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Recompense acordate jandarmilor mehedinþeni,
cu prilejul Zilei Naþionale a României

Ceremonial de avansare la ISU Mehedinþi

Primãria Orºova distruge turismul din Golful Cerna

   Primãria Orºova distruge ºi ultima speranþã de dezvoltare a urbei, TURISMUL DIN GOLFUL CERNA!
Pontoanele ºi ambarcaþiunile ce atrãgeau ca un magnet turiºtii din toatã þara, pentru croazierele de vis în
Cazanele Dunãrii, au fost desfiinþate! Lacãtele ºi aparatul de sudurã ce au ferecat porþile cãtre pontoane

au devenit emblematice pentru necãjitul municipiu ce ar fi putut fi perla coroanei în Mehedinþi.

pag. 5pag. 5

ONU DÃ PESTE MÂÎNILE liderilor mondiali care vor sã
OBLIGE oamenii sã se vaccineze: E inacceptabil

Autor: Loredana Codruþ (www.stiripesurse.ro)
Vaccinarea forþatã nu este acceptabilã niciodatã, avertizeazã ONU. Vaccinarea obligatorie este
necesar sã respecte drepturile omului, iar o vaccinare cu forþa nu este niciodatã acceptabilã, a
avertizat Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului Michelle Bachelet, relateazã AFP.
“În niciun caz oamenii nu trebuie sã fie vaccinaþi cu forþa, chiar dacã refuzul unei persoane de a
se supune unei vaccinãri obligatorii poate avea consecinþe legale, de exemplu o amendã”, a
avertizat, într-un mesaj, Michelle Bachelet.

Festivalul Naþional
de Folclor

“Mariana Drãguþ”
ediþia 2021

Parc modern, în
zona Turnurilor

de pe Splai
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Trãim coºmarul
emis de I. V. Stalin
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Aºa e cu scuipaþii
în politicã
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Bestia ºi
Prostãnacu’.
„Unde sunt

românii când le e
ucisã Þara?”
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Ediþia de anul acesta, a
Festivalului  Naþional de Folclor
“Mariana Drãguþ”, organizat de Consiliul
Judeþean Mehedinþi, prin Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu”, a avut loc la
sfârºitul lunii noiembrie.
   Evenimentul cultural dedicat Marianei
Drãguþ, aceea care a fost vocea de aur a
Mehedinþiului ºi imaginea celebrei
emisiuni de folclor realizatã de doamna
Marioara Murãrescu - “Tezaur
Folcloric”, s-a desfãºurat  la  Palatul
Culturii “Teodor Costescu”.
  Aºa cum am fost obiºnuiþi de cãtre
conducerea Consiliului Judeþean
Mehedinþi, a domnului preºedinte
Aladin Georgescu ºi de cãtre
managerul Centrului Cultural, “Nichita
Stãnescu”, festivalul a fost un
eveniment extrem de reuºit, de calitate,
cu artiºti minunaþi, care au strãlucit pe
scenã, chiar dacã condiþiile impuse de

Festivalul Naþional de Folclor
“Mariana Drãguþ” ediþia 2021

pandemia care a afectat întreaga lume,
sunt destul de dificile pentru organizarea
de astfel de evenimente.
    Juriul condus de doamna Doina
Durdan, profesor de canto la Secþia “Arte”
a Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”,
din care a fãcut parte “doamna” cântecului
popular mehedinþean - Anica Ganþu dar
ºi profesorul Marian Magheru, maestrul
dirijor al Ansamblului Profesionist
“Danubius”, a acordat trofeul Festivalului
“Mariana Drãguþ” Alexandrei Nicu, din
Drobeta Turnu Severin.
   Premiul I a fost câºtigat de cãtre Medana
Pîrjan ºi Tudor Mihai Mãdãlin, locul doi
a fost obþinut de cãtre Mellora Ploºtinaru,
iar premiul trei de cãtre Andreea Ciortan.
   Ansamblul Profesionist
“Danubius” a susþinut un spectacol
folcloric extraordinar,  un adevãrat
regal prezentat  de cãtre Del ia
Râmniceanu.

Trebuie sã ne bucurãm cã
varianta Omicron a temutului ºi
detestatului Covid-19 nu pare
atât de nenorocitã pe cât se
anunþa la început. Exagerãrile
mass-media nu ar trebui sã ne
surprindã, ºi totdeauna e bine sã
tratãm cu prudenþã tonurile
apocaliptice din care unii deja ºi-
au fãcut o misiune. Sigur cã nu e sãnãtos sã cãdem în extrema
cealaltã, a lejeritãþii, a tratãrii cu superficialitate a situaþiei. Uite
cã deja o mare companie farmaceuticã a declarat cã doza a treia
de vaccin e eficientã în cazul Omicron, ceea ce ne dã speranþe cã
la un moment dat, odatã cu creºterea ratei vaccinãrii vom reuºi
sã izolãm din ce în ce mai bine virusul ºi sã diminuãm efectele
distructive.  Dincolo de covid problemele devin din ce în ce mai
grave. Pandemia atunci când nu a contribuit direct la accentuarea
crizei, a reuºit sã arunce un uriaº con de ceaþã prin care am
orbecãit în cautarea unor soluþii. Marea problemã actualã, ºi nu
doar la noi, ci ºi la nivel european, e creºterea uriaºã a preþului la
energie ºi gaze, fapt care s-a rãsfrânt în lanþ asupra tuturor
sistemelor sociale ºi economice. Avem o crizã alimentarã severã
la nivel european, tocmai pe fondul creºterii preþului la gaze, dar
ºi al unor politici deficitare. De exemplu în agricultura europeanã
preþurile au crescut faþã de anul 2020 cu peste 30%. O sã vedem,
dacã nu deja vedem, aceste creºteri rãsfrânte direct la raft, direct
pe seama consumatorilor. Cum nici noi nu mai trãim aºa rupþi de
lume toate aceste volute ne afecteazã direct. Prea prinºi cu situaþia
pandemicã (de care nu am scãpat încã) a fost dificil sã ne mai
uitãm ºi sã tratãm la timp dezechilibrele. Aþi vãzut ce spaimã am
tras cu toþii cu facturile la energie electricã. Spaima aceasta va
reveni, cu siguranþã, undeva prin varã. Guvernele nu pot masca
ºi susþine la nesfârºit o realitate care a scãpat de sub control.
Avem deja în spate experienþa a doi ani în care lumea a fost mai
mult între paranteze, opritã ºi strânsã cu uºa. Consecinþele acestei
experienþe traumatice le simþim deja. Mai ales noi. Mã uitam pe
raportul unui europarlamentar român, care raport spune cã sunt
450 milioane de cetãþeni ai Uniuni Europene, din care 25 milioane
sunt la limita sãrãciei, iar cei mai mulþi sunt în Europa Centralã
ºi de Est. ªi vorbim de o uniune care ºi-a propus sã aducã
stabilitate ºi decenþã dacã nu brusc prosperitate. Altfel treci criza
când trãieºti în Austria sau Franþa, ºi cu totul altfel când eºti plãtit
în România ºi trebuie sã trãieºti, sã-þi plãteºti datoriile etc. Una
peste alta, nu doar de Omicron trebuie sã ne temem, ci ºi de
acest curs ameninþãtor al preþurilor, de spectrul unei crize
economice care se profileazã tot mai aproape, tot mai insistent.

 Gabriela Pogaci

Spectrul crizei
europene

Deºi anumite categorii de
materiale pirotehnice sunt denumite
generic „articole pirotehnice de
divertisment”, utilizarea necorespunzãtoare
a acestora poate avea urmãri nedorite,
cu consecinþe dintre cele mai grave
(rãniri de persoane, incendii sau
distrugeri de bunuri).

   În scopul prevenirii unor astfel
de evenimente negative, poliþiºtii
din cadrul Compartimentului
Analiza ºi Prevenirea Criminalitãþii
ºi Serviciului de Ordine Publicã
din IPJ Mehedinþi au desfãºurat o
activitate informativ-preventivã,
pentru conºtientizarea de cãtre
populaþie a riscurilor la care se
expune prin folosirea articolelor

Activitãþi preventive în cadrul acþiunii FOC ARTIFICII
pirotehnice, cu exemplificarea
consecinþelor nerespectãrii
reglementãrilor legale în vigoare.
   Din motive de ordine, securitate,
siguranþã publicã ºi pentru protecþia
mediului se interzice deþinerea, utilizarea
ºi vânzarea cãtre publicul larg a
articolelor pirotehnice de divertisment din
categoriile 2, 3 ºi 4, a articolelor
pirotehnice de scenã (T1 ºi T2) ºi a altor
articole pirotehnice din categoria P2.
   Articolele pirotehnice de divertisment din
categoria 1 ºi P1 pot fi puse la dispoziþia
publicului cu vârsta peste 16 ani.
   Articolele pirotehnice de scenã din
categoria T1 ºi alte articole pirotehnice
din categoria P1 pot fi puse la dispoziþie

 continuare în pag. 6
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“Chiar dacã Severinul stã
bine la capitolul zone verzi, venim în
întâmpinarea nevoii locuitorilor de a
avea cât mai multe astfel de locuri. În
aceastã perioadã, lucrãm intens la
reabilitarea ºi modernizarea zonei

Parc modern, în zona
Turnurilor de pe Splai

“Finalizãm ultimele strãzi din Cartierul Tinerilor, un proiect realizat
atât din fonduri proprii, cât ºi pe fonduri europene. Este vorba despre arterele
Villacrosse, Prelungirea Carpaþi ºi Balcani, unde se toarnã, zilele acestea,
stratul de uzurã. Practic, cu aceastã lucrare, încheiem ºirul investiþiilor
care transformã Cartierul Tinerilor într-unul modern, cu condiþii decente
pentru locuitori. S-au efectuat lucrãri de asfaltare, construire de trotuare ºi
sisteme pluviale pentru scurgerea apelor. În momentul în care am câºtigat
mandatul de primar, acest cartier era complet neasfaltat, fãrã utilitãþi, însã
le-am promis locuitorilor cã zona se va schimba, iar acest aspect se
concretizeazã odatã cu aceste lucrãri. Având în vedere cã zona este în
continuã extindere, arterele nou înfiinþate vor fi prinse, pentru modernizare
pe un proiect viitor.”, spune edilul severinean Marius Screciu.

Cartierul Tinerilor, modernizat în totalitate

Sunt veºti bune pentru locuitorii Severinului, din zona
blocurilor turn, de pe Spai Mihai Viteazu. Aici, se lucreazã

intens la crearea unui parc modern, cu spaþii verzi.

dintre blocurile turn de pe Splai Mihai
Viteazu, unde construim un parc de
aproximativ 8.000 mp,
transformându-l într-un spaþiu
modern ºi plãcut. Se executã lucrãri
de gazonare, de plantare de copaci,

pavãm aleile de acces ºi suprafeþele
de trafic. Parcul va avea o instalaþie
de udare automatizatã, cu senzor de
temperaturã, lucru ce va menþine
verde gazonul parcului, pe întreg
parcursul anului. De asemenea,
modernizãm rampele de gunoi ºi am
refãcut trotuarele de gardã de la

blocuri, zona arãtând cu adevãrat
modernã. Este important sã creãm
cât mai multe astfel de spaþii
moderne, pentru a-i ajuta pe
severineni sã petreacã cât mai mult
timp liber în zonele în care
locuiesc.”, declarã primarul
municipiului, Marius Screciu.

Severinenii, care locuiesc în Cartierul Tinerilor, au parte, de
acum, de condiþii moderne de trai. Totul: dupã ce primãria a creat,

în zonã, toate utilitãþile. Zilele acestea se toarnã stratul de uzurã
pe ultimele strãzi.

Constantin-Daniel Cadariu,
ministrul Antreprenoriatului ºi

 Biroul de comunicare

Constantin-Daniel Cadariu: „Intenþionez ca în viitorul apropiat sã am întâlniri regionale
cu antreprenorii, pentru a cunoaºte problemele ºi necesitãþile existente pe plan local”

Turismului, a iniþiat dialogul cu
reprezentanþi ai mediului de afaceri
românesc, într-o nouã întâlnire
organizatã joi, 02 decembrie a.c., la
sediul instituþiei. Pe durata acesteia
au fost expuse succint principalele
dificultãþi pe care le întâmpinã
operatorii economici în desfãºurarea
activitãþii ºi care necesitã sprijin din
partea autoritãþilor.
   „Existã urgenþe la nivelul
ministerului ºi mã refer la programele
aflate în derulare, care compenseazã
pierderile antreprenorilor, ca urmare
a restricþiilor impuse de pandemia

COVID-19. Punctual, este vorba
despre schema HoReCa. Sperãm ca
la jumãtatea lunii decembrie sã
începem plãþile efective. Totodatã,
urgent este sã procesãm ºi cererile
pentru a doua etapã a Mãsurii 1. Sunt
peste 30.000. Nu în ultimul rând,
amintesc de programul Start-Up
Nation, unde existã un rest de platã
pentru 200 de proiecte, însumând
aproximativ 40 de milioane de lei. Cu
ajutorul partenerilor din sistemul
bancar ne dorim ca acest lucru sã fie
realizat cât mai curând”, a declarat
Constantin-Daniel Cadariu.

