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S-a schimbat prefectul. S-o mai schimba CEVA?

„50 States, One Community”

 CONTINUARE ÎN PAGINA 5

Ambasadorul României în Statele Unite
ale Americii, Andrei Muraru, a avut, în cadrul
turneului „50 States, One Community”,
o serie de întâlniri cu comunitãþile de români
din zonele oraºelor Houston ºi Dallas, cu
ocazia vizitei pe care a efectuat-o în statul
Texas, în perioada 26-31 ianuarie 2022.

Astfel, ambasadorul Muraru a vizitat mai
multe comunitãþi româneºti formate în
jurul bisericilor: Biserica Ortodoxã
Românã “Sfânta Maria”, Misiunea

Ortodoxã “Acoperãmântul Maicii
Domnului”, Biserica Baptistã Românã din
Houston, Biserica Penticostalã Românã
“Grace”, First Romanian Baptist Church,
Bethesda Romanian Baptist Church,
Ferguson Romanian Baptist Church,
Bethel Romanian Apostolic Church, Grace
Romanian Baptist Church, Agape Church
Dallas Fort Worth ºi Maranatha Romanian
Church of God.

La invitaþia doamnei Ileana
Victoria Berariu, lucrãrile
realizate pe parcursul ultimei
ediþii a taberei de creaþie
artisticã ºi documentare de la
Gârnic (Caraº-Severin) vor fi
panotate în spaþiul
expozitional gãzduit de
Biblioteca Judeþeanã, secþia
de arte “Deliu Petroiu” situatã
în complexul bastionului
Maria Theresia, Corp A, din
Timiºoara, programul de vizitare fiind de luni-vineri între orele
9:00 ºi 18:00. Expoziþia va ramâne deschisã pânã în data de 11
februarie, invitaþii acestei a XIX-a ediþii fiind: Gabriela Drãghici,
Ion Drãghici, Ileana Dragomirescu, Gabriela Drinceanu, Sabina
Drinceanu, Sabin Drinceanu, Anna Khodorkovski, Sarah Raluca
Miulescu, Gheorghe Mosorescu, Ion Pantilie, Lia Popescu, Horia
Preja, Ana Semenescu, Angela Szabo ºi Susie Vier 
   Proiectul al cãrui curator este Costin Brãteanu, desfãsurat
în perioada 8-15 august 2021, la Pensiunea Gernik 100 a
Ing. Gabriel Lungu din Comuna Gârnic, a avut ca parteneri
SC Agrotur Danubius, SC World Media Trans SRL ºi SC AXA
ART SRL din Timiºoara.

Tabãra de creaþie artisticã ºi documentare
“ GERNIK ART CAMP “ XIX

Continuare în numãrul urmãtor

 AMÃNUNTE ÎN PAGINA 3

Bugetul Primãriei Drobeta Turnu
Severin, pentru anul 2022, a fost aprobat
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    Ceremonia a avut loc vineri, 28 ianuarie
a.c., ºi la ea au participat reprezentanþi ai
deconcentratelor ºi primari din judeþ, o
surprizã fiind ºi prezenþa lui Constantin
Truºcã, de la ªimian. Despre Alin
Constantin Isuf, mucaliþii spun cã a fost
adus la Severin de cãtre Dan Trancotã,
actualmente penelist.
   Pânã la veºnica schimbare în bine a
judeþului nu facem altceva decât sã
reamintim declaraþiile „puternicilor zilei”:
   „Judeþul nostru nu face parte din
judeþele mari, dar are resurse naturale
ºi umane mari precum ºi un potenþial
de dezvoltare remarcabil în multe
domenii. Locuitorii sunt oameni harnici,
de bunã credinþã ºi dornici sã acceadã
la un standard de viaþã superior. Cred
cã aici este esenþa menirii noastre, sã
ne punem realmente în slujba
cetãþeanului ºi sã contribuim la
obþinerea unui nivel de trai decent. Nu
pornim de la km zero pentru cã de ani
buni Mehedinþiul face paºi în acest sens,
sunt de notorietate investiþiile
Consiliului Judeþean precum sãnãtatea,
transportul rutier, mediul, învãþãmântul.
Primãria a implementat proiecte
interesante, existã preocupare continuã
pentru atragerea investitorilor ºi a forþei
de muncã, dar ºi pentru obiective majore
precum parcul industrial sau zona
metropolitanã. Privind cãtre viitor,
perspectivele sunt favorabile, avem un

mega program, PNRR, care trebuie
accesat ºi valorificat la nivel
maximal. Sunt ºi vor fi la îndemânã
programe ºi proiecte, care, pe fondul
unei guvernãri stabile, coerente,
aplicate, vor crea climatul perfect
pentru o dezvoltare normalã. Vã
asigur cã alãturi de colegii mei din
Instituþia Prefectului, pe care-i
cunosc, vom încerca sã creãm

