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În cadrul proiectului RAISA, finanþat de cãtre
Comisia Europeanã (OLAF) prin Program Hercule III -
Pregãtire împotriva fraudei, aplicant fiind Inspectoratul
de  Poliþie  Judeþean  Dolj, a avut loc cel de-al II-lea
Seminar internaþional în format hibrid (cu prezenþã fizicã
ºi on-line), în perioada 13-15 decembrie 2021, în
municipiul Arad, judeþul Arad.
   Activitatea a reunit specialiºti de investigarea fraudelor

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

din judeþele Alba, Arad, Braºov, Mehedinþi, Giurgiu
precum ºi reprezentanþi ai autoritãþilor bulgare  - Direcþia
Regionalã de Poliþie Vidin, Direcþia Regionalã de Poliþie
Vratsa, Vame Lom ºi autoritãþilor maghiare - Agenþia
Naþionale Vamale ºi Fiscale, Inspectoratul de Poliþie
Judeþean Bekes, în calitate de parteneri.
   Prin problematica abordatã s-a urmãrit realizarea
schimbului de experinþã ºi bune practici în domeniul

provocator al luptei împotriva fraudei cu achiziþii
intracomunitare, prin aducerea la cunoºtinþã a celor mai
reprezentative cazuri soluþionate la nivelul fiecãrei instituþii
participante, dar ºi îmbogãþirea cunoºtinþelor, ca urmare
a modalitãþilor ºi tehnicilor de investigare prezentate.

Un plus de valoare evenimentului a adus-o
participarea experþilor IGPR - Direcþiei de Investigare a
Criminalitãþii Economice ºi ai Agenþiei Naþionale
Antifraudã Fiscalã. La lucrãrile seminarului au luat parte
ºi reprezentanþi ai structurilor din teritoriu cu atribuþii în
domeniu, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Finaþelor Publice ºi ai Ministerului Public.
   Ca ºi în cadrul celorlalte trei activitãþi ale proiectului
RAISA, ºi cu ocazia acestui seminar, s-a urmãrit
atingerea obiectivul proiectului, respectiv creºterea
gradului de dezvoltare profesionalã a specialiºtilor de
investigare a fraudelor în domeniul fraudei cu achiziþii
intracomunitare din România, Bulgaria ºi Ungaria, acest
gen de infracþiuni, în prezent, aduce grave prejudicii
bugetelor naþionale ºi afecteazã interesele financiare
ale Uniunii Europene.
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Concursul de creaþie muzicalã
„Improvizaþie pentru educaþie”, dedicat
elevilor ºi liceenilor din România, ºi-a
anunþat luni seara câºtigãtorii.
Propunerile celor zece finaliºti ºi ale
câºtigãtorilor pot fi vizionate în canalul de
YouTube Official Freestyle Club România:
https://youtu.be/pglWhyn8Nfs.
   La competiþie au participat tineri din
întreaga þarã cu creaþii îndrãzneþe ºi
mesaje inovatoare prin care au adus o
contribuþie considerabilã scopului
proiectului, de a propune ºi utiliza arta
ºi creaþia contemporanã, prin
observaþie, analizã, experienþã directã,
gândire criticã ºi creativitate, ca
instrumente de educaþie non-formalã.
   Competiþia, organizatã de Official
Freestyle Club România, în parteneriat cu
Asociaþia pentru Promovarea Educaþiei
Deschise ºi cu sprijinul Departamentului
pentru Dezvoltare Durabilã, le-a propus
elevilor de liceu ºi de gimnaziu sã
compunã ºi sã interpreteze strofe muzicale
pe instrumentale de hip-hop pornind de
la una dintre temele de concurs: Când ºtii
multe eºti liber; Respect pentru tradiþie;
Iubeºte planeta ºi planeta te va iubi.
   Pe 9 decembrie, AFO MC (Emi Popa,
fondator OFC) ºi Laura Gunesch (expert
educaþie, APED) au avut o întâlnire online
cu potenþialii participanþi, prin care au
explicat temele de educaþie din perspectiva
artei, în general, ºi a improvizaþiei muzicale,
în particular. Discuþia poate fi urmãritã pe
https://youtu.be/nQ5Eqnu4aRY
   Abordãrile creative ale participanþilor
privind temele de concurs confirmã ideea
cã tinerii din România sunt conºtienþi ºi
preocupaþi de problemele prezentului, au
viziune, iar aportul acestora la dezvoltarea
unui viitor durabil poate fi unul important

Degeaba joacã (sau juca)
Halep foarte bine, degeaba
vreunul dintre strãluciþii noºtri
olimpici are vreo reuºitã în plan
european sau internaþional
dacã imaginea noastrã ca þarã,
ca popor, e datã nu de
exemplele de excelenþã
(nominalizarea scriitorului
Mircea Cãrtãrescu pentru
premiul Nobel pentru
literaturã, de exemplu), care nu
lipsesc, slavã Domnului, ci de
exemplele negative, de
comportament sau de limbaj.

Facem ce facem ºi iarãºi
intrãm în atenþia lumii, la un
mod negativ. Scandalul
Gorraci-ªoºoacã nu e unul care
sã ne facã cinste, dimpotrivã.
„Am fost primiþi pentru un
interviu cu privire la poziþiile
anti-vaccinare ale senatoarei
ªoºoacã, sã clarificãm asta. Din
pãcate, odatã ce am început sã
pun întrebãri, senatoarea, într-
un crescendo grotesc, a decis
sã ne dea afarã. I-am cerut
dovezi ºtiinþifice pentru poziþiile
anti-vaccinare. (...) Mi-a spus la
un moment dat cã eu sunt
jurnalistul Guvernului, în timp
ce ea este cu Dumnezeu ºi cu
adevãrul. Iar de aici a început
coºmarul”, a declarat jurnalista

Imaginea noastrã în lume?
italianã.  Cert este cã jurnalista
a ieºit din casa senatoarei mai
mult fugind, iar acuzaþiile ei au
iscat un mic incident diplomatic.
ªi nu doar atât: tot scandalul
(presa internaþionalã, normal, a
fost solidarã cu jurnalista) ne-a
readus pe toþi, ca români, într-o
luminã extrem de negativã, o
luminã de care am tot încercat
mereu ºi mereu sã scãpãm.

Sigur cã jurnalista a avut
decenþa sã nu generalizeze, sã nu
arunce asupra tuturor o luminã
negativã: „Nu voi generaliza
despre þarã, despre un popor sau
despre poliþie, în general, dar
vreau ca plângerea mea sã îºi
urmeze cursul. În al doilea rând,
era o jurnalistã din România cu
mine, Delia Marinescu. ªtiu cã
ºi ea a fãcut o plângere. Sper ca
ea sã fie protejatã”, a declarat
Lucia Goracci.

Dar chiar dacã ea nu a
generalizat, cum vom putea
scãpa de opinia publicã
europeanã, de etichetele care
ni se vor pune peste etichetele
deja puse tot din cauza
comportamentului unor
conaþionali? Rãu am ajuns
dacã un personaj cum e Diana
ªoºoacã a ajuns sã intimideze
instituþii care ar fi trebuit sã
apere ordinea ºi l iniºtea
publicã.  Trist  pentru un
senator al României cã nu
înþelege implicaþii le unui
asemenea comportament
asupra tuturor, inclusiv asupra
celor care au votat-o.

Mi-aº fi dorit sã fim o þarã
care atunci când e amintitã
în lume sã t rezeascã
imaginea lui Brâncuºi,
Enescu, Cioran, Eliade, nu
imaginea Dianei ªoºoacã.

Cei 10 tineri MC finaliºti, plus trei campioni ai
concursului „Improvizaþie pentru educaþie”

dacã adulþii îi includ în luarea deciziilor ºi
în pregãtirea premizelor acestui viitor.
   Organizatorii competiþiei îºi propun sã
îi promoveze pe cei zece tineri debutanþi
în arta improvizaþiei ca exemple care
probeazã ideea cã cultura, experienþa
directã ºi creaþia pot constitui împreunã
resurse de învãþare cu sens ºi pot veni în
completarea educaþiei tradiþionale, având
aplicabilitate practicã în viaþa de zi cu zi.
   Ca parte din campania lansatã odatã cu
concursul, de conºtientizare publicã a
importanþei educaþiei din contextele non-
formale pentru dezvoltarea unor adulþi
creativi, responsabili, capabili sã
gândeascã critic ºi sã ia decizii inteligente,
a fost creat un film care documenteazã o
întâlnire a tinerilor din clubul de
improvizaþie Official Freestyle Club:
  https://youtu.be/kGQVJyalRzs
   Mai multe informaþii despre contextul
competiþiei de improvizaþie muzicalã
pentru educaþie sunt disponibile pe
www.officialfreestyleclub.com/edu
   Competiþia face parte din proiectul „Tehnica
improvizaþiei ca instrument pentru educaþie”,
iniþiat de Asociaþia pentru Promovarea
Educaþiei Deschise, în parteneriat cu Official
Freestyle Club România, cu sprijinul
Departamentului pentru Dezvoltare Durabilã
din cadrul Guvernului României.
   Proiectul pilot doreºte sã dezvolte o
metodologie de educaþie capabilã sã preia
teme sociale, de mediu, sau din curricula
ºcolarã ºi sã le plaseze într-un context
apropiat de preferinþele de consum
cultural ºi informaþional ale tinerilor din
prezent. Totodatã, demersul probeazã
importanþa culturii ºi artei în educaþie ºi
pentru îndeplinirea obiectivelor pentru
dezvoltare durabilã din Agenda 2030.

 Biroul de presã
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Marþi, 14 decembrie 2021
Castelul Artelor din Drobeta Turnu
Severin a avut parte de o vizitã
ineditã.

Excelenþa Sa, doamna Füsun
Aramaz - Ambasadorul Turciei în
România ºi domnul Güven Güngör
- Preºedintele Asociaþiei Oamenilor
de Afaceri Turci (TIAD), alãturi de
Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, domnul Aladin
Georgescu, împreunã cu Primarul
municipiului nostru, domnul
Marius Screciu, au vizitat expoziþia

Expoziþia interactivã “FotoKaleh - Patrimoniul uitat din fotografii”
apreciatã de Ambasadorul Turciei în România

interactivã “FotoKaleh-Patrimoniul
uitat din fotografii”, expoziþie
dedicatã insulei scufundate Ada
Kaleh, ce se gãseºte la etajul al
treilea, în Castel.

Încântaþi de ce au vãzut, cei doi
ºi-au arãtat deschiderea în a ne
oferi sprijinul la realizarea unor
proiecte viitoare de punere în
valoare a Insulei ªimian, dar ºi de
o mai accentuatã valorificare a
potenþialului unui patrimoniu
istoric scufundat odatã cu mirifica
insulã Ada Kaleh.

Ioan N. TÃTUCU

Pompierii mehedinþeni au acþionat
pentru acordarea îngrijirilor medicale
victimelor a trei accidente rutiere,
evacuarea apei din opt locaþii,
stingerea unui incendiu, îndepãrtarea

Situaþii de urgenþã gestionate de pompierii mehedinþeni
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta”

al judeþului Mehedinþi au efectuat 38 de misiuni, în acest weekend.

unui copac ºi a unui stâlp stradal,
transportarea unei persoane
supraponderale cu probleme
medicale, dar ºi pentru acordarea
asistenþei medicale unui numãr de 23

de persoane, care au solicitat ajutorul
apelând numãrul unic de urgenþã 112.

De asemenea, pentru a
preîntâmpina apariþia unor situaþii
de urgenþã la nivelul unitãþilor
spitaliceºti din judeþul Mehedinþi,
cadrele ISU au desfãºurat activitãþi
de verificare a secþiilor ATI.

În perioada 10-12 decembrie a.c.,
pompierii mehedinþeni au intervenit
la trei accidente rutiere, în urma
cãrora opt persoane au primit
îngrijiri medicale, ºapte dintre
acestea fiind transportate la spital de
cãtre echipajele SMURD ºi SAJ.

Sâmbãtã-dimineaþa, douã
echipaje de pompieri din cadrul
Detaºamentului  Drobeta Turnu
Severin au intervenit cu douã
autospeciale de lucru cu apã ºi
spumã pentru stingerea unui
incendiu izbucnit la un autoturism,
pe Calea Cerneþiului din municipiul
Drobeta Turnu Severin. În scurt
timp, salvatorii au localizat ºi stins

incendiul care a cuprins instalaþia
electricã din compartimentul motor
ºi tapiþeria de pe scaunul ºoferului.
Cauza probabilã de izbucnire a
incendiului a fost determinatã de un
scurtcircuit electric.

Ca urmare a manifestãrii
fenomenelor meteorologice prognozate
de atenþionarea meteorologicã Cod
Galben de ploi, în cursul zilei de
duminicã, pompierii mehedinþeni au
intervenit pentru evacuarea apei din
mai multe gospodãrii.

Echipaje de pompieri din cadrul
Detaºamentelor Drobeta Turnu
Severin ºi Orºova, dar ºi Staþiei
Strehaia, au acþionat cu ajutorul
motopompelor din dotare, pentru
evacuarea apei din ºapte gospodãrii,
de pe raza localitãþilor: Baia de
Aramã, Drobeta Turnu Severin,
Mãrãºeºti, Plopi, Valea Ursului,
precum ºi din subsolul unui bloc de
locuinþe din oraºul Baia de Aramã.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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În Duminica a XVIII - a dupã Rusalii
(a Sfinþilor Strãmoºi), Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim Episcopul
Severinului ºi Strehaiei a sãvârºit
Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie la
parohia Maioreasa, înconjurat de un
sobor de preoþi ºi diaconi.