   Demnitarul a precizat cã existã în
discuþie continuarea unor programe
deja cunoscute sau finanþarea altora
noi, în special pentru afacerile aflate
la început de drum, ºi care pot fi
destinate, spre exemplu, românilor
din diaspora, studenþilor, femeilor
care vor sã se lanseze în
antreprenoriat, dar ºi altele dedicate
exclusiv sectorului IT.
   „Intenþionez ca în viitorul apropiat
sã am întâlniri regionale cu
antreprenorii, pentru a cunoaºte
problemele ºi necesitãþile existente

 Continuare în pag. 5
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Luni 6 decembrie 2021, când
Sfânta noastrã Bisericã face pomenirea
Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul
Mirelor Lichiei, sfânta Mãnãstire Gura
Motrului a avut parte de o bucurie
duhovniceascã deosebitã, primind
vizita pastoralã a Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, care a
sãvârºit aici Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie a Sfântului Ioan Gurã de Aur.
   Sfânta Liturghie a fost sãvârºitã în
biserica mãnãstirii la slujbã luând parte
alãturi de Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, preacuviosul pãrinte
arhimandrit Calinic Drãghici, exarhul
mãnãstirilor din Episcopia Severinului
ºi Strehaiei, preacuviosul pãrinte
Arhimandrit Gherasim Armulescu,
stareþul Mãnãstirii Topolniþa,
preacucernicul pãrinte Adrian Olarean,
consilier administrativ al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei, pãrintele
Gheorghe Popescu, protoiereul
Protoieriei Strehaia, pãrintele
protosinghel Iacob Rusu, stareþul
Mãnãstirii Gura Motrului ºi pãrinþii
arhidiaconi Mircea Pãdureanu ºi
Constantin Gama de la Catedrala
Episcopalã din Drobeta Turnu Severin.
   Rãspunsurile liturgice au fost date
de membrii grupului psaltic „Sf.
Nicodim de la Tismana” al

În Duminica a XXVII-a dupã
Rusalii, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei a
slujit Sfânta Liturghie la biserica
“Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea
Baloteºti, Protopopiatul Drobeta.
   Din soborul de preoþi ºi diaconi care
au slujit alãturi de ierarhul nostru, au fãcut
parte: Arhim. Gherasim Armulescu,
Stareþul Mãnãstirii Topolniþa; P.C. Pr.
Cãtãlin Þãruº din cadrul sectorului
Cultural al Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei, P.C. Pr. Trotea Elvis - Petriºor,
parohul bisericii, P.C. Pr. Eduard Faier ºi
Diac. Nicolae Sorin Marin.
   Rãspunsurile liturgice au fost date
de grupul psaltic „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe” al Catedralei
Episcopale din Drobeta Turnu Severin.
La finalul slujbei euharistice cu
binecuvântarea Preasfinþitului
Nicodim, cuvântul de învãþãturã a fost
rostit de Diac. Nicolae Sorin Marin.
Acesta a subliniat credincioºilor

Slujbã Arhiereascã ºi hirotonie de ierodiacon la Mãnãstirea Gura Motrului
Catedralei Episcopale din Drobeta
Turnu Severin.
   În cadrul Sfintei Liturghii, Ierarhul
a hirotonit întru ierodiacon pe
monahul Ioachim Pelin, vieþuitor al
sfintei Mãnãstiri Gura Motrului.

La finalul slujbei, cu
binecuvântarea Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim, Arhidiaconul
Mircea Pãdureanu a dat citire
sinaxarului zilei în care este
istorisitã viaþa ºi minunile
Sfântului Ierarh Nicolae.
   “În cuvântul de învãþãturã de la
finalul Sfintei Liturghii, Preasfinþia
Sa a vorbit despre importanþa ºi
însemnãtatea troparului care este
„portretul Sfântului” evidenþiind pe
baza troparului calitãþile Sfântului
Ierarh Nicolae. Mai apoi Ierarhul a
vorbit despre minunile sãvârºite de
acesta. Ierarhul a mai vorbit despre
vremurile în care a activat Sfântul
Ierarh Nicolae ºi anume la sfârºitul
persecuþiilor în timpul împãratului
Constantin cel Mare. Sfântul Nicolae
a fost unul din cei mai importanþi
membri de la primul Sinod ecumenic
de la Niceea din anul 325. El a avut o
contribuþie importantã în combaterea
ereziei lui Arie, fiind cel care l-a
pãlmuit pe Arie mustrându-l pentru
erezia lui. Din viaþa Sfântului Nicolae

ierarhul mehedinþean a mai amintit
despre faptul ca Sfântu Împãrat
Constantin cel Mare a fost nevoit sã îl
închidã pe Sfântul Nicolae pentru a nu
crea tulburare din cauza acelui
eveniment. În închisoare i s-a arãtat
Maica Domnului care i-a dãruit
omoforul ºi Mântuitorul care i-a dãruit
Sfânta Evanghelie. De aceea în
icoanele mai vechi Sfântul Ierarh
Nicolae e reprezentat primind de la
Maica Domnului Omoforul (în partea
stângã) ºi de la Mântuitorul Sfânta
Evanghelie (în partea dreaptã).
   Ierarhul Mehedinþean a mai
evidenþiat, în cuvântul de învãþãturã,
smerenia sfântului Nicolae care fãcea

milostenie ºi nu voia sã fie lãudat de
oameni pentru ca astfel sã se
învredniceascã de cele înalte.
   Dupã slujba sãvârºitã la Mãnãstirea
Gura Motrului, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, însoþit de Arhimandritul
Gherasim Armulescu, stareþul
Mãnãstirii Topolniþa ºi de pãrintele
Adrian Olarean, consilierul
Administrativ al Episcopiei Severinului
ºi Strehaiei, a efectuat o vizitã pastoralã
în satul Menþii Faþã, filie a parohiei
Comanda, pãstoritã de pãrintele
Marian Arnãutu, pentru a vedea stadiul
lucrãrilor de restaurare demarate la
aceastã bisericã.

Pr. Marian Alin Giginã

Parohia Baloteºti ºi-a serbat cu anticipaþie hramul
prezenþi importanþa credinþei,
smereniei ºi rãbdãrii ca virtuþi de bazã
în viaþa noastrã creºtinã, virtuþi pe care
le avea ºi femeia gârbovã din pericopa
evanghelicã cititã la Sfânta Liturghie.
   „Vedem cã Mântuitorul Hristos o
numeºte fiicã a lui Avraam: <<Dar
aceasta, fiicã a lui Avraam fiind, pe care a
legat-o Satana, iatã, de optsprezece ani,
nu se cuvenea oare sã fie dezlegatã de
legãtura aceasta în ziua sâmbetei? (Luca
13, 16)>>. Adicã vindecarea minunatã
care se sãvârºeºte de cãtre Mântuitorul
Iisus Hristos cu aceastã femeie gârbovã
se face nu doar pentru cã Domnul
cunoºtea suferinþa ei îndelungatã, de
optsprezece ani, ci ºi pentru cã El
cunoºtea ºi credinþa ei puternicã,
smerenia ei profundã ºi îndelunga ei
rãbdare. De aceea a numit-o fiicã a lui
Avraam ºi a întrebat mustrând pe mai-
marele sinagogii ºi pe cei care gândeau
ca el. Fiicã a lui Avraam, dupã tâlcuirea
Sfinþilor Pãrinþi, înseamnã femeie

credincioasã ºi împlinitoare a voii lui
Dumnezeu, pentru cã Avraam este
socotit pãrintele credinþei, iar cine este
fiu sau fiicã a lui Avraam înseamnã cã
este fiu al credinþei”, a spus Diac.
Nicolae Sorin Marin.
   Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae”
este alcãtuitã din satele Baloteºti,
Schitul Topolniþei ºi Schitul
Topolniþei de Sus ºi se aflã sub
ascultarea Protoieriei Drobeta-Turnu
Severin din Episcopia Severinului ºi
Strehaiei. Pânã în 2004, parohia s-a
aflat sub ascultarea canonicã a
Episcopiei Râmnicului Noul Severin
(pânã în 1939 ºi în anii 1945-1949),
respectiv Mitropoliei Olteniei (în anii
1939-1944 ºi 1949-2004). În 2011,
satul a avut 440 locuitori.
   În satul Baloteºti se aflã în construcþie
biserica cu hramul Sf. Apostoli,  situatã
chiar în centrul satului. Locul acestui
sfânt lãcaº a fost sfinþit la data de 1 martie
2008 de cãtre P.S. Nicodim, Episcopul

Severinului ºi Strehaiei. Este o bisericã
în formã de cruce, compartimentatã în
altar prevãzut cu absidã pentru
proscomidiar ºi diaconicar, naos cu
cafas deasupra pentru cor, pronaos ºi
pridvor deschis, susþinut pe patru
coloane cu arcade.
   În prezent paroh al parohiei „Sfântul
Ierarh Nicolae” din localitatea Baloteºti
este Pr. Trotea Elvis Petriºor.

Diac. Nicolae-Sorin  Marin
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   Viceprimarul municipiului Orºova
a fost mutat într-un birou din afara
Primãriei. Mai exact, oficialul îºi
desfãºoarã, de aproape o lunã,
activitatea într-o grãdiniþã veche,
nefuncþionalã.
   Neînþelegerile politice ºi mai ales
inconsecvenþa alianþei politice din
Consiliul Local, au condus la aceastã
situaþie bizarã din localitate.
Viceprimarul municipiului (PNL) a
fost mutat, prin dispoziþie a
primarului (Pro România) în aceastã
clãdire din 1968, care este scoasã

Primãria a dispus mutarea
pontoanelor de pe falezã ºi a început
sudarea propriu-zisã a gardului.
Acest demers a stârnit un val de
nemulþumire din partea orºovenilor
care deþineau aceste afaceri.
   Primãria Orºova a luat decizia de
a muta pontoanele de pe falezã, în
altã zonã a oraºului. Decizia îi
nemulþumeºte pe comercianþi, care
spun cã nu vor sta cu mâinile în
sân ºi cã li se face o nedreptate.
   În fapt, este vorba despre circa 60

Viceprimarul Orºovei trimis la grãdiniþã ºi desemnat ºeful câinilor vagabonzi
Primarul Orºovei, Marius Stoica, ºi-a trimis viceprimarul sã lucreze într-un birou insalubru ºi sã

se ocupe de câinii vagabonzi. Viceprimarul PNL, Bogdan Duicã are birou într-o grãdiniþã veche,
unde totul pute din cauza pisicilor ºi igrasia e la tot pasul. Primarul spune cã l-a „pedepsit”

pentru a fi mai „ancorat în realitate”.
din uz. Situaþia îl
nemulþumeºte pe liberal,
care spune cã nu are
condiþiile necesare pentru
asta în birou. Despre
desfãºurarea activitãþii în
acest spaþiu, cu atât mai
puþin s-ar putea vorbi.
   „Aici este o grãdiniþã veche.

Este un miros insuportabil, din cauza
pisicilor. În baie, este o mochetã
insalubrã. În birou, este igrasie peste
tot. Nu ºtiu dacã DSP ar da aviz, pentru
a sta cineva aici. Dumnealui m-a trimis
aici sã îmi îndeplinesc atribuþiile, deºi,
pentru a face acest lucru, eu trebuie sã
comunic cu celelalte birouri. Vãzând
biroul, i-am trimis solicitare sã nu mã
trimitã aici, pentru cã spaþiul este
insalubru. Biroul nu este încãlzit,
calculatorul nu funcþioneazã.
Imprimanta - nici atât! Nici hârtie
pentru imprimantã nu am. Dozele de

curent sunt desfãcute. E bãtaie de joc!
Eu, când am venit din concediu, am
gãsit, în biroul meu din primãrie, alt
coleg. Din punctul meu, este un demers
ilegal ºi consider cã primarul se face
de râs prin aceastã mutare. Mai mult:
le-a spus angajaþilor primãriei sã nu
colaboreze cu mine, pentru a nu-mi
duce la îndeplinire atribuþiile. Uºa de
la intrarea în grãdiniþã este închisã,
deoarece, la etaj, locuieºte o doamnã
în vârstã ºi nu este în regulã, pentru
cã oamenii pot intra peste dumneaei
în locuinþã.”, povesteºte BOGDAN
FLORIN DUICÃ, viceprimarul Orºovei.
   „Este adevãrat cã domnul
viceprimar nu îºi mai desfãºoarã
activitatea în primãrie ºi asta: pentru
cã am constatat cã cetãþenii vin cu
solicitãri, iar domnul viceprimar
trebuie sã fie mai profund ancorat
în realitate. Astfel, am dispus ca
dumnealui sã îºi desfãºoare

activitatea într-o locaþie din afara
primãriei. I-am oferit un birou într-o
grãdiniþã, care are condiþiile
necesare: i-am pus internet, i-am dus
calculator, imprimantã, are cablu tv.
Are condiþii suficient de bune pentru
a-ºi desfãºura atribuþiile pe care i le-
am delegat. Dacã dumnealui este
nemulþumit, este problema
dumnealui. Oricum, activitatea
dumnealui este una care lasã de
dorit. Ori nu cunoaºte legea, ori nu
vrea sã recunoascã, însã, în
conformitate cu prevederile Codului
Administrativ, trebuie sã ºtie cã
viceprimarul se subordoneazã
primarului. Sunt foarte nemulþumit
de activitatea dumnealui.”, declarã
MARIUS STOICA, primarul Orºovei.
   Printre altele, dupã mutarea la
grãdiniþã, viceprimarul a primit drept
atribuþie sã se ocupe de problematica
câinilor vagabonzi din oraº.

Primãria Orºova distruge turismul din Golful Cerna
   Primãria Orºova distruge ºi ultima speranþã de dezvoltare a urbei,
TURISMUL DIN GOLFUL CERNA! Pontoanele ºi ambarcaþiunile ce

atrãgeau ca un magnet turiºtii din toatã þara, pentru croazierele de vis
în Cazanele Dunãrii, au fost desfiinþate! Lacãtele ºi aparatul de sudurã

ce au ferecat porþile cãtre pontoane au devenit emblematice pentru
necãjitul municipiu ce ar fi putut fi perla coroanei în Mehedinþi.

de ambarcaþiuni, care vor fi mutate,
în urma deciziei Consiliului Local. În
felul acesta - spun comercianþii - vor
pierde turiºtii, pentru cã noua locaþie
aleasã este o zonã inaccesibilã celor
care trec pragul Orºovei.
   MARIUS STOICA, primarul
Orºovei - spune cã pentru a evita
evenimente nedorite, a dispus
sudarea gardului ºi aducerea
pontonului la starea iniþialã. De fapt,
pretextul oficial pentru care barcagii
au fost goniþi de pe cea mai

frumoasã parte a falezei ºi cea mai
accesibilã turiºtilor este accidentul
nefericit din varã, când un caiac cu
patru tineri a fost spulberat de o
ºalupã de mare vitezã, iar tinerii au
avut nevoie de îngrijiri medicale ºi
zile de recuperare.
   Situaþia e cu atât mai gravã cu cât, în

zona în care se doreºte mutarea
pontoanelor, adicã undeva spre Graþca,
o zonã inaccesibilã turiºtilor,
municipalitatea din Orºova nu poate
primi certificat de urbanism pentru
dezmembrarea terenului riveran
Dunãrii în mai multe loturi.

pe plan local, de
zonã, dacã este cazul”, a completat ministrul.
   Invitaþii prezenþi au apreciat iniþiativa
ministrului ºi au asigurat cã întreaga lor
expertizã va fi oferitã voluntar de fiecare datã
când va fi necesar, existând astfel promisiunea
întãririi parteneriatului public-privat.
   La întâlnire au fost prezenþi delegaþi ai
Consiliului Naþional al Întreprinderilor Private
Mici ºi Mijlocii din România (CNIPMRR),

“Intenþionez ca în viitorul apropiat sã am întâlniri regionale...