S-a schimbat prefectul.
S-o mai schimba CEVA?

imaginea unei instituþii de încredere.
Împreunã, prin eforturi conjugate, prin
respectul arãtat legii, cetãþeanului, prin
utilizarea inteligentã a resurselor de care
dispunem, vom reuºi sã oferim o bunã
guvernare judeþului”, menþiona Alin Isuf,
noul prefect.
   „Din punct de vedere politic nu pot sã
ascund faptul cã am satisfacþia cã la un
an ºi câteva luni de la alegeri, PSD
ocupã cele trei funcþii la nivel
administrativ foarte importante, primar,
prefect ºi preºedinte de Consiliu
Judeþean ºi sunt convins cã aºa cum ºi-
au pus oamenii speranþele în noi, aºa
va face ºi noul prefect în aceastã funcþie”,
declara Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
   „Încep prin a-i ura succes noului
prefect, sunt convins cã are capacitatea
de a duce la bun sfârºit însãrcinãrile
acestei funcþii, care nu sunt puþine ºi sunt
destul de complexe, deci trebuie sã fiþi
de trei ori mai atent; vom conlucra foarte
bine, alãturi de echipa PNL, de cei doi
subprefecþi, veþi conlucra foarte bine, eu
sunt mulþumit de relaþia pe care am avut-
o cu fostul prefect Cristian Pavel ºi trecând
peste zona politicã, veþi putea conlucra
împreunã spre binele judeþului ºi al
locuitorilor Mehedinþiului”, declara ºi
Marius Screciu, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin.
   „Nu de puþine ori am fost puºi în situaþia
de a lua decizii grele, nepopulare dar
necesare pentru protejarea populaþiei. De
aceea vreau sã mulþumesc
mehedinþenilor pentru înþelegere ºi
solidaritate, rãmân în continuare în
aceastã instituþie ca demnitar pe o altã
poziþie, de unde îmi voi aduce contribuþia
la buna desfãºurare a activitãþii Prefecturii
Mehedinþi”, declara ºi subprefectul
Cristinel Pavel.

Existã, slavã Domnului, ºi
veºti bune, cel puþin în privinþa
pandemiei. Dupã doi ani de jale
ºi chin, putem sã ne gândim
deja ca la o chestiune în mare
parte stabilizatã, dacã nu
rezolvatã cu totul. Ministrul
Sãnãtãþii, Alexandru Rafila, a
afirmat, marþi searã, cã este
posibil ca la finalul lunii martie
sã revenim la dulcea normalitate
de altãdatã, ºi astfel sã nu mai
fie nevoie de prelungirea stãrii
de alertã. Cu toate acestea, spune
Rafila, avem în faþã multe zile
dificile, în care þara noastrã va
înregistra peste 50.000 de cazuri
noi de COVID.

Dacã în decembrie ni se pãrea
enormã cifra de 20 000 de cazuri
pe zi, prognozatã, iatã cã acum o
cifrã mai mult decât dublã devine
una pe care o “atingem” imediat,
dacã nu cumva o vom ºi depãºi.

Cert este cã Omicronul nu e
atât de devastator, dar frica de
boalã, frica de a ajunge în spital
ne-a intrat în oase. Cum rãceºte
cineva în jurul nostru cum ne
curpinde o uºoarã stare de
neliniºte, ca ºi cum ne aflãm în
vecinãtatea unui pericol.

