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“Creºterea conºtientizãrii ºi îmbunãtãþirea
metodelor de lucru ale actorilor implicaþi în

lupta împotriva fraudei cu achiziþii
intracomunitare care afecteazã bugetul UE”

Spectacol organizat de Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”, de Ziua Unirii
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Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Gorj vã invitã marþi 1 februarie 2022 la vernisarea
expoziþiei “Punte literar-artisticã Gorj-Mehedinþi”. Evenimentul
va avea loc la Sala “Clubul Artelor Open Mind” din cadrul
Palatului Culturii “Teodor Costescu” din Drobeta Turnu
Severin, începând cu ora 17.00.
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Conform datelor transmise
de staþiile hidrometrice aflate pe
teritoriul Administraþiei Bazinale de
Apã Jiu, în ultimele 24 de ore vremea
s-a menþinut rece, mai ales dimineaþa
ºi noaptea. Cerul a prezentat înnorãri,
în cursul zilei, când, izolat s-au
semnalat precipitaþii sub formã de
ninsoare, iar în timpul nopþii a fost
mai mult senin. Vântul a suflat slab
pânã la moderat.
• Temp. max. = 1.5 gr. la Tg. Jiu ºi
1.0 gr. la Bãileºti, Calafat, Bechet.
• Temp. min. = - 22.0 gr. la Iscroni
(HD) ºi - 9.0 gr. la Craiova.
   Canti tãþ i le maxime de
precipitaþii ºi grosimea maximã
a stratului de zãpadã: la S.H.
Petroºani: strat de zãpadã: 44 cm la
Peºtera Bolii; la S.G.A. Gorj: strat de
zãpadã: 62 cm la Rânca; la  S.G.A.
Mehedinþi: 2.3 l/mp la Cujmir: strat
de zãpadã: 1 cm la Corlãþel; la S.G.A.
Dolj: 1.0 l/mp la Bãileºti.

Cantitãþile de precipitaþii
înregistrate pe teritoriul judeþului
Dolj au fost: 0.1 l/mp la Afumaþi,
1.0 l/mp la Bãileºti.
- SITUAÞIA HIDROLOGICÃ în
bazinul hidrografic Jiu
  Pe râul Jiu, în ultimele 24 de ore,
nivelurile ºi debitele au fost

A.B.A Jiu: au apãrut fenomene de
iarnã pe cursurile de apã

La care dintre rãzboaie sã fim
atenþi? La cel ce se profileazã
ameninãtor ºi retrograd aproape de
graniþa de rãsãrit? La cel din interior,
unde luptãm cu ameninarea
facturilor aberante la energie? Nici
noi nu mai ºtim.

Lumea parcã s-a dat peste cap,
ºi dupã aceste tumbe stupide a
intrat într-un declin pronunþat, într-
o fazã de decalficiere alarmantã.
Vãd cã a ieºit din bârlog ºi marele
urs de la Cotroceni, trezit din
hibernare (ghinion!) de zgomotul
ºenilelor ruseºti.

Ce spune preºedintele, într-un
limbaj de plastic care se vrea ºi
diplomatic dar ºi vag ameninãtor:
„Suntem pregãtii sã punem în
practicã cele mai eficiente metode
pentru siguranþa noastrã. ªeful
Statului Major a prezentat un plan de
mãsuri care vine în continuarea
planurilor deja existente ºi care vor
avea ca rezultat o pregãtire
corespunzãtoare a României în orice
scenariu. Vom continua demersurile
concrete pentru creºterea prezenei
NATO în România. Guvernul
României vor continua planificarea la
nivel interinstituþional pentru
posibilele intrãri de refugiaþi pe
teritoriul nostru ºi pentru a fi pregãtiþi
sã gestionãm viitoarele crize.“

E clar cã lucrurile nu sunã a bine.
Degeaba venim ºi noi  fluturând în
aer suliele ºi furcile sancþiunilor:

Între douã rãzboaie
„Sancþiunile vor avea costuri masive
pentru Federaþia Rusã, dacã aceasta
va iniþia o invazie împotriva Ucrainei.“
La cât e de masivã Federaþia, mã tem
cã sancþiunile mai mult vor întãrâta
decât calma spiritele.

Chiar suntem pregãtiþi de aºa
ceva? Johannis zice ca da: „România
are peste 600 km de frontierã comunã
cu Ucraina ºi trebuie sã ne asigurãm
cã suntem pregãtiþi pentru orice
scenariu posibil. Actuala crizã nu e
doar despre Ucraina, despre
securitatea regionalã la Marea Neagrã
ºi nici despre securitatea europeanã,
ci este despre securitatea întregului
spaþiu euro-atlantic. Este important sã
dãm dovadã de unitate ºi solidaritate.“

Dacã ne uitãm în oglindã nu
prea vãd cum suntem noi pregãtiþi
de aºa ceva, dupã ce doi ani de
pandemie mai cã ne-a rupt în
douã. Singura noastrã ºansã
rãmân trupele NATO, în caz cã...

Pe frontul de acasã pur ºi simplu
te ia groaza când auzi ce facturi vom
plãti din aprilie încolo. Dacã ne uitãm
la vecini, vedem cã unii, Ungaria de
exemplu, sunt foarte aproape sã-ºi
câºtige independenþa energeticã. “În
ultima vreme s-a dovedit cã în
furnizarea de energie pot apãrea
situaþii de crizã în orice moment. În
astfel de cazuri, în siguranþã se aflã
statele care reuºesc sã producã
singure mare parte din necesarul
propriu de energie”, a declarat
ministrul ungar de externe ºi al
comerþului exterior, Péter Szijjártó. Vã
daþi seama ce diferenþã? Vã dai seama
cîn ce hal ne aflãm noi? La noi
producãtorul de energie dã vina pe
furnizor ºi noi pe minister ºi din cearta
aceasta ei fac milioane de euro iar noi
plãtim. Cum am ajuns sã ne vindem
reþeaua de furnizare? Cum am putut
accepta aceastã stare de servitute
îngrozitoare. Cum am putut accepta
aceasta imensã batjocurã? Acum
guvernul dã din colþ în colþ dar nu

are soluþii viabile, doar
ordonanþe care mai amânã
puþin dezastrul.

Prinºi între douã
rãzboaie suntem nevoiþi
sã supravieþuim, cã de
victorie nu prea cred sã
se punã problema...

variabile pe întreg cursul de apã.
Nivelurile pe râul Jiu, la staþiile
hidrometrice, se situeazã sub
COTELE DE APÃRARE.
   Pe afluenþi ºi celelalte râuri interioare,
nivelurile ºi debitele au fost staþionare
ºi în scãdere în întreg bazinul, cu
excepþia celor din bazinul superior, unde
au fost ºi în creºtere uºoarã.
- La ora actualã, pe mai multe
cursuri de apã din bazin sunt
prezente fenomene de iarnã precum
greaþã la mal, pod de gheaþã, ace
de gheaþã ºi naboi:
• gheaþã la mal: Bãrbãteni, Vulcan,
Lonea-Jiu, Livezeni, Jieþ, Daraneºti,
Peºtera Bolii, Polatiºtea, Iscroni (HD),
Negoieºti, Albeºti, Breasta, Gabru
(DJ), Tg. Cãrbuneºti, Turburea, Baia
de Fier, Ciocadia, Sãcelu (GJ).
• pod de gheaþã cu ochiuri: Jiu
amonte Rostovanu, Buta, Câmpu lui
Neag, Lonea-Taia, Petroºani (HD).
• pod de gheaþã: Rostovanu (HD),
Scãieºti, Dragoia, Fântânele (DJ).
• ace de gheaþã: Sadu, Teleºti,
Bustuchin, Pojaru, Novaci, Vaidei (GJ).
• naboi: Sadu ºi Turburea (GJ).
Specialiºtii Administraþiei Bazinale de
Apã Jiu monitorizeazã cursurile de apã.
Compartimentul Relaþii Presã ºi STCB
Camelia Bãrbuþu, Purtãtor de cuvânt
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Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi Centrul
Cutural “Nichita Stãnescu” au organizat, la sala
de spectacole de la Casa Tineretului, un
eveniment cultural, care a cuprins ºi un spectacol
folcloric extraordinar oferit tuturor celor pasionaþi
de folclorul românesc autentic, care vibreazã ºi
simt româneºte, animaþi de dorinþa de a sãrbãtori
împreunã aceastã zi istoricã.
   Ansamblul Profesionist “Danubius” al
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”, au
susþinut un concert extraordinar, pe scenã au
urcat soliºti vocal ºi instrumentiºti renumiþi ai
cântecului popular mehedinþean.   Gabriela Pogaci

Ziua de 24 ianuarie a rãmas în istoria românilor
ca data la care s-a înfãptuit Unirea Principatelor
Române, în anul 1859, la foarte scurt timp dupã
numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al
Moldovei ºi Þãrii Româneºti.

Unirea Principatelor Române, cunoscutã ca Mica
Unire (Marea Unire fiind cea de la 1 Decembrie 1918,
de la Alba Iulia), reprezintã unificarea vechilor
principate, Moldova ºi Þara Româneascã, într-un
Principat unit.

La mijlocul secolului al XIX-lea, soarta principatelor
Moldovei ºi Þãrii Româneºti era în mâinile Rusiei ºi
ale Imperiului Otoman, care se opuneau unirii lor.

Situaþia s-a schimbat în urma rãzboiului Crimeii,
dintre 1853 ºi 1856, când Rusia a fost învinsã de
Marile Puteri, formate din Regatul Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei, Imperiul Francez, Regatul Sardiniei ºi
Imperiul Otoman. În contextul discuþiilor despre unirea
celor douã principate, în 1857 Marile Puteri acordã
acestora dreptul organizãrii unui „referendum”
(consultarea populaþiei cu drept de vot) despre Unire.
   Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al
Moldovei ºi Þãrii Româneºti, a însemnat un prim pas
spre împlinirea dezideratului tuturor românilor, care
s-a realizat, abia în 1918, acela de a fi un singur
popor ºi o singurã þarã.
  Marele merit al lui Cuza a fost cã a reuºit sã aducã
recunoaºterea internaþionalã a Unirii Principatelor
Române ºi, prin reformele sale din toate domeniile,
a pus bazele statului român modern. Noua þarã a
început sã se numeascã România abia dupã
abdicarea lui Cuza, din anul 1866, când a fost
redactatã prima constituþie.

   Orchestra dirijatã de maestrul Marian
Magheru a acompaniat soliºtii Ansamblului
Profesionist, “Danubius” precum Rodica
Popescu, Angela ºi Ion Magheru, Ionela
Bãdãlan ºi Anica Ganþu.
   Dansatorii au prezentat suite de dansuri din
toate zonele folclorice ale þãrii. La final s-a
cântat  celebra “Horã a Unirii” în care s-au
prins atât spectatori cât ºi artiºti. Spectacolul
a fost prezentat de Costi Bãdeþ, coordonatorul
clasei de teatru de la Secþia Arte a Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu”.

 Nr. acord de finanþare OLAF/D1/878487
APLICANT: INSPECTORATUL DE POLIÞIE
JUDEÞEAN DOLJ
   În cadrul Programului Hercule III - Pregãtire
împotriva fraudei, Inspectoratul de Poliþie Judeþean
Dolj a fost beneficiarul unei finanþãri din partea
OLAF pentru proiectul RAISA - “Creºterea
conºtientizãrii ºi îmbunãtãþirea metodelor de
lucru ale actorilor implicaþi în lupta împotriva
fraudei cu achiziþii intracomunitare care afecteazã
bugetul UE”. Valoarea totalã a proiectului a fost
de 102,104.02  euro din care: 81,683.21 euro a
reprezentat finanþarea OLAF, iar suma de 20,420.81
euro, cofinanþare  IPJ DOLJ.
   Perioada de implementare iniþialã a fost de 14
luni, însã ca urmare a mãsurilor instituite la nivel
naþional ºi european în contextul prevenirii ºi
combaterii pandemiei cu SARS-COV 2, aceasta
a fost extinsã cu 12 luni, astfel cã activitãþile
propuse s-au desfãºurat pe parcursul a 26 de
luni (01 decembrie 2019 - 31 ianuarie 2022).
   În demersul întreprins de instituþia noastrã pentru
a face front comun împotriva fraudei cu achiziþii
intracomunitare cu celelalte instituþii de aplicare a
legii cu atribuþii în domeniu, ni s-au alãturat:
din România: IPJ Alba, IPJ Arad, IPJ Braºov, IPJ Giurgiu,
IPJ Mehedinþi,  Direcþia Regionalã Vamalã Craiova;
din Ungaria: I.P.J Bekes ºi Agenþia Naþionalã

Vamalã ºi Fiscalã;
din Bulgaria: Direcþia Vamalã Lom, Direcþia
Regionalã de  Poliþie Vidin ºi Direcþia Regionalã
de Poliþie Vratsa.
   În realizarea schimbului de experienþã ºi bune
practici am beneficiat de sprijinul experþilor din cadrul
Departamentului pentru Lupta Antifraudã, Direcþiei de
Combatere a Criminalitãþii Economice - IGPR ºi din
cadrul Direcþiei Generale Antifraudã Fiscalã.
   Obiectivul general al proiectului RAISA a fost
îmbunãtãþirea metodelor ºi tehnicilor de
investigare, precum ºi a cunoºtinþelor lucrãtorilor
implicaþi în lupta împotriva fraudei cu achiziþii
intracomunitare în România, Ungaria ºi Bulgaria.
   Obiectivele specifice au fost urmãtoarele:
creºterea  gradului de conºtientizare în rândul
agenþiilor de aplicare a legii din România,
Ungaria ºi Bulgaria cu atribuþii privind lupta
împotriva fraudei cu achiziþii intracomunitare;
 îmbunãtãþirea cunoºtinþelor profesionale a
specialiºtilor de investigarea fraudelor, funcþionarilor
vamali ºi fiscali din cele trei þãri cu privire la tehnicile
ºi metodele de investigaþie folosite în lupta împotriva
fraudei cu achiziþii intracomunitare.
   Grupul þintã a fost reprezentat de cei 270
poliþiºti, inspectori vamali ºi fiscali, poliþiºti de
frontierã ºi transporturi cu atribuþii în domeniul
achiziþiilor intracomunitare, reprezentanþi ai

Ministerului Public, experþi ai DLAF, IGPR-
DICE, ANAF cu privire la care s-a urmãrit
dobândirea unei expertize îmbunãtãþite în
domeniul abordat. Dintre aceºtia, 220 au fost
din România, 30 din Bulgaria ºi 20 din Ungaria.

Ca ºi rezultate atinse prin intermediul
activitãþilor desfãºurate, amintim:
facilitatea unei cooperãri transfrontaliere române-
bulgare-maghiare între specialiºtii de investigare
a fraudelor, funcþionarii vamali ºi fiscali;
diseminarea la nivelul statelor partenere a
celor mai bune practici privind prevenirea ºi
combaterea fraudei cu achiziþii intracomunitare;
realizarea broºurii „Metode ºi tehnici folosite
în lupta împotriva fraudei cu achiziþii
intracomunitare în România, Bulgaria ºi Ungaria”,
care încearcã sã ofere o imagine asupra evoluþiei
fenomenului de frauda cu achiziþii intracomunitare
înregistrat în cele trei þãri partenere în proiect.
   În cadrul proiectului RAISA au fost organizate
urmãtoarele activitãþi:
conferinþa de deschidere - februarie 2020;
întâlnire de lucru - august 2021;
2 seminarii internaþionale - septembrie ºi
decembrie 2021;
conferinþa de închidere - ianuarie 2022.
COMPARTIMENTUL RELAÞII PUBLICE al

I.P.J. Mehedinþi

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

Spectacol organizat de Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”, de Ziua Unirii
“HAI SÃ DÃM MÂNÃ CU MÂNÃ”
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Bucurie duhovniceascã a fost
duminicã, 23 ianuarie, pentru
credincioºii parohiei Marga din
protopopiatul Drobeta Turnu Severin.
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei a
sãvârºit, în biserica cu hramul
„Înãlþarea Domnului” din localitatea
ªiroca, filie a parohiei Marga, Sfânta
Liturghie arhiereascã alãturi de un
sobor ales de preoþi ºi diaconi.