 Romeo Crîºmaru

 urmare din pag. 3 Asociaþiei Uniunea Naþionala a Cooperaþiei
Meºteºugãreºti (UCECOM), Uniunii Naþionalã
a Patronatului Român (UNPR), Asociaþiei
Naþionalã a Exportatorilor ºi Importatorilor din
România (ANEIR), Federaþiei Patronalã a
Industriei Ospitalitãþii (FIO), Asociaþiei Oamenilor
de Afaceri din România (AOAR), Patronatului
Tinerilor Intreprenizãtori din România (PTIR),
Asociaþiei pentru Promovarea Alimentului
Românesc (APAR), dar ºi reprezentaþi ai bãncilor.
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (XVI)

Ca un fãcut, cum începurã
ºcolile, dupã vacanþa aceea “forþatã”,
dispãru dintre copii Covidul! Gata, nu
mai se înregistrarã cazuri de infectãri prin
ºcoli, nu se mai puse cazul “ºcolii
online”, nu se mai înregistrarã absenþe
prin cataloage ºi nici ºtiri prin ziare ºi
prin emisiuni informative radio-tv de
ºcoli închise, cursuri suspendate nu se
mai auzirã/vãzurã! Minune mare, nu?
   Omicron, noua tulpinã, veni la fel ca ºi
suratele “tulpini” anterioare, veni de te
miri unde, auzi, Africa de Sud ºi alte
câteva þãri dimprejur, despre care aveam
informaþii vagi de la geografia generalã,
iar lumea europeanã intrã în delir
instantaneu, mai ales cã fu gãsitã
nepregãtitã, cum s-ar spune cu izmenele
în vine. Chestia asta, ne aduse aminte
de felul în care, glumeam noi, amar, la
începutul fiecãrei ierni mioritice, cã ne
gãsea “nepregãtiþi”, adicã, fãrã utilaje de
deszãpezire, iar dacã aveam utilajele
pregãtite, nu aveam combustibil pentru
ele, iar dacã aveam ºi utilaje ºi
combustibil, nu aveam personal care sã
le mânuiascã etc. Iote, cã ºi mai marii
Europei sunt la fel de nepregãtiþi, la o
adicã, aºa cã, parcã ne mai trecu nãduful,
cã nici… capra vecinului nu se simte
prea bine.
   “România educatã” a dlui preºedinte
Iohannis continuã sã-ºi caute rezolvarea,
soluþia, dar rãmân multe gãuri în ea. Una
dintre ele, ca rezolvare, ar fi ºi pãstrarea
ministrului Câmpeanu la ministerul
Educaþiei, deci asigurându-se un fel de
continuitate pe funcþii, odatã cu instalarea
noului cabinet, Ciucã, ceea ce nu este
deloc rãu. Dar cum prioritãþile sunt altele
mereu, probabil cã Educaþia va trece, ca
de obicei, în plan secund. Cã este aºa, o
demonstreazã ºi nevalidarea creºterilor
salariale odatã cu 1 ianuarie 2022,
creºteri promise de mai multã vreme ºi
de mai multe mandate prim ministeriale.
ªi cã veni vorba de promisiuni, nici asta
nu ar fi o noutate cu specific românesc,
se poartã ºi pe la alte… curþi
democratice, dar, semnalãm asta ca ºi
lipsã de educaþie, lipsã generalizatã dacã
þinem cont de extensia sa mai mult decât
europeanã, o carenþã educaþionalã care
vine dinspre guvernanþi ºi preºedinþi, ºi
care, pe principiul capului de peºte care
primul se împute, ea se extinde ºi la nivel
regional ºi local: toatã lumea politicã -
dar nu este singurul domeniu de referinþã,

 Urmare din pag. 2
pe piaþã numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.
   Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele
pirotehnice de divertisment numai cu luarea mãsurilor de protejare
a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor ºi a mediului.
   În categoria 1 sunt incluse numai obiectele pirotehnice de
divertisment foarte mici de tipul artificiilor (de exemplu: steluþe; lumânari
scânteietoare; jerbe cu scântei; minifacle; inele de foc; sateliþi).
SE INTERZICE folosirea articolelor pirotehnice în
urmãtoarele condiþii:
   Între orele 24.00 - 06.00, cu excepþia evenimentelor de interes
local, naþional sau internaþional, în baza aprobãrii autoritãþilor locale;
a) La o distanþã mai micã de 50 m de construcþiile de locuinþe
cu pânã la 4 niveluri ºi la mai puþin de 100 m faþã de cele cu
peste 4 niveluri;
b) La o distanþã mai micã de 500 m de instalaþiile electrice de
înaltã tensiune, de locurile de depozitare ºi livrare a
combustibililor lichizi sau solizi, de instalaþiile de gaze;
c) La o distanþã mai micã decât cea prevãzutã de reglementãrile
în vigoare pentru obiectivele chimice ºi petrochimice ori pentru
alte obiective care prezintã pericol de incendiu sau explozie;
d) În locurile în care existã riscul producerii de alunecãri de
teren, avalanºe sau cãderi de pietre;
e) Pe drumurile publice deschise circulaþiei rutiere, pe aleile
pietonale ºi în spaþii deschise cu aglomerãri de persoane;
f) La o distanþã mai micã de 500 m de pãduri.
   Principalele activitãþi desfãºurate au constat în adresarea
de recomandãri preventive ºi distribuirea de pliante cu
informaþii privind utilizarea materialelor pirotehnice ºi
normele legale aplicabile.
   Totodatã, poliþiºtii au adus în atenþia cetãþenilor importanþa
adoptãrii unui comportament preventiv în spaþiile aglomerate,
pentru a nu deveni victime ale furturilor din buzunare, poºete,
genþi, având în vedere perioada sãrbãtorilor de iarnã ºi prezenþa
în numãr mare în zone comerciale.
COMPARTIMENTUL DE ANALIZÃ ªI PREVENIRE A CRIMINALITÃÞII

Activitãþi preventive în cadrul
acþiunii FOC ARTIFICIIla o adicã - promite, dar nu are cine sã-i

tragã la rãspundere pe cei care promit ºi
care, odatã ajunºi la putere, nu se þin de
promisiune! Mai mult, lipsa aceasta de
educaþie - care þine etica electoralã, de
cea a guvernãrii - a molipsit ºi electoratul,
care reacþioneazã nesigur, t imid,
neconsistent la astfel de manifestãri de
minciunã crasã, cade repede în plasa
demagogiei politicianiste scuzându-se
pe alocuri, cu ceva de genul fatalist, “toþi
o apã ºi-un pãmânt” sau „scãparãm de
dracu’, dar dãdurãm peste tac-su” sau
„vin ai noºtri, pleacã ai noºtri, noi
rãmânem tot ca proºtii”. O împãcare
generalã de tipul „pupat toþi Piaþa
Independenþii”, din finalul “Scrisorii
pierdute” a lui Caragiale.
   ªi-atunci, nu-i aºa, care-i soluþia? Cum
scãpãm de minciunã, de mincinoºi, de
sãrãcia pe care o aduc astea douã
împreunã, cum educãm mai repede ºi mai
eficient ºi pe cei care conduc sã lucreze
onest, în “interesul poporului”, interes la
care recurg cu mare voluptate prin
campanii, dar ºi pe cei care sunt conduºi,
sã nu se mai lase atât de lesne
manipulaþi? Excludem fatalismul de tip:
“Dar existã soluþie?”
   Educaþia ar trebui sã înceapã cu aleºii
sau cu alegãtorii? ªi cine ar trebui sã dea
startul unei astfel de campanii naþionale,
ca sã ne rezumãm doar la noi, la
România? Preºedinþia? Ministerul
Educaþiei? Parlamentul? Asociaþiile
neguvernamentale, adicã “societatea
civilã”? Iar dacã ar fi sã vorbim de o
coagulare a tuturor acestor “forþe” de
decizie ºi de execuþie, cine ar trebui sã
fie factorul coagulant al lor, ºi de unde
trebuie început totul?
   Astea ar fi niºte teme de discuþie ºi în
Parlament, ºi în ONG-uri, ºi în asociaþiile
de pãrinþi, ºi în cele de pensionari, nu doar
câþi au mai murit de Covid sau de ne-
Covid, câþi au mai curvit prin reviste, câþi
au mai furat de la stat ºi de la particulari,
teme cu care presa ne “furã” prim planul
existenþei ºi a temelor cu adevãrat
importante pentru noi, ne toacã viaþa ºi ne
lasã cu ochii în soare a doua zi, când ne
propune altã ºtire “bombã”, „senzaþionalã”,
fãcându-ne sã ne zbatem între buzele
siliconate ale nu-ºtiu-cãrei-vedete de
mucava ºi marea ratare din minutul 90 a
unui fotbalist firav, dintr-un meci gonflat ca
importanþã, dar transmis live pe toate
canalele de sport! C. OVIDIU
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Înainte de Crãciun, preotul
merge cu icoana din casã în casã,
pentru a vesti Naºterea Domnului.
Aceasta este o practicã extrem de
veche, de fapt, o vizitã pe care
preotul o face credincioºilor sãi.
Preotul poartã cu el o icoanã care
înfãþiºeazã scena Naºterii
Mântuitorului ºi în fiecare casã cântã
troparul sãrbãtorii, dând
credincioºilor sã sãrute icoana în
semn de pioºenie. Icoana Naºterii
Domnului este una din reprezentãrile
cel mai des întâlnite, însã, a rãmas
necunoscutã în simbolismul ei.
   Icoana Naºterii Domnului este
împãrþitã în trei registre. Primul
registru simbolizeazã lumea
cereascã, al doilea unirea dintre
divin ºi uman, iar al treilea-
umanitatea. În primul registru, sus,
alãturi de cei doi îngeri, apare bolta
cereascã. O singurã razã rãsare din
ea ºi coboarã spre capul fecioarei,
iar la mijlocul ei, raza formeazã o
stea. În partea de sus, în dreapta
compoziþiei, în afara peºterii, unul
dintre îngeri vesteºte unui pãstor
Naºterea Domnului. În al doilea
registru, central, este reprezentatã
Maica Domnului, într-o hlamidã
purpurie, alãturi de pruncul Iisus,
învelit în giulgiu, element care
anticipeazã moartea Domnului de
mai târziu, primind daruri scumpe
de la cei trei magi. Magii nu au
aceeaºi vârstã. Unul este tânãr, altul
matur ºi un altul bãtrân, ceea ce ne
descoperã cã mesajul adus de
Hristos se adreseazã întregii

PIESA LUNII DECEMBRIE

Icoanã - Naºterea lui Iisus Hristos
Tempera pe lemn de tei, secolul XVIII, Biserica din

Balta, judeþul Mehedinþi
omeniri. Peºtera
simbolizeazã lumea cãzutã
în pãcat, cãci locul din
peºterã este unul întunecat,
unul lipsit de luminã. În al
treilea registru, de jos, este
prezentat Iosif, mai mult
îndoielnic decât credincios
celor descoperite. El ascultã
cuvintele unui bãtrân, care
potrivit apocrifelor ar fi
Thyrreos - personificarea
diavolului. Acest bãtrân îi
vesteºte lui Iosif cã o
fecioarã nu poate naºte, cã

acest lucru e contrar legilor firii.
Invocã drept exemplu toiagul pe
care îl poartã: un toiag uscat, nu
poate înmuguri. În partea dreaptã,
a registrului inferior, este redatã
scena îmbãierii pruncului. Din
mãrturiile episcopului Arnulf,
pelerin la Betleem în secolul al VII-
lea, reiese cã lângã peºtera în care
S-a nãscut Hristos, exista o cuvã
de piatrã, care potrivit tradiþiei ar fi
cea în care a fost spãlat Pruncul
dupã naºterea Sa. ªi în evangheliile
apocrife ale lui Iacov ºi Matei se
vorbeºte despre douã femei,
Salomeea ºi Zelemi, chemate de
Iosif pentru a o asista la naºtere pe
Sfânta Fecioarã.