S-au fãcut studii ºi se vor mai
face pe seama mutaþiilor
comportamentale generate de

Statul mamã ºi tatã
pandemie, de rigorile sanitare,
de nevrozele sociale care au
circulat ºi circulã încã. Lumea e
schimbatã, ºi noi înºine, conºtient
sau nu, ne-am schimbat. Cumva
ne-am întors cu toþii, din firi
libere, la un statut vag, de fãpturi
sociale legate ºi dependente de
statul sanitar, de instituþiile sale
care ne reglementeazã sãnãtatea
sau libera manifestare. Nu e o
dictaturã, dar o “întoarcere”
simbolicã a Statului cu S mare
este fãrã doar ºi poate un fenomen
global, sesizabil în aceºti doi ani
în care deciziile au trebuit sã
vizeze popoare întregi, comunitãþi,
categorii sociale distincte
(ºcolari, vârstnici, bolnavi).

Statul a revenit ºi s-a instalat
ca o cupolã peste o lume aflatã
în degringoladã ºi fricã, ºi în care
sectorul economic privat (cel
care a asigurat dintotdeauna
independenþa, autonomia
indivizilor) a fost cel  mai afectat.

Cel mai bine în pandemie au
dus-o bugetarii. Nu au avut grija
salariului, Statul a funcþionat pe
mai departe, aºa, ºontânc-
ºontânc, dar a funcþionat. Tocmai
de aceea, legic, e mai mult ca
sigur cã urmeazã o recesiune
severã, odatã ce mecanismele
financiare ale sectorului
economic privat au fost ºubrezite.
Inima unei economii nu e statul,
ci sectorul privat. Exact ce e la
noi mai lovit, mai afectat. Criza
ne va învârti în moriºca ei
nefericitã, ºi nu va fi o joacã.

Deja simþim pe pielea
noast rã cum se apropie
tornada. Suntem deja în câmp
deschis ,  mai  i zo laþ i  ca
niciodatã, chiar dacã ignorãm
restricþiile sau se vor ridica.

 St. JUST
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    Prioritatea administraþiei locale,
este, în 2022, extinderea reþelei de
gaze naturale în oraº. Se aºteaptã,
în acest sens, clarificarea situaþiei
juridice a firmei care are
concesiunea pentru extinderea
gazului - Mehedinþi Gaz. Aici, existã
douã posibilitãþi: firma va continua
investiþia sau, din contrã, va preda
concesiunea unui alt operator,
pentru ca extinderea ºi distribuþia
reþelei de gaz sã se desfãºoare în
condiþii de normalitate. În bugetul
de anul acesta, au fost prinse ºi sume
pentru reabilitarea ºi modernizarea
parcurilor din oraº. Pentru
Debarcader, a fost demaratã
procedura de atragere a fondurilor
europene, urmând ca ºi celelalte
parcuri - Gãrii, Rozelor ºi Dragalina -
sã fie modernizate. Tot pentru a avea
cât mai multe spaþii în care
comunitatea sã se recreeze, se
continuã investiþiile în locurile de
joacã. Tocmai de aceea, bugetul
cuprinde refacerea, în totalitate, a
locurilor de joacã din oraº, iar în

Sunt veºti bune pentru
severinenii care locuiesc în cartierul
Apolodor, dar ºi pentru agenþii
economici din zonã. Primãria
Drobeta Turnu Severin a demarat
lucrãrile de reabilitare a strãzii
Padeº, care nu a fost modernizatã
de dinainte de 1989.
   “Este ultimul tronson din cartierul
Apolodor care rãmãsese
nemodernizat. Aici, se reabiliteazã
partea carosabilã, se construiesc
trotuare, se executã accese la
proprietãþile private ºi la cele
industriale ºi se monteazã guri de
scurgere pentru apele pluviale.
Totodatã, se introduce reþeaua de
canalizare ºi se efectueazã racordul
la gaze naturale, acolo unde aceste
utilitãþi lipsesc. Este o investiþie
complexã, cu o valoare de peste 2
milioane lei cu TVA, prin intermediul
cãreia le creãm condiþii moderne de
trai locuitorilor din zonã, dar ºi
agenþilor economici pentru care,
pânã acum, accesul era dificil.
Aceastã stradã reprezintã un tronson
important din punct de vedere
industrial. În acelaºi timp, faptul cã