În cadrul Sfintei Liturghii,
Ierarhul a hirotonit întru preot,
adãugându-l în rândurile preoþilor
mehedinþeni, pe pãrintele diacon
Ilie-Cristian Cioabã, noul preot al
parohiei Marga. Dupã ce a primit
treapta diaconiei, la mãnãstirea
Vodiþa, în ziua în care cinstitul
aºezãmânt ºi-a serbat unul dintre
ocrotitorii spirituali, pe Sfântul
Antonie cel Mare, pãrintele diacon
Ilie Cristian Cioabã a fost chemat
duminica aceasta la slujirea deplinã
a lui Hristos, primind pe creºtet
mâinile arhiereului locului, care i-
a dãruit harul apostolic al Preoþiei.

Un nou preot pentru Parohia Marga
Taina Hirotoniei a avut loc în cadrul

Sfintei Liturghii, înaintea credincioºilor
parohiei ªiroca, în prezenþa cãrora
pãrintele Ilie-Cristian a rostit solemn
mãrturisirea de credinþã ortodoxã.

Rãspunsurile liturgice au fost
date de protopsaltul Gabriel Lupu
de la Catedrala Episcopalã din
Drobeta Turnu Severin.

La finalul Sfintei Liturghii, pãrintele
Adrian Olarean, consilier administrativ
al Episcopiei Severinului ºi Strehaiei, a
dat citire actului de instalare a
proaspãtului hirotonit, iar mai apoi
Ierarhul mehedinþean l-a instalat oficial
pe pãrintele Ilie-Cristian Cioabã, ca
preot paroh al bisericii cu hramul
„Sfântul Grigore Dascalul” a
parohiei Marga, cu filiile ªiroca ºi
Cãlineºtii de sus.

Dupã momentul instalãrii,
pãrintele nou hirotonit a rostit,
înaintea enoriaºilor prezenþi, câteva
cuvinte la începutul misiunii sale
în aceastã parohie.

De asemenea domnul Nicolae
Bãbãlãu, fostul director al Bibliotecii

Naþionale din Craiova, fiu al satului
ªiroca, a dat citire câtorva gânduri,
aºternute în scris, pentru a arãta
solemnitatea acestui moment pentru
parohia Marga.

La final, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei a pus la inimile celor
prezenþi un cuvânt de învãþãturã
vorbind despre importanþa
rugãciunii obºteºti din bisericã.
De asemenea, ierarhul a amintit ºi
despre vrednicii de pomenire
slujitori ce au slujit în aceste sate

de munte ale Mehedinþiului.
În finalul acestei sãrbãtori pentru

parohia Marga, a fost sãvârºitã o slujbã
de pomenire pentru vrednicii de
pomenire pãrinþii Gheorghe ºi Nicolae
Achimescu, fii ai satului ªiroca, dar ºi
pentru epitropul acestei parohii, care
a trecut la Domnul, Grigore Vâjaicã,
cel care a purtat de grijã, alãturi de
pãrinþii acestei parohii, la
construcþia ºi pictarea bisericii de
la Marga, dar ºi la restaurarea
picturii bisericii din ªiroca.

Pr. Marian-Alin Giginã

   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 dimineaþa zilei de sâmbãtã, 22
ianuarie a.c., echipa pirotehnicã a
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta” al judeþului
Mehedinþi a intervenit pe Calea
Cerneþiului din municipiu, pentru

Intervenþiile pompierilor mehedinþeni din weekend
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã

“Drobeta” al judeþului Mehedinþi au intervenit, în acest weekend, pentru
stingerea a patru incendii, asigurarea mãsurilor de apãrare împotriva

ridicarea unui element de muniþie,
descoperit, vineri seara, de cãtre
cetãþeni. Pompierii au identificat
elementul de muniþie rãmas
neexplodat din timpul conflictelor
militare, un proiectil exploziv de
calibru 76 mm. Acesta a fost ridicat,
transportat ºi depozitat în condiþii de
siguranþã, în vederea distrugerii
ulterioare. Este prima misiune de
asanare a teritoriului de muniþia
rãmasã neexplodatã, din acest an,

efectuatã de pompierii mehedinþeni.
   Specialiºtii ISU „Drobeta”
reamintesc cetãþenilor cã, la gãsirea
elementelor de muniþie rãmase
neexplodate, au obligaþia de a apela
numãrul unic pentru apeluri de
urgenþã 112, de a anunþa primãria
din localitate sau cel mai apropiat
post de poliþie. Acestea nu trebuie
atinse, lovite sau miºcate, fiind
interzisã comercializarea lor prin
agenþii de colectare a deºeurilor
feroase ºi neferoase.
   Totodatã, aceºtia atrag atenþia
cetãþenilor cã, în ciuda stãrii
avansate de coroziune, muniþiile
rãmase neexplodate din timpul
conflictelor militare pot fi încã active
ºi, manevrate necorespunzãtor, pot
provoca tragedii. Neutralizarea ºi
distrugerea lor se executã numai de
cãtre specialiºtii pirotehnicieni din
cadrul ISU, care au pregãtirea ºi
dotarea necesare pentru aceastã
misiune extrem de periculoasã.
   Duminicã-dimineaþa, douã
echipaje de pompieri din cadrul
Staþiei Vânju Mare au intervenit cu

douã autospeciale de lucru cu apã
ºi spumã pentru stingerea unui
incendiu izbucnit la o casã de
locuit din localitatea Iablaniþa,
comuna Pãdina Mare. La sosirea
pompierilor, incendiul se manifesta
violent în interiorul a trei camere ale
casei de locuit, construitã din
chirpici, dar ºi la acoperiºul aferent
acestora, pe o suprafaþã de circa 80
mp. Pompierii au localizat ºi stins
incendiul în limitele gãsite, reuºind
sã împiedice propagarea flãcãrilor
la o altã camerã a locuinþei ºi
acoperiºul aferent acesteia, precum
ºi la un autoturism aflat în
apropiere. Totodatã, au înlãturat
riscul producerii unei explozii prin
evacuarea a douã butelii aflate în
interior. La intervenþie a participat
ºi un voluntar din cadrul S.V.S.U.
Pãdina Mare. Cauza probabilã de
izbucnire a incendiului a fost
determinatã de un scurt circuit
electric, produs de un conductor
electric defect sau neizolat
corespunzãtor.

incendiilor la douã accidente rutiere, salvarea unui animal, ridicarea unui
element de muniþie, deblocarea uºii unui apartament, dar ºi pentru

acordarea asistenþei medicale unui numãr de 30 de persoane, care au
solicitat ajutorul apelând numãrul unic de urgenþã 112.

 Continuare în pag. 5
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Miercuri, 26 ianuarie a.c., în sala
mare a Instituþiei Prefectului judeþul
Mehedinþi a avut loc ºedinþa
Comitetului Judeþean pentru Situaþii
de Urgenþã (CJSU) Mehedinþi, în
cadrul cãreia prefectul judeþului
Mehedinþi, Cristinel Pavel, a prezentat
activitatea CJSU pentru anul 2021.

”Doresc sã adresez mulþumirile
mele tuturor instituþiilor componente
ale CJSU ºi celor cu care am colaborat
pentru sprijinul acordat pe parcursul
derulãrii evenimentelor, pentru
promptitudinea ºi profesionalismul
cu care s-a acþionat ca rãspuns la
hotãrârile ºi mãsurile adoptate de
CJSU în sprijinul comunitãþilor
locale, precum ºi mass-mediei
pentru informarea eficientã ºi corectã
a populaþiei”, a spus prefectul
Cristinel Pavel.

Conform bilanþului CJSU

Prefectul Cristinel Pavel a prezentat bilanþul activitãþii
Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã Mehedinþi

Mehedinþi, în anul 2021, o provocare
deosebitã a fost gestionarea
situaþiilor de urgenþã generate de
incendiile de vegetaþie uscatã. Au
fost înregistrate un numãr de 1.124
de incendii de vegetaþie uscatã la
nivelul întregului judeþ.

Pe parcursul anului 2021, s-au
înregistrat 7 focare de pestã porcinã
africanã (P.P.A.), pentru care s-au
convocat 7 ºedinþe extraordinare ale
Centrului Local de Combatere al
Bolilor, respectiv al Comitetului
Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã
Mehedinþi cu scopul aprobãrii
planurilor de mãsuri privind
prevenirea ºi combaterea rãspândirii
virusului PPA la nivelul întregului
judeþ (4 focare în gospodãrii
cetãþeneºti, 3 focare în fondurile de
vânãtoare).

De asemenea, ca urmare a

manifestãrii virusului SARS CoV-2
la nivelul judeþului Mehedinþi au fost
înregistrate 10.820 persoane izolate
(infectate cu virusul SARS CoV-2),
7.521 persoane carantinate (contacþi

ai persoanelor confirmate) ºi 656
persoane decedate în urma infectãrii
cu virusul SARS CoV-2.

INSTITUÞIA PREFECTULUI
JUDEÞUL MEHEDINÞI

   Indiferent cã vorbim de asigurarea pazei ºi protecþiei
la Sistemul Hidroenergetic ºi de Navigaþie de la Porþile
de Fier I, Porþile de Fier II, obiectivul Romag Prod, sau
a transporturilor cu caracter special (armament sau
muniþie, valori, bunuri sau valori de patrimoniu cultural),
misiunile pe aceastã linie ocupã o pondere de 60% din
totalul misiunilor unitãþii.
   Obiectivele la care jandarmii asigurã paza ºi
protecþia sunt situate în municipiile Drobeta Turnu
Severin, Orºova, precum ºi pe raza judeþului Mehedinþi
în oraºele Baia de Aramã, Strehaia ºi Vînju Mare, iar
pentru buna desfãºurare a misiunilor, sunt angrenaþi,
zilnic, peste 100 de jandarmi.
   Unele dintre aceste obiective sunt de importanþã majorã
pentru economie, altele sunt instituþii în care se desfãºoarã
activitãþi care presupun interacþiune ºi comunicare cu
cetãþenii, iar vigilenþa jandarmilor aflaþi în serviciu,
contribuie la menþinerea unui sentiment de siguranþã al
oamenilor care trec pragul acestor instituþii.
   În cursul anului 2021, atât în ceea ce priveºte paza
obiectivelor, dar ºi protecþia transporturilor aflate în
responsabilitate, nu s-au înregistrat evenimente
negative sau situaþii de forþare a obiectivelor.
   În perioada menþionatã, s-a asigurat paza ºi protecþia
celor 28 de obiective aflate în responsabilitate, precum ºi
protecþia a peste 600 de transporturi (cu caracter special,
de valori, armament sau muniþie în folosul unitãþii,
corespondenþã clasificatã).
   Jandarmii din cadrul structurilor de pazã au constatat
în cursul anului trecut, 27 fapte de naturã penalã sau

Jandarmii mehedinþeni asigurã paza ºi protecþia la 28 de
obiective aflate în responsabilitate, dintre care 2 obiective

de importanþã majorã pentru economie

contravenþionalã, fiind aplicate sancþiuni în cuantum de
peste 8000 lei.
   Schimbarea constantã a realitãþii sociale ºi a provocãrilor
cu care se confruntã, a determinat ca eforturile sã fie
permanent reevaluate ºi adaptate pentru a putea anticipa
potenþialele riscuri ºi de a acþiona pentru prevenirea
ameninþãrilor la adresa siguranþei cetãþenilor sau a
obiectivelor de importanþã strategicã.

Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Mehedinþi
Compartimentul INFORMARE  RELAÞII PUBLICE ºi

cu PUBLICUL

 urmare din pag. 4

Pentru a preîntâmpina apariþia unor
situaþii de urgenþã generate de
exploatarea necorespunzãtoare a
instalaþiilor electrice, pompierii
mehedinþeni reamintesc cetãþenilor
câteva reguli ºi mãsuri ce trebuie
respectate:
- efectuarea lucrãrilor de întreþinere,
revizii ºi reparaþii se va face de cãtre
personal autorizat;
- se vor folosi instalaþiile electrice
fãrã defecþiuni sau improvizaþii, cu
protecþia corespunzãtoare faþã de
mater ialele  combust ibi l e  din
spaþiul în care sunt utilizate;
- se vor utiliza aparate electrice,
cabluri electrice, prize,
întrerupãtoare, dispozitive de
protecþie f ã rã  de fec þ iuni  sau
improvizaþii ºi fãrã a suprasolicita
reþeaua electricã prin folosirea
simultanã a mai multor receptori;
- aparatele electrice aflate sub
tensiune nu trebuie lãsate
nesupravegheate;
- înlocuirea siguranþelor, releelor de
protecþie ºi a întrerupãtoarelor
automate cu altele necalibrate este
INTERZISÃ!
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

Intervenþiile
pompierilor

mehedinþeni...
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1. Stafia recuperatorilor, redivivus!
Moda “recuperatorilor de creanþe” -

împrumuturi bancare, în general - o credeam
apusã odatã cu punerea la punct publicã a
celebrei de tristã amintire firme de recuperare
de acest gen, KRUK, motivul fiind acela al unei
legislaþii ºi româneºti ºi europene care i-a
declarat ilegali în anumite circumstanþe. Dar,
se pare cã a reînceput asaltul firmelor de acest
fel pe teritoriul României. Declarate, cum
spuneam ilegale, în baza unor sentinþe ale
ICCJ, respectiv, Decizia 9/2016 ºi Deciziei 19/
2018, ele s-au apucat din nou de treabã. Legea
spune clar cã acestea, chiar dacã au autorizaþia
ANPC, ele funcþioneazã tot ilegal. Este vorba
despre acele firme care, aºa cum este trendul,
acþioneazã din afara þãrii, fiind firme înregistrate
în afara României, dar care lucreazã aici, în
þarã, prin “reprezentanþã”, alte firme,
româneºti, care sunt un fel de prelungire a
acestora spre a eluda legea cu privire la
ilegalitatea lor. Mai mult, aceste firme
încaseazã ºi dobânzi, ceea ce este iarãºi ilegal,
conform OG 26/2016, iar în raport de normele
GDPR, (prescurtarea pentru Regulamentul
general privind protecþia datelor personale)
nici nu au voie sã  foloseascã datele personale
ale persoanelor care sunt urmãrite de bãnci.
   Desigur, bãncile au dreptul de a-ºi urmãri
creditorii ºi de a-ºi recupera creanþele, dar,
iatã, au apãrut aceºti intermediari care cumpãrã
pe mai nimic, afirmã case de avocaturã,
creditele neperformante ale unor bãnci, spre a
le adãuga ºi ei dobânzi ºi a proceda la executãri
silite prin tot felul de alþi intermediari, o
adevãratã, zicem noi, caracatiþã financiar-
bancarã.
   O firmã de acest tip, cu sediul în strãinãtate
trebuie sã aibã autorizaþie de funcþionare ca
“firmã de investiþie” pe teritoriul statului
respectiv, investiþiile însemnând, practic ºi
comod, creditele neperformante ale unor bãnci
de unde se poate, iar apoi sã facã profit maxim
din aºa ceva. Firme de acest tip, la rândul lor,
cu toatã autorizarea statului de care aparþin,
delegã la rândul lor, firme de acelaºi profil de
pe teritoriul statelor unde au de recuperat
creanþe, în urma unor contracte încheiate pe
filiera cedent/cesionar. Tot acest lanþ de
“recuperatori” înseamnã, practic, mici SRL-uri
care au câþiva angajaþi, dar lucreazã doar din
computer, în baza unor contracte ce par foarte
solide juridic, cu o documentaþie cu antete
impresionante, cu adrese formulate în limbaj
de specialitate juridico-financiar care
timoreazã ºi bagã lumea în sperieþi, cu termene
scurte de punere în aplicare, de contacte
telefonice cu birourile lor, cu executãri silite
implacabile… Un întreg eºafodaj croit de
maeºtrii în manipulãri ºi intimidãri, care vor
sã punã mâna pe sume pe care unele bãnci nu