   Fapt obiºnuit în
peisajul urban
contemporan, acela al
“târgurilor de iarnã”,
cu variantele lui de
nume, de la caz la caz.
Aci, în aceste locuri în
care divertismentul
este de nivel mediu,
spaþii dedicate
maselor, unde
pretenþiile sunt lãsate sã meargã pe
linia gusturilor copilãroase, pentru cã,
în definitiv, ele sunt, la obârºii, un câmp
de manifestare a copilãriei ºi a magiei
Crãciunului ºi a Anului Nou, aci, au
loc, an de an, numeroase ºi felurite
acte culturale, de la tonete cu pãpuºi
ºi moºi-crãciuni, cu baloane, beculeþe
sclipitoare, artificii ºi ornamente de
sãrbãtoare, la cãluþi ºi caleºti viu
colorate, ce se învârt în cercul
maºinãriilor musicale, de la difuzoare
cu melodii de sezon, la ornamente
fastuoase ale arbuºtilor ºi brazilor
naturali, acolo, unde se gãsesc, apoi,
în oraºe mai mari, cu roata imensã,
urcându-i pe curajoºi la înãlþimi altfel
atinse doar de pãsãri, ºi tot aºa… A
dispãrut, în schimb, bradul-brad din
mijlocul evenimentului ca atare, locul
lui fiind luat de tot felul de schelete
metalice, învelite în straturi de cabluri
cu leduri multicolore, care, dacã
noaptea dau efect vizual interesant,
ziua au un aspect deprimant, plasticul,
oricât de colorat, nu dã tonusul pe

MODA TÂRGURILOR DE IARNÃ

 Biroul de presã

care-l dã verdele viu, natural.
   Astfel de târguri, cunosc ºi o
variantã de interior, de ceva vreme,
respectiv parte din marile lanþuri de
magazine, organizeazã prin firme
particulare cãrora le cedeazã dreptul
de management, astfel de standuri,
pe care îºi etaleazã, la un nivel foarte
îngrijit, civilizat, curat o diversitate
foarte mare de marfã, meºteºugari,
femei în majoritate, dar nu exclusiv,
gen ornamente specifice, bijuterii,
pãpuºi, accesorii diverse, unele
articole de îmbrãcãminte de sezon.
   Delicate, viu colorate, din materiale
ecologice - de la firul de aþã, la piele,
pietre semi-preþioase, lemn, carton,
hârtie etc - articolele lor produc
încântare ºi bucurie în ochii copiilor,
principalii beneficiari. Desigur, mai
sunt ºi excepþii, pe ici, pe colo, dar
asta nu face neaparat regula, în care
gãsim articole preluate din depozite
engross, de serie, pe care unii
expozanþi le prelucrezã uºor ºi le
vând ca fiind originale.
   Dar, nu asta este regula, ziceam,
pentru cã aici, cum este cazul târgului
de acest fel, amenajat în galeriile unui
cunoscut super-market de pe
platforma nordicã a Severinului,
avem un exemplu de bun gust ºi de
adevãratã artã manualã, hand made,
numitã cu un neologism, cu articole
unicat, unele lucrate chiar pe loc,
altele, la cerere, fiind însoþite de detalii
de confecþionare oferite chiar de
producãtori. Este cazul membrelor
“Clubului meºteºugarilor
DUNARIS”, anume Ana Chiþulescu,
Sevastiþa Mudava ºi Daniela Bãlu,
care din 3 ºi pânã în 23 decembrie,
vor fi acolo sã ofere din prea-plinul
lor de creativitate, originalitate ºi
frumos inspirat din tradiþia
româneascã sau din cea modernã,
dupã caz. D.D.S
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Decembrie ne-a surprins polarizaþi
de restricþiile extreme, mereu prezente,
mereu pãgubitoare ºi de anomia
generalizatã la nivelul guvernãrii ºi
instituþiilor statului. Cu un preºedinte
inerþial, interesat doar de foloasele de
moment, cele mai interesante lucruri
din lume se întîmplã în România.
Ideologiile partidelor, lipsite de valoare,
realism ºi aplicabilitate, se
întrepãtrund într-una singurã: voinþa
lui Iohannis. Gîndind logic ºi obiectiv,
o cireadã de vaci politice nu poate fi
condusã decît de un vãcar, þinut pe
fotoliu, în cin înalt, de gangsterii
americani ºi europeni. Uºor, uºor,
americanii ºi-au instalat la noi trupe
ºi armament cum nici în Irak n-au avut!
Probabil îi apãrã de furia poporului pe
Iohannis ºi trupa lui de comando, pe
Cîþu ºi Orban pentru împrumuturile
uriaºe, fãrã numãr, pe Cioloº pentru
falsa chetã ºi supraevaluarea
„Cuminþeniei Pãmântului”, pe
Orban, Lazãr, Portocalã, Koveºi,
Barna, et caetera. Ãºtia mi-au venit
în minte acum, din lungul pomelnic
al criminalilor care au sugrumat
România, de cînd avem un
antiromân la Cotroceni.

Trãim coºmarul emis de I. V. Stalin
Sãtui de mãsurile abominabile,

nevaccinaþii cu spirit treaz au luat cu
asalt strãzile þãrii ºi ale marilor oraºe
ale globului. Lor li se alãturã ºi cei
înºelaþi cu promisiuni fãrã acoperire,
cum ar fi „revenire la normalitate”, dacã
se lasã înþepaþi. Tot mai mulþi cetãþeni
români ºi planetari, care s-au oferit din
spirit civic sã fie traºi în þeapã, se trezesc
din somnul naivitãþii sau
oportunismului. Rîndurile persoanelor
care nu mai cred în propaganda
televizatã ºi în dictatura medicalã s-au
îngroºat masiv. Sub capac fierb mocnit
alte revolte. Fãcãtorii de aºa-zise
vaccinuri, realizate cu un pas înaintea
apariþiei noilor „tulpini”, s-au auto-
înzestrat cu darul profeþiei, altfel nu poate
fi explicatã premoniþia cu exactitate a
fiecãrui „val”, înainte ca primul caz sã fi
fost depistat. Ceea ce s-a vãzut pe strãzile
Europei ºi ale lumii e doar un
antrenament, o încãlzire faþã de „valurile”
reale de proteste care vor lovi ºi devasta
sistemele politice, sanitare ºi dictatoriale
ale lumii, care vor sã schimbe radical ºi
iremediabil faþa lumii.

Doar ipohondrii ºi panicarzii
vaccinaþii ai Europei se gîndesc, într-o
tihnã, dinaintea furtunii, la sãrbãtorile
de iarnã, crezînd, în capul lor, cã
înþepãtura de seringã a îmblînzit
mutaþiile planificate, ignorînd abuzurile
la care sînt supuse masele, odatã cu
restrîngerea sau chiar anularea unor
drepturi cetãþeneºti fundamentale.
Cînd, însã, recesiunea economicã,
financiarã ºi foametea vor exploda
peste tot în lume ºi, evident, mai
asurzitor, la noi, urmare a mãsurilor
politice dictatoriale, certificatul verde,
Omicronul ºi viitorii fraþi de lamelã vor

deveni niºte glume proaste. Tot mai
des aud cã oamenii nu mai deschid
televizoarele, cã ignorã avalanºa de
ºtiri alarmante, de minciuni,
manipulãri ºi restricþii aberante, menite
sã inoculeze frica.

De cînd e lumea ºi pãmîntul „elitele”
întunericului au batjocorit turmele ºi
comunitãþile prin înºelãtorii de tot felul,
menite sã le supunã ºi dreseze. Un
virus existã! Numai cã el este folosit
politic de guvernele statelor pentru a
opera mãsuri dictatoriale, care nu
puteau fi puse în aplicare în condiþii de
normalitate. Primele noutãþi ale resetãrii
interne au venit odatã cu restricþiile din
tîrgurile de Crãciun. Obligativitatea
certificatului, la pachet cu biletul de
intrare - 7 lei pe cap de vaccinat, dar ºi
cu Moº-Crãciunii lui Iohannis, instalaþi
recent la Palatul Victoria. În tîrg pot intra
simultan 1.000 de persoane, numãrate,
probabil, cu degetul arãtãtor. Sã fim
totuºi îngãduitori! Înainte de a rîde de
vaccinaþii care cred în sacul Moº-
Crãciunilor iluminaþi, încãrcat cu
vaccinuri ºi tichete spre mirificul
þintirim, sã ne amintim cã au fost
mulþi români care au crezut în Santa
Klaus, iar acum ºi-au rupt operele
de douã parale, dedicate acestuia,
ºi-l înjurã spectaculos.

Probabil, va veni vremea cînd
Iohannis ºi ciuma galbenã vor scoate
de la naftalinã vestitele izolete ale
morþii pe care au cheltuit munþi de
bani ºi le vor vinde la licitaþie, cum se
vînd astãzi, tablourile lui Nicolae
Ceauºescu în Europa. Tot felul de
tulpini strãine au fost aruncate peste
noi, dar nu vor reuºi cu niciun chip sã
dezrãdãcineze arborii milenari ai
românismului. Poporul, credinþa,
tradiþia, patriotismul nu vor fi niºte
frunze luate de vînt. Nevaccinaþii
trebuie sã fie atenþi la tulpina
autohtonã - Klaus Werner Iohannis -
ºi la noile tehnologii militare de
supraveghere ºi supunere. Pentru cã,
asta ne aºteaptã în þara pe care
Iohannis vrea s-o transforme într-o
planetã a maimuþelor.

Cît priveºte nou-profeþitul Omicron,
potrivit dex-ului este a cincisprezecea
literã a alfabetului grecesc. Fãrã
prefixul „o”, micronul este o unitate
de mãsurã pentru lungime, egalã cu a
mia parte dintr-un milimetru. Asta sã

însemne cã a mia parte din populaþia
unui stat va mai rezista pe valurile
timpului? Nu pot fi prea bine înþelese
raþiunile de botez practicate de
iluminaþi, dar mã întreb de ce aceºtia
preferã alfabetul unei þãri ortodoxe, în
speþã, Grecia. Noua variantã
descoperitã prima datã în Bostwana ºi
apoi în focare din Africa de Sud a primit
denumirea unei litere din alfabetul
grecesc ca ºi cele anterioare: Alfa, în
Marea Britanie, Beta, în Africa de Sud,
Gamma, în Brazilia ºi Delta, în India.
Ce mai conteazã denumirea, cînd în
laboratoarele secrete, monºtrii sacri ai
diabolicului au pe lamela microscopului
coºmarul emis de I. V. Stalin:„Moartea
unui om este o tragedie. Moartea a
milioane este doar statisticã”.

Vaccinat sau nu, românul este
prezent la cea mai „tare” piesã
dramaticã a democraþiei româneºti,
dupã modelul comediei de salon sau
tãieturii franceze, teatrului absurd, á la
Eugen Ionesco, cu personaje
caricaturale, situaþii penibile ºi vervã
prosteascã, bulevardierã, cu tunuri,
trãdãri ºi vînzãri, unde distingem
stirpea cunoscutã a virusului original
de parvenitism ºi corupþie. Numai la
atîta pare a se mãrgini spectacolul, al
cãrui bilet îi costã scump pe români.
Chiar, viaþa lor. Orice titlu ar purta
aceastã piesã de teatru, actorii ei -
Iohannis ºi trupa sa de saltimbanci -
sînt cazuri patologice de corupþie,
imposturã ºi de sublimã vînzare de
popor ºi þarã. Realitatea dramaticã pe
care o trãim poate fi înþeleasã ca proiecþie
a comportamentului lor dictatorial,
imoral, balcanic, globalist ºi devastator.

Aranjament grafic - I.M.
Maria Diana Popescu, Art-emis

 www.art-emis.ro/editoriale
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Sunt ºanse mari ca primul scandal
sã aparã anul viitor în coaliþia aflatã
la guvernare. Unii au comparat-o cu
o operaþie complicatã, contra naturii.
Adicã intestinul gros nu mai este
acolo unde trebuie, ci este scos în
altã parte. Se colecteazã totul într-o
pungã sau într-un termos dupã care
se aruncã în vasul de toaletã sau în
ochii electoratului. Coaliþia s-a nãscut
în primul rând din dorinþa intrinsecã
a preºedintelui þãrii, primul duºman
al PSD în ultimii ani.

Nimeni nu pricepe cum de ºeful
statului s-a transformat din lichidatorul
sau terminatorul PSD în cultivatorul
PSD, cel care acum i-a tras la pieptul
sãu, ca pe niºte copii ascultãtori ºi îi
mângâie pe creºtet. Acum câteva luni
zbiera din toþi rãrunchii cã PSD trebuie
sã disparã ºi cã a fãcut cel mai mare
rãu þãrii în perioada de dupã 1990.

Preºedintele chiar credea în ce spune
ºi îºi fãcuse planul ca PSD sã iasã pe
uºa din dos din istorie ºi Klaus Iohannis
sã fie cel în mandatul cãruia a dispãrut
cel mai mare partid politic din ultimii ani.
Nu a fost sã fie aºa, pentru cã robotul de
la Cotroceni parcã a fost programat sã
schimbe macazul ºi sã întindã o mânã
vechilor duºmani de eºicher politic.

  ªtefan Bãeºiu

Aºa e cu scuipaþii în politicã
Aproape cã nu mai înþelegem ce

resorturi sunt în capul preºedintelui
þãrii, de a ajuns sã lingã cu spor acolo
unde a scuipat în ultimii ani. Sigur
cã au mai putut fi vãzute ceva semne,
din perioada în care a adus-o la
putere pe Viorica Dãncilã de la PSD.

Nu a avut nimic de comentat când
premierul de atunci a fost ºi
candidat la alegerile prezidenþiale,
iar Iohannis a avut calea deschisã
cãtre al doilea mandat de ºef de stat.
Atunci PSD nu mai mirosea urât a
partid antieuropean ºi, prin urmare,
nu trebuia sã fie îndepãrtat din prim
planul vieþii politice. Ghinionul a
fãcut cã PSD avea majoritatea
politicã ºi a putut sã îºi instaleze
guvernele de care a avut nevoie,
culmea este cã unii care au fãcut
parte din garda veche a PSD ºi
acum sunt din nou la putere.

Cine îi tot schimbã caseta lui Klaus
Iohannis, cã prea s-a mutat de la
dreapta la stânga ca ºi cum nimic
nu s-ar fi întâmplat. Este chiar
ruºinos dupã cum spun unii, cã
liberalii au ajuns sã lingã unde au
scuipat ani de zile ºi totul miroase a
mlaºtinã puturoasã de la o poºtã.
Schimbarea a venit de afarã sau din

interior. Sunt mai multe variante
plauzibile. Ori ºeful statului este întors
cu cheiþa de afarã de cãtre unii ºefi
de-ai sãi mai vechi sau mai noi, fie
sunt afaceri politice interne, cu toate
cã e destul de complicat.

Poate fi un schimb fãcut de Klaus
pentru a scãpa de suspendarea din
funcþie. Ar fi putut sã piardã pensia ºi
douã mandate complete de preºedinte.
ªeful statului poate fi ºi un bun
ascultãtor al ºefilor din afara þãrii ºi a
schimbat macazul dupã cum i s-a
cerut. Interesant este cã în Germania
s-a combinat stânga cu dreapta cu
mare voioºie. Problema este cã acolo
nu a fost porcãiala de ani de zile, cã
ciuma roºie trebuie sã disparã de pe
faþa pãmântului, cum a clamat
Iohannis de foarte multe ori, mai ales
când a cerut sau cerºit votul românilor.
De fapt, pe cartea eliminãrii PSD din
viaþa politicã a obþinut ambele

mandate. Dar ce nu face omul pentru
putere sau pentru pãstrarea puterii ºi
a tuturor avantajelor. Klaus încã mai
are state de vizitat ºi nu putea sã riºte
o suspendare. ªi ºeful de la Cotroceni
încã are în faþã ani de mandate, vreo 3,
ºi multe vacanþe de petrecut în þarã ºi
mai ales în afara acesteia.