Bugetul Primãriei Drobeta Turnu Severin, pentru anul 2022, a fost aprobat

mãsura în care banii vor permite,
autoritãþile locale iau în calcul
amenajarea de spaþii noi pentru cei
mai mici dintre severineni. Totodatã,
se vor continua lucrãrile de reabilitare
a strãzilor, dar ºi extinderea ºi
modernizarea parcãrilor, adicã acele
investiþii esenþiale care oferã un grad
ridicat de confort cetãþenilor.
   “În cadrul ºedinþei de consiliu local
de astãzi (luni, 31 ianuarie-n.r.), a fost
aprobat bugetul municipiului
Drobeta Turnu Severin, pentru anul
2022. Este un buget echilibrat, în care
am inclus multe proiecte ºi investiþii

pentru comunitate, în toate
domeniile. Cele mai importante
proiecte pentru 2022 sunt: extinderea
reþelei de gaze naturale în întreg
municipiul; reabilitarea parcuri
centrale (Gãrii, Rozelor, Dragalina);
reabilitarea parcului Debarcader;
modernizarea tuturor locurilor de
joacã din oraº; reabilitãri de strãzi;
modernizãri ºi extinderi de parcãri;
un nou adãpost pentru câinii
comunitari; construirea a douã creºe
noi; dotarea, reabilitarea ºi extinderea
ºcolilor. Ne propunem ca majoritatea
acestor investiþii sã fie realizate din

fonduri europene, fonduri ce rãmân,
în continuare, o prioritate pentru
primãrie. De asemenea, pentru unele
dintre lucrãri, folosim fonduri
guvernamentale ºi fonduri de la
bugetul local. Lista investiþiilor
rãmâne deschisã ºi aºteptãm, ºi din
partea dumneavoastrã, idei care nu
se regãsesc pe lista noastrã”, declarã
primarul municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu.
   Toþii aleºii municipali au votat
bugetul, pentru ca anul 2022 sã fie
unul al continuãrii proiectelor ºi
investiþiilor pentru populaþie.

Se continuã lucrãrile de modernizare
a cartierelor nou înfiinþate

tot mai mulþi severineni aleg sã îºi
construiascã case în zonã ne obligã
sã modernizãm întreg cartierul. Ne
propunem sã continuãm astfel de
investiþii ºi în alte zone ale oraºului,
pentru a oferi cetãþenilor condiþii
moderne de trai”, declarã primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu.
   Se estimeazã cã termenul de
finalizare al lucrãrii va fi de
aproximativ douã luni de zile.

Asociaþiile de proprietari sunt
aºteptate sã achite datoriile cãtre SPAET.
Pânã în acest moment, gradul de
încasare este, pentru luna noiembrie a
anului 2021, de 82,4%, în timp ce

Asociaþiile de proprietari înregistreazã datorii cãtre SPAET

pentru luna decembrie, s-a încasat
doar 63,32% din sumele datorate.
   “Suma restantã se ridicã la
8.197.105 lei. Cele mai mari datorii
sunt înregistrate la Asociaþia de

Proprietari 98 - 325.070,31 lei,
Asociaþia de Proprietari BV, cu o
restanþã de 311.965,82 lei ºi
Asociaþiile de proprietari 3 Crihala -
286.855,68 lei, Asociaþia 13 -
199.007,21 lei, respectiv Asociaþia
106B - 191.304,00 lei”, transmite
primãria Drobeta Turnu Severin.
   Pentru ca procesul de furnizare a
agentului termic sã se desfãºoare în
condiþii de normalitate, severinenii
trebuie sã achite restanþele cãtre
asociaþiile de proprietari.

Biroul de Comunicare al Primãriei
Municipiului Drobeta Turnu Severin



actualitateOBIECTIV mehedinþean 03 - 09.02.2022pag. 4

Joi, 27 ianuarie 2022, biserica
„Sfântul Ioan Gurã de Aur” din oraºul
Drobeta Turnu Severin ºi-a serbat
ocrotitorul primind în mijlocul ei pe
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
care a sãvârºit Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie înconjurat
de un ales sobor de preoþi ºi diaconi.

Rãspunsurile liturgice au fost
date de Arhid. Bogdan Chirea,
membru al grupului psaltic
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
al Catedralei Episcopale din
Drobeta Turnu Severin.

Dupã slujba euharisticã ierarhul
mehedinþean a aºezat la inimile
celor prezenþi cuvânt de învãþãturã
în care a amintit despre
personalitatea Sfântului Ioan Gurã

Hramul Bisericii Sfântul Ioan Gurã de Aur din Drobeta Turnu Severin
de Aur, despre educaþia, viaþa ºi
activitatea acestui Sfânt pãrinte al
Bisericii Ortodoxe, care a trãit
între ani 349-407.