ASALTUL RECUPERATORILOR DE CREANÞE! ROMÂNIA NEEDUCATÃ (XXII)

De ce nu v-a invitat Joe Biden la negocierile
alea, belicoase privind criza din Ucraina vs Rusia, ºi
pe dvs, domnule preºedinte Johannis, ci numai pe
ceilalþi, inclusiv Polonia ºi Cehia? Pãi, noi credem cã
ar exista douã explicaþii, adicã una din acestea, ºi în
nici un caz aia, cu ºapca pe care v-a dat-o ex-prezidentul
Trump, aºa, la miºto, cã sã vã umple de jenã, la fel pe
noi, ca popor, pe care-l reprezentaþi, îndesându-vi-o
pe cap ca la copiii luaþi în tãrbacã. Ei, bine, zicem cã
una din explicaþii ar fi cã le-am furat motorina de la
baza militarã de la Kogãlniceanu, Constanþa, furãciune
care a fãcut înconjurul globului la rubrica monden, iar
asta nu se înghite prea uºor la Washington! La o adicã,
paza americanã a aeroportului a fost pur ºi simplu
umilitã de “experþii” noºtri în furat la nivel înalt. E drept,
noi ne-am simþit rãzbunaþi cu ocazia asta, chiar dacã
pervers ºi cu origini în frustrãri diplomatice din cauzã
de ºapcã la miºto! A doua explicaþie ar putea fi aceea
cã mister Joe Biden nu a vrut sã dea apã la moara lui
tov Vladimir Putin, cum cã ar conta prea mult bazele
militare americane din România, dându-le astfel
acestora un aer de ori cu ele, ori fãrã ele, ne-om
descurca noi, americanii, cumva!  Praf în ochi, ochii
albaºtri ai lui Putin, cum s-ar zice.
   Nu ºtim dacã acesta a muºcat aºa ceva, dar e clar
pentru comunitatea internaþionalã cã ori cu o explicaþie,
ori cu alta, aþi cam luat-o peste bot ºi cu aceastã ocazie,
domnule Preºedinte! ªi unde mai pui cã cele douã
super-staruri ale politicii actuale mondiale, Biden ºi
Putin, la recentele discuþii privind criza din Ucraina -
am vãzut asta într-un clip de vreo douã minte pe Tik
Tok, au jucat de mama focului, cu dansatori ºi
dansatoare la chermeza de dupã… tratative, ºi au stat
solder by solder la masã servind câte ceva din farfuriile
ºi paharele de protocol. Cã dansatorii erau membri ai
Ansamblului de obiceiuri tradiþionale KGB&CIA, nu mai
conteazã, dragostea celor doi rãbufnea în fiecare pas
ºi gest coregrafico-bahic!
   Acum, cu educaþia, vedem cã ei stau bine,
americanii ºi ruºii fac ceea ce au fãcut ºi predecesorii
lor la masa tratativelor - vorbim de Ialta, 1945, cu
Roosevelt &  Stalin featuring Churchill în rol de prim
soliºti, când împãrþirã lumea europeanã plus efectele
colaterale spre cam toate zãrile lumii la terminarea
Rãzboiului al Doilea Mondial.
   Apropo de rãzboaie, iatã, dupã cel cu teroriºtii lui
Bin Laden ºi alþii ca el, dupã cel cu natura supra-
încãlzitã, dupã cel cu viruºii ºi coronaviruºii, urmat
îndeaproape, chiar suprapus parþial, cu cel cu
scumpirile la energy&food, hodoronc tronc, iatã-l pe
cel cu ruºii, cu puºcoace ºi tancuri, cu rachete ºi alte
minunãþii mortale!
   Iar pe noi, dom nule preºedinte, ne adormiþi vigilenþa
cu comunicate de dupã ºedinþa CSAT privind criza
din Ucraina, cã nu-i bai, cã suntem apãraþi, sã dormim
liniºtiþi dupã modelul Caritas, cã NATO vegheazã
pentru noi! Care veghe, domn’ preºedinte, cã le furã
bãieþii noºtri armamentul din dotare dupã modelul
Ciorogârla, de nici soldatul Svejk nu-i mai ia în
subordinea lui! C. Ovid.

au fost în stare sã le gestioneze, vechi de ani
de zile, cu creditori care au dispãrut sau au
decedat între timp, sau alþii care, prin executare
silitã prin birou de executor judecãtoresc,
plãtesc rate de ani de zile, ei, bine, vin aceºti
recuperatori de operetã tragi-comicã ºi
ameninþã voalat cu drame sociale, asta din
perspectiva foarte probabilã a unor scoateri la
vânzare a proprietãþilor datornicilor chiar dacã
nu au ipotecã pe acestea. Un terorism financiar
multinaþional, care apasã pe grumazul unei
societãþi româneºti ºi aºa foarte, foarte tracasate
în ultimii doi ani.
2. Caracatiþa SUEDIA-CIPRU-ROMÂNIA
   Cã recuperarea sumelor este datoria bãncilor,
nu se poate contesta, dar modalitãþile acestea
umilitoare ºi batjocoritoare pe alocuri, nu fac
cinste nimãnui, cu atât mai mult cu cât ºi legea
a lãmurit aceste aspecte.
   Caz concret de o astfel de situaþie, ce ne-a
fost sesizatã la redacþie: un împrumut din 2006
acordat de BRD Groupe Societe Generale, din
care s-au plãtit la vremea respectivã, rate lunare,
apoi a fost refinanþat, ºi iar s-au plãtit ceva rate,
însã banca a trecut la executare silitã prin
executor judecãtoresc din 2012. Ca urmare, din
august 2013, se vireazã în contul executorului
judecãtoresc, lunar, rate care au inclus ºi
cheltuieli de executare, dupã care doar rate din
suma restantã, rate care continuã sã fie plãtite
ºi la ora aceasta.
   Avem, deci, de-a face cu o recuperare de credit
în circumstanþe cât se poate de legale, Dar, BRD-
GSG, a vândut pachete de creanþe, printre care
ºi acest credit în plinã derulare de recuperare,
iar debitorul sãu, persoanã fizicã se pomeneºte
de curând cu o NOTIFICARE extrem de
sofisticatã, în care sunt angrenate SRL-uri din
Suedia, Cipru ºi România. Mai exact, debitorul
este înºtiinþat cã trebuie sã plãteascã o sumã ireal
de mincinoasã raportatã la suma creditatã, dar
din care s-a recuperat foarte mult începând cu
2013, sumã notificatã care include ºi dobânzi,
ºi penalitãþi de întârziere, ºi “alte taxe ºi
comisioane”. Iatã ºi circuitul acestei înscenãri
de recuperare, dupã cum reiese din Notificarea
cu pricina: SVEA EKONOMI AB, ca “Cedent”,
cu sediul în Solna, Suedia, reprezentatã prin
CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL
Bucureºti  ºi SVEA EKONOMI CYPRUS
LIMITED, ca “Cesionar”, din Limassol, Cipru,
reprezentatã de acelaºi SRL din Bucureºti,
anunþã cã firma din Suedia a cesionat - a cedat
drepturile de recuperare, cum ar veni - firmei
din Cipru, firmã care lucreazã prin acel SRL din
Bucureºti, bani provenind dintr-un contract din
2009, semnat între BRD-GSG ºi debitorul care
plãteºte deja împrumutul contractat, însã, în 2006!
Cum a apãrut acel contract între debitor ºi BRD-
GSG din 2009, mister total!

 Continuare în pag. 9
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     Reflecþiile de faþã au fost îmboldite
de apariþia metodologiei-cadru privind
mobilitatea personalului didactic de
predare din învãþãmântul
preuniversitar în anul ºcolar 2021-
2022. În urma lecturii laboriosului
document, rãmâi - mai ales dacã eºti
om de ºcoalã - cel puþin cu o mare
nedumerire: „Istoria ºi tradiþiile
minoritãþii maghiare”, dar ºi „Istoria ºi
tradiþiile minoritãþilor naþionale” se aflã
în centrul atenþiei, pe când „Istoria
românilor”, „Istoria universalã”,
„Istoria României” nu sunt pomenite
deloc, nici mãcar în parantezã. Ceea
ce intrigã ºi mai mult este permisiunea
ca orele de istorie ºi cele de geografie
sã se poatã preda în cadrul aceleiaºi
norme didactice, de cãtre un singur
cadru didactic, acesta putând sã
susþinã examenul la prima disciplinã
dintre cele douã, disciplinã cu
ponderea cea mai mare în cadrul
normei, din punct de vedere al orelor”.
   Din formularea „Disciplinele studii
sociale, literaturã universalã, ºtiinþe
ºi educaþie artisticã din învãþãmântul
liceal intrã în norma de predare a
absolvenþilor…” s-ar putea oare
înþelege cã nenumitele „istoria” ºi
„geografia” ar fi incluse aici?
   Sã presupunem cã în România - þarã
care dincolo de definiþia ei „perimatã”
de… „stat naþional” din Constituþie ºi
de apartenenþa ei la Uniunea Europeanã,
are… cam 90 la sutã etnici români ºi
este parte a vechiului continent - numai
minoritãþile conteazã ºi cã „istoria” ºi
„geografia” (ale românilor/ României ºi
ale lumii/ Europei) sunt cantitãþi
neglijabile? Ne îngrijim atent ºi generos
de minoritãþi - ceea ce este foarte bine
ºi foarte necesar - dar excludem ori
ignorãm, prin compensaþie, majoritatea?
   De mai bine de zece ani, cele patru
mari universitãþi comprehensive
(eterogene) ale þãrii, în care se pune
un mare accent pe profesiuni
didactice, cer ministerului de resort,
faimoasei A.R.A.C.I.S. (Agenþia
Românã de Asigurare a Calitãþii în
Învãþãmântul Superior) ºi altor foruri
aprobarea dublei specializãri (cu o
formulã de bazã, între altele,
„Istorie-Geografie”), fiindcã, mai
ales în ºcolile rurale, este aproape
imposibil de fãcut o normã didacticã
numai din una dintre aceste douã

Excluderea „Istoriei românilor” ºi a „Istoriei
României” din programa ºcolarã

discipline înrudite, dar diferite.
   Totul a fost în zadar, iar acum vine
brusc „unificarea” istoriei cu
geografia, ca ºi cum ele ar fi identice.
   Aceastã „adâncã” judecatã de la
nivel central nu rezultã din nimic
serios, ci doar din ºiruri lungi de
limitãri ale orelor de istorie ºi de
geografie, dupã „exilarea” acestor
discipline la nivel de dexteritãþi,
dupã dispreþul masiv exhibat în
spaþiul public în raport cu ele.
   Se aud iarãºi voci ºi se vãd
proiecte din care reiese cã istoria ºi
geografia ar urma sã nu mai fie, la
anumite nivele de studiu, materii
onorabile ºi nici de sine stãtãtoare,
cã orele lor ar trebui drastic reduse
ori chiar suprimate, cã nu ar mai fi
nevoie de asemenea cunoºtinþe
„demodate” ºi „inutile”.
   Ba unii, mai „subtili”, se milostivesc
cu câte o orã de istorie ºi geografie,
pe ici pe colo, integrate ºi integrale,
fãrã dimensiuni temporale ºi spaþiale,
adicã fãrã conþinut specific.
   Aceastã involuþie se vede clar ºi
din „Proiectele planurilor-cadru
pentru învãþãmântul liceal ºi
profesional, care vor intra în vigoare
gradual, începând cu clasa a IX-a a
anului ºcolar 2021-2022”, date spre
dezbatere de foarte curând. Istoria,
pe unde a mai rãmas, se face în câte
o orã pe sãptãmânã.
   Nu apare nicãieri scris „Istoria
Românilor”, ca ºi cum neamul
nostru ar fi ciumat.
   Alte istorii, peste tot în lume, sunt
ale unui popor, ale unei þãri, ale unui
continent, ale unei minoritãþi etc., dar
a noastrã, la noi acasã, nu este
nicãieri. Într-o variantã, vãd cã ºi la
profilul umanist istoria este prevãzutã
tot cu câte o orã pe sãptãmânã.
   Se vede cã propunãtorii acestor
proiecte sunt foarte acriþi de lumea
aceasta dispusã pe spaþii ºi timpuri,
sunt sãtui de piramidele Egiptului, de
Roma eternã, de revoluþiile care au
schimbat Terra, de Michelangelo, de
Domul din Köln, dar ºi mai saturaþi de
Voroneþ ºi de Bãlcescu, de biserica din
Densuº sau de Tomisul lui Ovidiu.
   Unele din aceste propuneri sunt
reþete sigure de îndobitocire, de
cufundare în ignoranþã, sunt
îndemnuri la necunoaºtere, la

comoditate ºi la letargie.
   Ce vini vor fi având asemenea
forme de cunoaºtere consacrate,
precum istoria, vechi de când lumea?
Ce tulburare trebuie sã fi produs ele
în minþile unora, încât aceºtia sã-ºi
închipuie cã vor revoluþiona astfel
ºcoala româneascã?
   Sau, poate, unii au ajuns sã creadã
cã învãþãmântul merge rãu din pricina
prea multor cunoºtinþe despre spaþiu
ºi timp pe care le primesc, în sistemul
nostru de educaþie ºchiop, copiii ºi
adolescenþii?
   Nu voi putea sã înþeleg niciodatã
cum ºi de ce, în numele principiilor
democraþiei, se iau mãsuri referitoare
la ºcoala româneascã bazate nu pe
necesitãþile sale reale, verificate de
specialiºti, de oamenii domeniului,
de protagoniºti, ci pe opinii exprimate
la o cafea, pe pãrerile unor decidenþi
care n-au mai fost într-o ºcoalã ºi într-
o clasã de când erau mici, pe
pretenþiile unor pãrinþi care-ºi vãd
propriii copii geniali sau chiar pe
ideile de simplificare a instruirii
susþinute de unii elevi.
   Cum pot sã ºtie elevii dacã
postulatul lui Euclid, legea lui
Arhimede, scrierea corectã sau stilul
gotic le vor fi utile ori inutile în viaþã?
Este cert cã istoria ºi geografia ar
putea sã fie predate de cãtre unul ºi
acelaºi cadru didactic, dar numai la
nivel primar ºi gimnazial ºi numai
dacã profesorul respectiv a fãcut
dubla specializare, adicã s-a
pregãtit, în cadrul licenþei,
deopotrivã în istorie ºi geografie.
   Ministerul de resort nu ne asigurã (prin
comunicatul sãu din 21 decembrie
2020) cã profesorul de istorie va preda
numai disciplina „Istorie”, iar profesorul
de geografie … numai disciplina
„Geografie” ºi nici nu ne promite cã, din
raþiuni practice, se va introduce repede
dubla specializare „Istorie-Geografie” în
anumite universitãþi, dar ne liniºteºte în
alt sens: disciplinele „Istorie” ºi
„Geografie” nu se desfiinþeazã sau
comaseazã ºi nici nu se unesc sub
denumirea „Studii sociale”.
   Aºa sã fie, dar ameninþarea rãmâne ºi
ea este formulatã periodic în anumite
medii de la nivelul Ministerului
Educaþiei, al unor consilieri ºi experþi,
al unor institute de ºtiinþele educaþiei.