Rãspunsurile liturgice au fost date
de grupul psaltic „Sfântul Nicodim de
la Tismana” al Catedralei Episcopale
din Drobeta Turnu Severin.

În începutul cuvântului de
învãþãturã ierarhul mehedinþean a
vorbit despre personalitatea Sfântului
Ierarh Spiridon al Trimitundei: „Acesta
a fost contemporan cu Sfântul  Ierarh
Nicolae ºi a fost unul dintre cei mai
importanþi membri ai Sinodului I
Ecumenic de la Niceea (localitate
situatã la 100 de km de
Constantinopol), care a susþinut
unitatea de Fiinþã ºi trinitatea
Persoanelor în Sfânta Treime ºi a
combãtut erezia lui Arie. Sfântul
Spiridon a trãit pe vremea
persecuþiilor ºi a fost prigonit pentru
credinþã. Importantã este contribuþia
Sfântului Spiridon la concretizarea
dogmei Sfintei Treimi. Acesta a folosit
exemplul cãrãmizii: Sfânta Treime
este una în Fiinþã dupã cum ºi
cãrãmida este una la înfãþiºarea, dar
întreitã în Persoane, aºa cum în
cãrãmidã sunt cuprinse trei elemente
pãmânt, apã ºi foc. ªi luând o
cãrãmidã în mânã, apa s-a dus în
jos, pãmântul a rãmas în mânã ºi

Slujbã arhiereascã la Parohia „Adormirea Maicii Domnului -
Maioreasa” din Drobeta Turnu Severin

focul s-a dus în sus.
În continuare Pr. Consilier

Administrativ Adrian Olarean, cu
binecuvântarea Preasfinþitului, a citit
Sinaxarul zilei. Date din Sinaxar la
Sfântul Spiridon: s-a învrednicit de
Darul facerii de minuni, s-a rugat
pentru ploaie ºi apoi pentru oprirea
acesteia, a prefãcut ºarpele în aur
pentru sãraci. A vindecat pe împãrat
de boalã. A vindecat muþenia unui
diacon. Îngerii i se arãtau ºi îi slujeau.
Avea darul înaintevederii.

Dupã citirea sinaxarului, Ierarhul a
vorbit credincioºilor despre Învãþãturile
ce se desprind din pericopa
Evanghelicã ce s-a citit în cadrul
Dumnezeieºtii Liturghii ºi anume pilda
celor chemaþi la cinã.  Pildele erau mai
uºor de reþinut de aceea propovãduirea
Mântuitorului are la baza sa pildele.
Cina cea mare închipuie jertfa

euharisticã, Cina cea de tainã, Sfânta
Liturghie. Dumnezeu ne cheamã la
cina cea mare pentru a ne împãrtãºii
cu Trupul ºi Sângele Mântuitorului.
Cei chemaþi la slujbã sunt creºtinii. La
fel ca în pericopã, oamenii îºi gãsesc
justificare pentru a nu participa la Cina
cea Mare. În Evanghelie ne sunt
reprezentate 3 tipuri de oameni.

1. Omul care ºi-a cumpãrat þarinã
ºi se duce sã o cerceteze. În mediul
rural existã un obicei ca oamenii sã
meargã sã vadã locurile, în special
duminica ºi nu veneau la slujbã.

2. Omul care ºi-a cumpãrat cinci
perechi de boi. Omul era înstãrit,
ara cu 5 pluguri. Verbul a încerca
are însemnãtatea de a înjuga. Cel
care lucreazã duminica greºeºte
mult ºi pierde tot.

3. Omul care ºi-a luat femeie
preînchipuie pe oamenii tineri care se

cãsãtoresc dar nu au grijã de suflet,
lãsând cele ale credinþei la bãtrâneþe.

Stãpânul s-a mâniat ºi a chemat pe
cei neputincioºi. Aceºtia sunt
reprezentaþi de oamenii neputincioºi
care sunt prezenþi în biserici ºi care-ºi
poartã crucea, cu neputinþe, cu
necazuri, ºi cu dureri. Omul când
întâmpinã greutãþi îl cautã pe
Dumnezeu. Trebuie sã-l cãutam
constant pe Dumnezeu.

Despre oamenii care au fost
chemaþi la cinã, dar care au refuzat
invitaþia, Mântuitorul ne spune cã
au pierdut împãrãþia Cerurilor. În
încheierea cuvântãrii, ierarhul a
transmis Binecuvântãri tuturor celor
prezenþi la slujba euharisticã, a
mulþumit preoþilor slujitori pentru
lucrarea misionarã ºi restaurarea
picturii. De asemenea, a îndemnat
pe cei prezenþi sã înmulþeascã
rugãciunea pentru dobândirea
Mântuirii sufletului.

Apoi pãrintele paroh ºi protoiereu
Semenescu-Blidaru  Claudiu Ionuþ
a mulþumit Preasfinþiei Sale, pentru
binecuvântarea de care a avut parte
parohia, prin vizita pastoralã.

În cadrul agapei organizate cu
ocazia vizitei pastorale, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a oferit distincþia
“Crucea mehedinþeanã pentru
mireni”, domnului sculptor Negrea
Dumitru ºi grãmata de cinstire
domnului sculptor Luca Vasile.

Diac. Nicolae-Sorin Marin

În ziua în care românii
comemoreazã patru ani
de la moartea Regelui
Mihai , 13 ani de la
decesul lui Ticu
Dumitrescu, 6 ani de la
decesul lui Romulus
Rusan, 96 de la ziua de
naºtere a Flaviei
Coposu, þãrãniºtii ºi
românii în general au
mai primit o veste tristã : trecerea în eternitate
a unui Om pe care l-au iubit ºi l-au apreciat în
mod special, venerabilul PAUL LÃZÃRESCU,
foarte apropiat colaborator al Seniorului ºi
prieten vechi al familiei regale. A fost unul
dintre ultimii organizatori, din partea
studenþilor naþional-þãrãniºti, ai marelui miting

Încã UN MARE OM ne-a pãrãsit

La Sighet alãturi de R. Rusan

În boxa acuzaþilor alãturi de Iuliu Maniu

anticomunist din 8 noiembrie 1945.
Fost deþinut poltic, a stat 8 ani în temniþele

comuniste, trecând prin închisorile de la
MAI, Vãcãreºti, Uranus, Aiud, Jilava, Gherla,
Peninsula, Baia-Sprie, Satu-Mare. A fost
eliberat la 31 martie 1956.  Era un
profesionist desãvârºit, un om de o modestie
aparte, primul director al ziarului Dreptatea
de dupã decembrie 1989. Avea 96 de ani
dar a fost sãnãtos, puternic ºi activ pânã
aproape în ultima clipã. A trãit multe
încercãri ºi le-a biruit cu credinþã ºi
speranþã. A trecut prin douã refugii din faþa
bolºevicilor. A fost eliberat la 31 martie
1956. S-a bucurat enorm în decembrie
1989. A reînfiinþat ziarul Dreptatea ºi s-a
realãturat PNTCD.

 Continuare în pag. 12



actualitateOBIECTIV mehedinþean 16 - 22.12.2021 pag. 5

   “Am avut onoarea de a participa, alãturi
de preºedintele CJ Mehedinþi - Aladin
Georgescu, la o discuþie interesantã ºi
constructivã cu delegaþia condusã de
Excelenþa Sa, doamna Füsun Aramaz -
Ambasadorul Turciei în România,
delegaþie din care a fãcut parte ºi domnul
Güven Güngör - Preºedintele Asociaþiei
Oamenilor de Afaceri Turci (TIAD).
   Viz i ta a avut  loc în  contextul
aniversãrii a 10 de ani de parteneriat
strategic între România ºi Turcia, un
parteneriat de succes, în cadrul cãruia
dialogul cultural între cele douã state a
reprezentat o constantã în viaþa socialã
a celor douã state.

RAMONA CUPÃ: „Discuþiile cu ambasadorul
Turciei, binevenite pentru Mehedinþi”

   Discuþiile avute sunt binevenite pentru
judeþul Mehedinþi, mai ales cã existã
oportunitãþi de investiþii generoase, iar cu
sprijinul venit din partea turcã, Insula
ªimian ar putea pe viitor sã fie pusã în
valoare ºi introdusã în circuitul turistic.
Am observat o deschidere totalã din partea
reprezentantului oamenilor de afaceri turci,
pentru exploatarea unor oportunitãþi de
afaceri în aceastã zonã minunatã, în special
în ceea ce priveºte turismul. De altfel,
Ambasada Turciei ºi-a oferit sprijinul în
realizarea unor proiecte de punere în
valoare a Insulei ªimian ºi de valorificare
a potenþ ia lului  is tor ic al  Insulei
Ada-Kaleh”.

Deschidem uºi pentru a face bine
Alãturi de voluntarii sãi, CEZ
deschide uºa unor centre ºi case
de tip familial din Vâlcea,
Mehedinþi, Constanþa ºi Olt. Pentru
200 de tineri, compania oferã
coroniþe de Crãciun, turtã dulce ºi
ºanse pentru un viitor job. Suma
donatã pentru astfel de programe
este echivalentul a 1500 de SMS-
uri trimise pe parcursul unei luni.
Integrarea socio-profesionalã a
tinerilor proveniþi din medii
defavorizate (16 - 26 ani) este vitalã.
Acest lucru se face cu implicarea
comunitãþii ºi susþinerea
specialiºtilor printr-o gamã de
intervenþii personalizate (consiliere
psihologicã ºi vocaþionalã, vizite
exploratorii, oportunitãþi de carierã).
Generozitatea se multiplicã, de
la an la an
   „Tinerii trebuie sã conteze pe
încrederea noastrã pentru a
întâmpina viitorul cu mult curaj. În
2021, am instalat panouri
fotovoltaice la 9 licee din sud ºi am
fost în mijlocul generaþiei de
Ucenici Electricieni. Apoi am dotat
10 biblioteci publice cu imprimante
3D ºi am început alimentarea cu
energie verde a unui palat al
copiilor. Acum, aducem bunãtatea
voluntarilor aproape de 200 de

CEZ dãruieºte 3000 euro Asociaþiei The Social Incubator pentru ca tinerii din
sistemul de protecþie a copilului sã aibã ºansa unui viitor independent, prin muncã

tineri care primesc sub brad un dar
care le va susþine evoluþia, o ºansã
pentru carierã. Le mulþumesc
tuturor care fac acest fapt posibil!”,

Ondrej Safar,
CEO CEZ România.

   „Timp de 8 ani, am înþeles cã
pentru a creºte ai nevoie de
parteneri care sã creadã în tine. La
fel sunt ºi tinerii din sistemul de
protecþie care la 18 ani pãrãsesc
centrele de plasament, singurul
acasã pe care l-au ºtiut pânã atunci.
Au nevoie de susþinere ºi de
modele de urmat la început de drum
spre o viaþã independentã. Fãrã
voluntari e greu sã reuºeºti, le
suntem recunoscãtori pentru
implicare.” 
Adriana Preda, Director executiv,

Asociaþia The Social Incubator
Toþi cei care vor sã deschidã o

uºã cãtre viitor, pot trimite SMS
cu textul JOB la 8845 pentru o

donaþie lunarã de 2 euro€
   În 2020, voluntarii interni ºi
externi susþinuþi financiar de
echipa CEZ au strâns 10.000 euro.
Au achiziþionat un incubator pentru
copiii nãscuþi prematur la Spitalul
Drobeta-Turnu Severin, sprijinind
proiectul dezvoltat de Salvaþi Copiii
România. În 2019, voluntarii CEZ
au îndeplinit dorinþele din scrisorile

 Biroul de presã

Cu ocazia Zilei Internaþionale a Voluntarilor, CEZ îºi uneºte forþele cu
Asociaþia The Social Incubator ºi se implicã în campania sa de strângere
de fonduri pentru ca tinerii care pãrãsesc sistemul de protecþie a copilului

sã fie pregãtiþi pentru viaþa pe cont propriu.

de Crãciun ale tinerilor din
proiectele Asociaþiei The Social
Incubator.
   Prin voluntariat ºi proiecte de
responsabilitate socialã, CEZ
întãreºte relaþia pe care o are cu

comunitatea localã, iar implicarea
anualã a peste 300 de angajaþi este
o dovadã a valorilor pe care
compania le promoveazã.