Dupã Sfânta Liturghie, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a sãvârºit slujba
parastasului, pentru Preacucernicul
Pãrinte Adrian-Claudiu Cãpitãnescu,
cel care s-a ocupat de zidirea ºi
înfrumuseþarea acestei biserici din
anul 2007 de la punerea pietrei de
temelie pânã în anul 2020 când a
trecut la Domnul în urma infectãrii cu
virusul Sars-cov2.

Parohia ortodoxã Calea Târgu-
Jiului a luat fiinþã în anul 2007 cu
scopul de a asigura asistenþa
religioasã pentru credincioºii din
zona de est a municipiului. Piatra
de temelie a bisericii a fost pusã

   Cele 17 incendii izbucnite la
vegetaþie uscatã au cuprins peste 70
de hectare de teren, pe raza a 13
unitãþi administrativ teritoriale: Bala,
Bâcleº, Burila Mare, Cãzãneºti,
Corcova, Devesel, Grozeºti, Hinova,
Izvoru Bârzii (2), Malovãþ (2),
Pruniºor (2), Strehaia (2) ºi ªiºeºti,
ca urmare a nerespectãrii
mãsurilor de apãrare împotriva
incendiilor de cãtre cetãþeni.
   Pentru a preveni izbucnirea unor
incendii, ca urmare a folosirii

36 de misiuni ale
pompierilor mehedinþeni în acest weekend

biserici slujeºte Pãrintele paroh
Octavian Sorin Iliescu - hirotonit la
2 februarie 1998, studii teologice
superioare cu masterat, gradul
preoþesc I, (2020-pânã în prezent).

Diac. Nicolae-Sorin Marin

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al judeþului Mehedinþi au
intervenit, în acest weekend, pentru stingerea a 17 incendii, acordarea îngrijirilor medicale victimelor unui

accident rutier, transportarea unor persoane supraponderale cu probleme medicale, îndepãrtarea a doi
copaci, dar ºi a unor elemente de construcþie, desprinse de pe clãdiri, care puneau în pericol siguranþa

trecãtorilor, precum ºi pentru deblocarea uºilor a trei locuinþe.
Paramedicii SMURD au acordat asistenþã medicalã unui numãr de ºapte persoane care au solicitat

ajutorul, apelând numãrul unic de urgenþã 112.

focului deschis pentru igienizare,
recomandãm cetãþenilor ca arderea
sã se execute:
- în condiþii meteorologice fãrã
vânt;
- numai pe timp de zi, sub
supraveghere permanentã;
- în zone, care sã nu permitã
propagarea focului la fondul
forestier sau construcþii ºi sã nu
afecteze reþelele electrice ºi de
comunicaþii.
   De asemenea, cetãþenii sã

dispunã de mijloace ºi
materiale pentru stingerea
eventualelor incendii ºi sã nu
pãrãseascã locul arderii înainte de
stingerea completã a focarelor.
   Totodatã, facem precizarea cã
arderea resturilor vegetale, a
deºeurilor ºi altor materiale
combustibile, fãrã obþinerea
permisului de lucru cu foc deschis
- emis de Primãrie, cu avizul
Gãrzii de Mediu, ºi fãrã luarea
mãsurilor pentru împiedicarea

propagãrii focului la vecinãtãþi,
precum ºi amenajarea locurilor
pentru utilizarea focului deschis în
condiþ ii  ºi  la distanþe care
favorizeazã propagarea focului la
construcþii,  depozite, culturi
agricole, pãduri, plantaþii ºi alte
vecinãtãþi constituie contravenþii ºi
se sancþioneazã cu amenda de la
1.000 la 2.500 lei.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

pe 10 iunie 2007. Biserica din
parohia “Calea Târgu-Jiului” este
singura din Eparhia Severinului ºi
Strehaiei aºezatã sub purtarea de
grijã a Sfântului Ioan Gurã de Aur.

În prezent la Sfântul Altar al acestei
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“Am descoperit comunitãþi profund
ataºate de pãstrarea limbii materne
ºi a identitãþii culturale româneºti,
precum ºi exemple de solidaritate ºi
armonie interconfesionalã. Baptiºti,
penticostali, ortodocºi, români ºi
americani, pun umãrul împreunã
pentru a realiza proiecte comune. Am
fost impresionat de emoþia cu care
m-au primit în rândul lor, dar ºi de
deschiderea de a sprijini eforturile
misiunii diplomatice în promovarea
intereselor României. Am fost onorat
sã mã aflu în rândul lor ºi sã aflu
poveºtile acestor centre religioase
care îºi transcend misiunea, devenind
centre comunitare ºi chiar
educaþionale.