   Vãd tot mai des, prin mijloacele
de difuzare în masã, „soluþii” tot mai
trãsnite, de rezolvare a crizei ºcolii
româneºti prin introducerea unor
„materii” precum educaþie sexualã,
igienicã, circulaþia pe drumurile
publice, educaþie financiar-bancarã,
nutriþie sãnãtoasã, protecþia
mediului, ºah, educaþie digitalã etc.
   Menþionatul comunicat al
Ministerului aratã, de exemplu, cã
disciplina „Studii sociale” intrã în
categoria disciplinelor socio-umane
în învãþãmântul preuniversitar (la
clasa a XII-a), alãturi de „Gândire
criticã ºi Drepturile copilului”,
„Educaþie interculturalã”, „Educaþie
pentru cetãþenie democraticã”,
„Logicã ºi argumentare” etc. Ca sã
faci toate aceste discipline sui
generis, trebuie sã renunþi la altele.
Unde sã mai aibã loc „Istoria” ºi
„Geografia”? Nu-i vorbã, nici
„Matematica”, „Fizica”, „Biologia”,
„Chimia”, „Filosofia”, „Limba ºi
literatura românã”, limbile strãine nu au
cum sã se mai regãseascã în acelaºi
cuantum, cu acelaºi numãr de ore.
   Teoria formelor fãrã fond este
mereu la ordinea zilei la noi.
   Dacã nu vom face în chip serios
disciplinele ºcolare consacrate ºi
verificate de secole, dacã nu vom ºti
limba ºi literatura românã, limbi ºi
literaturi strãine, matematicã, fizicã,
istorie, geografie etc. sau dacã le vom
face pe toate la nivelul minimei
rezistenþe, cum sã devenim experþi în
nutriþie sãnãtoasã, mediu nepoluat,
igienã, sexologie, fiscalitate,
drepturile omului, democraþie, studii
interculturale, gândire criticã etc.?

Acad. Ioan-Aurel Pop,
Preºedintele Academiei Române

www.art-emis.ro/editoriale
Continuare în numãrul urmãtor
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În România se practicã
genocidul oficial

   Am citit recent revolta unui
jurnalist, plinã de furie, adresatã
falselor somitãþi care calcã orbeºte
peste cadavrele românilor: „Vã jucaþi
cu vieþile noastre, cu vieþile copiilor,
pãrinþilor ºi bunicilor noºtri. Bãtãlia
voastrã oarbã pentru putere,
aroganþa ºi indolenþa voastrã trimit
copii la moarte […] aþi fãcut din
România o bombã sanitarã, o sursã
de infecþie […]  „Statul eºuat” este
opera voastrã funestã […] umbra
morþii nu vã sperie, nici suferinþa
copiilor. […] Pe coºciugele mici, de
un metru, ar trebui sã scrijelim
numele vostru, sã nu uitaþi în veci
cã aveþi mâinile pãtate cu sânge”. ªi
adaug: tot ceea ce vedem nu sunt
nici mãcar morþi decente, ci mai
degrabã bãtãlia corbilor puterii pe
stârvul în putrefacþie. Nici cel mai
mare regizor din lume n-ar fi putut
imagina un astfel de scenariu. Doar
noi, în unitate, putem pune punct
acestui scenariu de groazã, doar noi
îi putem lãsa fãrã audienþã.
   În secolul al XVIII-lea, Antoine
Lavoisier spunea: „În naturã nimic nu
se pierde, nimic nu se câºtigã, totul
se transformã!”. Astãzi, cretinii,
escrocii, fariseii ºi celelalte slugi ale
globaliºtilor criminali vor „Marea
Resetare” a Noii (Dez)Ordini Mondiale.
   În urma punerii în practicã a uneia
dintre „teoriile conspiraþiei”
mondiale - depopularea  - prin
declanºarea rãzboiului bateriologic
Covid-19 cu toate accesoriile sale,
tirania dictaturii instalate în Colonia
Corporatistã sub Ocupaþie Militarã
Strãinã (C.C.O.M.S.), numitã încã
România mãrºãluieºte cu paºi mari
ºi grei peste cadavrele victimelor de
toate vârstele, arse de vii în spitale
ºi aruncate în saci negri, în gropile

Români, învãþaþi de la lupi!
„În aceastã dimensiune a tragicului, când omenirea pare un tablou fals vândut la licitaþie, în acest pustiu de mãtase
al lumii, când parcã ºi brazii ºi-au schimbat tulpinile între ei, ne vom simþi mai siguri arcuiþi la pieptul lui Dumnezeu,

care ni l-a dãruit pe singurul Lui Fiu, Mântuitorul Iisus! (Maria Diana Popescu)

cimitirelor. Numai orbii mintali nu pot
vedea spre ce ne îndreptãm. „Statul
eºuat” de ºi cu contribuþia directã a
celui care ar trebui - conform actului
fundamental al statului român - sã
fie mediatorul ºi unificatorul tuturor
forþelor Þãrii, a adus România, nu „pe
marginea prãpastiei”, ci la porþile
Iadului.
   Dupã eºecul primei întâlniri
Rusia-S.U.A., Ministrul rus de
Externe, Serghei Lavrov, a declarat:
„Federaþia Rusã nu este pregãtitã sã
aºtepte pentru totdeauna ca S.U.A.
ºi N.A.T.O. sã rãspundã cererilor
sale de securitate ºi doreºte un
rãspuns scris detaliat pentru fiecare
propunere exprimatã la negocieri.
[…] Rusia doreºte sã se rezolve
prin respect reciproc ºi echilibru de
interese conflictul privind
securitatea în Europa. […] dacã
Occidentul respinge propunerile de
securitate ale Rusiei, Moscova are
diverse opþiuni de rãspuns”.
Se aud lãtrând „Câinii rãzboiului”
   La orizont se întrevãd „ciupercile”
unui rãzboi nimicitor care nu e al
românilor, ci al colonizatorilor
pripãºiþi prin trãdare pe pãmânt
românesc. Povestea „Crizei
rachetelor” din 1962 readusã în
prim-plan sugereazã imaginea celor
patru „Cavaleri ai Apocalipsei”, mai
„porniþi” decât în urmã cu ºase
decenii. Atunci, „nebunul” era
Hrusciov, astãzi, rolul „nebunului
lumii” i-a fost distribuit senilului
Biden secondat de papagalii
Turnului Babel de la Bruxelles ºi,
pe meleguri mioritice, de autistul
condamnabil Klaus Iohannis.
   În 22 mai 2018, fostul ministru al
Învãþãmântului, care a reprezentat
România la Naþiunile Unite, fost
ambasador  în  S ta tele  Uni te ,
academicianul Mircea Maliþa („care
locuia într-o casã cu chirie ºi nu
avea maºinã”)  prognoza situaþia
actualã: „Eu sunt format în viziunea
unor oameni mari care au fãurit
politici pentru România, printre care
Nicolae Titulescu. Politica lui era
urmãtoarea: un stat mic ca România
trebuie sã se afle în raporturi bune
cu toate marile puteri. […]
Titulescu a avertizat cã dacã
România va hotãrî sã atace U.R.S.S.
(Federaþia Rusã - n.n.) […] se vor
trage clopotele în þara noastrã. […]
Facem declaraþii de pomanã, la
dispoziþia Europei care vrea ca Rusia
sã fie mereu înþepatã. Planul este sã
se ajungã la frontierele ei. Se ºtie

foarte bine cã în materie de politicã
externã, Rusia poate admite orice,
mai puþin vecini înarmaþi sau ostili.
Noi suntem ostili în mod gratuit cu
Rusia. Care este litigiul cu ea, care
este problema, în fond? […] O
revistã americanã a publicat
articolul « De ce criza din Ucraina
este vina Vestului? », în care se
spune rãspicat cã vinovat de criza
ucraineanã este chiar Occidentul.
Autorul analizei precizeazã cã
S.U.A. ºi aliaþii europeni au în faþã
situaþia din Ucraina ºi ostilitãþile
faþã de Rusia care vor devasta
Ucraina (ºi România - n.n.). În
acest scenariu, toatã lumea va fi
pierzãtoare […] Existã ºi varianta
schimbãrii macazului, ducând la
crearea unei stat ucrainean
prosper, dar neutru, care sã nu
ameninþe Rusia, permiþând Vestului
sã refacã relaþiile cu Moscova.
Dacã acest lucru este enunþat chiar
de un american, atunci de ce sã
pretind eu cã am inventat roata?
[…] Rusia a fost dintotdeauna o
mare putere, una nuclearã chiar,
membru permanent al Consiliului
de Securitate al O.N.U. Acolo sunt
prietenii pe care ar trebui sã ni-i
facem, în rândul acelor cinci
naþiuni, ele fiind ºi cele care
dicteazã politica mondialã”[1].
Slugile bruxelles-izate de la
Cotroceni ºi Victoria, costumate cu
indispensabili „Stars and Stripes”
ºi joben cu 12 stele, niºte neica-
nimeni (realitatea mã obligã sã-i
dau dreptate „timonierului” „Petrov
pentru afirmaþia: „ªcoala
româneascã produce tâmpiþi!”. D-
aia au ajuns maimuþele vopsite la
Cotroceni ºi la Victoria), în loc sã
fie preocupaþi de efectul îngurgitãrii
excrementelor „Înaltelor Porþi”
asupra propriului sistem imunitar,
maimuþele strigã în gura mare (mai
ceva ca galeria urlãtorilor de la
Procesul Marii Trãdãri naþionale”
de la Tribunalul Poporului din mai
’46) cã vor cedarea suveranitãþii a
ceea ce a mai rãmas din România
Mare. Pãi, fapta comisã nu este -
de facto - Act de Trãdare Naþionalã?
Sfântul Petru este stãpânul lupilor.
Supravieþuirea dupã Legea lupilor
   În lumea satului românesc exista,
credinþa cã, în luna ianuarie, când
lupii - numiþi ºi „câinii lui
Sânpetru” - se strâng ºi urlã,
„Sfântul Petru coboarã din cer în
mijlocul lor pe un cal alb ºi începe
«sã rupã codri dintr-o pâine care

nu se mai isprãveºte ºi aruncã la
fiecare lup »”[2].
   Românii au de învãþat, astãzi, mai
mult decât oricând ºi de aplicat
înþeleaptã lege nescrisã pentru
supravieþuire a haitei lupilor:
- primii trei sunt cei rãniþi sau
bãtrâni (merg în faþã pentru a nu
rãmâne în urmã);
- urmãtorii cinci sunt cei mai
puternici (au rolul de a proteja haita
în cazul unui atac);
- cei din mijloc sunt pui ºi femele
(sunt protejaþi din ambele pãrþi);
- urmãtorii cinci sunt cei mai
inteligenþi (protejeazã haita în cazul
atacurilor din spate);
- ultimul lup este liderul.
   El are grijã ca nimeni sã nu rãmânã
în urmã. El þine haita unitã ºi el
dicteazã direcþia de mers. El este
întotdeauna pregãtit sã alerge în
orice direcþie pentru a proteja haita
ºi are rol de apãrãtor al acesteia.
Pentru cã a fi cu adevãrat
conducãtor înseamnã sã ai grijã de
toþi, nu sã mergi mereu cu infatuare
în faþã, pe bicicletã sau pe pârtiile
de schi, pe banii românilor! Vã
regãsiþi undeva, doamnelor ºi
domnilor guvernanþi ºi parlamentari
din Colonia Corporatistã sub
Ocupaþie Militarã Strãinã, numitã
încã România? Vã regãsiþi pe undeva
domnule chiriaº de la Cotroceni?
Greu de crezut. Schiurile vã poartã
departe de Neamul Românesc, iar
circuitele sinapselor, departe de
realitatea urmaºilor lui Decebal.

Românii au nevoie de un cap de
oºtire, care sã lupte pentru

nepierire! Au nevoie de Mântuitor,
nu de „gogoºi climatice”

   Pânã atunci, români, vã reamintesc
pentru „n”-a oarã, îndemnul unui
patriot, urmaþi-l: „Fii om, fii drept ºi
recunoaºte cã deasupra ambiþiilor,
intrigilor ºi urilor este Patria, este
veºnicia neamului ºi cã acolo trebuie
sã ne întâlnim întotdeauna chiar dacã
nu ne înþelegem de fiecare datã. […]
Cine nu-ºi roade viaþa în lupta de
ridicare a Þãrii, nu este Român. Fiþi
creºtini, fiþi oameni, fiþi adevãraþi
cetãþeni ºi Români întregi” (General
Ion Antonescu, „Cãtre români”, 1
ianuarie 1941)
Cele douã citate - cel de la început
ºi cel de la finalul acestui editorial
- ar trebui sã fie „cãlãuza românilor”
pe timp de pace ºi rãzboi. Altfel vom
pieri ca Þarã ºi ca Neam!

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

[1] Mircea Maliþa - https://www.qmagazine.ro/
mircea-mal i ta- romania-s i-a-cedat-
suveranitatea/ - 22 mai 2018
[2] Ovidiu Bîrlea, Micã enciclopedie a
poveºtilor româneºti, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1976, pp. 343-344.
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Vecinul nu þi-l alegi, spune un fel
de proverb. Nici nu mai conteazã al
cui este proverbul, dar pare cã nu a
avut dreptate autorul. Cel puþin nu pe
deplin. În zilele noastre, dar ºi în
istorie, lumea a trecut prin
transformãri. Sigur cã mulþi se
gândesc la vecinul de la bloc, de
exemplu, pentru cine locuieºte la bloc.
Mai este ºi vecinul de la casã sau de
la þarã. Situaþia trebuie sã fie tratatã
în funcþie de context. La bloc este mai
greu sã îþi alegi vecinii. Ajungi acolo,
într-un bloc deja locuit ºi unde abia
dupã un an sau doi ani îþi dai seama
cu cine ai de-a face. Poate cã
deasupra ai niºte maneliºti sau
profesori universitari. Dar dacã fãceau
meditaþii nu locuiau la bloc. Sau poate
cã au o cabanã pe undeva ºi merg
doar în vacanþe; sau o casã pe la þarã.