Direcþia Oameni ºi Brand
CEZ România
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ
(XVII)

România achiziþioneazã niscai avioane F16 de la
norvegieni, vreo 40 ºi ceva de exemplare, la 435 milioane
de euro. Avioanele sunt vechi, adicã un fel de second hand,
dar ministrul de interne ne asigurã cã ele sunt ca noi, fiind
mereu reparate, revizuite, cu piesele vechi înlocuite!
Norvegienii, prin presa lor, au menþionat gheºeftul
autoritãþilor de la Oslo ºi pãcãleala trasã românilor cu
afacerea asta, dar, nu, ministrul nostru zice cã nu e vorba
de nici o pãcãlealã, ci doar de o achiziþie pe care noi, ca
stat, trebuia s-o facem ca membru NATO, avioanele în
cauzã cicã fiind, prin upgrade-ãrile (?!) administrate, chiar
cu doar o generaþie în urmã faþã de F35-urile intrate în
fabricaþie în America!
   Noua tulpinã OMICRON îºi face de cap prin þãrile cu
rata de vaccinare foarte mare, semn cã statele respective
fie au minþit raportãrile, fie vaccinurile sunt apã de ploaie!
Cã au minþit raportãrile, nu ar fi un capãt de þarã, fiecare
stat este suveran pe ceea ce face între graniþele sale, ºi nu
este dator sã dea socotealã nimãnui de hotãrârile sale,
dar cã ar fi slab operabile, asta este crimã cu premeditare!
   Legat de problema vaccinurilor, persoanele care trebuia
sã se vaccineze ºi au acceptat vaccinul, ºi s-au vaccinat,
treaba lor, statul a raportat corect acest lucru, în rest, dacã
au ºi achiziþionat numãrul de doze ce i-au revenit dupã
aritmetica OMS, au putut raporta procentul necesar sã fie
totul conform cerinþelor mai marilor ºi controlorilor
universali ai acestei boli, care, de fapt, nu este boalã, ci
doar o formã de constrângere globalã pentru un scop ºi
economic, ºi de schimbare a paradigmei culturale ºi de
civilizaþie. Aici, la aceste state care au procedat astfel, este
vizibilã o educaþie democraticã solidã, în care suveranitatea
este protejatã, dincolo de cerinþele conjuncturale oricât
de opresive. La noi, invers: obedienþa a atins cote
alarmante, instituirea stãrilor succesive de alertã a indus
teroare, fricã, dezorientare, iar vaccinarea, contrar
aºteptãrilor, a stagnat. Dacã guvernanþii ºi “comandanþii”
pro-vaccinare cu orice preþ au dat dovadã de educaþie de
yesman-i, poporul… needucat în viziunea unor neica
nimeni de prin Occidentul la fel de pripit ºi obedient unor
beneficii imediate, a reacþionat raþional, instinctual natural,
ºi a zis pas! Ministrul Rafila a venit cu acele nuanþãri la
certificatul verde ºi restricþiile impuse, parcã pe aceastã
linie a bunului simþ al comunitãþii, dacã nu or fi fost chiar
inspirate de practica internaþionalã în materie.
   Omicron este, probabil, tot o gãselniþã a celor care au
“moºit” coronavirus-ul în expresia lui modernã, de la
varianta Wuhan, la cea brazilianã, la cea londonezã, la cea
numitã Delta, acum la asta, Omicron. Dorinþa de a vaccina
cât mai mulþi a luat minþile obedienþilor, trecându-se la
vaccinarea copiilor începând cu 5 pânã la 12 ani. O demenþã
medicalã, care nu este certificatã de nici un studiu
prealabil, deci are aceeaºi conotaþie de experiment, de ale
cãrui consecinþe eventual nefaste, nu va avea nimeni sã
rãspundã cu nimic!
   Ne înarmãm pentru perspectiva unui rãzboi clasic, cu
avioane de vânãtoare, pe când suntem de fapt, în plin
“rãzboi biologic”! Poftim, educaþie! C. OVIDIU

În vara anului 2020 judecãtoarea
Mãdãlina Afrasinie de la Tribunalul
Bucureºti scria tãiosul pamflet intitulattitlul
„Þara lui K(a) Vodã”:

„A fost odatã ca niciodatã o þarã frumoasã,
cu un popor fain ºi în care domnea K(a)
Vodã. ªi pentru cã poporul ãsta fain doar
muncea, sperând cã prin muncã va reuºi
sã traiascã « ca afarã », el nu mai era atent
la cee ce se întâmpla în jurul sãu, motiv
pentru care K(a) Vodã, alãturi de divanul
sãu, se hotarî cã poporul trebuie þinut, în
continuare, subjugat. ªi pentru asta, K(a)
Vodã, aplaudat de divanul sãu, începu sã
povesteascã poporului cã starea de
subjugare, de umilire este spre binele sãu
ºi cã, în momentul în care «îndobitocirea»
este completã, poporul va fi liber ºi va trãi
bine... Ceea ce uitã K(a) Vodã ºi divanul
sãu este cã poporul acesta fain nu poate sã
fie prostit continuu ºi cã istoria se repetã...
existã un timp pentru toate, iar poporul ãsta
fain nu uitã... ª’am încãlecat pe-o ºa ºi fiþi
siguri cã poporul nu va mai încasa.

Tic-tac, tic-tac…”[1].
Tic-tac, tic-tac… timpul se scurge

inexorabil. ªtim deja cu toþii cã neobositul
excursionist-schior-biciclist „K(a) Vodã”, nu
e deloc „precáut”. La fiecare pas încearcã
lamentabil sã-ºi copieze „idolul” magistral
interpretat de Charlie Chaplin în celebrul
film „Dictatorul”. Recent, prin discursul de
la C.S.M. ºi-a permis sã dea ordine
magistraþilor, printr-un mesaj interpretat ca
fiind „un îndemn de legitimare prin hotãrâri
judecatoreºti a deciziilor abuzive luate de
autoritaþi”[2]. Reacþia judecãtoarei Madalina
Afrasinie nu a întârziat sã aparã:

„Pledez cauza poporului meu”
„Eu, judecãtorul, mã ridic ºi pledez cauza

românilor Gânduri amare printre rânduri
Discursul de azi, din C.S.M., al celui care
a fost ales de romani sã îi conducã
vremelnic, mi-a demonstrat cã cei aproape
32 de ani de la evenimentele din decembrie
1989 au trecut degeaba iar dumneavoastrã,
domnule, nu aþi înþeles nimic din ceea ce
înseamnã separaþia puterilor în stat!

ªtiþi de ce am ales profesia aceasta?
Pentru cã nu vreau sã primesc ordine!
De la nimeni! Pentru cã eu gust libertatea
zi de zi, de zi! ºi nu trebuie sã fac niciun
compromis pentru aceasta! Misiunea mea,
cã judecãtor, este sã respect Constituþia ºi
legile þãrii, sã apar drepturile ºi libertãþile
fundamentale ale cetãþenilor ºi sã judec
cauzele potrivit Legii, farã directive,

„Misiunea mea, ca judecãtor, este sã
respect Constituþia ºi legile þãrii!”

plicuri galbene sau alte asemenea
aberaþii! Adicã, deºi nu-mi place sã mã
repet, sã nu primesc ordine de la nimeni!

Misiunea mea, ca judecãtor, este sã iau
atitudine ori de câte ori niºte politicieni
încearcã, prin toate metodele ºi mijloacele,
sã intre în viaþã cetãþenilor, sã intre în
profesia mea cu bocancii în numele unei
situaþii extreme... prezentatã cã fiind
sfârºitul lumii. Faptul cã noroiul este mediul
lor natural, nu înseamnã cã toþi trebuie sã
fim complicii mizeriei acestora!

Misiunea mea, ca judecãtor, este ºi sã
atrag atenþia asupra faptului cã dictatura s-a
instaurat pas cu pas, în ropote de aplauze!
ºi cã tãcerea noastrã naºte „monºtrii”! Care,
din pãcate, ajung sã ne stabileascã viitorul...

Lãsaþi-mã sã-mi duc Misiunea pânã la
capãt! Nu mai batjocoriþi justiþiabilii, nu mai
batjocoriþi actul de justiþie ºi nu vã mai
spãlaþi pe mâini ca Pilat din Pont! Nu de
alta, dar groapa de gunoi a istoriei încã este
adâncã! ªi acolo veþi sfârºi! Ca mulþi alþi
dictatori, ca mulþi alþi oameni mãrunþi...

Mulþumesc pentru nimic!”[3]
Notã - Textul prezentat este o adaptare a

articolelor doamnei judecãtor Mãdãlina
Afrasinie apãrute în timp în „Lumea
justiþiei” (notele 1 ºi 3).

Da! România mai are încã oameni cu
demnitate ºi respect pentru dreptate!

[1 https://www.luju.ro/tara-lui-k-a-voda-
pamflet?fbclid=IwAR03hviYjpWX9Z4FkYB5BfqXJP8Rf85-
K2Jg9Qf83Yh9TM3DSE1VG5u-PzQ - 9 iunie 2020.
[2]  - 7 decembrie 2021
[3] https://www.juri.ro/judecator-pledez-cauza-
poporului-meu - 6 octombrie 2021.

Redacþia Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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     Mãrturisim cã nu am citit cartea -
cu lansare la Drobeta Turnu Severin,
vineri, 17 decembrie la Clubul Artelor,
Palatul culturii Teodor Costescu, în
prezenþa autorului - ci doar referinþe
despre ea ºi despre autor, dar am fost
incitaþi de titlul ei, COSMOPOLIS, ºi
de conþinutul menþionat de subtitlu -
“Eseuri despre noi ºi viaþa în Cetate”
- cât ºi de conceptul general de
“polis”, în greceºte „cetate”, sau
„oraº-cetate”, conform lui Platon,
cel care îl ºi introduce în circuitul
valorilor politice.

Polis-ul ca formã de organizare
presupune o structurã socialã, reguli
ºi ierarhii, de asemenea, o autarhie
absolutã, nimic nu trebuie sã intre în
cetate ºi nici sã iese, aceste lucruri
riscând sã-i pericliteze stabilitatea.
Este o formã idealã, s-a stabilit de
cãtre însuºi autorul conceptului,
Platon, aceastã structurã, deci de
neatins în accepþiunea umanã
practicã, ci doar teoretic.
Polis-ul a avut mulþi adepþi, inclusiv

în plan strict fizic, care au cãutat sã

Premiul pentru Cartea anului 2020, acordat de filiala USR Craiova

“COSMOPOLIS” de Marius Ghica
ajungã la o astfel de formã politicã de
organizare, comunismul fiind una
dintre ele. Desigur, fiind o utopie, acest
caracter fiind în primul rând viciat de
aplicanþii lui, oamenii, cu toate
avatarurile lor, între care cel mai
“periculos” fiind dorinþa de putere ºi
scãparea de sub control, mult prea des,
a acesteia, comunismul a sucombat
ºi va sucomba, oricât s-ar strãdui
cineva sã-l restaureze pe unde a mai
fost exersat ori sã-l reinventeze sub
nu-ºtim-care noi variante, aºa cum, se
pare ar fi neo-marxismul ce bântuie
civilizaþia occidentalã, astãzi.
   Marius GHICA vorbeºte într-un
extenso al conceptului de un cosmo-
polis, adicã de o variantã de dimensiuni
ce transcend existenþa umanã de nivel
terestru, planetar, sã spunem,
trimiþându-ne cu gândul lacosmos, la
un spaþiu/timp universal, care “implicã
o privire asupra universului ca un sistem
sau entitate complexã ºi ordonatã;
opusul haosului” (cf Wikipedia). De
asemenea, stãruind asupra acestei
perspective, sã notãm ºi faptul cã derivat

din “cosmos”, cuvânt al cãrui pãrinte
este Pitagora, care l-a introdus în
limbajul filosofic ºi nu numai ca
desemnând ordinea universului, avem
“cosmologie”, adicã “orice contemplare
ºtiinþificã, religioasã sau filosoficã a
cosmosului ºi a naturii sale, sau
motivele existenþei. Abordãrile
religioase ºi filozofice pot include în
conceptele lor despre cosmos diferite
entitãþi spirituale sau alte probleme
considerate a exista în afara
universului nostru fizic”. (idem)
   Rãmânând la context etimologic, sã
notãm ºi “cosmogonie”, care cf
Wikipedia înseamnã “ramurã a
astronomiei care se ocupã cu studiul
originii ºi evoluþiei corpurilor cereºti
ºi al sistemelor de corpuri cereºti”, iar
Dex-ul spune: “1. Teorie (religioasã,
filosoficã sau misticã) despre originea
Universului.2. Ramurã a astronomiei
care se ocupã cu studiul originii ºi al
evoluþiei corpurilor cereºti ºi al
sistemelor de corpuri cereºti”.
   Prin urmare, “cosmopolisul” lui
Marius Ghica, ar sugera o ordine
universalã care sã inspire Polis-ul
platonician, sã-l adapteze dincolo de
conotaþiile utopice ale lui, astfel încât
sã se obþinã o stabilitate a unei
organizãri benefice a lui pentru
civilizaþia umanã. Un Polis de
dimensiuni universale, sau un
univers structurat ca o cetate-stat,
conceputã ºi administratã de oameni?
Desigur, în ordinea naturii,
cosmogonic vorbind, cosmosul l-a
inspirat pe om, deci, adaptarea trebuie
sã vinã dinspre om la univers, iar nu
invers, pentru cã s-ar rãsturna
ordinea lumii, cum ar spune filosoful,
ceea ce, la fel, este utopic, pentru cã
nimic nu poate “rãsturna” aºa ceva
decât eventual, creatorul ei, acel

“factor divin”, în sens filosofic, ateu,
sau Dumnezeu, în sens religios,
creºtin, deci sortit pieirii mai
devreme sau mai târziu.
   A invita, însã, la o reflectare asupra
ordinii necesare a lumii, ca derivat inspirat
de ordinea universalã este un deziderat
care nu trebuie sã scape niciodatã
omului, aºa cum ideea de Bine sau de
Frumos, la fel, nu trebuie sã-i iese din
atenþie. Ordinea, de fapt, înseamnã ºi
Bine, ºi Frumos, ºi Adevãr, ºi Dreptate,
iar dacã acestea toate fi-vor împlinite -
citeºte, urmãrite îndeaproape, sincer ºi
altruist - Polis-ul capãtã valoare
universalã, deci, poate sta sub semnul
acelei eternitãþi pe care o conferã
dimensiunea supra-omeneascã a
cosmosului ca timp ºi spaþiu, iar de aici,
acea valoare atât de dragã omului,
anume Libertatea. ªi, chiar dacã se pare
cã ne învârtim în cercul utopiilor,
aceastã aparenþã de stabilitate este
preferabilã uneia propagandistice,
partizane, care oferã Adevãr ºi Libertate
sub control uman, sub dirijare ºi
dispunere a unei forme de putere sau a
alteia ori alteia, toate, însã, perisabile
sub presiunea schimbãrilor ºi a scurtimii
mandatelor de guvernare ºi a vieþii
omului, pe de altã parte.Cosmopolis-
ul lui Marius Ghica poate fi o invitaþie la
o re-reflectare asupra condiþiei umane
din perspectiva aristotelicã a naturii
omului, aceea de a cãuta intrinsec,
mereu, sã stea alãturi de semenii
sãi, de a constitui, astfel, societatea,
“omul social”, zis. O societate nu
perfectã, ci mai intens perfectibilã.