Dincolo de menirea de a pãstra
comunitatea aproape de Dumnezeu,
biserica este locul care strânge
legãturile românilor, mulþi dintre ei
plecaþi de acasã înainte de 1989, cu
limba românã, valorile ºi tradiþiile
þãrii natale. M-am bucurat sã îi
cunosc ºi sã le pot transmite
personal gândurile bune de acasã ºi
totodatã sã le mulþumesc pentru cã
reprezintã cu mândrie România”, a
afirmat ambasadorul Andrei Muraru.

Cu ocazia întâlnirilor,
ambasadorul român a prezentat
prioritãþile mandatului sãu, punând
accent pe cel mai important obiectiv:
accederea României în Programul
Visa Waiver. Ambasadorul Muraru
a subliniat faptul cã, în reuºita
acestui obiectiv, sprijinul
comunitãþilor de români din Statele

Vizita ambasadorului Andrei Muraru în comunitãþile de români din statul Texas, în
cadrul turneului „50 States, One Community” * Întrevederi oficiale cu reprezentanþi
ai autoritãþilor ºi companii interesate de investiþii ºi proiecte în domeniul energiei

Unite este foarte important.
Un punct important al vizitei

ambasadorului Andrei Muraru în
statul Texas l-au reprezentat
întrevederile cu oficiali ai celei mai
mari camere de comerþ din regiunea
Houston, Greater Houston
Partnership, precum ºi cu o serie de
companii importante din Texas:
Fluor Corporation, Hunt
Consolidated ºi Cox Oil, implicate
în proiecte din România, sau
interesate de investiþii pe termen
lung în sectorul energetic românesc.

În contextul discuþiilor cu
reprezentanþii mediului de afaceri din
Texas, aceºtia ºi-au exprimat
interesul pentru dezvoltarea unor
proiecte de anvergurã în România în
sectoarele energiei nucleare civile,
hidrocarburilor sau energiei
regenerabile, apreciind potenþialul
multidimensional al României în
domeniul energiei, precum ºi
capacitatea acesteia de a contribui
substanþial la asigurarea securitãþii
energetice a întregii regiuni.

De asemenea, ambasadorul
Andrei Muraru a mai avut întâlniri
oficiale cu secretarul de stat al
statului Texas, John Scott, primarul
oraºului Houston, Sylvester Turner,
ºi primarul oraºului Dallas, Eric
Johnson. Partenerii americani ºi-au
manifestat interesul faþã de România,
inclusiv prin prisma principalelor
dimensiuni ale Parteneriatului
Strategic dintre Statele Unite ºi þara
noastrã: comercialã, economicã ºi
de securitate, subliniindu-se faptul

cã anul acesta se împlinesc 25 de
ani de la lansarea sa.

În cadrul întrevederii cu secretarul
de stat al statului Texas, John Scott,
au fost împãrtãºite opinii privind
criza energeticã actualã din Europa,
precum ºi asupra evoluþiilor de
securitate din regiunea Mãrii Negre.
De asemenea, a avut loc o discuþie
asupra proiectelor de interes comun
ºi de cooperare concretã între
România ºi statul Texas, cu accent
asupra valorificãrii potenþialului þãrii
noastre în sectorul petrol ºi gaze,
prin atragerea de investiþii din partea
companiilor din Texas. În context,
ambasadorul Andrei Muraru a
subliniat impactul pozitiv asupra
relaþiilor economice, pe care l-ar
avea includerea României în
Programul Visa Waiver.

Cu ocazia întâlnirii cu Sylvester
Turner, primarul din Houston, acesta
ºi-a reafirmat interesul puternic
pentru extinderea cooperãrii cu
municipalitãþi din România,
exprimându-ºi intenþia de a încheia
un parteneriat de înfrãþire cu Iaºi,
care sã cuprindã domeniile
energetic ºi medical, acesta urmând
sã fie primul pe care Houston l-ar
avea cu un oraº din Europa de Est.
În context, primarul Turner ºi-a
exprimat admiraþia faþã de
comunitatea româneascã din
Houston, care cuprinde numeroºi
profesioniºti ºi antreprenori din
sectorul petrol ºi gaze ºi membri ai
mediului academic.