În cât timp vom avea noi vecini la Marea Neagrã?
 Dacã ai un vecin precum Iohannis,

cu siguranþã cã rapid ai scãpat de el,
pentru cã din meditaþii îºi va fi luat
câteva case foarte rapid ºi va renunþa
la statutul de locatar de apartament
la bloc. Plus cã se pricepe ºi la pus
gresie ºi faianþã ºi poate sã mai facã
un ban în plus ºi i se schimbã statutul
de amãrãºtean care locuieºte la bloc
ºi care este obligat sã convieþuiascã.
Nu ai cum sã îþi alegi vecinii ºi trebuie
sã stai cu ei pe cap. Dacã locuieºti la
ultimul etaj, atunci nu ai pe nimeni
deasupra ºi nu îþi sare nimeni în cap
sau nu îþi pune muzicã. Dar poate cã
îþi place o noapte mai animatã ºi nu
ai ce sã mai ceri vieþii, dacã þi-a dat
asemenea vecini. Vã întreceþi reciproc
în muzici ºi chefuri.

ªi la casã este la fel. Apar ºi acolo
multe necunoscute ºi certuri, ºi

muzici, ºi chefuri, ºi scandaluri ºi
poliþie sau poate o armonie, dacã în
jurul tãu sunt numai profesori
universitari sau persoane care stau
mai mult plecate de acasã ºi doar
ajung noaptea sã se odihneascã.

Cu vecinii pot apãrea necazuri cu
grãniþuirea, cu limita dintre proprietãþi,
mai ales dacã au fost în trecut
probleme, din moºi-strãmoºi. Asta este
cu vecinii pe care îi ai ca simplu
cetãþean, ca locuitor al unei comunitãþi.
Ce te faci însã cu vecinii din jurul þãrii
tale? Aici este mai complicat, dar pe
undeva seamãnã cu situaþia de la bloc
sau de la casã. Ca ºi în bloc, poate cã
ºi în regiune este un vecin care face
scandal, pune muzica mai tare ºi
râvneºte la bunurile vecinului sãu sau
la roadele din livezile vecinului sau la
resursele de tot felul. Ce te faci dacã
lângã þara ta ai o þarã care pune muzica
mai tare ºi care peste noapte aduce
armata la graniþã? Adicã, se pregãteºte
de acþiune. Îl întrebi ce are, ce l-a
apucat sau te pregãteºti ºi tu de luptã?
Suni la 112, adicã la NATO sau la ONU
sau îþi faci singur planul de bãtaie?

Ce te faci dacã ai un vecin care este
mai bine pregãtit decât tine ºi ai nevoie
de ajutoare sã îl determini sã stea la
el acasã. Ce te faci dacã nu vrea
nimeni sã te ajute ºi eºti nevoit sã te
aperi singur? Este o situaþie în care

lucrurile se pot schimba radical ºi în
care chiar nimeni nu mai poate
controla ce se întâmplã. Este vorba
de situaþia în care vecinul se face
vecin cu el. ªi are douã variante: una
legalã ºi alta mai puþin legalã. În cea
legalã începe sã cumpere
apartamentele din jurul sãu sau sã
controleze statele din jurul sãu. În cel
mai rãu caz ia apartamentele cu japca
sau ocupã þãrile respective. Adicã el
se face vecin cu sine. Cam aceasta
pare sã fie situaþia de acum la Marea
Neagrã. România a avut de-a lungul
timpului mai mulþi vecini în partea de
nord a þãrii. State, uniuni de state,
republici de toate felurile. Þara s-a
micºorat, a crescut, a scãzut. Pare cã
nu am reuºit niciodatã sã ne alegem
vecinii ºi aºa ar putea sã se întâmple
ºi acum. Vom avea doar statutul de
observatori ºi vom aºtepta sã vinã alþii
sã ne apere graniþele þãrii.

Rusia este prea mare pentru noi.
Este prea mare pentru oricine. Dar
parcã aºteptam sã mai dureze pacea
în zonã dupã cel de-a doilea Rãzboi
Mondial ºi sã nu se strice apele atât
de repede. Nu am fi dorit sã trecem
prin ce au trecut bunicii ºi
strãbunicii noºtri. Dar ne-am
obiºnuit ca români sã nu ne alegem
vecinii ºi sã nu ne facem singuri
istoria.   ªtefan Bãeºiu

 urmare din pagina 6 Pe Internet, firma din Limassol
figureazã cu un numãr de 3 angajaþi, ºi cu un venit realizat de curând din
vânzãri - adicã recuperãri de creanþe, în traducere liberã - de 6,56 milioane
dolari SUA, firma având, se mai precizeazã în prezentarea ei, un numãr de
62 de filiale, “companies”, în structura ei.
   Se pare cã, în apele tulburi ale unei legislaþii financiare naþionale ºi
internaþionale privind creditele neperformante, ca peste tot în alte domenii
apar astfel de entitãþi care cautã profitul din orice situaþie la limita
suportabilului, chiar ºi a unor situaþii cu clarificarea în derulare.

Pentru a-ºi susþine buna credinþã ºi a-ºi apãra proprietatea, eventual,
debitorul trebuie sã facã acþiune în instanþã, ceea ce înseamnã alte cheltuieli,

alte zile ºi sãptãmâni stresante, consum nervos, viaþã scurtatã, timp în care “la
piovra” financiar-bancarã internaþionalã prosperã dincolo de ecranele monitoarelor
pline de cifre ºi legi rãsucite dupã propriul interes. Cruk Cyprian

ASALTUL RECUPERATORILOR...
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      Cu tot dinadinsul þine SUA sã
facã din Ucraina ºi Rusia un nou
Irak. Planul lor malefic nu poate fi
realizat atît de simplu. Dacã peste
tot ar fi pace, industria de armament
americanã, reprezentînd 80% din
economia lor, ar produce pe stoc,
iar SUA s-ar scufunda rapid în
bezna falimentului. De aici nevoia
perpetuã a americanilor de conflicte
militare. Au terminat cu arabii ºi au
pregãtit butoaiele cu praf de puºcã
destinate ruºilor. Ca sã nu ne mai
întrebãm cine a ucis zeci de mii de
români în spitale sub sigla Covid,
sã nu le mai cerem socotealã
criminalilor, televiziunile arondate
SUA ºi marionete plãtite din banii
noºtri, de teapa lui Radu Tudor,
Chirieac, Gîdea & Co, susþin cu
vehemenþã false focare de covid,
susþin vaccinarea ºi spaima, pentru
a-i teroriza pe cei care se declarã
împotriva vaccinului. Mai nou, au
început sã punã sare peste rãnile
românilor ºi vor sã-i facã sã
tremure de frica unui rãzboi strãin
de România.
   Cine a aruncat primul cu piatra?
Crimeea n-a fost a statului artificial
Ucraina. A fost cadoul
ucraineanului Hrusciov, cadou care
i-a inclus ºi pe românii din nordul
Bucovinei, Þinutul Herþa ºi Bugeac
(sudul Basarabiei), aflaþi ºi astãzi
în afara graniþelor naturale ale
României, sub teroarea naziºtilor
ucraineni. Cine a venit ºi a ocupat

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

Iohannis ºi SUA sînt de vinã!
puncte strategice în Europa, printre
care ºi România? Pãi, americanii
ºi-au adus tancuri, cãþei ºi purcei
la Kogãlniceanu, Giarmata
(Timiºoara), Babadag, Deveselu,
oferindu-li-se plãceri de nebãnuit
de cãtre traficanþii de carne vie,
acoperiþi de Justiþia românã (vezi
cazul „Caracal”). Deºi au dat rateuri
în Vietnam, Irak, Libia, Afganistan,
au lansat „Maidanul” la Kiev (dupã
scenariul decembriadei româneºti
din ’89), acum l-au adus pe zeul
Marte în apele Mãrii Negre.
   NATO s-a dedat la zboruri
provocatoare în spaþiul aerian rusesc,
iar SUA au fãcut declaraþii
mincinoase, amestecîndu-se în
problemele interne ale celor douã
state, Ucraina ºi Rusia. Cum ar fi
trebuit sã rãspundã Rusia
provocãrilor SUA? Cumva, pe
feisbuc, precum duºmanul poporului
român, Iohannis, care tîrãºte þara într-
un rãzboi strãin intereselor României?
NATO simuleazã apãrarea României
de un duºman fabricat în
laboratoarele serviciilor secrete
GloboCap. Asistãm din nou la
scenarii cunoscute, aceleaºi
manipulãri din partea SUA. Zece
minciuni mediatice ºi zece rãzboaie
au la activ SUA! Dacã va fi, deºi nu
cred, un rãzboi, nu Rusia îl va
declanºa, ci SUA. Mãritul trãdãtor
Iohannis ºi serviciile care se închinã
americanilor, au fost precauþi, ºi-au
mînat în fruntea guvernului un
mercenar în Irak, gata sã execute
ordinul Pentagonului ºi NATO:
comanda la mine: culcat, pe burtã,
tîrîº, marº!
   Aºadar, în contextul conflictului
dintre Rusia ºi Ucraina, aþîþat ºi
amplificat mediatic de SUA, sluga
de serviciu, Iohannis îi mulþumeºte
lui Macron pentru cã s-a oferit sã
trimitã trupe NATO franceze pe
teritoriul României. „Salut cãlduros
anunþul preºedintelui Emmanuel
Macron cu privire la
disponibilitatea Franþei de a

participa la prezenþa militarã întãritã
a NATO în România. Parteneriatul
strategic România-Franþa va fi
astfel întãrit pe flancul estic, în
regiunea Mãrii Negre”, a scris
Iohannis, pe Twitter. Fireºte,
Macron este interesat sã-ºi
protejeze companiile ºi capitalul
francez din România. Cu reþelele de
socializare a trãdat Iohannis þara ºi
a pus-o la dispoziþia strãinilor. La
rîndul lui, Cioloº afirma cã „din
2016 s-a discutat despre o prezenþã
a trupelor franceze în România sub
steagul NATO”. Cioloº, un alt
vînzãtor de neam!
   Sã facem apel la istoria
contemporanã a României, unde
scrie cã Nicolae Ceauºescu, primul
preºedinte al României, în urmã cu
54 de ani, în august 1968, cînd
trupe de ocupaþie ale Tratatului de
la Varºovia, sovietice, maghiare,
poloneze ºi est-germane, intrau în
Praga, Ceauºescu a susþinut
desfiinþarea concomitentã a NATO
ºi OTV (Organizaþia Tratatului de la
Varºovia) ºi a interzis survolarea
teritoriului României de aeronave
militare strãine. Ceauºescu dorea
pacea pentru þarã. S-a opus în mod
diplomatic, n-a participat la
invadarea Cehoslovaciei ºi a
adoptat o serie de hotãrîri militare
ºi politice cardinale, astfel ca
operaþiunea „SUMAVA” sã nu aibã
loc în România.
   Nicolae Ceauºescu a denunþat
evenimentul ca pe o violare a
legilor internaþionale, o încãlcare a
principiilor de bazã ale relaþiilor
între state. Curajul lui Nicolae
Ceauºescu din 21 august 1968, prin
care a condamnat invadarea
Cehoslovaciei de cãtre trupele
Tratatului de la Varºovia, a fost
salutat cu mîndrie de cãtre români.
Comunicatul transmis la radio, care
condamna agresiunea împotriva
Cehoslovaciei i-a umplut pe români
de mîndria demnitãþii: „Invadarea
Cehoslovaciei de cãtre trupele
Pactului de la Varºovia constituie
o mare greºealã ºi o ameninþare
pentru pacea în Europa ºi este o zi
a ruºinii pentru miºcarea
internaþionalã. Nu existã nici o
justificare ºi nu existã nici un motiv
care sã facã admisibilã, fie ºi numai
pentru o clipã, ideea unei intervenþii
în treburile interne ale unui stat
socialist frãþesc […].
   Zvonistica cu privire la Rusia ºi
intenþiile sale de rãzboi, aceastã
afacere americanã costisitoare este

însãilatã în spatele uºilor închise
ale CIA, DGSE, Mossad, cu scopul
de a da de lucru economiei
americane, de a þine omenirea în
voltaj ridicat, terorizatã de spaimã,
cu mintea ocupatã, astfel încît
escrocheria mondialã Covid sã
poatã fi extrasã din capcana unde
ºi-a prins picioarele. Tot mai mulþi
cetãþeni planetari încep sã se
dumireascã, punînd la îndoialã
„fiorosul” virus. Tot mai mulþi
deconspirã camerele secrete unde
au fost fabricate milioanele de morþi
COVID. Tot mai mulþi se opun
vaccinului ºi certificatului verde. Tot
mai mulþi cer pedepsirea asasinilor!
Mondialiºtii aruncã pe piaþã tot
felul de scenarii menite sã abatã
atenþia de la genocidul produs de
laboratoarele Covid, aºa cã au
pregãtit un nou teatru de rãzboi:
Invazia Rusiei în Ucraina. România
n-are ce cãuta într-un rãzboi strãin,
cu un duºman imaginar!
   România trebuie sã pregãteascã
sãli de judecatã ºi celule pentru
sergenþii mondialiºtilor, începînd cu
Iohannis, oribilul Grup Strategic,
continuînd cu toþi cei care, din 2019,
de la declararea „stãrii de urgenþã”,
(doveditã ca ilegalã de instanþele
juridice), au ucis mii de oameni
nevinovaþi. Vã amintiþi venirea la
Bucureºti a „oracolului” Elie Wiesel
în vara anului 2009? Deºi din
România n-a plecat niciodatã vreun
tren cãtre Auschwitz, „oracolul” a
zbierat la microfon, arãtînd acuzator
ºi nejustificat cu degetul cãtre
români: „Aþi ucis! Aþi ucis! Aþi ucis!”.
Fostul preºedinte Ion Iliescu n-a
ripostat atunci, nu ºi-a apãrat
poporul ºi adevãrul istoric, pentru
cã-ºi periclita fotoliul. Românii mei
(nu mã adresez vouã cu „dragi
români!”, pentru cã nu sînt ipocritã
ca Iohhanis), pentru cã „adevãrul ne
face liberi”, haideþi sã transmutãm
cuvintele „oracolului” cãtre
administratorii plandemiei, foºti ºi
actuali: „Aþi ucis! Aþi ucis! Aþi ucis!”.
Vreþi s-o faceþi din nou, într-un
rãzboi strãin?
   În tot acest haos, doar idealistul
Ciolacu mai invocã mãsuri sociale
de redresare a nivelului de trai al
românilor. El continuã sã viseze,
sã spere, sincer vorbind, pesedeii
au fost singurii care au dat o canã
de apã ºi niºte îmbucãturi de pîine
sãrãciei.
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Împlinirea a 100 de ani de la
apariþia primului numãr al revistei
„Arhivele Olteniei” reprezintã

pentru colectivul de cercetãtori ai
ICSU „C. S. Nicolãescu-Plopºor”
din Craiova un eveniment deosebit,
având în vedere contribuþia acesteia
la cultivarea culturii, artei, ºtiinþei
ºi spiritualitãþii româneºti.

Evenimentul aniversar prilejuieºte
o succintã privire retrospectivã.