Dan ªalapa
P.S. Marius Ghica este prof. univ. dr. la
Universitatea din Craiova, Facultatea de
filologie, redactor la revista RAMURI,
scriitor, membru USR, artist plastic.
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   Mãsurile de relaxare pentru
perioada sãrbãtorilor vin la pachet
cu regia valului cinci. În majoritatea
þãrilor europene testarea ºi
vaccinarea sînt definite cu formule
precum 2G, 3G, 4G. Aºadar, urmeazã
5G. Sã fie cumva o legãturã între cel
din urmã ºi microundele
electromagnetice cu frecvenþã foarte
înaltã ale telefoniei mobile, care
afecteazã orice þesut viu? În urma
unor studii cu privire la „Omicron”,
rapoartele medicilor din Africa de
Sud susþin cã mutaþia Covid19 va

transforma virusul într-o banalã
rãcealã cu simptome uºoare,
majoritatea cazurilor fiind
asimptomatice. Persoanele
depistate în Africa de Sud n-au
necesitat spitalizare, cu toate cã rata
de vaccinare n-a sãrit de 1,5%.
Aceste informaþii ºtiinþifice nu
reprezintã o veste bunã pentru
sataniºtii „Big Pharma”, autoritãþile
europene ºi interne, în cîrdãºie.
   Dacã spectacolul morþii Covid ia
sfîrºit, ce vor face cu miliardele de
vaccinuri ºi rapeluri, pregãtite
cetãþenilor planetari, din ºase în ºase

Cînd ºtiinþa este pusã în slujba rãului
luni, pentru o vreme îndelungatã?
Vor înregistra stocuri uriaºe, cum
de altfel, SUA ºi industria americanã
de armament, care cautã acum rîcã
în Europa ºi vor s-o punã de un alt
rãzboi, pentru a scãpa de stocurile de
arme. Americanii au uitat sau poate
nu ºtiu cã civilizaþia chinezã a inventat
prima busolã cîndva, între secolele IX
ºi XI! Nu are cum sã fie o veste bunã
pentru impostorii care au crescut, au
înflorit ºi s-au îmbogãþit la umbra
acestui virus. Apostolii morþii,
guvernele totalitare, guriºtii presei,
„anal-iºtii” apocalipsei, medicii
vînduþi, cioclii ºi stãpînii lor vor rãmîne
fãrã chaº-caval. Cu frica în sîn, Ursula
von der Leyen ºi-a chemat complicii
la ºedinþã.
   Ministrul Sãnãtãþii, Alexandru Rafila
a fost ºi el prezent la Reuniunea
miniºtrilor Sãnãtãþii de la Bruxelles,
din 7 decembrie. Fiecare, primind
sarcini cu termene ºi responsabilitãþi
în achiziþionarea terapiilor Covid-19,
pentru valul cinci. Omicronul trebuia
adus neapãrat ºi în þara noastrã! Cum
el era de negãsit prin cotloanele þãrii,
ce s-a gîndit Ciucã, Arafat ºi cretinii
care au terorizat de doi ani poporul
român? Au decis sã aducã
„Omicronul” în þarã cu un avion
special, plãtit din bani publici, pe care
l-au umplut cu niºte compatrioþi de
prin Africa de Sud. Luaþi la puricat
pasagerii avionului, hopa, miracol!
Trei dintre ei aveau omicronul în bagaj.
În sfîrºit, spectacolul mult aºteptat de
casapi putea începe! De aici încolo,
vom fi din ce în ce mai prinºi în hãþiºul
temerilor, al cîmpurilor de energie
electromagneticã, al constrîngerii,
restrîngerii de libertãþii, al
informaþiilor contradictorii ºi teoriilor
conspirative.
   În numele nediscriminãrii ºi al
toleranþei sîntem forþaþi sã urcãm în
trenul care ne duce la balamuc. Nu
mai e mult ºi oamenii vor accepta ca
Înaltele Porþi sã înlocuiascã pe
medicul austriac Karl Landsteiner,
care a descoperit grupele sanguine,
cu Fauci, imprecatul succesor al lui
Mengele sau cu Tedros Adhanom
Ghebreyesus (teroristul-criminal,
potrivit unor acuzaþii care i se aduc
public din vîrful OMS) sau cu oricare
dintre furitivii planetei.

   Anul ’21 al veacului ’21 îºi face
bagajele, Moº Crãciun a început sã
sufere cumplit, înþepat cu seringile
OMS, iar nouã o sã ne fie aproape
imposibil sã ne protejãm copiii de
genocidul planetar. Sãrbãtorile Sfinte
ale sfîrºitului de an îi fac pe români
sã uite de problemele din proximitate
ºi de cele cu care 2022 le va bate la
uºã. Cînd ºirul sãrbãtorilor se va
încheia, gata cu cheful românilor!
Reintrînd în miezul existenþei, vor
constata cã proaspeþii cãsãtoriþi din
guvernul lui Iohannis nu vor face
minuni, ci vor duce mai departe, prin
ºiretenie, tipul de conflict multiplicat,
în dependenþã directã cu lumea lui
Caragiale ºi Carlo Godoni. Vor
constata cã realitatea se înnoadã ºi
se deznoadã potrivit aceloraºi zone
de influenþã, de cãtre aceiaºi
impostori laºi, care nu conspirã
numai unii împotriva altora, ci, mai
abitir, împotriva cetãþeanului român,
siluit cu ameninþãri, restricþii,
absurditãþi. Cu singurul
amendament cã, poate, pesedeul nu
se va lãsa cãlcat pe picior ca un mire
prost ºi va rupe logodna. Altfel, va
pieri ca toate grupãrile politice
oportuniste.
   Mã întorc la anul 2009, cînd, în
calitate de redactor-ºef adjunct al
revistei Agero din Stuttgart, publicam
editorialul „Vaccinurile din industria
ororilor”, inserat ºi în cartea sub
semnãturã, „Omenirea în paraginã
savantã”, apãrutã, în 2009, la Editura,
Conphis, Râmnicu Vâlcea. Iatã ce
consemnam în urmã cu 12 ani: Uºor,
uºor, minciuna transpirã, vaccinurile
ºi virusurile fabricate în laboratoarele
ororilor încep sã fie demascate la
nivel global. Medici ºi oameni de
ºtiinþã din întreaga lume, afirmã cã
„valurile pandemice” (porcinã,
aviarã, mexicanã, AH1N1) au virusat
mai degrabã mass-media prin
complicitate la dezinformare.Cu toate
acestea, mass-media ºi conducãtorii
statelor lumii continuã cu neruºinare
sã profeþeascã, pe un ton grav ºi
apocaliptic, moartea omenirii, în cazul
refuzului vaccinurilor.
   Opinez cã este vorba despre
terorism de stat, prin perpetuarea
fricii, implicit participaþiune prin
supunere, prin încurajarea ºi

sãvîrºirea unor atentate împotriva
vieþii. Reiau în acest sens, cu
ghilimelele de rigoare, cîteva
declaraþii ºocante, care vãdesc
terorismul diplomatic: David
Rockefeller: „Tot ce avem nevoie este
o crizã majorã, iar naþiunile vor
accepta Noua Ordine Mondialã”.
Henry Kissinger, un membru marcant
al Grupului Bilderberg, afirma, mizînd
pe naivitatea oamenilor: „Toatã lumea
se teme de necunoscut. Când le vom
pune pe tapet acest scenariu,
drepturile omului vor fi cedate de
bunãvoie în favoarea garantãrii
bunãstãrii ºi a siguranþei de cãtre
Guvernul Mondial”. „Depopularea
trebuie sã fie cea mai mare prioritate
a politicii externe pentru lumea a
treia”, afirma acelaºi Henry Kissinger.
Implicarea personalitãþilor politice de
rang mondial în practici cu efect
distructiv nu este o simplã
coincidenþã.
   Amintim ºi cazul ex-secretarului de
stat al S.U.A., Madleine Albright, altã
mengeliþã americanã, care a impus
aplicarea vaccinului „Silvergard”
elevelor de la ºcolile din România.
De la debutul plandemiilor (porcinã,
aviarã, mexicanã, AH1N1) simþim,
resimþim ameninþarea unor vaccinuri
netestate, care, potrivit oamenilor de
ºtiinþã neînregimentaþi, altereazã
imunitatea naturalã, ADN-ul ºi fondul
genetic, care compromit identitatea
naturalã ºi altereazã esenþa ei divinã,
pînã la stadiul de animalitate.
 Suprasaturatã de bombardamentul
mediatic, populaþia planetarã nu mai
poate diferenþia rãul de bine ºi este
gata sã accepte noile „descoperiri
medicale”, ca pe un act de progres
ºtiinþific ºi umanitar, necesar
existenþei optime, cînd în fapt, o
nouã ordine mondialã îºi instaleazã
cu nonºalanþã fiºierele ºi uneltele de
lucru pentru virusarea ºi controlarea
numãrului de locuitori ai planetei,
pe segmente geostrategice, de
inteligenþã, resurse economice ºi
financiare. Din pãcate, vaccinurile
miraculoase, proclamate ca remediu
dãuneazã prin reacþii adverse,
decese, riscuri de deces în timp, sau
infectarea cu virusuri-experiment.

Aranjament grafic - I.M.
 continuare în pagina 10
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   Relaxare aproape totalã în þara
noastrã la început de val 5. Proºtii
se relaxeazã tot timpul. Suntem
singura þarã din lume care ia
mãsuri de relaxare într-o perioadã
în care toatã lumea suflã ºi în iaurt,
mai ales dupã ce s-a întâmplat în
state precum… România, adicã la
noi… Aici au murit mii de
persoane în valul al patrulea, însã
nu a fost destul. Probabil cã
autoritãþile mai vor infectãri ºi mai
vor decese, dacã au scos masca
ºi au eliminat unele dintre restricþii,
dar nu au fãcut nimic pentru
creºterea numãrului de vaccinaþi
sau de paturi la ATI COVID. Cu
siguranþã cã vor reveni mãsurile
dupã ce numãrul de cazuri va
creºte din nou. Dar care este
logica? Nevoia de distracþie a
românilor. Adicã de ce sã nu dãm
din capete timp de douã sãptãmâni
ºi sã nu ne infectãm pe la petreceri?
Exact ca în varã, când scãpasem
parcã de pandemie ºi totul a fost
ok, sã mergem la plajã fãrã niciun
fel de restricþii.
   Sau poate cã nu s-a fãcut numãrul
de pensionari decedaþi ºi încã nu a
scãzut presiunea pe bugetul de
pensii. Încã mai este nevoie de
coronavirus sã mai scape de plata
pensiei. Altã explicaþie logicã nu

  ªtefan Bãeºiu

România, cu dosul la valul 5
existã. Dupã cum se pare, indiferent
de cine va fi la guvernare se
pãstreazã firul roºu al
coronavirusului. Adicã, parcã se
vrea creºterea infectãrilor, dacã au
fost ridicate restricþiile, în contextul
în care a apãrut ºi la noi în þarã
tulpina Omicron. Cine va rãspunde
pentru decesele de dupã relaxarea
restricþiilor ºi dacã numãrul de cazuri
de coronavirus va fi unul exploziv?
Alexandru Rafila, pentru cã Arafat nu
a rãspuns ºi nu va rãspunde pentru
nimic în þara aceasta.
   Este o mascaradã pentru care nu
rãspunde nimeni de doi ani de zile.
La fel ºi cu vaccinarea. A mers
foarte prost ºi nu se ºtie dacã s-a
trecut de 50%. Nu a rãspuns
nimeni pentru parcursul prost al
campaniei de vaccinare. Nici mãcar
o demisie micã, o tãiere din leafã pe
15 zile sau aºa ceva. În continuare
lumea nu se prezintã la centrele de
vaccinare ºi lucrurile merg mai
departe în felul acesta. Dacã nu este
vreo crizã politicã majorã, ºeful
statului pleacã la plimbare sau
dispare cu totul din spaþiul public.
Este plecat cel mai probabil în
vacanþã la schi, dat fiind faptul cã
cu golful este mai greu iarna pe
zãpadã sau pe noroi.
   ªeful statului o pregãti discursul

de Anul Nou în care va vorbi din nou
despre faptul cã am învins iar
pandemia, dar cã prima datã nu
am înþeles noi. Era vorba de
pandemia pe valuri. Adicã am
învins pandemia din valul 3. Am
pierdut în primele douã, am câºtigat
în 3 ºi am pierdut iar în valul al
patrulea. Urmeazã valul al 5-lea ºi
premisele sunt pentru un nou
eºec, dat fiind faptul cã s-a dat liber
la petreceri ºi la malluri. De
vaccinare nu a mai auzit nimeni
ceva plauzibil pe la tv. Adicã au fost
epuizate toate resursele de
convingere a populaþiei sau cel
puþin aºa se deduce din lipsa de
reacþie a autoritãþilor sau a celor
care coordoneazã campania de
vaccinare. Nu se mai pozeazã
nimeni cu acul în umãr la ore de
maximã audienþã. Implicarea
Bisericii este aproape nulã. În Israel
cultele au ajutat mult campania de
vaccinare. La noi, Biserica prin unii
reprezentanþi au torpilat campania de
vaccinare. Cei care au fãcut asta ar
trebui sã fie puºi sã achite impozite
de anul viitor. Sigur cã interesul unui