Meritã sã sacrifici principii politice,
sã faci pipi pe cuvântul ºi pe declaraþiile
publice, dacã interesul imediat ºi
mercantil îþi este satisfãcut. Cam aºa a
procedat Klaus cu electoratul sãu ºi nu
îl mai intereseazã ce a fost, ci cum se
întâmplã acum lucrurile în favoarea sa,
de salariat al Palatului Cotroceni, cã al
þãrii cu siguranþã nu este. Este doar un
chiriaº care are chiria plãtitã încã 3 ani
la palat ºi ar fi pãcat sã piardã acest lucru,
din cauza unei suspendãri venitã din
partea ciumei roºii.

Aºa e cu scuipaþii în politicã.
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Bãtãlia O.M.S.-N.A.T.O. se
poartã în România! Raed Arafat e
„adjunctul” lui Mircea Geoanã în
Guvernul Paralel care instituie
dictatura medico-militarã pe
filiera „Aspen Institute”

Pe nesimþite, România pandemicã
e în ghearele unei dictaturi para-
militare, care acþioneazã într-un rãzboi
de tip hibrid, cu girul structurilor
militare oficiale din þarã, dar ºi mai
grav, cu aprobare de la partenerul
nord-atlantic american. O sã vedeþi
cum mai întâi s-a insinuat gruparea
satelitarã militarã, prin ºefi de
organizaþii, asociaþii, jurnaliºti etc.,
mai apoi s-a structurat latura oficial-
militarã (ºef campanie vaccinare -
Valeriu Gheorghiþã etc. -, coordonator
D.S.U. de la Interne - Raed Arafat -
care a dorit sã ºi militarizeze oficial
campania, cu 90.000 de
„combatanþi”, inclusiv armament,
printr-un proiect de Ordonanþã de
urgenþã - etc.)[1], culminând cu prim-
ministru militar - Nicolae Ciucã -, fost
ºef al ministerului Apãrãrii, fost ºef
al Statului Major, agreat ºi impus de
„Pentagon”[2] 

Pe lângã aceste structuri,
conlucrarea e de la serviciile de
informaþii (S.R.I., D.G.I.A. ºi
D.G.I.P.I.) prin firmele acoperite ale
acestor instituþii cu drept de
operaþiuni financiare, ale cãror
venituri au explodat în achiziþiile
„strategice” din timpul pandemiei,
protejate de legãturile reluate la
D.N.A., care a revenit la rolul de
„instrument de presiune” (vezi ºi
retragerea „incapatanatului” Florin
Cîþu în favoarea lui Nicolae Ciucã
dupã ce „anti-corupþia” a ameninþat
cu cercetarea achiziþionãrii

Bestia ºi Prostãnacu’. „Unde sunt românii când le e ucisã Þara?”
Vã supunem atenþiei un text preluat din publicaþia „Ziua”[21]. Lãsãm la
libera alegere a fiecãruia sã selecteze „grâul de neghinã” ºi sã tragã
concluziile trecute prin filtrul raþiunii ºi al adevãrului (Redacþia ART-EMIS)
vaccinurilor, solicitând documente
inclusiv de la Finanþe).

Legãturile externe - validate de
S.I.E. - se petrec pe linia secretarului
general adjunct al NATO - Mircea
Geoanã, prin „Aspen Institute
Romania” (al cãrei ºef este încã
fostul candidat prezidenþial ºi fost ºef
al P.S.D.), filialã a „Aspen Institute”
(A.I.) din S.U.A., o pepinierã a
liderilor mondiali care sunt „aleºi”
în funcþii cheie. Geoanã - despre
care se spune cã va candida în 2024
la preºedinþia României - a
„absolvit” „A.I.” în S.U.A. alãturi de
mai multe personalitãþi internaþionale
care pot fi vãzute pe situl oficial[3].

În plus, „structura” din jurul
„Aspen Institute România” (linkuri pe
numele protagoniºtilor ce apar în
continuare în text, mulþi implicaþi în
„Dialogurile « A.I. »”)[4], condusã
direct de Raed Arafat de la D.S.U. -
care nu este membru oficial al „A.I.
România”, dar e indirect implicat (se
va vedea mai departe), cu ramificaþii
la Adriana Pistol ºefa de la I.N.S.P. -
care aplicã metodologia deceselor
Covid[5] -, cu reprezentanþi de presã,
înregimentaþi efectiv precum Radu
Tudor de la „Antena 3” (analist militar,
intrat în presã pe linia „de foc” a
Armatei, membru al boardului
Fundaþiei S.M.U.R.D.[6] - alãturi de
generalul Vladimir Secarã, fost ºef al
I.G.S.U., trimis în judecatã pentru
fraude [7] - ºi Adrian Diþã, fost la
A.N.C.O.M., axat pe achiziþii), sau alþi
ziariºti care au derulat ºi mai
deruleazã afaceri cu M.Ap.N. (pe care
îi vom dezvãlui în episoadele viitoare,

unele anchete au apãrut deja în
presã, spunem acum doar cã îi
vedeþi foarte des la TV fiind apostoli
ai mãsurilor restrictive aºa-zis anti-
pandemice, jurnaliºti care fac
apologia limitãrii drepturilor ºi
libertãþilor cetãþenilor prin
impunerea „certificatului verde” -
puteþi face o primã legãturã ºi din
poza de mai jos cu una din „sãgeþile”
patronului unui site cunoscut ultra-
finanþat de la buget în „campania
de comunicare Covid”). Interesanta
în aceastã „ecuaþie” e ºi construcþia
Asociaþiei „True Story Project”, care
ne conduce tot la Aspen Institute al
lui Mircea Geoanã ºi care închide
„cercul”. Scandalul e „cât casa” ºi
are ºi o laturã despre care ºi N.A.T.O.
ar trebui sã dea explicaþii[8].

Faptul cã Arafat e „ierarhic superior”
tuturor acestora ne-o relevã cea mai
importantã informaþie din audierea lui
Alexandru Rafila (ºi el membru al „A.I.
România”, dar ºi reprezentant la
O.M.S.)[9] de cãtre comisia reunitã de
Sãnãtate din Parlament pentru
validarea sa în funcþia de ministru în
guvernul Nicolae Ciucã (premier care
e ºi el în „panoplia” „A.I.”).

Rãfuialã pentru supremaþie dupã
înlãturarea lui Florin Cîþu a fost cea
referitoare la relaþia cu Raed Arafat,
ºeful D.S.U. Rafila a afirmat cã Arafat
conduce o „structura supra-
ministerialã” care impune regulile în
gestionarea pandemiei, nu numai
referitoare la restricþii, pe care „le
dicteazã”, ci ºi la „capitolul
comunicare”. Acesta a mai spus cã e
anormal cã întrega strategie „sã nu

fie la Ministerul Sãnãtãþii”, ci sã fie
la un organism care nu e nici mãcar
„inter-ministerial”, ci e deasupra
ministerelor de Interne, al Sãnãtãþii,
al Finanþelor etc., care se ocupã de
achiziþii [10] fãrã sã întrebe pe nimeni
ºi care „are specialiºti din alte
domenii decât sãnãtatea”. Practic, ce
a spus Alexandru Rafila a fost o
bombã care ar fi trebuit sã explodeze
în presã, dar care a fost muºamalizatã
de ziariºtii de casã ai D.S.U., plãtiþi
din fondurile puse la dispoziþie de
campania anti-pandemicã[11] pe de-
o parte ºi cea de informare pro-
vaccinare pe de altã parte [12].

Bani foarte mulþi, de ordinul câtorva
milioane de euro pentru publicaþii
online aservite, pânã la zeci de
milioane de euro pentru televiziunile
înregimentate. Sã mai zicem aici cã
pe lista partenerilor „Aspen Institute
Romania” se aflã German Marshall
Fund ºi S.N.S.P.A., iar „în suveicã”
la Eurocomunicare.ro[13] (unde tot
Radu Tudor e jupân, care se ocupã
oficial, pe zeci de milioane de euro de
la guvern[14], de campania antifake),
unul din partenerii „strategici” e chiar
N.A.T.O. [15] care a finanþat, în
perioada 2015-2020 un proiect în care
era implicat direct Raed Arafat[16].

Declaraþia completã a lui Rafila, care
ar fi trebuit sã fie în atenþia organelor
statului întrucât semnaleazã un atentat
la siguranþã naþionalã, care ne aratã cã
avem de-a face cu un Guvern Paralel
(din umbrã): „Nu se poate cã aceste
mãsuri care sunt cu impact pe
sãnãtatea publicã sã fie aprobate de o

[1] https://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/dezvaluiri-uria-
e-despre-dictatura-militaro-medical-care-se-va-institui-sub-
comanda-lui-raed-arafat-cu-o-armata-de-90-000-de-
combatanti-1565694 - „4 septembrie 2021
[2] https://www.digi24.ro/stiri/seful-pentagonului-la-bucuresti-
oficialul-sua-s-a-intalnit-cu-ministrul-nicolae-ciuca-si-urmeaza-
sa-fie-primit-de-klaus-iohannis-1706597 - 20 octombrie 2021.
[3] https://www.aspeninstitute.org
[4] https://aspeninstitute.ro/event/aspen-dialogues-importanta-
comunicarii-si-informarii-in-pandemia-sars-cov-2/
[5] https://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/insp-permite-
cu-acte-ca-numarul-deceselor-de-covid-sa-fie-umflat-
institutul-incurajeaza-ca-medicii-sa-infecteze-pacientii-cronici-
cu-sars-cov-2-1566509 - 28 octombrie 2021.
[6] https://fundatiapentrusmurd.ro/despre/consiliul-director/
[7] https://www.b1tv.ro/eveniment/fostul-sef-al-igsu-vladimir-
secara-si-alti-11-ofiteri-trimisi-in-judecata-pentru-fraude-la-
concursuri-97025.html  - 28 noiembrie 2021.

[8] https://inpolitics.ro/geoana-baut-la-volan-un-scandal-cu-
bataie-mai-lunga-decit-pare_18449691.html - 4 august 2021
[9] https://aspeninstitute.ro/people/alexandru-rafila/
[10] http://universul-stirilor.ro/2021/03/17/licitatiile-pentru-achizitii-
smurd-cu-dedicatie-pentru-prietenul-lui-arafat/ -17 martie 2021.
[11] https://www.g4media.ro/lista-completa-a-publicatiilor-si-
televiziunilor-care-s-au-inscris-pentru-bani-de-la-guvern.html
- 27 mai 2020.
[12] https://m.ziuanews.ro/politica/pandemita-ucide-g-ndirea-obiectiv-
mituirea-presei-n-regimul-iohannis-1566356 - 16 octombrie 2021.
[13] https://www.eurocomunicare.ro
[14] https://m.ziuanews.ro/editorial/raed-arafat-radu-tudor-o-
combina-ie-toxic-1567011 - 30 noiembrie 2021.
[15] - [16] https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_168039.htm
- 15 mai 2020 ºi https://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/
comandantul-raed-arafat-i-cooperativa-de-presa-de-la-
eurocomunicare-pot-fi-anchetati-de-parchetul-european-si-oficiul-
de-lupta-anti-fraud-1567021 - 1 decembrie 2021.

 continuare în pag. 11
Aranjament grafic – I.M.
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[17] https://www.cristoiublog.ro/un-guvern-de-cacaciosi-2/
[18] https://life.ro/khalid-inayeh-arhitectul-nascut-intr-o-tabara-de-refugiati-
din-iordania-care-a-creat-mesteshukar-butiq-in-romania/
[19] https://aspeninstitute.ro/people/alina-inayeh/
[20] https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=16096278
92756558 ºi https://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/comandantul-raed-
arafat-i-cooperativa-de-presa-de-la-eurocomunicare-pot-fi-anchetati-de-
parchetul-european-si-oficiul-de-lupta-anti-fraud-1567021. [21] Sursa - https://
m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/batalia-oms-nato-se-poarta-in-romania-
raed-arafat-e-adjunctul-lui-mircea-geoana-in-guvernului-paralel-care-instituie-
dictatura-medico-militara-pe-filiera-aspen-institute-1567010 - 30 noiembrie 2021.

altã instituþie, iar M.S. eventual sã
rãspundã de implementarea acestor mãsuri ºi de împlinirea sau nu
a acestor mãsuri. Deci aici este o poziþie extrem de clarã ºi aºa cum
îl respect pe domnul doctor Arafat ºi apreciez ce a fãcut dânsul, în
mod evident voi avea o discuþie la nivelul Guvernului cu domnul
premier ºi cu ministrul M.A.I. ºi cu domnul Arafat încât acest
mecanism sã fie schimbat ºi, în mod evident, Ministerul Sãnãtãþii
trebuie sã aibã toate pârghiile la dispoziþie, inclusiv informaþiile legate
de situaþia asistenþei medicale din þarã în timp real, la sediul M.S.
Pentru cã nu putem sã lucrãm ca un soi de anexã a unei structuri,
supra-ministeriale dacã vreþi, dar care în mod evident este controlatã
de oameni care nu sunt din sãnãtate, ci din alte domenii, care sunt
respectabile, dar în mod evident trebuie sã ne întoarcem la
profesioniºti ºi la profesionalizarea sãnãtãþii publice. Eu nu am
discutat cu domnul doctor Arafat, nu am avut ocazia, dânsul a fost
destul de mult plecat din þarã în ultima perioadã, dar dupã ce noul
Guvern se va instala voi avea discuþii în primul rând cu primul-
ministru ºi cu ministrul Administraþiei ºi Internelor ºi, bineînþeles, ºi
cu domnul Arafat pentru cã acest mecanism prin care deciziile de
sãnãtate publicã sunt luate de persoane care nu au legãturã directã
cu sãnãtatea publicã nu sunt în regulã. Chiar ºi dacã C.N.S.U., care
trebuie sã ia decizii în orice fel de situaþie, nu numai cele legate de
sãnãtate, ºi înþelegem necesitatea ºi rolul lui, trebuie totuºi Ministerul
Sãnãtãþii, într-o crizã de sãnãtate, sã aibã rolul hotãrâtor în
recomandarea deciziilor care sunt ulterior aprobate”. Mai spunem
cã dupã ce a fãcut dezvãluirea, Rafila „s-a speriat” de amploarea ei
ºi s-a retras, iar Arafat a revenit în prim plan[17], care Arafat, apropo,
a fost ºi consultant O.M.S. la Biroul Regional pentru Europa!