În anul 1922 apãrea la Craiova
primul numãr al revistei „Arhivele
Olteniei”, ca publicaþie trimestrialã,

REVISTA „ARHIVELE OLTENIEI”, LA CEAS ANIVERSAR
în format obiºnuit de carte, sub
conducerea dr. Charles Laugier ºi a
unui comitet de redacþie format din:

ªt. Ciuceanu, T. G. Bulat, Al.
Bãrcãcilã, secretariatul de redacþie
revenindu-i lui C. D. Fortunescu.
În articolul redacþional al primului
numãr al revistei, dr. Charles
Laugier afirma: „E câtva timp, ani
aproape, de când noi, câþiva reuniþi
la Cercul Prietenilor ªtiinþei din
Craiova, ne trudim ca pe lângã, cele
ce am fãcut pânã acum pentru
rãspândirea ºtiinþelor, sã scoatem
ºi o publicaþiune periodicã. Ne dãm
foarte bine seama de nevoia ei; ne
dãm seama cã în întreaga Oltenie
se gãseºte material documentar
pentru trecutul nostru, pentru
istoria neamului nostru, încât a nu
stimula ºi canaliza cercetãrile
oamenilor de bunãvoinþã pe acest
teren, ar fi fost o neiertatã greºealã,

dar ne dãm ºi perfect seama de
dificultãþile nenumãrate, atât de ordin
material, cât ºi moral ºi intelectual,
ce întâmpinã azi publicaþiunile în
genere ºi în special cele cu caracter
ºtiinþific. (...) am încredere cã vom
putea gãsi în trecutul Olteniei
resursele pentru asigurarea
viitorului Arhivelor Olteniei”. Între
anii 1923-1943 revista, a apãrut de
ºase ori pe an, iar între anii 1944-

1946 publicaþia se tipãreºte, fãrã a
fi difuzatã. Revista reapare într-o
nouã serie, începând din anul 1981
pânã în prezent, cu un numãr pe an.

Între primii colaboratori ai
publicaþiei se aflau membrii Filialei
Craiova a Societãþii Prietenii ªtiinþei,
creatã în anul 1913 de cãtre
Gheorghe Þiþeica ºi Victor Anestin:
ªt. Ciuceanu, T.G. Bulat, Al. Bãrcãcilã
ºi C. D. Fortunescu. Alãturi de
aceºtia, dintre cei care au publicat
în seria veche a revistei Arhivele
Olteniei amintim pe: Nicolae Iorga,
I.C. Filitti, Ilie Chiriþã, Ion Donat,
Constantin Moisil, Iosif N.
Dumitrescu Bistriþa, Gh. I. Dumitru,
Emil Vârtosu, I. Bianu, C.V.
Obedeanu, Artur Gorovei, Al. Borza,
I.V. Câncea, Iorgu Iordan, N. Plopºor,
T. Bãlãºel, O. G. Lecca, D. Tudor, I.
Ionaºcu, N. A. Constantinescu, Ion
Cornea, I. Popescu-Cilieni, Tache
Papahagi, Ion Muºlea, Petre V.
Nãsturel, George Vâlsan, N. G.
Dinculescu, S. Mehedinþi, G.
Bogdan-Duicu, Marcel Romanescu,
G. Gerota, A. Sacerdoþeanu, C. S.
Nicolãescu-Plopºor.

Secþiunile revistei, în mare parte
pãstrate ºi în prezent, erau: „Oltenia
istoricã”, „Oltenia arheologicã”,
„Oltenia folcloristicã”, „Oltenia
naturalistã”, „Oltenia literarã-
artisticã”, „Oltenia culturalã”, „Note
pe marginea cãrþilor”, „Note ºi
comunicãri”, „Cronica ºtiinþificã”,
„Figuri istorice oltene”. Având profil
enciclopedic, revista ºi-a propus,
rãmânând consecventã programului
ei, sã publice materiale din domeniile
arheologie, istorie, etnografie,
filosofie, sociologie, economie ºi
drept. Încã de la apariþia sa, în
paginile revistei au fost publicate
documente istorice descoperite în
arhive, precum ºi studii ºi articole
ce cuprind o arie largã ºi diversã,
care sub aspect cronologic acoperã
perioade istorice vaste ºi valorificã
aspecte esenþiale din trecutul
Olteniei, precum ºi studii de folclor
întemeiate pe materialul autentic,
cules de folcloriºtii care publicã.
Rubricile de recenzii, note
bibliografice ºi cronici ºtiinþifice îºi
aduc aportul la cunoaºterea
noutãþilor apãrute în literatura de
specialitate. Publicarea de
documente istorice care au pus în
evidenþã tradiþia vieþuirii românilor
pe aceste meleaguri, în paginile sale,
încã de la începutul apariþiei, se
înscrie pe linia deschisã de N.
Bãlcescu, M. Kogãlniceanu, V. A.
Urechia, E. Hurmuzachi, etc.

În seria nouã a revistei publicã
studii ºi articole de istorie socialã,

economicã ºi culturalã reprezentanþi
ai unor instituþii academice ºi
universitare din þarã, istorici,
cercetãtori, arhiviºti, muzeografi din
Oltenia. Rezonanþã în paginile revistei
îºi gãsesc: istoria artei, a medicinii a
tiparului ºi a culturii Olteniei, viaþa ºi
faptele înaintaºilor, istoria ºi
patrimoniul Bisericii Ortodoxe, viaþa
ºi activitatea unor locaºuri de
închinare din Sfânta Arhiepiscopie a
Craiovei, problema þãrãneascã din
Oltenia, evoluþia învãþãmântului din
Oltenia, precum ºi istoria urbanã a
Olteniei, istoria culturii materiale ºi
spirituale din Oltenia, cultura
tradiþionalã ºi mijloacele prin care
aceasta funcþioneazã, sãrbãtori,
obiceiuri ºi ritualuri din Oltenia.

Revista „Arhivele Olteniei” a fost
editatã la Tipografia „Scrisul
Românesc” S.A.,  la Tipografia
„Ramuri”, iar în prezent apare la
Editura Academiei Române.

Revista „Arhivele Olteniei” a
devenit o publicaþie de referinþã în
spaþiul cultural din Oltenia, apreciatã
în rândul istoricilor ºi oamenilor de
culturã ºi artã, tocmai pentru tematica
abordatã, prin calitatea materialelor
publicate ºi prin nivelul la care sunt
tratate subiectele propuse.

Ca o recunoaºtere a valorii sale
ºtiinþifice, revista este evaluatã de
Consiliul Naþional al Cercetãrii
ªti inþifice în categoria B în
domeniul Istoriei ºi studii lor
culturale ºi este indexatã în baze de
date internaþionale recunoscute de
forurile academice din þarã.

La 100 de ani de la prima
apariþie, colectivul de cercetãtori
din cadrul ICSU „C. S. Nicolãescu-
Plopºor din Craiova propune un
program în cadrul cãruia vor fi
organizate mai multe manifestãri
ºtiinþifice ºi culturale care au în
vedere punerea în valoare a
bogãþiei materialelor din aceastã
publicaþie ºtiinþificã.

-31 martie 2022-workshop
online: Revista Arhivele Olteniei.
Serie veche

-12-13 mai 2022-Simpozionul
naþional cu participare
internaþionalã: Publicaþii culturale
ºi ºtiinþifice româneºti. Arhivele
Olteniei 1922-2022

-4 noiembrie 2022- workshop
online: Revista Arhivele Olteniei în
v ia þa  º t i inþ i f i cã  º i  cu l tura lã
româneascã

Pentru mai multe detalii a se
vedea situl https: //icsu.ro

cercet. ºtiinþ. III, dr. Loredana-
Maria Ilin-Grozoiu

Purtãtor de cuvânt al ICSU „C.S.
Nicolãescu-Plopºor” Craiova



opiniiOBIECTIV mehedinþean 27.01 - 02.02.2022pag. 12

Vreme ºi vremuri (2)
 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

    Sã zicem, totuºi, cã se va reuºi. Va reuºi generaþia noastrã.
Dar mâine? Va fi la rând generaþia facebook-lui, a internauþilor.
Va fi generaþia pruncilor de azi, care învaþã (sau vor învãþa ºi la
noi în anii viitori!) de la grãdiniþã ºi pânã la terminarea liceului,
despre  actul sexual ºi perversiunile sexuale. Dacã azi, pentru
omul de bunã credinþã lucrurile acestea sunt strigãtoare la cer,
pentru omul de mâine ele vor fi ceva “normal”, aºa cum este
“normal” sã umbli cu unghiile netãiate, dar vopsite.
   Familia îºi pierde rolul de a creºte ºi educa pe copii. Atâta
vreme cât tu, pãrinte, nu ai voie sã-l atingi cu o palmã sau cu o
vorbã pe copilul tãu, pierzi orice autoritate asupra lui. Dacã
pruncul se va supãra cã nu i-ai dat luna sã joace fotbal cu ea
sau l-ai pus sã-ºi facã lecþiile, te va pârî cã-l persecuþi ºi þi-l va
lua ºi-l va duce la orfelinat, ori îl va da unor îngrijitori plãtiþi.
    Parcã n-ar fi fost atâtea ºi atâtea cauze care duc la
destrãmarea familiilor! Trebuia sã  punã pe tapet ºi aceste
anomalii. Mâine, eu, ca preot, voi fi reclamat cã am refuzat
sã cunun pe Ion cu Gheorghe, sau pe Mariþa cu Joiþa. Voi fi
amendat cu cât nu face salariul pe un an întreg, pentru cã
am încãlcat “drepturile omului”. Asta de douã ori, fiindcã a
treia oarã voi intra în puºcãrie!
   Antihrist îºi face tot mai simþitã prezenþa în lume, iar
desfrânata apocalipticã cutreierã ca un corb al morþii peste
þãri ºi peste suflete.
   Cu un mileniu ºi jumãtate în urmã, un om de o cruzime
nemaiîntâlnitã a trecut prin foc ºi sabie pãmânturile
româneºti. Era regele Atila, conducãtorul hoardelor hune,
strãmoºii ungurilor de azi. Bãtrânii noºtri îl spuneau “biciul
lui Dumnezeu”! Voiau sã spunã cã Dumnezeu îi pedepseºte
prin acel om pentru pãcatele lor.
   Privesc cu teamã spre viitor ºi vãd cã “biciul lui Dumnezeu” se
ridicã din nou, gata de-a se slobozi asupra noastrã. Musulmanii
invadeazã Europa, leagãnul creºtinismului. Nu mã refer la amãrâþii
care fug îngroziþi de moarte ca sã caute un adãpost. Mã refer la cei
infiltraþi printre ei, care-ºi fac din curãþirea pãmântului european de
scârnãviile destrãbãlãrii morale un ideal, pentru care sunt gata sã-
ºi dea ºi viaþa. Când fac atentate ºi lasã în urmã zeci ºi sute de
cadavre, socotesc cã ºi-au împlinit misiunea lor de reformatori ai
vieþii morale, de “bici al lui Alah” asupra pãcãtoºilor. Privesc cu
teamã spre viitor, fiindcã, dupã cum spun statisticile, pânã în 2050,
jumãtate din populaþia Europei va fi musulmanã. În Siria au fost
creºtini ºi musulmani. Siria avea creºtini înainte de a se creºtina
Sfântul Apostol Pavel. El a primit primele noþiuni ale învãþãturii
creºtine în capitala Siriei, în Damasc. Ei bine! Mii de oameni
nevinovaþi din Siria au fost uciºi în ultimii ani pentru simplul motiv
cã erau creºtini. Biserici au fost distruse, case de creºtini incendiate,
episcopi ºi preoþi uciºi sau rãpiþi ºi multe-multe alte atrocitãþi.
   Privesc spre viitor ºi tare mi-e teamã cã-ntr-o zi cel care va
îmbrãca reverenda de preot, va îmbrãca ceea ce se numea “cãmaºa
morþii”. Preoþia însãºi, ba chiar statutul de creºtin, vor trebui sã
aibã din nou dimensiunea martiricã, jertfelnicã de altãdatã. Atâta
destrãbãlare moralã nu poate fi spãlatã decât cu sânge!
   Rugaþi-vã lui Dumnezeu sã ne aibã în pazã. Sodoma ºi
Gomora ar fi scãpat nemistuite de flãcãri, dacã în ele ar fi
fost doar zece drepþi, adicã oameni curaþi sufleteºte,
nepervertiþi de pãcate. Haideþi sã fim noi, românii, cei zece
din cetatea Europei, pentru care Dumnezeu sã n-o
pârjoleascã! Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Având în vedere temperaturile scãzute
din ultimele zile, a prognozelor meteo din
urmãtoarea perioadã ITM Mehedinþi îºi
propune verificarea condiþiilor de muncã ºi
a modului în care sunt respectate prevederile
legale de securitate ºi sãnãtate în muncã
aplicabile pe perioada anotimpului rece
pentru lucrãtorii din cadrul unitãþilor care au
ca obiect de activitate construcþii, servicii de
spãlãtorie auto, vulcanizãri, comerþ în târguri
ºi pieþe, pazã ºi protecþie.
   Un obiectiv principal este creºterea
gradului de conºtientizare a angajatorilor
ºi a lucrãtorilor în ceea ce priveºte
necesitatea respectãrii prevederilor
Ordonanþei de Urgenþã nr. 99/2000 privind
mãsurile ce pot fi aplicate în perioadele
cu temperaturi extreme pentru protecþia
persoanelor încadrate în muncã;
   Se va urmãri modul în care angajatorii
respectã prevederile legale ºi anume:
- Ameliorarea condiþiilor de muncã;
- Distribuirea de ceai fierbinte în cantitate
de 0,5 -1 l/persoanã /schimb;

Avertisment pentru angajatori în caz de
temperaturi extreme scãzute

- Acordarea de pauze pentru refacerea
capacitãþii de termoreglare, scop în care se
vor asigura spaþii fixe sau mobile cu
microclimat corespunzãtor;
- Reducerea zilei de lucru;
- Echipament de protecþie;
- Angajarea personalului;
- Timpul de muncã ºi timpul de odihnã.
   Pentru prevenirea unor îmbolnãviri
determinate de munca în condiþii de temperaturi
extreme scãzute, se vor lua urmãtoarele mãsuri:
asigurarea de cãtre angajator a examenului
medical la angajare ºi a controlului medical
periodic, urmãrind depistarea precoce a
contraindicaþiilor pentru munca la temperaturi
scãzute; asigurarea primului ajutor ºi a
transportului la cea mai apropiatã unitate
sanitarã a persoanelor afectate; trecerea, dupã
posibilitãþi, în alte locuri de muncã sau reducerea
programului de muncã pentru persoanele cu
afecþiuni, care au contraindicaþii privind munca
la temperaturi extreme.

Nicea MERGEANI, Inspector ºef
Mãdãlina Aurora GÎRLEA, Compartiment CRP

Comunicat de presã  URMARE DIN PAGINA 1
Vor fi expuse timp de douã sãptãmâni
lucrãri de picturã semnate de Cornel Vana,
Petricã Birãu, Liliana Galor (Israel), graficã
de Florin Isuf, Eric Perjovschi (Republica
Moldova) ºi Codruþ Duduman, ºi
fotografie realizatã de ªtefania Laza, Daniel
Alexandru ºi Dragoº Mircea Gheorghe.
Lansãri apariþii editoriale CJCPCT Gorj: nr.
3-4/2021 al revistei de culturã “Portal
Mãiastra”; publicaþii de etnografie ºi folclor
“Crinul Satelor” ºi „Revista Jiului de Sus” ;
album etnografic “ Nemuritoare poveºti de
pe cele 11 vãi ale Gorjului”, semnat de
Teodor Dãdãlãu; lansare carte Ion Cepoi-
“Bunã dimineaþa, Doamnã!” (poezie) .
Expoziþia gãzduitã de Palatul Culturii
Teodor Costescu din Drobeta Turnu

Severin va putea fi vãzutã de iubitorii de
frumos timp de douã sãptãmâni.
Curatorii evenimentului sunt Daciela
Rotaru Miþu ºi Ion Cepoi.
Evenimentul este  organizat de Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Gorj în parteneriat cu
Primãria Municipiului Drobeta Turnu Severin
ºi Palatul Culturii “Teodor Costescu”.