popã este sã organizeze cât mai
multe înmormântãri pentru cã asta
este meseria sa, de a încasa de pe
urma celor rãmaºi în viaþã. Pânã ºi
Marele Alb a þinut secret faptul cã s-
a vaccinat pentru cã ºi-o fi fãcut
omul câteva calcule ºi probabil cã
oile ortodoxe sunt înclinate mai mult
înspre conspiraþii decât spre ºtiinþã.
Adicã, în orice condiþii Biserica
câºtigã: ºi de pe urma celor morþi ºi
de pe urma celor vii. Adevãrate
afaceri imobilare, fãrã de taxe.
Adicã profituri senzaþionale fãrã sã
dea cuiva socotealã de ceva. A fost
un boss de la Bisericã trecut pe la
DNA, dar a fost vorba de fonduri
europene, cã altfel nu s-ar fi atins
nimeni de el.
   Ce sã mai spui de testarea elevilor
ºi de testele cumpãrate engross?
O mizerie inacceptabilã, mai ales
cã nu ºtie nimeni ce teste se fac ºi
care nu se fac. O sã mai moarã
câteva mii de români în pandemie
dacã nu ne trezim. Sau parcã aºa se
cheamã ºi imnul naþional. Ceva cu
deºteptarea din prostie.
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Instalarea
unui nou „ADN” planetar de controlare ºi
supunere a omenirii se realizeazã prin
rãspîndirea panicii majore, prin
dezinformare cu privire la aºa-zisele
pandemii, ele fiind produsul industriei
farmaceutice a ororilor, interesatã sã
stoarcã fonduri uriaºe, sã supunã
omenirea care se înmulþeºte galopant.
Conform Der Spiegel, Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii a modificat definiþia
pandemiei pentru a acomoda noile gripe.
Un nebun celebru spunea cã rãzboiul este
necesar, la fel ºi calamitãþile naturale, altfel
omenirea ar scufunda planeta în Univers.
În niciunul dintre scenariile derulate de
cîþiva ani nu s-a certificat existenþa unui
virus periculos, care ar fi putut provoca
moarte colectivã la nivel global. Au existat
de-a lungul vremii decese cauzate de
virusuri obiºnuite ale gripelor sezoniere,
dar întotdeauna în rîndul celor care aveau
alte complicaþii patologice. Campania de
impunere a vaccinãrilor este susþinutã de
oficiali ai sãnãtãþii din mai multe state, nimic
mai ruºinos pentru jurãtorii lui Hippocrate,
care ºtiu cã orice vaccin trebuie aplicat în
urma unor studii ºi experimente pe o
întindere de minim zece ani. Ca prime
mãsuri de aºa-zisã siguranþã, s-a trecut la
vaccinarea colectivitãþilor de copii
instituþionalizaþi ºi a bãtrînilor din aziluri,
ceea ce constituie un abuz asupra acestor
categorii fãrã posibilitate de apãrare
împotriva agresiunilor.
   Vaccinurile n-au fost testate suficient, s-
a trecut la implementarea rapidã, într-un
timp scurt, iar siguranþa proclamatã de

Cînd ºtiinþa este pusã în slujba rãului
producãtori este o falsã iluzie cu grave
consecinþe asupra sãnãtãþii. Televiziunile ºi
ziarele trãiesc din banii agenþiilor de
publicitate, în speþã, publicitate masivã unor
medicamente scoase pe bandã rulantã de
companii producãtoare de virusuri ºi de
anitivirusuri la comandã. Citiþi site-ul
naturalnew.com ºi veþi afla mai multe
despre vaccinurile care nu contribuie la
menþinerea sãnãtãþii, ci la rotunjirea ºi
umflarea fondurilor companiilor
farmaceutice producãtoare. Desigur,
indicaþia spãlatului pe mîini de cîteva ori
pe zi este sãnãtoasã ºi trebuie invitat ºi
guvernul mondial sã se spele pe cap cu
toatã mascarada rãspînditã pe glob, cu
toate ororile ieºite la ivealã.
   Nu am intenþia sã schiþez o imagine
dezolantã a lumii, ci sã trag un semnal de
alarmã prin vocea filosofului român
Constantin Noica, care afirma cã
„descoperirile ºtiinþei devin distrugãtoare
dacã sînt puse în slujba rãului, a
conspiraþiei împotriva umanitãþii”.
Guvernul mondial ºi-a arogat dictatura
asupra destinului omenirii ºi mã întreb,
cum pe bunã dreptate se întreba în interviul
pe care mi l-a acordat pentru Agero,
istoricul Ion Mãldãrescu: „Oare ne gãsim
aproape de pragul în care, asemenea altor
civilizaþii dispãrute, omenirea a atins
momentul autodistrugerii prin ºtiinþã?”.
Acesta era semnalul de alarmã pe care îl
trãgeam în urmã cu 12 ani, cînd strãmoºii
Covidului - aviara, porcina, mexicana,
AH1N1 - jucau ºotron cu mintea ºi cu viaþa
noastrã!

 Urmare din pag. 8

În ultimele trei luni, stabilitatea euro este o constantã a
pieþei valutare. Cursul nu a trecut de 4,95 lei, însã deficitul
balanþei comerciale s-a adâncit la 19,209 miliarde euro în
primele zece luni, mai mult cu 4,349 miliarde euro cu perioada
similarã din 2020.

Media monedei unice s-a miºcat în perioada analizatã între
4,9488 ºi 4,9492 lei, cea de miercurea aceasta fiind stabilitã
la 4,9489 lei, cotaþiile fluctuând între 4,947 ºi 4,952 lei.

Perspectivele leului rãmân negative, din cauza încetinirii
economiei, a creºterii inflaþiei dar ºi a adâncirii deficitului de
cont ºi a balenþei comerciale. Analiºtii estimeazã pentru finalul
anului viitor un curs al euro de 5,08 - 5,1 lei, evoluþie care va fi
legatã de modul în care vor fi cheltuiþi banii primiþi prin PNRR.

Dobânzile interbancare se menþin la valori apropiate de cele
din martie trecut, efect al staþionãrii inflaþiei la aproape 8%,
ceea ce va obliga BNR sã majoreze rata sa cheie.

La jumãtatea acestei sãptãmâni, indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor
în lei contractate înainte de mai 2019, a stagnat la 2,75%. În
schimb, indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a urcat de la 2,95 la 2,965% iar indicele
ROBOR la 12 luni, care reprezintã rata dobânzii plãtitã la creditele
în lei atrase nivel interbancar, a crescut de la 3,05 la 3,06%.

Investitorii din pieþele externe privesc tot mai insistent cãtre
întâlnirile de politicã monetarã ale marilor bãnci centrale. Prima
decizie era aºteptatã miercuri din partea Rezervei Federale,
urmând ca joi sã fie anunþate hotãrârile BCE ºi ale Bãncii Angliei.

Euro a fluctuat între 1,1254 ºi 1,1347 dolari. La finalul
intervalului cotaþiile erau de 1,1254 - 1,1279 dolari. În piaþa
localã cursul monedei americane a fluctuat între 4,3734 ºi
4,3937 lei, maximul fiind stabilit miercurea aceasta.

Volatilitatea a fost provocatã de creºterea inflaþiei din SUA în
noiembrie la 6,8%, cel mai ridicat nivel din ultimii 39 de ani.
Majorarea preþurilor este pusã pe seama pandemiei, a creºterii
cererii de consum, stimulatã de „banii gratuiþi” oferiþi de
Administraþia americanã, peste care s-au suprapus blocajele
din reþelele de aprovizionare la nivelul economiei mondiale.

Moneda elveþianã a fluctuat în culoarul 1,039 - 1,045 franci/
euro iar media ei s-a miºcat între 4,7448 ºi 4,7572 lei, cea de
la finalul intervalului fiind stabilitã la 4,7510 lei.

Decizia autoritãþilor britanice de a ridica restricþiile celor care
sosesc din 11 state africane ºi accelerarea campaniei de vaccinare
cu o a treia dozã de vaccin împotriva Covid-19 au asigurat
aprecierea lirei sterline aproape de pragul de 1,18 euro, astfel cã
media ei a sãrit la sfârºitul perioadei de la 5,7892 la 5,8239 lei.

Preþul gramului de aur a scãzut la sfârºitul perioadei de la
251,0014 la 249,7379 lei, efect al reducerii cererii de metal
galben, ceea ce a provocat deprecierea unciei pe pieþele
specializate la 1.768 - 1.771 dolari.

Inflaþia, perspectivele înãspririi politicii monetare a Rezervei
Federale ºi aprecierea monedei americane au provocat
deprecierea criptomonedelor.

La sfârºitul perioadei, bitcoin se tranzacþiona în culoarul
47.800 - 48.800 dolari, aproape de minimul ultimelor trei
luni de circa 45.800 dolari, atins luni searã. Tot miercuri,
ether fluctua între 3.810 ºi 3.900 dolari.

Analiza cuprinde perioada 8 - 15 decembrie.

Dobânzile au o singurã direcþie: în sus

 Radu Georgescu
Maria Diana Popescu, Art-emis

www.art-emis.ro/editoriale

Deºi prin natura meseriei
pompierii ajutã persoanele
aflate la nevoie, aceºtia au ales
sã le fie alãturi ºi oamenilor
aflaþi în suferinþã.
   Cãlãuziþi de harul
Sãrbãtorilor de Iarnã, pompierii
mehedinþeni au desfãºurat o
acþiune de donare de sânge
    Prin gestul lor, cu sprijinul
Centrului de Transfuzie
Sanguinã Mehedinþi, salvatorii  îºi doresc
sã aducã zâmbetul pe chipul acelor
persoane pentru care bucuria Sãrbãtorilor
de Iarnã este umbritã de neputinþã ºi
suferinþã, oferindu-le speranþã ºi tãrie
pentru a învinge în aceastã luptã, din care
trebuie sã iasã mai puternici.

Pompierii mehedinþeni dãruiesc

   Facem apel la semenii noºtri sã se
prezinte la Centrele de Transfuzie
Sanguinã pentru a ajuta în aceastã
perioadã, dãruind cel mai preþios dar
“VIAÞA”, þinând astfel aprinsã flacãra
speranþei, bunãtãþii ºi generozitãþii.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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În continuarea consultãrilor cu mediul de afaceri,
ministrul Antreprenoriatului ºi Turismului, Constantin-
Daniel Cadariu, a acceptat invitaþia la dialog a
reprezentanþilor Federaþiei Industriei Hoteliere din România
(FIHR). În cadrul întâlnirii cu proprietarii de hoteluri, care
a avut  loc luni , 13 decembrie a.c.,  la Hotelul
Intercontinental, a fost realizatã o radiografie a ultimului
an ºi au fost stabilite prioritãþile pentru 2022.
   „Mulþi miniºtri au stat în faþa industriei ºi au promis. Însã,
de aceastã datã, nevoile sunt ascultate cu adevãrat ºi mai
mult decât atât, sunt înþelese. Din acest motiv, vreau sã
stabilim obiective realizabile, care sã poatã fi concretizate
în cel mai scurt timp cu putinþã. Aºa cum aþi vãzut, chiar
dupã prima întâlnire cu industria, proiectul de act normativ
care prevede reluarea acordãrii voucherelor de vacanþã a
fost imediat pus pe circuitul de avizare ºi sper ca sãptãmâna
aceasta sã fie adoptat. A fost un deziderat asupra cãruia am
convenit împreunã ºi, totodatã, o primã acþiune pe care o
puteþi lua ca exemplu pentru modul în care vreau sã se
desfãºoare lucrurile”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu.
   În perspectiva anului viitor, dialogul a vizat actualizarea
cadrului legal ºi adoptarea unor norme pentru a facilita
înfiinþarea Organizaþiilor de Management al Destinaþiilor
(OMD), aºa cum este prevãzut în Planul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã (PNRR), dar ºi problematica forþei
de muncã calificate din aceastã industrie.
   „Este o realitate cã industria ospitalitãþii se confruntã cu o
lipsã acutã de personal calificat, iar pandemia a agravat ºi
mai mult situaþia. Aceastã forþã de muncã trebuie recuperatã
ºi, pentru cã România are resursele umane necesare, trebuie
sã  înceapã programe de profesionalizare. Prin urmare, o
soluþie viabilã, care trebuie aprofundatã, este învãþãmântul
dual. Avem nevoie de o implicare la fel de activã din partea
tuturor actanþilor economici din HoReCa, pentru a stabili
modul în care acest obiectiv poate fi îndeplinit”, a mai
precizat Constantin-Daniel Cadariu.
   În încheiere, ministrul a anunþat cã va continua seria de
întâlniri cu reprezentanþii mediului privat din Bucureºti ºi,
mai mult decât atât, va extinde programul de consultãri la
nivel regional, în urmãtoarele douã luni, pentru a putea
identifica ºi acele deficienþe care afecteazã activitatea
industriei ospitalitãþii de pe plan local.

 Biroul de presã

Constantin-Daniel Cadariu:
„O soluþie viabilã pentru lipsa forþei de

muncã calificate din HoReCa este
învãþãmântul dual”„Mi-e tot mai greu în þara mea”.