Câteva date interesante:
Asociaþia „True Story Project”. Numãr înregistrare Registrul

Naþional O.N.G.: 63/A/2020. Adresa: Ilfov, comunã Ciolpani, sat
Izvorani, str. Complex Olimpic (fostã Pacea), numãrul 6B. Membru
fondator ºi Preºedinte: Radu Tudor. Pe site-ul asociaþiei sunt multe
dezbateri video la care invitat e Radu Tudor fãrã a se preciza cã este
de fapt preºedinte, ci doar analist militar ºi jurnalist. Moderatoarea
dezbaterilor de pe „Trujeproject Story” este Alina Inayeh. Soþul ei
este iordanian (ca ºi Arafat) ºi se numeºte Khalid Yousef Subhi
Ibrahim. Este refugiat în România ºi-a croit în presã o poveste, de
asemenea, de succes[18].

Khalid Yousef Subhi Ibrahim este de profesie arhitect ºi are ºi el o
asociaþie ºi o firmã (care face afaceri cu statul), ambele au sediul
social în acelaºi loc unde e ºi Asociaþia condusã de Radu Tudor.
Alina Inayeh, care este ºi ea pe situl „A.I. România”[19] al lui Mircea
Geoanã, a fost director al Bucharest office la German Marshall Fund
- partener „Aspen Institute România”. A mai „activat” în Ucraina la
„Freedom House” ºi la „Naþional Democratic Institute” - Director
Moscow office. Are studii la „Princeton University” (M.P.P.
Internaþional Development).

Audierea ºi continuarea anchetei lui Alexandru Rafila[20].

Bestia ºi Prostãnacu’...
 urmare din pagina 2

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITÃRII
DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

PETRE ROZALIAN MIHAI anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSOLIDARE MAL ªI
AMPLASARE PONTON”, propus a fi realizat în judeþul Mehedinþi, municipiul
Orºova, str. Valea Cernei, nr. 9, intravilan, NC 53640 U.A.T. Orºova.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane, nr. 3, municipiul Drobeta Turnu
Severin, judeþul Mehedinþi, în zilele de luni -joi, între orele 8:00-16:00ºi vineri,
între orele 8:00-13:00 ºi la adresa de internet: http://apmmh.anpm.ro/.

   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi ºi pe e-mail:office@apmmh.anpm.ro.

Miercuri, 1 Decembrie a.c., 1 ofiþer ºi 15 subofiþeri din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Mehedinþi au fost înaintaþi în gradul urmãtor.
   Aceºtia au primit noile grade în cadru festiv, la sediul inspectoratului, ofiþerul ºi
subofiþerii fiind înaintaþi:
 în gradul de locotenent - colonel: 1 ofiþer;
 în gradul de plutonier adjutant ºef: 3 subofiþeri;
 în gradul de plutonier adjutant: 11 subofiþeri;
 în gradul de plutonier major: 1 subofiþer.
   Totodatã, au fost prezentate ºi Ordinele prin care personalul unitãþii a fost
recompensat cu mulþumiri ºi felicitãri.
   Înaintarea în grad a cadrelor militare se poate face la termen, înainte de termen
sau în mod excepþional. Ofiþerii, maiºtrii militari ºi subofiþerii în activitate care se
disting prin modul de îndeplinire a atribuþiilor, pregãtire profesionalã ºi comportare
demnã pot fi înaintaþi în gradul urmãtor ºi înaintea expirãrii stagiului minim în
grad, dacã pânã la data când se fac astfel de înaintãri au împlinit cel puþin jumãtate
de stagiul respectiv (la data de 03 aprilie - Ziua Jandarmeriei Române ºi la data de
1 decembrie - Ziua Naþionalã a României).

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

Recompense acordate jandarmilor mehedinþeni,
cu prilejul Zilei Naþionale a României

Cu prilejul Zilei Naþionale a României - 1 Decembrie, cinci pompieri mehedinþeni
au trãit sentimente înãlþãtoare, în cadrul unui ceremonial militar,  desfãºurat la
sediul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al judeþului Mehedinþi.
   În semn de apreciere pentru modul exemplar în care ºi-au îndeplinit atribuþiile
de serviciu, dând dovadã de o foarte bunã pregãtire profesionalã ºi comportare
demnã, un ofiþer, un maistru militar ºi trei subofiþeri au fost avansaþi în gradul
militar urmãtor, înainte de expirarea stagiului minim în grad.
   Noile grade le-au fost înmânate de cãtre inspectorul ºef al ISU Mehedinþi, colonel
Florentin Dragomir, care i-a felicitat ºi le-a urat succes în carierã.
   Astfel, maior Roºoga Doiniþa din cadrul Serviciului Financiar a primit gradul de
locotenent-colonel, iar maistrul militar clasa a II-a, Diaconescu Cleopa Damian
din cadrul Serviciului Logistic, gradul de maistru militar clasa I.
   Totodatã, doamnei plutonier adjutant Mutu Oara Larisa din cadrul Serviciului
Pregãtire pentru Intervenþie ºi Rezilienþa Comunitãþilor ºi domnului plutonier
adjutant Zidaru Ion din cadrul Detaºamentului Orºova le-au fost înmânate gradele
de plutonier adjutant ºef, iar domnul plutonier major Tabacu Gheorghe Virgil
din cadrul Detaºamentului Drobeta Turnu Severin a fost avansat în gradul de
plutonier adjutant.
   Colegilor recompensaþi le transmitem întreaga noastrã consideraþie, însoþitã de
tradiþionala urare “La mai mare”!

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Ceremonial de avansare la ISU Mehedinþi

Redacþia Art-emis  www.art-emis.ro/editoriale
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Oltenia face paºi decisivi spre dezvoltare, promovarea valorilor ºi integrare realã în rândul comunitãþilor europene. Într-o perioadã
în care viitorul este dominat de incertitudini, fondurile europene atrase prin Programul Operaþional Regional (POR) 2014-2020 sunt mai
importante ca oricând. Proiectele de succes implementate de autoritãþile publice locale ºi de mediul de afaceri din regiune, cu sprijinul
Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã (ADR) Sud-Vest Oltenia, înseamnã investiþii în drumuri judeþene, sãnãtate, educaþie, patrimoniu,
eficienþã energeticã, transport public urban, iluminat public ºi IMM-uri, printre alte domenii prioritare.

Bilanþul POR 2014-2020 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia constã în nu mai puþin de 1.854 de proiecte depuse ºi 914 contracte
de finanþare semnate, în valoare nerambursabilã de 1,172 de miliarde de euro.

„Deºi alocarea iniþialã a fost de aproximativ 664 de milioane de euro, s-a
ajuns la contractarea a 1,172 de miliarde de euro. Încã nu este sfârºitul anului ºi
deja suntem la aproape sutã la sutã în ceea ce priveºte þinta anualã de absorbþie,
ceea ce ne conferã, din nou, un onorant loc doi la nivelul programului între cele opt
Agenþii pentru Dezvoltare Regionalã din România. Am alãturi o echipã extraordinarã,
o echipã dinamicã, oameni foarte bine formaþi. Am dispus de fiecare datã toate
mãsurile necesare astfel încât sã venim în sprijinul beneficiarilor noºtri. În cei
aproape 23 de ani de existenþã, putem sã spunem cã am avut un succes
extraordinar pe toate programele pe care le-am administrat”, a declarat doamna
Marilena Bogheanu, directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia.

Cea mai mare parte a proiectelor depuse la nivelul regiunii Sud-Vest
Oltenia au avut ca obiect elemente de infrastructurã. Astfel, câteva sute de
milioane de euro obþinute prin POR 2014-2020 au fost investite în modernizarea
infrastructurii regionale de transport rutier în strânsã legãturã cu reþeaua transeuropeanã de transport TEN-T. De asemenea, fondurile
europene au mers cãtre ºcoli ºi grãdiniþe sau obiective de patrimoniu cultural ºi istoric, precum ºi cãtre modernizarea ºi dotarea
unitãþilor de primiri urgenþe, a ambulatoriilor, centrelor medicale ºi sociale, dar ºi a cabinetelor medicale private. O cerinþã la fel de mare a
fost pentru proiecte de eficienþã energeticã, în special clãdiri publice ºi blocuri de locuinþe.

Principalii beneficiarii ai POR sunt autoritãþile administraþiei publice (consilii judeþene, primãrii de municipii, oraºe, comune),
universitãþile, ºcolile, grãdiniþele, institutele de cercetare, spitalele, unitãþile de cult, ONG-urile, precum ºi firmele private.

Investiþii finanþate în cadrul POR 2014-2020 în regiunea Sud-Vest Oltenia

20 de contracte, în valoare totalã de aproximativ 327 de milioane de euro, au fost semnate pentru îmbunãtãþirea infrastructurii
rutiere de importanþã regionalã;
1 contract pentru realizarea documentaþiei tehnico-economice aferenteconstruirii Spitalului Regional de Urgenþã Craiova. Implementarea
contractului, în valoare totalã de 575 de milioane de euro, ce include ºi construirea spitalului, va continua în perioada de programare 2021-2027;
6 contracte pentru investiþii în infrastructura educaþionalã, în valoare de 31,8 milioane de euro, sunt implementate de cãtre
Universitatea din Craiova;
1 contract, în valoare de 2,1 milioane de euro, a fost implementat de Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova pentru
crearea unui centru modern de instruire;
66 de contracte, în valoare de 90,6 milioane de euro, au fost atrase în sistemul de învãþãmânt preuniversitar;
26 de contracte, în valoare de 62,2 milioane de euro, au fost semnate în regiunea Sud-Vest Oltenia pentru restaurarea ºi promovarea
patrimoniului cultural ºi istoric;
12 contracte, în valoare de 14,4 milioane de euro, sunt implementate de autoritãþile publice locale pentru crearea de noi spaþii verzi,
în special în zonele urbane cele mai aglomerate, prin reconversia terenurilor abandonate sau degradate;
73 de contracte, în valoare de 81,5 milioane de euro, sunt implementate de instituþiile publice pentru proiecte de eficienþã energeticã;
31 de contracte de finanþare pentru proiecte de mobilitate urbanã, cu o valoare totalã de 218 milioane de euro, se aflã în implementare;
448 de contracte, în valoare de 98,4 milioane de euro, sunt implementate de microîntreprinderile din regiune;
3 contracte, cu o valoare totalã nerambursabilã de6,2 milioane de euro, sunt implementate în cadrul prioritãþii 2.1 B – Incubatoare de afaceri;
124 de contracte, cu o valoare totalã nerambursabilã de 72,7 milioane de euro, au fost semnate pentru investiþiile realizate de IMM-
urile din regiune în cadrul prioritãþii 2.2.

În prezent, ADR SV Oltenia, în calitate de Autoritate de Management, se aflã în plin proces de elaborare a viitorului Program
Operaþional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, pornind de la nevoile de dezvoltare ºi provocãrile identificate în cadrul consultãrilor
parteneriale, pe baza propunerilor de regulamente existente ºi a recomandãrilor primite de la Comisia Europeanã. În urmãtoarea perioadã de
programare, resursele financiare alocate regiunii Sud-Vest Oltenia vor depãºi un miliard de euro.

Lista completã a contractelor semnate la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, precum ºi alte informaþii legate de
implementarea POR 2014-2020, se regãsesc pe pagina dedicatã programului, www.por2014-2020.adroltenia.ro.

Decembrie 2021
Fonduri nerambursabile de peste un miliard de euro în Oltenia,

prin POR 2014-2020

Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova www.adroltenia.ro 0251/411.869; office@adroltenia.ro
Investim în viitorul tãu! Proiect cofinanþat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã prin Programul Operaþional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.