Se declarã pierdut CIF 42111780, seria A nr. 1434475 cu denumirea: Gonciulea C
Tatiana-Georgeta- Biolog.

Se declarã pierdut CIF 42111756, seria A nr. 1434476 cu denumirea: Pîrvãnescu S
Cristiana-Elvira- Biochimist medical specialist.

Se declarã pierdut CIF 42112131, seria A nr. 1434473 cu denumirea: Pãun N Elena-
Daniela- Biolog medical specialist.

Se declarã pierdut CIF 42112697, seria A nr. 1434470 cu denumirea: Raut T Versavia-
Biolog.

Se declarã pierdut CIF 42112662, seria A nr. 1434471 cu denumirea: Caragea I
Veronica-Ecaterina- Medic primar laborator clinic ºi microbiologie.

Se declarã pierdut CIF 42112166, seria A nr. 1434472 cu denumirea: Ciocan-
Malicopulu H. Ianita- Medic primar laborator clinic ºi microbiologie.

anunþuri pierderi
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare.
Este vorba despre achitarea facturilor, taxelor
sau amenzilor dupã caz. Prin intermediul
colaborãrilor sau din cauza partenerului de viaþã
este posibil sã plãteºti daune serioase. Cei dragi
vor veni în preajma ta cu multã afecþiune, pentru
a le oferi bani sau bunuri valoroase. Prudenþã
ºi nu te lãsa ademenit de vorbele ºi gesturile
mieroase! Pe de altã parte, vei avea timp ºi
oportunitãþi de a te ocupa de organizarea unei
cãlãtorii, de a studia, de a viziona filme, piese de
teatru celebre sau de a filozofa cu oameni erudiþi. A
doua parte a sãptãmânii îþi deschide un nou capitol
socio-profesional.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Socializarea este activitatea de bazã din
aceastã sãptãmânã. Sunt ºanse sã rediscuþi
termenii unei colaborãri, sã te orientezi spre alte
contracte sau pur ºi simplu sã te angrenezi în
activitãþi comune cu partenerul de viaþã. Sunt
posibile discuþii aprinse, dar pânã la urmã
lucrurile se vor rezolva favorabil, chiar dacã se
vor destrãma unele parteneriate. Apar cheltuieli
destul de mari, fie pe taxe, facturi, servicii, fie
datoritã moºtenirilor sau partajelor. Rezervã
momente ºi pentru odihnã, deoarece organismul
este destul de solicitat. Finalul sãptãmânii îþi
aduce rolul principal într-o reuniune oficialã.
Posibile cãlãtorii peste mãri ºi þãri.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Ai multe de fãcut la serviciu de aceea ar fi
bine sã-þi stabileºti un plan de acþiune ºi sã-l
urmezi îndeaproape. Cum sãnãtatea este
vulnerabilã ar fi bine sã apelezi la colegii de
încredere, pentru a te sprijini. Existã conflicte
în culisele profesionale ce trebuie luate în
seamã. Poziþia ta în cadrul unui colectiv de lucru
este uºor de subminatã, de aceea ar fi bine sã-
þi aduni forþele ºi sã-þi îndeplineºti
responsabilitãþile corect ºi la timp. Relaþiile cu
partenerul de viaþã ºi colaboratorii  se vor
evidenþia joi, însã depinde numai de tine sã
gestionezi lucrurile cu brio. Câºtiguri financiare.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Prima parte a sãptãmânii îþi aduce alãturi copiii,
persoana iubitã, în general prietenii dragi ºi de
încredere. Cu toate cã aparent este armonie ºi antren
în relaþiile sentimentale, în umbrã existã interese
meschine din partea multora. Posibile conflicte cu
cei dragi. Fii prudent ºi evitã sã ai încredere în
vorbele dulci ºi gesturile afectuoase, indiferent din
partea cui vin. Acordã atenþie ºi ambianþei de la
locul de muncã. Unii colegi ticluiesc obstacole
serioase în calea ascensiunii tale sociale. Partenerul
de viaþã te solicitã mult, astfel cã ar fi bine sã
stabileºti niºte reguli ºi niºte limite clare. Noutãþi
parteneriale destul de solicitante.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Prima parte a sãptãmânii este favorabilã
desfãºurãrii treburilor gospodãreºti  ºi
relaþionãrii cu membrii familiei. În segmentul
domestic, conflictele mocnesc în umbrã. Cumva
se simte în aer, cã lucrurile nu mai merg ca
înainte. Schimbarea este greu de produs, mai
ales cã eºti deja foarte obiºnuit cu situaþia
familialã actualã. Totuºi, fii pregãtit pentru orice!
Este nevoie sã acorzi timp ºi atenþie copiilor sau
persoanei iubite. Ai încredere cã te vei descurca
foarte bine cu toatã lumea. În plan profesional
se contureazã o nouã etapã interesantã pe termen
lung. Ai grijã ºi de sãnãtate, deoarece ai nevoie
de odihnã ºi remedii noi.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã cu multe întâlniri, dialoguri ºi
cãlãtorii pe distanþe scurte. Probabil cã trebuie
sã rezolvi acte, documente, sarcini profesionale
în locaþii diferite ºi astfel sã te plimbi destul de
mult. Intervin ºi treburile gospodãreºti sau
rezolvarea unor situaþii ale membrilor familiei.
Discuþii aprinse de la bani ºi bunuri patrimoniale.
Se contureazã implicaþii financiare mari în tot ce
þine de casã ºi familie. A doua parte a sãptãmânii
îþi aduce alãturi persoanele dragi ºi oportunitatea
de a te ocupa de un hobby. Noutãþi la capitolul
amoros. Pot intra în discuþie revigorarea unei
relaþii vechi, o nouã iubire sau apariþia unui copil.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este vorba despre bani în primele douã zile
ale sãptãmânii. Sunt ºanse sã-þi creascã
veniturile din activitatea profesionalã
desfãºuratã la un loc de muncã. Dar, în paralel
apar cheltuieli pe nevoi personale. Prudenþã ºi
discernãmânt, pentru cã sunt posibile cheltuieli
nefolositoare. În zilele de joi ºi vineri vei fi
înconjurat de multã lume, în mod special de cãtre
neamuri ºi prieteni apropiaþi. Dialoguri aprinse
pe temele cotidiene de larg interes. Ocupã-te ºi
de treburile gospodãreºti! În mediul familial se
deschide o nouã etapã, atât în ceea ce priveºte
relaþionarea cu membrii familiei, cât ºi în ceea
ce priveºte rutina domesticã. Situaþii
contradictorii în relaþiile familiale.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începi sãptãmâna în forþã, plin de energie ºi
determinat sã schimbi multe în viaþa ta. Este
timpul sã te ocupi mai mult de nevoile tale
personale ºi mai puþin de ale altora. Relaþiile cu
ceilalþi, mai ales relaþia cu partenerul de viaþã,
colaboratorii, asociaþii sunt contradictorii. Sunt
posibile neplãceri de la ºi prin aceste persoane.
Unele relaþii se vor finaliza, iar unele colaborãri
îºi modificã rapid termenii ºi condiþiile de
desfãºurare. Revin în atenþie cheltuielile comune cu
alþii, însã vei reuºi sã te descurci cu brio. Sunt
posibile veºti interesante referitoare la salarizarea
locului de muncã, dar ºi veºti legate de condiþii
de muncã total neaºteptate.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna te predispune la a te gândi mai
mult la tine ºi la planurile tale de viitor. Ai nevoie
de liniºte, meditaþii în locuri sfinte, plimbãri
uºoare în aer liber ºi mult somn. Prioritãþile
momentului sunt remodelarea personalitãþii tale,
sãnãtatea ºi segmentul financiar. Existã niscai
neplãceri, dar ai încredere ºi rãbdare cã vor veni
vremuri bune. Deocamdatã, este bine sã te
relaxezi ºi sã-þi îndeplineºti sarcinile cotidiene
cât poþi tu de bine. A doua parte a sãptãmânii
aduce cheltuieli, dar îþi cresc ºi veniturile. Evitã
extravaganþele ºi exagerãrile de orice fel! Se
deschide o etapã în ceea ce priveºte salarizarea
locului de muncã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

În prima parte a sãptãmânii se evidenþiazã
relaþiile cu prietenii . Dialogurile cu unele
persoane din viaþa ta îþi vor lãmuri multe ºi
mãrunte, mai ales în ceea ce priveºte cariera
profesionalã ºi imaginea publicã. Vor interveni
momente de relaxare, dar ºi de disconfort
sufletesc. Le vei putea depãºi cu bine. Sunt
posibile neplãceri legate de afecþiunile vechi,
însã sunt trecãtoare. În a doua parte a sãptãmânii
te vei simþi excelent. Se deschide un nou capitol de
viaþã, pe care îl vei aborda cu forþe proaspete. Este
vremea sã te gândeºti numai la tine ºi la scopurile
tale personale ºi profesionale.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

O sãptãmânã interesantã, cu multe
evenimente, mai ales în sfera socio-
profesionalã. Se contureazã dialoguri cu ºefi,
cu autoritãþi ºi reuniuni oficiale deosebite. Este
nevoie sã pui la punct documente, acte,
contracte vechi care îºi aºteaptã rândul demult,
iar acum a sosit termenul limitã. Fii prudent ºi
concentreazã-te pe ceea ce ai de fãcut! Totul
are importanþã ºi trebuie rezolvat corespunzãtor
la momentul potrivit. Vor apãrea în preajma ta
oameni care te vor sfãturi de bine. Ia aminte la
cele aflate! Odihneºte-te ºi ai încredere cã totul
va fi bine. Se pot evidenþia afecþiuni mai vechi
sau mai noi, de aceea odihneºte-te conºtient
ºi lasã grijile deoparte.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti animat de gânduri mãreþe la începutul
sãptãmânii, dornic de a te pierde în cãlãtorii
îndepãrtate ºi de a-þi eleva sufletul cu lecturi
deosebite. Cum treburile cotidiene nu te slãbesc
o clipã vei fi nevoit sã revii acum ºi aici. Totuºi, sunt
ºanse sã te ocupi de organizarea unei cãlãtorii de
agrement, pentru studii sau pentru a lucra în alte
þãri. La serviciu eºti în vizorul ºefilor, iar colegii îþi
lasã numai þie rolurile principale. Prudenþã, rãbdare
ºi încredere cã te vei descurca foarte bine. A doua
parte a sãptãmânii îþi aduce un nou capitol în relaþiile
cu prietenii, dar ºi odihnã.

(27 ianuarie - 2 februarie 2022)

Autor: AstroCafe.ro
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    Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã, pânã la data 31 ianuarie 2022
inclusiv, se depun cererile de platã
pentru ajutorul de stat în sectorul
creºterii animalelor, aferent serviciilor
prestate în luna decembrie ºi în
trimestrul al IV-lea al anului 2021.
    Cererile se depun la sediile
Centrelor APIA, unde a fost depusã
cererea iniþialã anualã sau se transmit
de cãtre fermieri prin mijloace
electronice (poºta electronicã, fax etc).
   Cererea de platã a ajutorului de
stat pentru serviciile de întocmire
ºi menþinere a registrului
genealogic al rasei va fi însoþitã de
urmãtoarele documente:
a) memoriul tehnic cu activitãþile,
inclusiv lucrãrile efectuate pentru
realizarea obiectivelor prevãzute în
programele de ameliorare ºi/sau
conservare, aprobat de ANZ;
b) lista activitãþilor, inclusiv lucrãrile
ºi tarifele acestora pentru serviciile
prevãzute la art. 7 alin.(2) în luna/
trimestrul pentru care se solicitã
ajutorul de stat, avizatã de ANZ;
c) facturile lunare/trimestriale în care sã
fie menþionate activitãþile efectuate ºi
cuantumul acestora, precum ºi perioada
facturatã; copii certificate conform cu
originalul de cãtre solicitant;
d) copia atestatului de producãtor, în
cazul beneficiarilor persoane fizice, la
depunerea primei cereri de platã; în
cazul în care nu s-a eliberat atestatul
de producãtor, dar a fost solicitat,
adeverinþa emisã de aparatul de
specialitate al primarului localitãþii
unde a fost depusã cererea, care sã
ateste solicitarea acestuia, cu obligaþia
depunerii ulterioare a atestatului de
producãtor pânã la finele lunii în care
a fost emis acesta;
e) documentul care atestã schimbarea
formei de organizare a beneficiarului
serviciilor contractate dupã caz;
f) dovada contului bancar activ,
dacã este cazul.
    Cererea de platã a ajutorului de
stat pentru serviciile de
determinare a calitãþii genetice a
raselor de animale va fi însoþitã de
urmãtoarele documente:
a) memoriul tehnic cu activitãþile,
inclusiv lucrãrile efectuate pentru
realizarea obiectivelor prevãzute în

COMUNICAT DE PRESÃ
APIA primeºte cereri de platã pentru ajutorul

de stat în sectorul creºterii animalelor
programele de ameliorare ºi/sau
conservare, aprobat de ANZ;
b) lista activitãþilor, inclusiv lucrãrile
ºi tarifele acestora pentru serviciile
prevãzute la art. 7 alin. (3) în luna/
trimestrul pentru care se solicitã
ajutorul de stat, avizatã de ANZ;
c) facturile lunare/trimestriale în
care sã fie menþionate activitãþile
efectuate ºi cuantumul acestora,
precum ºi perioada facturatã, copii
certificate conform cu  originalul de
cãtre solicitant;
d) documentele justificative de
încasare de la beneficiarii ajutorului
de stat a sumelor corespunzãtoare,
în funcþie de intensitatea ajutorului de
stat pentru serviciul prestat aferent
lunii/trimestrului, copii certificate
conform cu originalul de cãtre APIA;
e) copia atestatului de producãtor, în
cazul beneficiarilor persoane fizice, la
depunerea primei cereri de platã; în
cazul în care nu s-a eliberat atestatul
de producãtor, dar a fost solicitat,
adeverinþa emisã de aparatul de
specialitate al primarului localitãþii
unde a fost depusã cererea, care sã
ateste solicitarea acestuia, cu obligaþia
depunerii ulterioare a atestatului de
producãtor pânã la finele lunii în care
a fost emis acesta;
f) documentul care atestã schimbarea
formei de organizare a beneficiarului
serviciilor contractate  dupã caz,
originalul ºi copii pentru efectuarea
conformitãþii cu originalul de cãtre APIA;
g) dovada contului bancar activ,
dacã este cazul.
   Asociaþiile pot opera facturile aferente
serviciilor prestate accesând urmãtorul
link: http://213.177.4.194:953/.
   Documentele transmise vor purta
sintagma „conform cu originalul”,
însuºite prin semnãtura solicitantului
ºi vor sta la baza operãrii/verificãrii
datelor în aplicaþiile electronice de
gestionare a ajutorului de stat ºi la
efectuarea verificãrilor administrative
ulterioare.
   La Centrul Judeþean Mehedinþi
pentru ajutorul de stat în sectorul
creºterii animalelor în anul 2021, a
fost înregistrat un dosar de sprijin din
partea unei asociaþii ce solicita
decontarea serviciilor pentru un
numãr de 75 fermieri.