Scriam aceste versuri cu câteva luni în
urmã. Au trecut 6 luni ºi totul se degradeazã
în ritm alert. Ieºim din valul 4, ca sã intrãm
în valul 5. Nu mai sunt suficiente 2 doze.
Trecem (pentru o 100 de lei sau pentru o
zi liberã) la doza 3, apoi la doza 4, apoi...
   Democraþia noastrã originalã pãºeºte
televizat de la putere/opoziþie, la rotirea
cadrelor. Vom ajunge la rotiri anuale,
semestriale, lunare... De ce sã nu trecem
deja la munca în ture: 8 cu 24, sau 12 cu
48. Am putea sã transformãm mandatul,
în contract individual de muncã... Poate cã
ar fi mai bine! Mai verificã, din când în
când, Inspectoratul pentru Muncã. Noi,
românii, dar am uitat sã-i verificãm pe cei
pe care i-am mandatat. ªi s-a înmulþit, în
progresie aritmeticã, numãrul celor
lucreazã “la negru”.
   Eu (Îþi mulþumesc Doamne!) am trãit o
viaþã. Pe celelalte le-am pus în mâna
Domnului meu. Am învãþat o meserie, ºi
am încercat sã o fac onest ºi cu
rãspundere. Am avut ºi erori, cedând
uneori în beneficiul celor care m-au numit,
cu interes, prieten.
   Am fãcut ºi politicã, atât cât m-am
priceput, atât cât am putut. Am început
târziu, iar în ultimele ore ale partidului
meu nu m-am implicat suficient. Dar,
aceasta, este altã poveste. Am rãmas însã,
în sufletul meu, þãrãnist, ºi aºa voi pleca.
Cu mândria înaintaºilor mei, Maniu,
Mihalache, Raþiu ºi Coposu. Cu mândria
faptelor lor dedicate poporului rãmân ºi
cu iertarea greºelilor noastre individuale.
Cu mândria voievozilor mei, iubitori de
neam, ºi a regilor mei, iubitori de þarã. La
Sfânta Liturghie mã închin adânc în faþa
Domnului meu ºi în faþa eroilor care s-au
jertfit pentru viitorul copiilor lor.
   Am o familie pe care o iubesc, am
construit o casã, am sãdit pomi în grãdinã,
m-am bucurat ºi mã bucur de prietenia
unor dragi ai mei, am reuºit sã pãtrund în
intimitatea unor trãitori care mi-au explicat
altfel viaþa, altfel decât cea vârâtã în
manualele ºcolare.
   La 70 de ani, sunt liniºtit. Pot adormi
firesc, liniºtit, împãcat ºi încrezãtor,
conºtient cã adormirea nu este în zadar, ci
spre o judecatã dreaptã.
   Singura frãmântare care mã mai apasã
nu este sufletul meu, ci sufletul copiilor
mei, sufletul copiilor noºtri.

SÃ NU ÎNCÃRCÃM SUFLETELE COPIILOR NOªTRI
CU LUCRURI INUTILE ªI NICI UMERII URMAªILOR

NOªTRI CU GREUTÃÞI IMPOSIBIL DE URNIT
   Nu îi mai închinãm Sfântului Duh când îi
culcãm, seara, pe pernã, ºi nu le mai
transmitem conexiunea ancestralã: “Eu sunt
mic, Tu Fã-mã mare, Eu sunt slab, Tu Fã-
mã tare”. Când cresc, cedãm formarea lor
ºcolii (cea mai rãmas din aceasta), societãþii
(sfârtecatã, îndoctrinatã ºi debusolatã), ºi
instituþiilor publice (dezorientate,
discreditate ºi tot mai punitive).
   Am înlocuit chemarea sufletului (respect,
sprijin, iubire), cu chemarea banului
(funcþii, beneficii materiale, putere). Noi, am
devenit ocupaþi. Ocupaþi cu agoniseala,
ocupaþi cu luptele politice, ocupaþi cu
discriminarea celui de lângã noi, devenit
brusc, rãuvoitor, prost, incult, nevaccinat,
deºi, pânã mai ieri, ne era prieten,
comesean, colocatar.
   ªi chiar dacã reuºim sã dãm la o parte pe
cineva cumpãrându-i funcþia, sã ne mândrim
cu douã - trei maºini la scarã, cu case la
munte ºi la mare, uitãm cã înlesnim, prin
acestea, ca alþii ca noi, pe funcþii mai înalte,
sã poatã prãdui þara. ªi pentru cã dureazã
prea mult sã facã lichiditãþi (guvernele se
schimbã tot mai des) au ales sã o îndatoreze,
împrumutând ºi prãduind miliarde de euro.
   ªi pentru cã nici împrumuturile acestea nu
le mai ajung, ne-au creat ºi un Plan de rezilenþã,
încorsetându-ne în clauze contractuale scrise
în genunchi ºi cu mâna întinsã, ºi trecând alte
miliarde de euro în sarcina copiilor noºtri. ªi
pentru ca nici noi, dar mai ales copii noºtrii,
sã nu putem miºca în front, ne pun efectiv
pumnul în gurã (carantinã, certificate verzi,
ameninþãri cu arma).
   Sã nu uitãm: legea poliþiei militare merge
pe repede-înainte, o lege care va pune civilii
la cheremul unei armate înarmate cu
muniþie de rãzboi. O armatã cu peste 1.700
de generali (fãrã a numãra chestorii din
Poliþie, tot generali de fapt sau pe cei de la
SRI), o armatã penibilizatã militar ºi
operaþional dar, iatã, cu un rol
nou, de Poli þ ie mil i tarã
îndreptatã asupra propriilor
cetãþeni.
   Mare grijã, dragilor, ce punem
pe sufletul ºi pe umerii copiilor
noºtri. Sã nu uitãm cã aceastã
þarã nu mai este a noastrã, ci a
copiilor noºtri, a urmaºilor
noºtri. Ce le lãsãm moºtenire?.
Se va mai închina, oare, cineva,
pentru noi, la Sfânta Liturghie?.

Alexandru Enache
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   Inspectoratul Teritorial de Muncã Mehedinþi desfãºoarã, sub
îndrumarea Inspecþiei Muncii, acþiunea de informare: „VIITORUL
TÃU ÎNCEPE AZI. MERIÞI CA MUNCA TA SÃ FIE RECUNOSCUTÃ”.
   Prin aceastã acþiune de informare, se urmãreºte creºterea
gradului de conºtientizare a lucrãtorilor cu privire la consecinþele
sociale ºi economice negative pe care le produc atât munca
nedeclaratã, cunoscutã sub denumirea de muncã „la negru”, cât
ºi munca subdeclaratã, denumitã munca „la gri”, respectiv:
- persoana care presteazã muncã nedeclaratã este lipsitã de
protecþie socialã (lipsa drepturilor conferite de un contract de
muncã, cum ar fi cele la concediu remunerat ºi la concediu
medical; lipsa dreptului la pensie ºi la indemnizaþie de ºomaj);
- nu beneficiazã de vechime în muncã ºi în specialitate, deci
nici de sporuri salariale determinate de vechime;
- nu beneficiazã de indemnizaþie de ºomaj ºi indemnizaþie de sprijin;
- nu va beneficia de asistenþã medicalã gratuitã, medicamentaþie
gratuitã sau compensatã;
- nu primeºte tichete de masã, nu poate contracta un credit;
- nu primeºte diurnã pentru deplasare ºi detaºare ºi
indemnizaþia de transport ºi de transfer;
- nu este asigurat pentru riscuri previzibile ºi imprevizibile cum sunt:
invaliditatea, accidentele de toate felurile, bolile, maternitatea, decesul;
- persoana care presteazã muncã fãrã forme legale de angajare,
nu are siguranþa plãþii muncii prestate, plata fãcându-se în
funcþie de bunãvoinþa angajatorului;
- angajatorul este lipsit de posibilitatea legalã de a responsabiliza
lucrãtorul pentru eventualele prejudicii produse de cãtre acesta;
- fondurile sociale ºi bugetul de stat sunt pãgubite prin
sustragerea de la plata impozitelor ºi a contribuþiilor sociale;
- genereazã concurenþa neloialã care afecteazã economia naþionalã.
   Scopul principal al demersului iniþiat de Inspecþia Muncii îl
constitue informarea lucrãtorilor cu privire la drepturile ºi
obligaþiile pe care aceºtia le au în raport cu angajatorii ºi cu
privire la riscurile la care se expun atunci când acceptã sã
munceascã „la negru” sau „la gri”.
   În acest context, pentru o diseminare eficientã a informaþiilor de
interes public, inspectorii de muncã de la Compartimentul Control
Relaþii de Muncã ºi Compartimentul Control Muncã Nedeclaratã
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã Mehedinþi au demarat
acþiunea de distribuire a pliantelor ºi de informare a persoanelor în
locuri consacrate ca având afluenþã de persoane: pieþe, primãrii,
staþii de transport în comun, autogarã, garã, precum ºi cu ocazia
controalelor efectuate la angajatori.
   De asemenea, acestea sunt afiºate la sediul instituþiei ºi pot
fi consultate pe pagina de internet www.itmmehedinti.ro.
   Inspectoratul Teritorial de Muncã Mehedinþi atrage în continuare
atenþia angajatorilor ca, în conformitate cu prevederile Legii 53/
2003, Codul Muncii, primirea la muncã a unuia sau a mai multor
salariaþi cu depãºirea duratei timpului de muncã stabilitã în cadrul
contractelor individuale de muncã cu timp parþial, se sancþioneazã
cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoanã
astfel identificatã, precum ºi primirea la muncã a uneia sau a mai
multor persoane fãrã încheierea unui contract de muncã în formã
scrisã, în ziua anterioarã începerii activitãþii se sancþioneazã cu
amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoanã astfel identificatã.

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

Sãrbãtorim Naºterea Domnului Iisus
Hristos, sãrbãtoare numitã în popor
Crãciunul. Suntem fascinaþi de
frumuseþea colindelor, de datinele ºi
obiceiurile care sunt legate de aceastã
mare sãrbãtoare. Participãm sau nu la
slujbele care se oficiazã, primim sau nu
pe preotul ce vine cu icoana la casele
noastre. Suntem însã foarte preocupaþi
de tãierea porcului, de “pomana”
porcului, de pregãtirea a numeroase
feluri de mâncare, procurãm bãuturi cât
mai diverse ºi cât mai excitante.
În cântãrile ºi rugãciunile din slujbele
de la Naºterea Domnului, în predici ºi
pastorale se vorbeºte mai cu seamã
despre Iisus Hristos ca Mântuitor al
lumii, ca Mesia cel promis de
Dumnezeu, despre împãcarea lui
Dumnezeu cu neamul omenesc. În
colindele româneºti este abordatã o temã
foarte sensibilã, aceea a stãrii sufleteºti
a Sfintei Fecioare Maria. Câþi dintre noi
am încercat sã descifrãm în paginile
Sfintelor Evanghelii ce se petrecea în
sufletul acelei tinere fete, care colinda
pe strãzile Betleemului ca sã-ºi gãseascã
un loc potrivit ca sã nascã. Starea de
tensiune, de teamã de necunoscut, o
urmãrise de aproape nouã luni. Acum
era în faza finalã, aproape epuizatã
sufleteºte ºi trupeºte. Dar sã urmãrim
filmul evenimentelor:
   Nu trecuse mult de când Ioachim ºi
Ana, pãrinþii Sfintei Fecioare, muriserã.
Durere dublã pentru unica fiicã:
pierderea pãrinþilor, teama de viitor. O
ia în grijã ruda cea mai apropiatã, fratele
tatãlui sãu, bãtrânul Iosif. Nu este
tinerelul acela care plesneºte de tinereþe
ºi frumuseþe, pe care-l gãsim în acele
tablouri ce se vor icoane, venite din Apus
de la diferiþi duºmani ai adevãrului
biblic. Viitorul îi rãmânea tot neclar.
   Sfânta Fecioarã Maria este vestitã de
Arhanghelul Gavriil cã va naºte un fiu.
Nu este chiar aºa simplu pentru o fatã
ca sã accepte o asemenea veste. Ea
exclamã surprinsã: “Cum îmi va fi mie

„Viitorul tãu începe azi. Meriþi ca
munca ta sã fie recunoscutã”

Spaimele Mariei
aceasta de vreme ce nu ºtiu de bãrbat!”
I se explicã ºi primeºte sarcina aceasta
cu ascultare ºi supunere: “Fie mie dupã
cuvântul tãu!” Arhanghelul dispare, dar
temerile nu. Simte nevoia ca sã se
sfãtuiascã cu cineva. Nu avea curajul sã-
i spunã lui Iosif ceea ce i se întâmplase.
Era diferenþã mare de vârstã, de sex, lipsã
de încredere. ªi, totuºi, simte nevoia sã
vorbeascã cu cineva ºi sã-i cearã sfatul.
Pleacã într-un sat în munþi, unde avea
niºte rude, pe preotul Zaharia ºi pe soþia
acestuia, Elisabeta. Înainte de a spune
ea secretul care o frãmânta, mãtuºa
Elisabeta are o descoperire cu privire la
minunea ce se petrecuse cu nepoata ºi
o ajutã sã-ºi deschidã inima. Un
moment de bucurie trãieºte Sfânta
Fecioarã, când vede cã cineva o înþelege
ºi o laudã pentru cã era aleasa lui
Dumnezeu. Era primul om care afla
adevãrul ºi nu o condamna. Conform
legii mozaice, o fatã care rãmânea
gravidã, cum ºi o femeie care era
descoperitã cã are relaþii cu bãrbaþi din
afara cãsãtoriei erau ucise cu pietre
lângã zidul cetãþii. Evreii erau neiertãtori
în aceastã privinþã. Sfânta Fecioarã nu
putea sã spunã public cã “Cel zãmislit
într-însa este de la Duhul Sfânt!” Situaþia
i s-ar fi agravat, fiindcã pe lângã acuzaþia
de necinste intervenea ºi alta mai gravã:
blasfemia. Rãmâne la rudele sale
Zaharia ºi Elisabeta trei luni. Este semn
cã se temea sã se întoarcã acasã. În sat
nu o cunoºtea nimeni, acasã o
cunoºteau toþi. Îi era teamã ºi de reacþia
lui Iosif. Nimeni nu ar fi crezut adevãrul
ei. Era vârsta la care fetele viseazã la
viitorii soþi ºi folclorul popoarelor ºi
literatura este plinã de cazuri când fetele
sunt vizitate în vis de “zburãtori”. La noi,
Ion Heliade Rãdulescu are o poezie
intitulatã chiar Zburãtorul, iar Luceafãrul
lui Eminescu este de referinþã în acest
sens. Aºa ar fi socotit oamenii vremii ºi
despre Sfânta Fecioarã.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

A fost dezamãgit mult prea des de tot
ceea ce s-a întâmplat în România dupã
1990. A fost un prieten dedicat. Un om
deschis dialogului care nu cred cã a
urât pe cineva vreodatã, deºi ar fi avut
ceva motive. Dar în acelaºi timp
intransigent,  nu i-au plãcut

Încã UN MARE OM ne-a pãrãsit
 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

compromisurile. ªi ºi-a dorit mereu þara
departe de bolºevici ºi comuniºti. A
iubit mereu viaþa ºi s-a luptat pentru
ea pânã la sfârºit. Nu a iubit în schimb
niciodatã onorurile, mãrirea. A fost de
o modestie extraordinarã.
Dumnezeu sã aibã grijã de sufletul sãu!
                                 Ileana Mateescu

 urmare din pagina 4
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Zodia Berbec
Chestiunile financiare îþi deschid sãptãmâna.