OBIECTIV mehedinþean 09 - 15.12.2021 pag. 13Horoscop

Zodia Berbec
Noutãþile socio-profesionale abundã în

aceastã sãptãmânã, astfel cã este bine sã fii pregãtit
pentru orice. Se deschide o nouã etapã la locul de
muncã, în care este posibil sã primeºti sarcini de
lucru noi direct din partea unor ºefi ºi autoritãþi sau
chiar poþi obþine o funcþie de conducere. Totuºi,
analizeazã bine despre ce este vorba ºi spune nu acolo
unde constaþi cã ar fi prea dificil sã rezolvi sau sã-þi
asumi. Foarte delicate sunt relaþiile cu prietenii ºi
susþinãtorii din segmentul socio-profesional. Unele
relaþii se vor finaliza definitiv. Este puþin probabil sã
legi noi relaþii în aceastã perioadã, de aceea fii prudent
ºi nu-þi divulga pãrerile ºi intenþiile.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Foarte interesante sunt relaþiile cu strãinãtatea în
aceste zile. Este rost de cãlãtorii îndepãrtate, de
discuþii cu persoane strãine sau de planuri în acest
sens. Se deschide o etapã deosebitã vizavi de relaþiile
cu strãinãtatea, evidenþiindu-se totodatã ºi o dorinþã
de rafinare sufleteascã. Îþi este favorizatã participarea
la cursuri, seminarii, conferinþe ºi activitãþile
culturale. Mentalul este destul de rãscolit, astfel cã
îþi poate fi dificil sã menþii o conversaþie importantã
sau sã iei decizii de anvergurã. Rezumã-te la strictul
necesar ºi relaxeazã-te! Reuniuni profesionale, discuþii
cu ºefi. Prietenii te pot ajuta cu sfaturi pertinente.
Posibile acþiuni comune interesante împreunã cu
prietenii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Se deschide un nou capitol financiar, mai ales
secþiunea bani ºi bunuri comune cu alþii. Se
recomandã prudenþã, deoarece sunt ºanse de a se
încurca lucrurile destul de mult. Pe de o parte, apar
câºtiguri suplimentare, dar pe de altã parte, tinzi sã
investeºti în diverse. Ar fi bine sã laºi deciziile ce
privesc cheltuielile pentru sãptãmânile urmãtoare,
când se limpezesc gândurile ºi comunicarea se poate
desfãºura armonios. Planuri de cãlãtorii în strãinãtate
sau de studii pe termen lung. Este posibil sã fii nevoit
sã reiei unele secvenþe de învãþare sau de evaluare
necesare în plan profesional. Sarcini de lucru oferite
de cãtre ºefi ºi dezbateri colegiale furtunoase.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile parteneriale se reconfigureazã,
deschizându-se un nou capitol. Sunt ultimele
frãmântãri în relaþia cu partenerul de viaþã sau în relaþia
cu cei de afaceri. Acordã atenþie sporitã acestor relaþii
ºi opereazã acele schimbãri de care ai nevoie pentru
bunãstarea ta viitoare. Financiar, sunt posibile
cheltuieli comune cu alþii, separãri de bunuri
patrimoniale, discuþii legate de moºteniri ºi partaje
specifice unui divorþ. Prudenþã, rãbdare, toleranþã!
Evitã implicarea în datorii, credite sau în a te oferi
sã plãteºti tu pentru alþii. Activitãþile culturale îþi vor
bucura sufletul în a doua parte a sãptãmânii.
Participã activ la ele ºi lasã-te purtat de feeria lor.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Se deschide o nouã etapã profesionalã la locul
de muncã. Se vor revizui anumite sarcini de muncã,
vei primi altele de mare anvergurã, iar eforturile
tale vor fi rãsplãtite din plin. Implicã-te cu încredere
în tot ce se iveºte, pentru cã te vei descurca excelent.
Relaþiile parteneriale sunt umbrite ºi se contureazã
încet, sigur ºi discret schimbãri de anvergurã.
Observã ºi reþine ceea ce se discutã ºi ceea ce se
petrece între tine ºi partenerul de viaþã, colaboratori,
parteneri de afaceri. Sunt adieri subtile privitoare la
ceea ce va urma. Cheltuieli comune cu alþii pe facturi,
servicii de care beneficiaþi împreunã, planuri
financiare importante.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Eºti foarte creativ în aceastã sãptãmânã ºi dornic
de a-þi schimba planurile de viaþã, mai ales cele care
privesc segmentul sentimental. Sunt ultimele retuºuri
în ceea ce priveºte relaþia cu persoana iubitã ºi relaþia
cu copiii. Stabileºte clar ce anume vrei în contiuare
sã se petreacã în viaþa ta amoroasã ºi ai încredere cã
aºa va fi. Decii, fii foarte atent ce îþi doreºti! La serviciu
se deschide o nouã etapã, care anunþã sarcini de lucru
interesante, de mare anvergurã. Totuºi, climatul
profesional este tensionat ºi umbrit, astfel cã este
bine sã-þi dozezi eforturile ºi sã te implici numai în
ceea ce simþi tu cã îþi este de folos ºi îþi bucurã
sufletul. Îngrijeºte-þi sãnãtatea!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Segmentul domestic ºi relaþiile familiale intrã într-
o nouã etapã. Schimbãri de domiciliu, chestiuni
privitoare la moºteniri, planuri domestice, discuþii
de anvergurã cu neamurile. Ceea ce se stabileºte acum
pe tot ce þine de casã ºi familie va avea efecte pe
termen lung. Se animã mult segmentul amoros
relaþiile cu persoana iubitã ºi relaþiile cu copiii se
vor reconfigura încet, sigur ºi discret, acum în aceastã
sãptãmânã fiind un preambul la ce va urma. Prudenþã
ºi circumspecþie! Este rost de discuþii aprinse, însã
se vor lãmuri multe ºi mãrunte. Mult de lucru, atât la
serviciu, cât ºi acasã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Se contureazã multe controverse în relaþiile cu
anturajul apropiat. Discuþii aprinse, aflarea unor
secrete personale ale unor apropiaþi ºi de aici este
posibil sã revizuieºti toate relaþiile în care eºti
implicat. Renunþã la cei care te consumã prea mult,
pentru cã vor veni alþii în preajma ta de o mai bunã
calitate. Evitã sã vorbeºti prea mult despre tine ºi
despre intenþiile tale de viitor. Unii te vor percepe
greºit ºi îþi pot crea neplãceri. Noutãþi în plan
domestic ºi în relaþiile familiale. Se vor pune în
discuþie aspecte privitoare la moºteniri, la reparaþii,
curãþenii generale, dar poate fi vorba ºi despre mutarea
într-o altã locaþie. Rãscoliri sentimentale ºi
controverse în relaþiile cu copiii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Planuri financiare noi pe termen lung! Dispar
blocajele din calea obþinerii veniturilor din munca
desfãºuratã, astfel cã poþi cheltui liniºtit pe tot ce ai
nevoie sau pe cadouri ºi mofturi personale. Se
contureazã întâlniri ºi dialoguri multe cu persoanele
din anturajul apropiat. Cumva mentalul este umbrit,
astfel cã va persista senzaþia de mers în gol ºi senzaþia
discuþiilor sterile. Este bine sã abordezi subiecte
banale, cotidiene fãrã a povesti despre tine, intenþiile
tale ºi fãrã a emite judecãþi ºi opinii personale. Treburi
domestice de anvergurã alãturi de membrii familiei,
discuþii privitoare la îmbunãtãþirea condiþiilor din
spaþiul locativ.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Se deschide o nouã etapã personalã, în care te vei
orienta spre cu totul alte valori morale ºi spirituale.
Este bine sã-þi stabileºti planuri noi de mare
anvergurã, gândindu-te la cum þi-ai dori sã se
desfãºoare viaþa ta de acum încolo. Stãrile tale de
spirit sunt fluctuante, astfel cã de aici ºi relaþiile cu
ceilalþi se desfãºoarã anevoios. Fii prudent ºi
controleazã-þi reacþiile, pentru cã existã riscul sã strici
relaþii ºi situaþii bune! Segmentul financiar primeºte
raze luminoase începând cu aceastã sãptãmânã, dar
vor ieºi la ivealã nemulþumirile profunde legate de
raportul muncã-plata aferentã. Ai încredere cã totul
se desfãºoarã spre binele tãu suprem.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Ai nevoie de multã odihnã ºi detaºare de cotidian
în prima parte a sãptãmânii. Se pot evidenþia afecþiuni
mai vechi sau mai noi, astfel cã este bine sã te
îngrijeºti pe îndelete. Pe de altã parte, sunt momente
bune de a te gândi la relaþiile ºi situaþiile în care eºti
implicat. Revelaþii obþinute vor fi interesante,
provocatoare ºi de un real folos. Personalitatea ta se
aflã într-un proces de reconfigurare care se desfãºoarã
pe termen lung ºi în care stãrile tale de spirit fluctueazã
mult. Stabileºte scopuri precise, învaþã de la toþi cei
din preajma ta, amintindu-þi cã viaþa este un film în
care trebuie sã joci diverse roluri.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Schimbãri de proporþii în relaþiile cu prietenii ºi cu
susþinãtorii din segmentul profesional! Te vei
desprinde de unii, te vei apropia de alþii, însã gustul
dulce-amar predominã. Este vremea marilor revizuiri
ale tuturor relaþiilor ºi planurilor în care eºti implicat.
Ai nevoie de odihnã ºi meditaþie interioarã. Se pot
evidenþia afecþiuni diverse. Fii prudent ºi îngrijeºte-
te serios cu ajutorul specialiºtilor în sãnãtate.
Dialoguri tãinuite cu oameni dragi de încredere. Reþine
ce afli în aceste zile, pentru cã sunt informaþii
preþioase ºi foarte utile pe termen lung. A doua parte
a sãptãmânii îþi rezervã acþiuni diverse, pentru cã te
vei simþi mult mai bine.

( 9 - 15 decembrie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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În perioada analizatã, leul a profitat de reducerea aversiunii
faþã de risc care s-a manifestat la nivel regional.

Miercurea aceasta, cursul euro a fost stabilit la 4,9488 lei,
într-o ºedinþã în care transferurile s-au realizat între 4,946 ºi
4,951 lei, culoar care conturat dupã atingerea în 19
septembrie a maximului istoric de 4,9495 lei.

Analiºtii Bãncii Transilvania prognozeazã într-un raport
recent cã „în ceea ce priveºte cursul mediu anual EUR/RON
previziunile actualizate (prin încorporarea celor mai recente
evoluþii macro-financiare) indicã perspectiva continuãrii
tendinþei ascendente pe termen mediu - niveluri medii anuale
de 4,93 în 2021, 4,99 în 2022, respectiv 5,06 în 2023".

Valoarea calculatã de analiºtii BT este apropiatã de media
anualã de 4,92 lei/euro, anticipatã de CNSP pentru 2021, în
prognoza sa de toamnã. Dupã scãderea la sfârºitul lui noiembrie
la 1,1236 dolari, euro fluctua miercurea aceasta între 1,1264
ºi 1,1304 dolari, în condiþiile revenirii apetitului pentru risc,
dupã ce experþi ai OMS au declarat cã versiunea Omicron a
Covid-19 nu este mai periculoasã decât celelalte tipuri.

Consideratã drept un „refugiu sigur”, moneda elveþianã
s-a apreciat la începutul acestei sãptãmâni la un maxim al
ultimilor ºase ani ºi jumãtate de 1,034 franci/euro iar media
a atins un nou record de 4,7595 lei, pentru ca miercurea
aceasta cursul sã fie stabilit la 4,7448 lei.

Înmulþirea infectãrilor cu Covid-19 din Regatul Unit a
provocat deprecierea lirei sterline faþã de euro astfel cã
media ei a scãzut la sfârºitul perioadei la 5,7881 lei, minim
al ultimelor patru sãptãmâni.

Cererea de metal galben s-a redus dupã declaraþiile fãcute
de oficialii Fed referitoare la înãsprirea politicii monetare cu
scopul de a tempera majorarea inflaþiei. Preþul gramului de
aur a fost stabilit miercurea aceasta la 252,5141 lei, dupã ce
uncia se tranzacþiona la 1.783 - 1.792 dolari..

Dobânzile interbancare ºi-au continuat evoluþie ascendentã,
la valori care se mai înregistrau în martie 2020, în condiþiile în
care rata inflaþiei rãmâne foarte ridicatã ºi se aºteaptã ca BNR
sã opereze noi majorãri ale dobânzii sale de politicã monetarã.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte
de mai 2019, a crescut de la 2,68 la 2,71%. Indicele la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a urcat
de la 2,87 la 2,90% iar indicele ROBOR la 12 luni, care
reprezintã rata dobânzii plãtitã la creditele în lei atrase nivel
interbancar, a crescut de la 2,98 la 3,01%.

Bitcoin s-a apropiat, la începutul lunii trecute, de 70.000
dolari dupã care marcãrile de profit ºi creºterea interesului
pentru dolar au provocat o scãdere constantã. Aceasta s-a
amplificat sâmbãta trecutã când a fost atins un minim de 42.296
dolari. Deprecierea s-a datorat interesului arãtat de investitori
faþã de titlurile de trezorerie ale Trezoreriei americane, aceºtia
mizând pe creºterea dobânzilor de peste Ocean, astfel cã
miercuri, moneda digitalã scãdea de la 50.840 la 48.770 dolari.

Ether s-a apropiat sâmbãtã de 3.450 dolari, dar a recuperat
mai rapid pierderile iar cotaþiile se miºcau la sfârºitul intervalului
în culoarul 4.230 - 4.390 dolari. Reamintim cã ether a testat
pragul de 4.900 dolari în prima decadã a lui noiembrie.

Analiza cuprinde perioada 30 noiembrie - 8 decembrie.

Prof. dr. Eugen Mãicãneanu a fost
un mare spirit al vremurilor noastre, ne-
am bucurat de vasta sa cunoaºtere ºi de
competenþele sale profesionale, dar ºi de
profilul sãu de prieten ºi de rezoneor
echilibrat, dar ferm, de literat ºi cãrturar
înzestrat ºi risipitor de frumos! O pierdere
grea, atunci, în decembrie 2020, pentru
universul cultural, mediatic, intelectual al
urbei ºi comunitãþii noastre.
   A fost unul dintre primii filologi ai anilor
’70, originar din Piatra-Olt, judeþul Olt, care
au înfiinþat în Mehedinþi, cenacluri literare.
   Vorbim de Cenaclul PRIMA VERBA de la
Vânju Mare, la iniþiativa  prof Grigore Gociu,
alãturi de Constantin Stana, Dan Bosoancã,
Emil Albiºor, Nelã Crãcea s. a., apoi, în 1994,
când lanseazã Cenaclul “Datina”, aparþinând
redacþiei cotidianului ºi televiziunii “Datina”,
redactor ºef George Bureþea.
   A scris articole jurnalistice, criticã
literarã, a moderat emisiuni de televiziune,
a susþinut rubrici de opinie ºi comentariu

O analizã BT anticipeazã o medie
a cursului euro de 4,93 lei în 2021

 Radu Georgescu

Trecut la cele veºnice în urmã cu
doar câteva sãptãmâni, preºedintele UZPR,
Doru Dinu Glãvan, a lãsat o amintire de
neºters în inimile celor care l-au cunoscut
ºi preþuit. Anvergura personalitãþii sale a
depãºit graniþele breslei ºi ale þãrii, astfel
încât în numeroase biserici de pe teritoriul
României, dar ºi de peste hotare, vor avea
loc slujbe de pomenire de 40 de zile pentru
odihna veºnicã ºi drumul spre lumina
Domnului ale celui care a fost ºi rãmâne
unul dintre preºedinþii cei mai performanþi
ai  organizaþiei  reprezentative a
jurnaliºtilor români, omul de radio,
patriotul ºi ardentul susþinãtor al culturii
româneºti Doru Dinu Glãvan.
   Slujbele vor avea loc în ziua de 11
decembrie 2021 la Timiºoara, Parohia

în media localã ºi judeþeanã - între care ºi
la Obiectiv mehedinþean - a fost profesor
de limba ºi literatura românã la liceu, apoi,
profesor ºi profesor-doctor la Universitatea
din Craiova, filiala Drobeta Turnu Severin.
   O personalitate complexã,
multidisciplinarã, care ne-a onorat cu
vastitatea cunoaºterii sale.

UN AN FÃRÃ EUGEN MÃICÃNEANU... 