 Biroul de comunicare

Creºterea tensiunilor dintre
Ucraina ºi Rusia la care s-a adãugat
cererea fãcutã Statelor Unite de cãtre
Kremlin ca NATO sã se retragã din
România ºi Bulgaria nu a afectat
evoluþia leului în perioada analizatã.
Sãptãmâna trecutã, cursul euro/leu
a crescut uºor de la 4,9440 la
4,9452 lei pentru ca miercurea
aceasta ea sã fie stabilitã la 4,9443
lei, când tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,941 - 4,947 lei.
Joi, a fost publicatã minuta primei
ºedinþe al CA al bãncii centrale din
acest an când dobânda cheie a fost
majoratã de la 1,50 la 1,75%. BNR se
aratã pregãtitã sã continue
normalizarea gradualã a politicii
monetare, pentru contracararea
presiunilor inflaþioniste ºi ancorarea
aºteptãrilor privind dinamica preþurilor
de consum pe termen mediu.
Analiºtii care au participat la sondajul
realizat în decembrie de CFA România
anticipeazã deprecierea leului în
cursul acestui an.
Valoarea medie a anticipaþiilor pentru
orizontul de ºase luni a fost de
5,0284 lei/euro faþã de 5,0517 lei/
euro la precedentul sondaj. Pentru
orizontul de 12 luni valoarea medie
a cursului anticipat este 5,0859 lei/
euro, comparativ cu 5,1145 lei/euro
în noiembrie. Cea mai micã valoare
estimatã pentru un orizont de 12 luni
a fost de 4,97 lei/euro.
Nivelul dobânzilor interbancare nu
a mai cunoscut creºterile din a doua
jumãtate a anului trecut ºi se
menþineau la valori comparabile cu
cele din martie 2020.
La sfârºitul perioadei, 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 3,05 la
3,06%. Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare,
s-a oprit la 3,21% iar cel la 12 luni,
care reprezintã rata dobânzii plãtitã la

Analiºtii mizeazã pe creºterea la 5 lei/euro
creditele în lei atrase nivel interbancar,
a revenit de la 3,29 la 3,30%.
Într-o analizã BCR se aratã cã
„majorarea dobânzii de politicã
monetarã va continua pânã la 3%
la mijlocul lui 2022, iar dobânda
Lombard ar putea ajunge la 4%”.
Analiºti cred cã „în anumite
momente dobânda Lombard ar
putea deveni dobânda relevantã
prin alinierea dobânzilor ROBOR pe
termen scurt la acest nivel”.
Pieþele aºteptau miercurea aceasta
declaraþiile oficialilor Fed de la finalul
întâlnirii de politicã monetarã. Euro
se tranzacþiona în culoarul 1,1276 -
1,1311 dolari, dupã scãderea de marþi
la 1,1263 dolari, minimul ultimei luni.
În piaþa localã cursul monedei
americane a crescut de la 4,3401, la
începutul perioadei, la 4,3840 lei, la
sfârºitul ei.
Creºterea aversiunii faþã de risc a
apreciat moneda elveþianã de la 1,045
pânã la 1,032 franci/euro, ceea ce a
fãcut ca media ei sã atingã vinerea
trecutã un nou record de 4,7829 lei,
pentru ca la finalul intervalului cursul
sã scadã la 4,7621 lei.
Cursul lirei sterline a fluctuat între
5,9102 ºi 5,9367 lei, cel de miercurea
aceasta fiind stabilit la 5,9238 lei.
Preþul gramului de aur a crescut de
la 252,5792 la 260,3177 lei, dupã ce
uncia a urcat miercurea aceasta la
1.844 - 1.849 dolari, investitorii
cãutând plasamente sigure în
condiþiile tensiunilor geopolitice.
Bitcoin fluctua miercuri între 36.590
ºi 38.175 dolari, dupã scãderea de
luni pânã la 32.970 dolari, cu mai
mult de 50% faþã de valorile din
noiembrie, când cotaþiile au depãºit
69.000 dolari. Ether a atins la
începutul sãptãmânii un minim de
2.160 dolari. Miercuri cotaþiile
fluctuau între 2.420 ºi 2.550 dolari.
Analiza cuprinde perioada 18 - 26
ianuarie.

 Radu Georgescu

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITÃRII DE EMITERE
A ACORDULUI DE MEDIU (TITULARUL PROIECTULUI)

SPITALUL GENERAL CÃI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Amplasare instalaþie de gaze medicale
(rezervor stocare oxigen medical, aer comprimat medical, vacuum
medical) pe o platformã betonatã” propus a fi amplasat în intravilanul
mun. Drobeta Turnu Severin, b-dul Carol I nr. 5, jud. Mehedinþi.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane, nr. 3, Dr. Tr.
Severin ºi la sediul titularului intravilanul mun. Dr. Tr. Severin, b-dul
Carol I nr. 5, în zilele de luni-vineri, între orele 8:00-14:00.

   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii
competente pentru Protecþia Mediului APM MH.
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Etapa a 23-a
Vineri, ora 20:00, Sepsi Sf. Gheorghe - Universitatea Craiova
Sâmbãtã, ora 14:00, FC Voluntari - Gaz Metan Mediaº
Sâmbãtã, ora 17:00, Academica Clinceni - Farul Constanþa
Sâmbãtã, ora 20:00, Rapid Bucureºti - UTA Arad
Duminicã, ora 14:00, Chindia Târgoviºte - CS Mioveni
Duminicã, ora 17:00, FCU Craiova - FC Argeº
Duminicã, ora 20:00, Dinamo Bucureºti - FCSB
Luni, ora 22:00, CFR Cluj - FC Botoºani

Dupã 10 zile de la reunirea lotului,
Viitorul ªimian va disputa sâmbãtã
primul amical al iernii. Adversara
mehedinþenilor va fi ACSO Filiaºi,
ocupanta locului 5 din Seria 6 a Ligii
a 3-a, iar partida de verificare va avea
loc la malul Dunãrii, cel mai probabil
de la ora 12:00. “Avem un prim
amical pe data de 29 ianuarie, cu
Filiaºi. Echipa din Dolj se aflã în
cantonament la Isverna ºi nu ºtim
momentan dacã vom juca la Severin
sau la ªimian. În perioada urmãtoare
mai avem programatã o dublã
amicalã cu Flacarã Horezu. În privinþa
transferurilor nu pot da detalii
concrete, fiindcã nu avem în plan
multe achiziþii. Cert e cã ne dorim un

Radaslavescu, singurul
mehedinþean utilizat

   Dupã o pauzã de o lunã, Liga 1 s-a
reluat cu etapa a 22-a, însã jucãtorii
mehedinþeni nu ºi-a adus contribuþia
la evoluþia echipelor la care sunt

legitimaþi. De altfel, singurul utilizat
a fost mijlocaº de 18 ani Eduard
Radaslavescu, introdus de antrenorul
Gheorghe Hagi în minutul 66 al

partidei cu FCU Craiova, la
scorul de 3-1 pentru
dobrogeni. Fostul junior de la
Luceafãrul Drobeta Turnu
Severin nu s-a remarcat, iar
în final echipa sa a câºtigat
cu 3-2. La olteni, mijlocaºul
Dragos Albu a fost doar
rezervã, nefiind momentan

luat în calcul de noul tehnician
Nicolo Napoli, dupã ce, în prima
parte a campionatului,
mehedinþeanul de 20 ani fusese,
în mai multe rânduri, cãpitanul
echipei din Bãnie. În schimb,
atacantul Adrian Gâdea n-a fost
nici mãcar oprit în lot de
antrenorul Dan Petrescu  pentru
meciul FCSB - CFR Cluj,
încheiat la egalitate, scor 3-3.
Nici fundaºul Adrian Moescu n-
a prins lotul la FC Botoºani,
pentru partida cu Sepsi Sfântu
Gheorghe, la fel ca fundaºul
dreapta Denis Benga, la

Universitatea Craiova.
   Pe banca tehnicã, antrenorul
severinean Flavius Stoican a

Rezultatele etapei 22
FC Argeº - Dinamo Bucureºti 2-1
Chindia Târgoviºte - FC Voluntari 0-0
Universitatea Craiova - Rapid 1-0
CS Mioveni - Academica Clinceni 3-1
UTA Arad - Gaz Metan Mediaº 0-1
FCSB - CFR  Cluj 3-3
FC Botoºani - Sepsi Sf. Gheorghe 1-0
Farul Constanþa - FCU Craiova 3-2

Clasament Liga 1
1. CFR Cluj 22 19  1   2 35-11 58
2. FCSB 22 14  6   2 41-20 48
3. Voluntari 22 11  5   6 25-20 38
4. Botoºani 22  9 10  3 22-19 37
5. Univ. Craiova 22 10  5   7 37-23 35
6. Farul 22 10  5   7 26-15 35
7. Rapid 22  8  8   6 26-22 32
8. FC Argeº 22  9  4   9 22-20 31
9. UTA Arad 22  6  9   7 17-16 27
10. Sf. Gheorghe 22  5 11  6 21-19 26
11. CS Mioveni22  6  6 10 16-28 24
12. Chindia 22  5  8   9 13-17 23
13. Mediaº 22  6  5  11 18-25 23
14. FCU Craiova 22 4  7  11 17-24 19
15. Dinamo 22  3  3  16 16-45 12
16. Clinceni 21  2  5  15 16-44 11

redebutat cu stângul la Dinamo,
echipa sa fiind învinsã, la Piteºti, cu
2-1, de FC Argeº.

ªimian începe seria amicalelor

fundaº dreapta, sã completãm postul
vacant rãmas dupã plecarea lui
Samuel Luicã. Restul transferurilor
sunt preconizate la varã, în funcþie de
obiectivul pe care îl are echipa. Dacã
vrem sã prindem play-off-ul în
sezonul viitor, trebuie sã aducem
câþiva jucãtori peste nivelul celor
prezenþi momentan în lot”, a explicat
antrenorul-principal al echipei
mehedinþene, Vasile Mãnescu.
   Pânã la reluarea campionatului,
Viitorul ªimian (locul 5) se va
pregãti pe plan local, iar pe 11
martie va disputa primul meci
oficial din 2022, cu Pandurii Târgu
Jiu (locul 3), în deplasare.

Aflat în probe la Ripensia
Timiºoara, juniorul severinean Ianis
Mihart (17 ani) l-a convins pe
antrenorul Florin Fabian de calitãþile
sale ºi a semnat cu ocupanta locului
13 din Liga 2. “Sunt bucuros cã am
ajuns la Ripensia ºi sper sã confirm
aºteptãrile. Este o ºansã mare
pentru mine ºi sper sã profit de ea.
Am fost primit bine de colectiv, abia
aºtept primele meciuri. Primele
impresii legate de Ripensia sunt
pozitive. Sunt convins cã vom avea  Mircea  Oglindoiu

Juniorul Mihart, la Ripensia

un sezon bun ºi abia aºtept sã
debutez în Liga 2!”, a declarat
mijlocaºul stânga Ianis Mihart.
Descoperit de AS Sport Kids
Drobeta, Ianis Mihart a evoluat la
începutul sezonului pentru Juniorii
U19 de la CFR Cluj. Sâmbãtã,
Ripensia va disputa un amical cu
CSM Deva, dupã care va pleca în
cantonament în Antalya.
   Liga 2 se reia pe 26 februarie,
datã la care Ripensia Timiºoara va
juca la Viitorul Pandurii Târgu Jiu.
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Muicãããã, suntem neam de piatrã / Punem
mâna pe lopatã / Sãpãm tranºee pe autostradã /
Sã nu vinã ruºii sã ne vadã.

Aºa cânta mai zilele trecute nea Virgil di la
Energie, sângur pin birou. Sã baricadasã sã nu
înceapã rãzbelu, pusasã birou la fereastrã, sã
vazã în zare dacã vin avioanele, pusasã neºte
bidoane de combustibil în portbagaj, sã aibã de
rezervã ºi facturile la energie le lãsasã în seif,
nu care cumva sã le gãsascã careva.

Bine, nea Virgil sã baricadã ºi de atacurile
venite din toate pãrþile, tot pe facturi, din cauzã
de scumpiri, cã le mermeli pe toate pãnã nu mai
ºtia pe unde sã scoatã cãmeºa.

Sã trezi ºi nea Cioloº sã zicã, cã “În criza
facturilor mãrite, nu cred cã cineva îºi mai
închipuie cã ministrul Virgil Popescu mai poate
rãmâne în funcþie dupã atâtea bâlbe ºi atâtea
greºeli, cu efecte devastatoare asupra veniturilor
cetãþenilor”, a spus preºedintele USR, arãtând

 nea Mãrin

Sucã, nea Virgil ºi baricadele, struþu’ de Severin ºi
sãnãtatea alternativã di la Mehedinþi

cã ministrul promitea de luni de zile
cã problemele vor fi rezolvate ºi fãcea
pe eroul D’artagnan care sã bate cu
companiile care mãresc facturile”.

Auzi nea Virgil D’artagnan, mai
lipsea Athos, Portos ºi Aramis, dar
ar putea sã-I gãsascã repede, numai
cã nea ministru e mai egoist de fel ºi
secret. Parcã are ºi un doftorat, da
în ce?! Vã spunem altã datã.

Mã fraþilor, sã vezi altã trãznaie în
Severinu nostru, cã ne pricepem la de-
alde astea. Gãsirã în garsoniera unui
severinean un struþ, nici mai mult, nici
mai puþin. Zburãtoarea fãcea cam multã gãlãgie,
pesemne s-o fi sãturat de acelaºi mediu, o fi vrut
sã mai schimbe aeru de garsonierã. Pãnã la urmã
sã aleasã cu o amendã proprietaru ºi zisã cã mutã
zburãtoarea, da ce te faci cu ai de þin caii în
apartament?! Câþi or mai fi, o fi fãcut careva

recensãmântul?!
Mã fraþilor, dacã tot  fu ºi sã pare cã

va mai fi, de ce nu s-a gândit cineva
din Primãria Severinului, sã punã
niscaiva ordine, vorba unui clasic, pe
strãzile oraºului. Pãi iote, marcajele la
trecerile pentru pietoni sunt ºterse,
tãbliþele indicatoare cu
numele strãzilor au cam
dispãrut, ca sã nu mai
vorbim de troncãneala
maºinilor când trec peste
capacele di pe strãzi.
Deranju’ ieste nimica pe
lângã înjurãturile la adresa
administratorilor strãzilor
din municipiu reºedinþã a
judeþului Mehedinþi.

ªi ar mai fi problema cu
sensu’ unic de pe strada
Orly, de la sensu giratoriu din Splai
Mihai Viteazu pãnã la strada Cicero
lângã Pãdurea Crihala, ca sã sã dea
liber pentru pistele pentru biciclete.
Acuma, treaba asta sã zicem cã sã

rezolvã, da locatarii din zonã trebuie sã facã vreo
neºte kilometri ocolire ca sã  revinã în  fosta
centurã ocolitoare a oraºului. ªi cum facem cu
asta, s-o fi gândit careva la consecinþe?!

Mã nepoate, da ajunsã ãsta micu al lu’ Zbanghiu
pi la spitalu’ de urgenþã, unde o zi e ORL, o zi e
Oftalmo, cam aºa sã înfãptuieºte sãnãtatea la
Spitalul judeþean de urgenþã din Drobeta-Turnu
Severin. ªi ce zicea nea preºedintele Aladin Gigi
Georgescu, cum ierea cu serviciile de sãnãtate de
calitate pentru mehedinþeni?! Sau depinde în ce zi
ajungi la Urgenþe ºi ce beteºug ai. Pãi nu!?

Hai cã timpu trece, în curând sã împlineºte

ºi jumãtatea actualului mandat al aleºilor ºi
începe iarã numãrãtoarea inversã, aºa cã o sã
vedem ce s-a fãcut ºi ce nu.

Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!
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