S-ar putea sã primeºti cadouri, recompense
mãrunte, dar suficiente cât sã te bucure. Energia
vitalã va fi la cote scãzute, aºa încât dozeazã-þi
eforturile ºi odihneºte-te mai mult. Zilele de 17
ºi de 18 decembrie te-ar putea pune pe drumuri.
Este vorba de mici cãlãtori i  sau excursi i .
Întâlnirile ºi dialogurile cu neamurile ºi cu
prietenii  apropiaþ i  pot f i  frecvente.  Existã
nemulþumiri în acest segment de viaþã, iar
discordia pândeºte din umbrã. La f inalul
sãptãmânii ,  f i i  alãturi  de famil ie ºi  de
problemele ei.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

La începutul sãptãmânii eºti plin de energie,
iar dorinþa de a te implica în tot ºi toate este la
cote mari. Bine ar fi sã-þi canalizezi eforturile
doar cãtre treburile tale, pentru cã ceilalþi s-ar
putea sã fie deranjaþ i de elanul tãu. Sunt
momente bune pentru vizite la saloanele de
întreþinere corporalã sau pentru înoirea
garderobei. Pe 17 ºi pe 18 decembrie sunt
momente bune pentru cumpãrãturile zilnice. S-
ar putea sã primeºti cadouri, recompense sau
veºti legate de modificarea condiþiilor de la locul
de muncã. Weekend-ul propune dialoguri ºi
plimbãri lungi,  alãturi de persoanele din
anturajul apropiat.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti destul de
retras. Dorinþa de interiorizare va fi la cote înalte
ºi bine ar fi sã îi dai curs. Sunt posibile insomnii,
senzaþii neliniºtitoare, dar ºi aflarea unor lucruri
importante legate de oamenii ºi evenimentele
din viaþa ta. În zilele de 17 ºi de 18 decembrie
te vei simþi mai bine, iar pofta de viaþã îi va
molipsi ºi pe cei din jurul tãu. Totuºi, fii prudent,
deoarece tendinþa de a fi prea combativ sau de
a-þi exagera talentele îþi poate crea neplãceri.
La finalul sãptãmânii se întrezãresc chestiuni
bãneºti. Poþi primi cadouri, recompense sau veºti
legate de condiþiile de muncã de la un serviciu.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

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

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

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

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

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

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Chestiunile financiare sunt subiectul
principal al debutului sãptãmânii. Sunt
momente bune pentru achitarea facturilor,
taxelor, impozitelor sau datoriilor de orice fel.
Beneficiezi de multã energie astralã, dar atenþie
la gândire ºi comunicare. Evitã semnarea actelor
importante, deciziile majore sau promisiunile
fãrã acoperire. Rãzgândirile pot fi frecvente.
Zilele de 18 ºi 19 decembrie îþi aduc veºti legate
de strãinãtate. Unele relaþii cu persoane aflate
dincolo de graniþele þãrii se pot rupe definitiv.
Pentru sfârºitul sãptãmânii se întrezãreºte forfotã
în domeniul socio-profesional.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile parteneriale ºi colaborãrile te vor
preocupa încã de la începutul sãptãmânii. Sunt
zile bune pentru discuþii ºi reconfigurãri de poziþie
în cadrul activitãþilor comune cu ceilalþi. Se pot
ivi neînþelegeri sau dialoguri contradictorii, astfel
cã prudenþa ºi discernãmântul sunt binevenite.
Pe de altã parte, fii atent la partenerul de viaþã,
care îþi poate reproºa faptul cã îþi petreci timpul
mai mult cu prietenii. Conflictele de la serviciu
sunt în toi, în special cele ascunse de ochii
tãi . La sfârºi tul  sãptãmânii  se întrezãresc
aspecte legate de studiile pe termen lung ºi de
relaþii cu strãinãtatea. Bucurã-þi sufletul cu
plimbãri în aer liber.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

   Activitãþile profesionale sau cele de rutinã
gospodãreºti îþi vor ocupa primele zile ale
sãptãmânii. Existã nemulþumiri în acest sens,
pentru cã eºti nevoit sã faci totul de unul singur,
dar priveºte partea frumoasã a lucrurilor.
Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã se vor evidenþia
afecþiunile vechi, însã ºi unele noi. Recomandabil
este sã eviþi, pe cât posibil, consultaþiile, analizele
medicale ºi intervenþiile chirurgicale în intervalul
16 - 17 decembrie. Spre finalul sãptãmânii poþi
primi cadouri deosebite, veºti despre moºteniri sau
bani de la autori necunoscuþi. Însã, uneori nu e
ceea ce pare.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Veselia ºi cheful de distracþii de care dai
dovadã te va face remarcat în anturaj încã din
primele zile ale sãptãmânii. Creativitatea este la
cote înalte ºi bine ar fi sã-i laºi ºi pe ceilalþi sã
se bucure de creaþiile sau ideile tale. Relaþiile
sentimentale sunt umbrite ºi foarte uºor se pot
isca neînþelegeri. Încearcã sã asculþi doleanþele
celor dragi ºi fii mai deschis la nevoile lor. Pe
18 ºi pe 19 decembrie se întrezãresc multe
treburi la serviciu, dar ºi acasã în mediul familial.
Agitaþia ºi nemulþumirea te poate obosi destul
de mult. La sfârºitul sãptãmânii, implicã-te în
activitãþi comune cu alþii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Activitãþile gospodãreºti sunt avantajate în
primele zile ale sãptãmânii. Relaþiile cu membrii
familiei sunt tensionate, dar se pot depãºi
neplãcerile cu prudenþã ºi discernãmânt. Pe 18
ºi pe 19 decembrie eºti vesel, pus pe ºotii,
dorindu-þi aventuri  ºi distracþii.  Atenþie la
relaþiile sentimentale ºi la cele cu copiii! Unele
relaþii se pot rupe definitiv. Tempereazã-þi
extravaganþele în materie de amor ºi petreceri.
Bine ar fi sã-þi orientezi energia ºi eforturile cãtre
prieteni ºi protectori. Aceºtia existã în jurul tãu,
vor sã te ajute cu sfaturi ºi soluþii de viaþã
extraordinare, însã tu te faci cã nu-i observi. În
weekend, odihneºte-te mai mult.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

La începutul sãptãmânii se pare cã vei fi mai
mult pe drumuri. Întâlnirile ºi dialogurile cu
neamurile ºi cu prietenii apropiaþi vor fi
frecvente ºi de folos. S-ar putea ivi neînþelegeri
în discuþii, dar se vor aplana foarte bine pentru
toatã lumea. Pe de altã parte, va fi nevoie sã-þi
îndrepþi atenþia ºi spre treburile gospodãreºti
pe 18 ºi pe 19 decembrie. Verificã sursele de
aer ºi de foc din spaþiul locativ. Membrii familiei
te pot provoca la discuþii pe seama colaborãrilor
în care eºti implicat sau plãnuieºti sã te implici.
Rãbdare ºi prudenþã! Sfârºitul sãptãmânii aduce
distracþii ºi aventuri alãturi de cei dragi.

( 16 - 22 decembrie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã, Judeþul Mehedinþi

ANUNÞ:

  Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã, judeþul Mehedinþi,
organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii contractuale:
   POSTURI VACANTE: 2 (douã) posturi muncitor calificat IV- fochist/zidar
- fãrã vechime în meserie - perioadã nedeterminatã;condiþii specifice: certificat
de calificare pentru meseria de fochist - talon cu viza ISCIR, curs: zidar.
   Prezintã avantaj care au calificãri de: faianþar, tencuitor, tâmplar, dulgher,
sudor, fasonator mecanic (drujbist).
- depunerea dosarelor de înscriere: 16.12.2021 - 30.12.2021;
- proba scrisã ºi/sau proba practicã: 06.01.2022, ora 10.00;
- Interviu: 11.01.2022 ora 10.00.
   Concursul se organizeazã la sediul Spitalului Orãºenesc Baia de
Aramã, str. Iulian Predescu nr. 12, în perioadele menþionate mai sus.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Spitalului Orãºenesc Baia de
Aramã, Biroul RUNOS, telefon 0252/381594.
Manager, Dr. Puca Bogdan Marian
ªef Birou RUNOS, Ec. Dragomir Rozina

I N FO R M A R E
   Aceastã informare este efectuatã de SC Marandan Ianis SRL, cu
sediul în comuna ªiºeºti, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite
la ABA Jiu, aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului
“Exploatare agregate minerale în perimetrul Budãneºti, comuna Ilovãþ,
judeþul Mehedinþi”.

  Aceasta este o investiþie nouã.
   Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate menajere. Pe
amplasament se va instala o toaletã ecologicã.
      Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
      Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.
    Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului dupã data de 09.12.2021.
Semnãtura,

APIA efectueazã plata ajutorului de
minimis pentru sectorul apicol

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA), prin Centrele
Judeþene, informeazã cã a finalizat autorizarea la platã a ajutorului de
minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice
nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2021 asupra sectorului
apicol.
   Suma totalã autorizatã la platã este de 39.287.490 lei aferentã unui
numãr de 1.657.700 familii de albine ºi se acordã de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR), pentru
un numãr de 17.864 beneficiari care au accesat aceastã formã de ajutor
de minimis în conformitate cu prevederile Hotãrârii de Guvern nr. 1219/
2021 privind aprobarea schemei de Ajutor de minimis pentru compensarea
efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în
perioada martie - mai 2021 asupra sectorului apicol.
   Directorul APIA Mehedinþi, doamna Gherasimescu Mihaela Loredana,
comunica faptul cã, la nivelul CJ au fost depuse un numãr de 371 cereri
pentru solicitarea ajutorului de minimis, pentru care a fost autorizatã suma
de 773,591.70 lei.
   APIA mereu alãturi de fermieri!

Plãþi rentã viagerã agricolã -
Campania 2020

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã
a finalizat campania de platã a sumelor cuvenite cu titlul de rentã
viagerã agricolã aferentã anului 2020, în valoare totalã de 44.630.318,93
lei pentru un numãr de 35.201 beneficiari.
   În cazul în care sumele virate de APIA cãtre rentieri, sunt returnate în contul
agenþiei din diverse motive obiective, APIA poate relua plata acestora în termen
de 3 ani de la data limitã anualã de platã (30 noiembrie al fiecãrui an).
   Conform art. 10 alin (2) din Ordinul MADR nr. 1271/2005 cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, în cazul decesului rentierului, moºtenitorii vor
încasa renta cuvenitã rentierului, pe baza urmãtoarelor acte doveditoare:
- cerere a moºtenitorului pentru plata datoratã pânã la data decesului
rentierului agricol,
- certificatul de deces al rentierului (copie ºi original),
- carnetul de rentier în original,
- copie BI/CI al moºtenitorului/a celui care face cererea pentru plata ultimei
rente aferente rentierului decedat (copie ºi original),
- certificat de calitate de moºtenitor/certificat de legatar/certificatul de
moºtenitor (copie ºi original),
- în cazul în care sunt mai mulþi moºtenitori se depune ºi o împuternicire/
declaraþie notarialã din care sã reiasã acordul celorlalþi moºtenitori privind
solicitarea ºi încasarea rentei viagere agricole (copie ºi original).
Sumele plãtite cãtre beneficiari ºi returnate în contul APIA de cãtre bãnci
/ Poºta Românã sunt postate pe site-ul APIA (calea de acces: Mãsuri
specifice - Mãsuri de sprijin finanþate de la bugetul naþional - Renta viagerã
agricolã - Situaþia sumelor plãtite ºi returnate de bãnci/Poºta Românã).
Pentru aceste cazuri, beneficiarii/moºtenitorii de drept ai rentierilor
decedaþi, în funcþie de motivul returnãrii sumei, vor clarifica cauza
returnãrii sumei cu Centrul judeþean al APIA sau al Municipiului Bucureºti
unde s-a vizat carnetul de rentier.
   Directorul APIA Mehedinþi, doamna Gherasimescu Mihaela Loredana,
comunica faptul cã, la nivelul CJ au fost vizate un numãr de 159 de
carnete de rentã viagerã pentru care s-au plãtit 50 de euro/ha pentru
terenurile arendate, respectiv 100 de euro/ha pentru terenurile vândute.
   APIA, mereu alãturi de fermieri!