În cadrul întâlnirii a fost discutat
ºi rolul oraºului Houston în
combaterea schimbãrilor climatice,
prin trecerea de la tehnologia bazatã
pe combustibili fosili, la cea care
foloseºte resurse regenerabile cu
emisii de carbon zero, primarul
Turner deþinând conducerea reþelei
bipartizane de primari din SUA ai
cãror oraºe au început procesul de
tranziþie energeticã.

Cu ocazia întâlnirii cu primarul
din Dallas, Eric Johnson,
ambasadorul Andrei Muraru a
arãtat faptul cã legãturile
economice ºi energetice sunt deja
solide, România fiind o destinaþie

principalã pentru investiþii din partea
companiilor din Dallas
Ambasadorul Muraru a asigurat
faptul cã România întreprinde toate
demersurile necesare pentru a
încuraja noi investiþii ºi proiecte
energetice ºi de afaceri.

Informaþii suplimentare

Ambasadorul României la
Washington, Andrei Muraru, a
început turneul „50 States, One
Community”, în comunitãþile
româneºti din Statele Unite, imediat
dupã primirea scrisorilor de
acreditare din partea preºedintelui
american Joe Biden în luna
septembrie 2021. Andrei Muraru ºi-
a propus sã viziteze cât mai multe
comunitãþi de români din SUA,
considerând cã este important sã le
cunoascã specificul, dorinþele ºi
necesitãþile, precum ºi sã exploreze
oportunitãþile de cooperare, investiþii
ºi schimburi culturale la nivel statal.

Pânã în prezent, ambasadorul
Muraru a vizitat o serie de comunitãþi
de români din statele Ohio, Illinois,
New Jersey, Arizona ºi Texas. Vizitele
ambasadorului român cuprind atât
întâlniri cu comunitãþile româneºti
cât ºi întrevederi oficiale la cel mai
înalt nivel cu autoritãþile statelor
vizitate, precum ºi cu conduceri ale
companiilor interesate sã
investeascã în România.

În statul Texas, ambasadorul
Muraru a mai fost invitat special la
douã evenimente dedicate memoriei
victimelor Holocaustului, la Muzeul
Holocaustului din Houston ºi Fort
Bend County. În cadrul
evenimentelor au fost elogiate
eforturile României în combaterea
antisemitismului. Cu aceastã ocazie,
ambasadorul Andrei Muraru a primit
o proclamaþie emisã de cãtre
autoritãþile Fort Bend County, Texas,
în care este recunoscut rolul
preºedinþiei române a IHRA în
adoptarea, în 2016, de cãtre
organizaþie, a definiþiei de lucru a
antisemitismului.

Ambasada României în
Statele Unite ale Americii

 urmare din pag. 1
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   La data de 24 noiembrie 2021, poliþiºtii
specializaþi în combaterea criminalitãþii
organizate au efectuat 4 percheziþii
domiciliare în judeþul Mehedinþi, ocazie
cu care au fost ridicate droguri de risc ºi
diferite sisteme informatice.
   Din cercetãri a reieºit cã, în cursul
anului 2021, bãrbatul în cauzã a înfiinþat,
întreþinut ºi recoltat o culturã de canabis
de aproximativ 200 de plante, atât
pentru vânzarea canabisului, cât ºi
pentru consumul propriu.

Droguri de risc descoperite de poliþiºti
Poliþiºtii Serviciului de Combatere a Criminalitãþii Organizate în colaborare cu

Brigada de Combatere a Criminalitãþii Organizate Craiova ºi Brigada Operaþiuni
Speciale Craiova sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- B.T. Mehedinþi, au

documentat activitatea infracþionalã a unui bãrbat bãnuit de trafic de droguri de risc.

Jandarmii mehedinþeni au
participat miercuri, 2 februarie a.c.,
la o acþiune de prevenire a faptelor
de corupþie, în cooperare cu ofiþerii
Serviciului Judeþean Anticorupþie
Mehedinþi, care s-a desfãºurat la
instituþii le publice aparþinând
Ministerului Justiþiei din Drobeta
Turnu Severin. În cadrul acþiunii,
ofiþerii de prevenire din cadrul
Direcþiei Generale Anticorupþie,
Serviciul Judeþean Anticorupþie
Mehedinþi ºi jandarmii, au prezentat
cetãþenilor informaþii cu privire la

“M.A.I. ETIC, M.A.I. INTEGRU!”

