãrã o centralã termicã
nouã ºi tot cu mâna întinsã la mila
guvernului ºi ne vom încãlzi iarna
aceasta mult mai scump din cauza
exploziei preþurilor la energie, gaz
ºi combustibil, scumpiri de care se
face vinovat, din incompetenþã sau
ticãloºie (vom vedea!), acelaºi ºef al
ei, Virgil Popescu!”.

Mã fraþilor, aia cu poziþiile mã fãcu
sã roºesc puþin, da nu ne bãgãm în
treaba asta, cã nu e treaba noastrã.

Oricum, atâta-i trebui lu nea Virgil,
cã nu sã mai opri. Bine, scuzaþi
vocabularul politicienilor noºtri, da
dacã atâta se poate, n-ai ce sã faci.

“Senatorul Liviu Mazilu, într-o
crizã bahicã, pentru cã nu cred cã
este ticãlos, încearcã sã arunce în
cârca ministerului Energiei o
chestiune nerezolvatã de ani de zile

de administraþia localã ºi centralã
PSD. Centrala nouã care se va
face la Halânga nu va asigura
încãlzirea municipiului Drobeta
Turnu Severin. Am spus asta de
mai multe ori. În schimb,
microcentralele de zonã vor fi
finalizate în momentul în care
Romgaz va achiziþiona reþeaua de
distribuþie a “Mehedinþi Gaz”, nu
sã lãsã mai prejos nea Virgil.

Adicã sã vezi cãldurã ºi apã caldã,
la sfântu-aºteaptã. ªi nici aici nu
sã opri nea ministru, cã zisã sã
contraatace pe flancu drept, aºa cã
aruncã o “voi demonstra cum se
fac angajãrile la ordinul
preºedintelui CJ Aladin Georgescu
la Direcþia Generalã de Protecþie ºi
Asistenþã Socialã ºi apoi ne mirãm
cã nu le ajung banii!”.

Mã fraþilor, da a mai tare reacþie
veni tot din popor, pe pagina lu
nea ministru, care zice cam aºa:
“lãsaþi dr..u” luptele politice ºi
reproºurile ºi faceþi pentru oamenii
care v-au votat ºi vã plãtesc salariile,
ce trebuie sã faceþi, nu mai aruncaþi
mâþa moartã de la unii la alþii, toþi
sunteþi la fel, toþi o apã ºi un
pãmânt... nu vedeþi decât propriile
interese. Nu suferiþi voi, apropiaþii
voºtri au gaze mai mult ca sigur (v-
aþi ocupat personal de racordare),
aºa cã tot prostimea o sã sufere...”.

Mã nepoate, are dreptate omu,
ºtie ce zice. Da unde mai pui cã ºi
mehedinþenii care au avut marele
noroc sã le treacã gazu pe la poartã
ºi s-au branºat, ºi-au fãcut
racordul ca la carte, ºi-au luat
centrale dârdâie lânga ele cã nu le
pot aprinde din motiv de... ceas!
Ceas contor, sã ºtie, cã doar trebuie
sã-l ºi plãteascã (gazu) nu-i aºa?

Numai cã contoare nu sunt.Nu sunt
ºi gata. ªi pe nimeni nu pare sã
intereseze asta. Ca la noi!

Între timp Severinu e în
carantinã, aºa cã al lu Zbanghiu
joacã table cu nerodu de Sucã, cât
e ziulica de lungã. Bine, al lu’
Zbanghiu joacã table cu piesele de
ºah, da nici Sucã nu sã prinsã, cã
la el e mai greu cu prinsu. Cam aºa
e ºi cu politica mehedinþeanã, îºi
dau toþi ºah ºi pãnã la urmã sã
fârºeºte remizã. Da ºi cu carantina
asta parcã nu-i tocmai în regulã. De
ce or fi pedepsit ºi vaccinaþii sã nu
aibã de unde cumpãra câte ceva
dupe ora 18.00 când sã pune
zãvorul peste tot!

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