 Biroul de comunicare
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CS Recolta Dãnceu a încheiat
turul Ligii a IV-a Mehedinþi cu punctaj
maxim, dupã ce, în etapa a XI-a, s-a

În etapa a 13-
a din cadrul Seriei C
a Diviziei A la handbal
masculin, AHC
Drobeta a fost învin-
sã, în deplasare, scor
25-29, de CSU
“ C o n s t a n t i n
Brâncuºi” Târgu Jiu.
Gorjenii au condus cu
15-10 la pauzã, iar cel
mai bun marcator al
meciului a fost
Alexandru Drugã, de
la echipa-gazdã, autor a 12 goluri.
De la echipa severineanã,
principalii  marcatori au fost
Cristian Vãrzaru (8 goluri) ºi Dan

CFR’43 Turnu Severin s-a calificat în sferturile de finalã ale Cupei
României la Futsal U19, dupã ce a dispus cu scorul de 15-2 de CSJ ªtiinþa
“U” Craiova. Alex Crãiaºu (5g), ªtefan Toader (5 g), Mathias Hondorocu
(3g), Alex Moroºanu ºi Andrei Cerbu au marcat pentru echipa severineanã,
în meciul din optimi, gãzduit, marþi seara, de Sala Polivalentã din Drobeta
Turnu Severin. Alãturi de CFR’43 Turnu Severin, în sferturi mai au acces în
CFR’33 Timiºoara, ªoimii ªimand, CSM Târgu Mureº, FK Odorheiu Secuiesc,

KSE Târgu Secuiesc, Ceahlãul
Piatra Neamþ ºi CN Fãlticeni.
Cele 8 echipe calificate vor
lupta pentru trofeu la
sfârºitul lunii februarie a
anului viitor, turneul urmând
sã aibã loc, cel mai probabil,
la Odorheiu Secuiesc.

Recolta, maximã la finalul turului

Liga 4 Mehedinþi, Etapa a XI-a
Real Vânãtori - Recolta Dãnceu 0-7
Viitorul Cujmir - AS Turnu Severin 0-3
Viitorul Corcova - Inter Crãguieºti 4-2
Pandurii Cerneþi - AS Obârºia de Câmp 3-0
Viitorul Severin - AS Noapteºa 3-0
Victoria Vânju Mare - Inter Salcia 1-0
Clasament
1. Recolta Dãnceu 11   11 0   0   68-8     33
2. AS Tr.Severin 11   8    1   2     24-14  25
3. Pandurii Cerneþi 11   8 0   3   42-16  24
4. Viitorul Cujmir 11   6     0   5   36-23  18
5. Victoria Vânju Mare 11   5 3   4   22-25  18
6. Viitorul Severin 11   5 1   6   25-20  16
7. AS Obârºia de Câmp   10   5 1   4   15-15  16
8. Viitorul Corcova 11   4 2   5   21-36  14
9. Real Vânãtori 11   3 0   8   18-36  9
10. Inter Salcia 11   3 0   8   19-41  9
11. Inter Crãguieºti 11   2 0   9   17-46  6
12. AS Noapteºa 10    0    2   8   10-37  2
Etapa viitoare (martie 2022)
Victoria Vânju Mare - Recolta Dãnceu
Viitorul Cujmir - Viitorul Corcova
Real Vânãtori - Inter Crãguieºti
Viitorul Severin - Inter Salcia
Pandurii Cerneþi - AS Noapteºa
AS Turnu Severin - AS Obârºia de Câmp

impus cu scorul de 7-0 în deplasarea
de la Real Vânãtori. Oaspeþii au avut
avantaj minim la pauzã ºi s-au

descãtuºat pe finalul
jocului, când au înscris de
4 ori în ultimele 8 minute
ale timpului regulamentar.
Cãtãlin Chirfot (‘28, ‘82),
Daniel Ciobanu (‘63), Alin
Rapcea (‘68), Alexandru
Pitulicu (‘84) ºi Constantin
Negrescu (‘87, ‘90) au fost
marcatorii liderului, care,
dupã acest nou succes facil,
a intrat în pauza de iarnã cu
un avans confortabil, de 8
puncte.
   Ultima etapã a turului s-a
remarcat însã prin
incidentele de la Cujmir,
unde reprezentanþi ai
echipei-gazdã CS Viitorul
au lovit arbitrul, cât ºi 2
jucãtori ai echipei-oaspete
AS Turnu Severin.

Evenimentele reprobabile s-au
produs în minutul 49 ºi l-au avut ca
protagonist pe portarul Marian Niþã,
cel care a confundat terenul de joc
cu ringul de box.  Gest inexplicabil,
mai ales cã CS Viitorul Cujmir
conducea în acel moment cu scorul
de 2-1, prin golurile izbutite de Liviu
ªtefan (‘28) ºi Rareº Enea (‘47),

respectiv Alexandru Saizu (‘34). Lovit,
arbitrul Marian Peagu n-a mai putut
continua jocul, care a fost astfel
întrerupt. Comisia de Disciplinã din
cadrul AJF Mehedinþi a analizat
incidentele de la Cujmir ºi a decis ca
AS Turnu Severin cã câºtige partida
cu scorul de 3-0, la “masa verde”.

Calificare la pas, în sferturi

Cupa României U19, turul 2
CFR’43 Turnu Severin - CSJ ªtiinþa Craiova  15-2
West Deva - CFR’33 Timiºoara 3-7
Autobergamo Deva - ªoimii ªimian 6-9
CSM Târgu Mureº - Korondy Corund 9-5
KSE Târgu Secuiesc - Sportul Ciorãºti 10-2
Kereszthegy Remetea - Odorheiu Secuiesc 3-11
Luceafãrul Buzãu - Ceahlãul Piatra Neamþ 1-16
Olimpia Râmnicu Sãrat - CN Fãlticeni  4-6

N-au mai repetat evoluþia din jocul-tur
 Mircea  Oglindoiu

Albãstroiu (7 goluri). CSU Târgu
Jiu ºi-a luat astfel revanºa, dupã ce
pierduse partida-tur, de la malul
Dunãrii, în ultimele secunde.

   Sâmbãtã, de la ora
12:00, în Sala
Polivalentã din
Drobeta Turnu Severin,
echipa antrenatã de
Ionuþ Rouã va întâlni,
în ultima etapã din
acest an, CS
U n i v e r s i t a t e a
Craiova. Dacã doljenii
se aflã pe locul 4, cu
22 de puncte,
mehedinþenii ocupã
penultima poziþie a
clasamentului, cu
doar 7 puncte.

Divizia A, Seria C, etapa a XIII-a
CSU “C. Brâncuºi” Târgu Jiu - AHC Drobeta 29-25
CS Universitatea Craiova - CSM Oradea 33-41
CSU Politehnica Timiºoara - CSM Reºiþa 27-38
Unirea Sânnicolau Mare - SCM Politehnica Timiºoara II 37-34
Clasament
1. CSM Oradea 13   12 0   1   532-356   36
2. CSM Reºiþa 13   8 2   3   461-390   26
3. Sânnicolau Mare13   8 0   3   452-432   24
4. CSU Craiova 13   7 1   5   451-442   22
5. SCM Politehnica II13   5 4   4   440-408   19
6. CSU Târgu Jiu 13   4 0   9   377-354   12
7. AHC Drobeta 13   2 1   10 335-480   7
8. CSU Timiºoara13   2 0   11 380-466   6
Etapa viitoare
SCM Politehnica Timiºoara II - CSU Politehnica Timiºoara
AHC Drobeta - CS Universitatea Craiova
CSM Reºiþa - CSU “Constantin Brâncuºi” Târgu Jiu
CSM Oradea - CS Unirea Sânnicolau Mare
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei
cetitori de Obiectiv, sã întâmplã sã
fie reacþie ºi la ce sesizã Sucã data
trecutã, cã sã întâmplã la Strehaia.
Poliþia Românã anunþã verificãri la
Strehaia, unde s-a deschis dosar
penal la 7 luni dupã ce un agent a
fost ameninþat cu moartea. Dacã nu
sã sesiza cazul public, probabel nici
cã sã întâmpla ceva sau mai rãu.
Mai bine ºi mai târziu, decât deloc.

Da, dacã nu ºtiþi, reacþia Poliþiei
Române vine dupã ce un poliþist
din oraºul Strehaia, judeþul
Mehedinþi, care a oprit în luna mai
o petrecere ilegalã de botez ce avea
loc în pandemie la restaurantul din
marginea oraºului, unu situat pe
neºte domenii, a fost ameninþat cu
moartea de cãtre patronul
localului. Cã aºa-i la noi, aºa va fi
mereu, sã pare.

Mã nepoate, norocos nea ministru
Virgil, ca de obicei. Dupã ce cã avea
ministerul Energiei, mai luã unu,
bonus: Ministerul Cercetãrii,
Inovãrii ºi Digitalizãrii. ªi asta dupã  nea Mãrin

Sucã ºi ministru’ mehedinþean 2 în 1,
Giuca junioru’ de la offshore ºi Mehedinþiu’ investiþiilor lipsã

demisia lu nea Roman. Bine,
interimar nea Virgil, da dacã o þine
aºa sã transformã în ministru 2 în 1.
Adevãru’ ieste cã aicea chiar sã
pricepe, încã de pe vremea când dota
învãþãmântu’ mehedinþean cu
calculatoare ºi alte noutãþi.

Mã fraþilor, sã vezi ºi sã nu crezi,
da poate vã mai amintiþi de nea
Giuca, patron de societate de
construcþii, prosper om de afaceri pe
vremea lu’ nea Nãstase ºi nea
Mitrea, da sã vezi odrasla ‘mnealui
ce mai face. Rãzvan, cã aºa îl
cheamã pe al mic, e pasionat de
paraºutism ºi a fost consilierul
personal al lui nea Nicolicea. Din
septembrie anu’ ãsta, junioru’ Giuca
ajunsã la mare, la Constanþa, unde
acum este preºedinte ACROPO
(Autoritatea Competentã de
Reglementare a Operaþiunilor

Petroliere Offshore la Marea
Neagrã), cu rol de secretar de stat
prin decizia 472/15 septembrie
2021 a primului ministru Florin Cîþu,
care o înlocuia astfel din funcþie pe
Gabriela Dan, dupã doar câteva luni

de mandat, parte a campaniei de
epurare a tuturor ºefilor de instituþii
USR. Aºa cã ajunsã nea Giuca junior
ditai preºedintele pe zona
operaþiunilor petroliere offshore la
Marea Neagrã, apãrut practic de
nicãieri în Guvernul României. Se
interesarã ºi jurnaliºtii de CV-ul lu’
nea Rãzvan Giuca ºi scrisãrã cã sã
laudã cu mai multe diplome ºi
certificate care nu înseamnã nimic,
dar sunt obþinute pentru a umple un
CV, în timp ce la pasiuni a trecut

paraºutismul, scufundãrile ºi
tehnologia. În ultima sa declaraþie
de avere, din iunie 2021, Rãzvan
Giuca aratã cã deþine un teren
intravilan de 1.201 mp în Drobeta
Turnu Severin, primit ca donaþie ºi
a cumpãrat 70.000 de mp în
Devesel. Tot donaþie este ºi casa în
care locuieºte în Drobeta Turnu
Severin, o clãdire de dimensiuni
apreciabile - 882 metri pãtraþi.

Între timp, mã nepoate, fãcu ce fãcu
nea Aladdin Gigi Georgescu ºi ajunsã
iarã mare pe judeþ ºi are pe tavã
numirile de demnitate în Mehedinþi.
Asta spre înciudarea lu nea Virgil
Daniel Popescu, cãruia îi cam fuge
liberalismul de sub nas. Da, abia îl

aºteaptã nea Orban, cel care l-a fãcut
ministru. Oricum, nea Popescu nu-l
va ierta pe nea Georgescu care, mai
nou, primeºte diplome, distinctii ºi
alte mulþãmiri de pe la unii care
primesc fonduri publice. Da ºi cu
voturile liberalilor. Asta ieste, da sã
vedem ce face nea Gigi Aladdin cu...
“briciu” care l-a primit!

Cã ete, între timp, ºase judeþe
sunt inexistente pe harta
investiþiilor, printre care ºi judeþul
Mehedinþi. Pã la noi, ãl mai mare

operator economic are afaceri mai
mici decât locul zece din judeþul
vecin. Aicea e problema ºi tot de
aici vin ºi problemele...

Mã fraþilor, îmi zisã al lu Zbanghiu,
cã parte din conselerii locali vor sã
transforme Cantina Sãracilor, de
lângã Cimitirul Ortodox, în
RESTAURANT... ºi sã-l dea în
concesiune unui bãiat deºtept. Pãi
dacã nu sã mai organizeazã Zilele
Severinului, trebuie sã sã gãseascã
o distracþie ºi pentru locatarii de
lângã. Cine ºtie, poate cã o fi mai
ieftinã distracþia!?

Pãnã aflãm, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!


	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