Slujbe de 40 de zile în biserici din þarã ºi din
strãinãtate pentru odihna veºnicã a lui
Doru Dinu Glãvan, preºedinte al UZPR

ortodoxã Iosefin - „Naºterea Maicii
Domnului”, preot paroh Ionel
Popescu; Bucureºti, Biserica
Zlãtari - „Naºterea Maicii
Domnului / Sfinþii Mucenici
Ciprian ºi Iustina”, preot Nicoale
Dascãlu; Bucureºti, Biserica “Sf.
Nicolae-Broºteni”; Ploieºti,
Catedrala Eroilor Tineri -
„Înãlþarea Domnului”, preot dr.
Claudiu Bazavan, membru al
Filialei Prahova a UZPR; Târgu-

Mureº, Biserica din Corunca, preot dr.
Gheorghe Nicolae ªincan; Chiºinãu, Catedrala
Mitropoliei Basarabiei; Slobozia, Biserica de
lemn „Buna Vestire”; Cãlãraºi, Biserica
„Cuvioasa Parascheva”; Râmnicu Vâlcea,
Biserica „Toþi Sfinþii”; Plãviceni, judeþul
Teleorman, Biserica „Sf. Arhanghel Mihail” a
Mãnãstirii Plãviceni; Bãluºeºti, judeþul Neamþ,
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”; Reºiþa,
Biserica “Sf. Iosif cel Nou de la Partoº”,
Protopopiatul Reºiþa; Sânmihaiu Român,
Biserica Ortodoxã “Sf. Mucenic Gheorghe”,
judeþul Timiº; New York, SUA, Biserica “Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel”; Voivodina, Serbia,
Biserica “Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
din Sân-Mihai; Almeria, Spania, Biserica “Sf.
Ioan Rusul” din El Ejido.

Departamentul Comunicare

 O. M.

Prof. dr. EUGEN MÃICÃNEANU (1950-2020)
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Ultima etapã programatã în
acest an în Liga 3 a adus cea mai
categoricã victorie stagionalã
pentru Viitorul ªimian. Pe

Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, echipa
mehedinþeanã a dispus cu scorul
de 5-1 de Gilortul Târgu Cãrbuneºti
ºi a intrat în iarnã de pe locul 5, cu

Recolta Dãnceu s-a distanþat
la 8 puncte în fruntea clasamentului
Ligii a IV-a Mehedinþi, dupã ce
urmãritoarea AS Turnu Severin a
fost învinsã cu scorul de 3-0, în
derby-ul etapei a X-a, de Pandurii
Cerneþi. Mãdãlin Mãtãsãreanu (2 19,
2 56) ºi Lucian Zamfir (2 26) au
marcat pentru echipa din Cerneþi,
aflatã pe locul al treilea.
   În aceastã rundã, Liderul Recolta a
înregistrat un nou succes facil, scor

Liga a 3-a, Seria a 7-a, etapa a 15-a
Viitorulªimian - Gilortul Târgu Cãrbuneºti 5-1
Viitorul Pandurii Târgu Jiu - CSM Deva              0-2
Jiul Petroºani - Voinþa Lupac 2-2
CSM Reºiþa - Progresul Ezeriº              7-0
Armata Aurul Brad - Pandurii Târgu Jiu              1-5
Clasament
1. CSM Reºiþa 15  14 1   0   55-7    43
2. CSM Deva 15  10 1   4   23-14   31
3. Pandurii Târgu Jiu 15   7 6   2   29-12   27
4. Voinþa Lupac 15   7 5   3   28-21   26
5. Viitorul ªimian 15   6 4   5   29-26   22
6. CSM Jiul Petroºani 15   4 4   7   17-19   16
7. Progresul Ezeriº 15   4 4   7   15-29   16
8. Gilortul Tg. Cãrbuneºti 15   3 3   9     21-37   12
9. Viitorul Pandurii Tg.Jiu II 15   2 4   9    8-37    10
10. Armata Aurul Brad 15   1 2  12   11-34   5
Etapa viitoare (12 martie 2022)
Pandurii Târgu Jiu - Viitorul ªimian
Voinþa Lupac - CSM Reºiþa
CSM Deva - Armata Aurul Brad
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - Jiul Petroºani
Progresul Ezeriº - Viitorul Pandurii Tg. Jiu II

Victorie concludentã, la
final de an

22 de puncte. La
malul Dunãrii,
gorjenii au deschis
scorul în minutul 8,

prin Darius
Almãjanu, dar
Gelu Velici (2
13, 2 63),
Samuel Zimþa
(2 36, 2 62) ºi
R a u l
Iorgulescu (2
89) au înscris
ulterior pentru
Viitorul, care

s-a impus cu 5-1 ºi a ajuns la 4
partide consecutive fãrã înfrângere.
De altfel, eºecul drastic din etapa a
11-a, scor 1-6 , pe teren propriu,
cu liderul CSM Reºiþa, pare sã-i fi

Lider detaºat

 Mircea  Oglindoiu

Liga a 4-a Mehedinþi, etapa a 10-a
Recolta Dãnceu - Viitorul Corcova 10-1
AS Turnu Severin - Pandurii Cerneþi   0-3
Inter Crãguieºti - Viitorul Cujmir   1-4
Inter Salcia - Real Vânãtori   3-2
AS Noapteºa - Victoria Vânju Mare   2-2
AS Obârºia de Câmp -  Viitorul Severin   3-0
Clasament
1. Recolta Dãnceu 10  10 0   0 61-8 30
2. AS Tr.Severin 10   7 1   2 21-14 22
3. Pandurii Cerneþi 10   7 0   3 39-16 21
4. Viitorul Cujmir 10   6 0   4 36-20 18
5. AS Obârºia de Câmp9   5 1   3 15-12 16
6. Victoria Vânju Mare10   4 3   4 21-25 15
7. Viitorul Severin 10   4 1   6 22-20 13
8. Viitorul Corcova 10   3 2   5 17-34 11
9. Real Vânãtori 10   3 0   7 18-29 9
10. Inter Salcia 10   3 0   7 19-40 9
11. Inter Crãguieºti 10   2 0   8 15-42 6
12. AS Noapteºa  9   0 2   7 10-34 2
Etapa viitoare
Viitorul Cujmir - AS Turnu Severin
Real Vânãtori - Recolta Dãnceu
Viitorul Corcova - Inter Crãguieºti
Pandurii Cerneþi - AS Obârºia de Câmp
Viitorul Severin - AS Noapteºa
Victoria Vânju Mare - Inter Salcia

scos din mediocritate pe jucãtorii
echipei mehedinþene, care, în
ultimele 4 etape, au adunat 10 puncte.
   Dupã succesul cu Gilortul, Viitorul
ªimian ºi-a consolidat locul 5 în
clasament, fiind la 6 puncte de
urmãritoarele Jiul Petroºani ºi
Progresul Ezeriº ºi, totodatã, s-a
apropiat la 4 puncte de nou-
promovata Voinþa Lupac, revelaþia
seriei. Bãnãþenii n-au mai obþinut
însã decât douã puncte în ultimele
3 etape ºi au coborât, de pe locul
2, pe 4, în acest interval.
Mehedinþenii au profitat, dar au
ºanse mici totuºi sã prindã play-
off-ul, þinând cont cã, în luna martie

a anului viitor, în cele 3 meciuri
rãmase de disputat din sezonul
regular, vor întâlni douã dintre
pretendentele la locul secund,
Pandurii Târgu Jiu ºi CSM Deva.
CSM Reºiþa s-a distanþat în fruntea
clasamentului ºi nu mai poate pierde
prima poziþie, indiferent de
rezultatele din primãvarã, din
sezonul regular. “Acel eºec drastic
cu Reºiþa parcã ne-a motivat
oarecum ºi de atunci n-am mai
pierdut. A urmat remiza de la Viitorul
Pandurii 2, dupã care am câºtigat 3
meciuri consecutive. Sper sã
menþinem ritmul ºi în 2022. Eram
într-o vizibilã creºtere de formã ºi, pe

de o parte, ne pare rãu
cã se întrerupe
campionatul, dar, pe de
altã parte, aveam
nevoie ºi noi de pauzã.
A fost un campionat
solicitant pentru noi, ca
nou-promovatã”, a
declarat antrenorul
echipei mehedinþene,
Relu Þurai. În ultimul
meci al anului, Viitorul
ªimian a jucat în
formula Ionel Miºu -
Mathias Hodoroncu,
Alexandre Song (’61
Mihai Schintee), Samuel
Luicã, David Pop, Alin
Enache, Samuel Zimþa,
Cristian Poianã (cpt),
Fabio Trip (’82 Daniel
Miºea), Claudiu
Ghighilicea (’71 Raul
Iorgulescu) ºi Gelu Velici
(’71 Eugen Toader).

10-1 cu Viitorul Corcova, prin golurile
izbutite de Cãtãlin Chirfot (2 18, 2 29),
Alin Bãloi (2 23, 2 44, 2 71), Adelin
Fãiniºi (2 33), Alexandru Crãiaºu (2
56), Mihai Pavel (2 77), Daniel
Ciobanu (2 80) ºi Florin Piciorgros (2
88), respectiv Vasile Ciobanu (2 90).
În ultima etapã a turului, programatã
la sfârºitul acestei sãptãmâni, AS
Turnu Severin va juca la Cujmir, în timp
ce Recolta Dãnceu se va deplasa la
Vânãtori.
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Dragi cetitori de Obiectiv, vã mai aduceþi
aminte dumneavoastrã de nea Zimþa, de cel
supranumit Cozmîncã din politica
mehedinþeanã, ca sã nu-i spunem chiar acest
Hrebenciuc al cãrþilor fãcute la ceas de searã?!
Unii da, alþii ba, cert e cã omu a intrat iarã în
cãrþi ºi le face ºi desface pi la PSD. Cicã ar urma
sã fie uns subprefect, cã ‘mnealui ºi aºa e uns
cu toate alifiile, sã pricepe tov. Costicã. Îi
recomandã Tanþa lu Pecingine o curã ºi pi la
Bala, pi la tratament, zisã cã sã bagã ºi ea, sã sã
înnãmoleascã amândoi.

Aºa, revenind, sã-l vedeþi pe nea Zimþa
discutând cu nea Nandi Covlea, cum puneau
amândoi judeþu’ la cale, mai sã uite de nea
Aladin. Da îºi mai adusãrã aminte, din când în
când, pi la mese, cã ei sã pricep la sindrofii,
nea Aladin la asfaltãri, aºa cã fac echipã bunã.

Mã fraþilor, treaba asta cu ameninþarea unui
poliþist pi la Strehaia, cã sã legasã de ditai
patronu’ de restaurant, care avea dãnþuialã la
‘mnealui în ogradã, nu miroasã bine. Pã ce e
aia sã suni poliþistu’ ºi sã-i spui cã-l tai ºi sã nu
sã mai întâmple nimica dupã?! Sã te tragi de

 nea Mãrin

Sucã, nea Zimþa ºi reactivarea politicã,
Calabria di la Strehaia ºi toaletele smart di la Orºova

centurã? Pã nu e normal sã
rãmanã lucrurile aºa. Da au
rãmas. Pã ºi cum sã mai facã
nenea poliþistu’ ordine, dacã
vede cã la vârf e dezordine?

Pã nu mai poate. Zisã al lu’
Zbanghiu cã asta samãnã a
altceva, cã ºi ãia din Calabria
au mai mult respect pentru
uniformã.

Mã nepoate, ºtiþi ce-i lipsea
Orºovei? Pã de unde sã ºtiþi,
cã n-aþi mai fost pe la Orºova
de când vã trecea. Vã trecea
spre Clisurã, bineînþeles. Da,
da acuma când vã trece, vã
trece smart. Pã da, cã sã luarã
toalete deºtepte, treci pe lângã
ele ºi îþi fac cu mâna, au apã,
curent, canal, mai lipsea o
tabletã ceva. Acuma, nerodu de sucã zisã cã îºi
ia un ziar ºi sã bagã acolo sã facã un experiment.
Dacã e confortabil zisã cã sã mai duce când bagã
ºi wi fi din ãla, de conectezi telemobilu’ la el.

- Bre nea Mãrine, cum e sã vezi
Casa de Papel smart?! Nu ºtii
matale de astea.

Probabel di la asta i sã trage lu’
nea vicele de fu mutat într-un birou
din afara Primãriei. Pã da, nea
Duicã fu mutat cu birou cu tot de
nea Stoica, probabel o fi deranjat
‘mnealui ceva ape pe acolo. Da-i
sãri în apãrare nea Popescu, nea
ministru cel de toate zilele ºi
nopþile, cã sã sã potoleascã nea
Stoica, cã nu pentru rãzbunãri l-
au ales cetãþenii.

ªi apropo de Orºova, zic unii
cetãþeni cã nea Stoica, nea
primarele care este, nu ar vrea sã
construiascã adãpost pentru câinii
fãrã stãpân. ªi atuncea sã

înmulþesc patrupedele, ce sã facã ºi ele. Cã doar
n-o sã aºtepte sã le facã nea Marius casã, dacã
oraºu avea nevoie mai întâi de toalete smart.
Da de sobe smart o fi auzit nea primarele?! Hai
sã aºteptãm rãspunsu’!

Mã nepoate, între timp sã scoasã la vânzare,
conacul Retezeanu, o moºie formatã din 100 de
hectare de teren agricol, conac ºi anexe. Conac
mare, ce mai, cu parter ºi etaj, cu ciºmea,
construit de nea boierul Retezeanu, la 1836, la
Cãzãneºti, cel care a pus bazele construirii ºcolii
generale ºi a primei ºcoli de fete din judeþul
Mehedinþi. Da di ce sã-l recupereze judeþu’, sã-
l amenajeze ºi sã-l punã în circuitu’ turistic?!
Da nu cum s-a întâmplat cu Vila lu’ Ceauºescu
di la Gura Vãii, care nici mãcar bordel de lux nu
a ajuns dupã cum sã auzisã. Nu-i aºa, nea
Aladine, ºef de judeþ!? Pã ce, nu poate vreun
asfaltator local agreat, vreun italian, spaniol,
ceva, sã-l ia ºi sã facã cramã din el?! Poate, sã
vedeþi cum poate. Pãi nu ?!?

Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi smart ºi
obiectivi!


	pag_1
	pag_2
	pag_3
	pag_4
	pag_5
	pag_6
	pag_7
	pag_8
	pag_9
	pag_10
	pag_11
	pag_12
	pag_13
	pag_14
	pag_15
	pag_16