A trecut valul de greve ºi
revendicãri al profesorilor, ºi ce s-
a obþinut de cãtre aceºtia?
Promisiuni! Ca întotdeauna!
Promisiuni cã se va þine seama de
revendicãri, de cererile acestora,
de nevoia de educaþie ºi de
corelare a nevoilor acesteia cu
nevoile clasei profesionale
reprezentate de corpul profesoral
ºi de personalul nedidactic
adiacent, personal ºi el cu defazaje
între ceea ce era stabilit prin lege
ºi ceea ce efectiv, s-a aplicat.
Sindicatele din învãþãmânt au
fost… adormite, din nou cu
acelaºi cântec de adormire, un
leagãn/legãnat mereu eficient din
perspectiva guvernului.
   Acum, este adevãrat, greva din
19 ianuarie a.c., aceea de douã ore,
a survenit cam târziu, respectiv,
dupã ce fusese votat bugetul pe
anul 2022, moment dupã care
puþine spre deloc erau ºansele ca
sã se mai obþinã mãriri salariale în
acest an ºcolar. O oarece speranþã
în acest sens ar fi o rectificare de
buget, în care sã fie inclusã ºi
mãrirea aceasta, dar, când sã
survinã aºa ceva, prea curând,
dacã clamarea lipsei de venituri la
buget este tot un refren de
actualitate al guvernãrilor noastre,
inclusiv al guvernului Ciucã?
   Dar, dacã tot vorbim de salarii
nereale raportate la efort, ce credeþi
cã fãcu ministerul Educaþiei
imediat dupã încetarea grevei ºi
declararea armistiþiului sindicat-
guvern pe aceastã temã? Mai dãdu
o sarcinã de lucru profesorilor,
anume, întocmirea unor rapoarte
pe marginea evaluãrilor fãcute de
cãtre elevi privind activitatea
profesorilor lor la clasã. Mai exact,
este vorba despre “ORDINUL
pentru metodologia de acordare a
feedbackului privind activitatea de
învãþare, predare ºi evaluare în
învãþãmântul preuniversitar”.
   Conform acestuia, profesorii -
diriginþi, vor întocmi rapoarte
semestriale în baza unei “fiºe de
feedback” completate de cãtre
elevii din ciclurile gimnaziale,
profesionale ºi liceale, sub
rezerva cã se mai pot face astfel

ROMÂNIA NEEDUCATÃ (XXIII)
de rapoarte ºi în timpul
semestrelor “prin aplicarea altor
instrumente”. Care instrumente,
nu se precizeazã în Ordin.
  Concret, elevii începând cu clasa
a cincea ºi pânã la a
douãsprezecea/a treisprezecea,
dupã caz, ca ºi cei din ºcoli
profesionale, îºi vor “evalua”
profesorii dupã un model precizat
în Ordin. Aci, în “model”, aflãm cã,
de acum, elevii vor fi atenþi ºi la ce
le predau profesorii, cum îi învaþã
sã înveþe ºi cum îi noteazã ºi nu
doar la preluarea informaþiilor ºi a
fondului de cunoºtinþe, la
recomandãrile privind alte surse de
informaþie, la metode de
aprofundare a învãþãrii etc, nu, ci ºi
la cum o fac ei, profesorii, care au
trecut prin zeci de examene ºi prin
multe sesiuni de pregãtire ºi
perfecþionare a carierei didactice,
prin alte multe verificãri de cãtre
agenþii de monitorizare a pregãtirii
profesionale didactice, prin alte
stagii ºi webminarii de pregãtire
voluntare, plãtite din fonduri
personale sau prin proiecte
europene, da, iatã, ca sã fie acum
la dispoziþia elevilor lor, copii de
zece-doisprezece-opsprezece ani,
care sã se exprime dacã ei,
profesorii lor, îºi fac treaba cum le
place lor, rãspunzând la un
chestionar care cuprinde 16
puncte de evaluare, fiecare
putând fi notat de la 1 la 5.
   Acum, indiferent de scopul
declarat al acestui “feedback” -
apropo, nu putea fi gãsit un termen
în limba românã, în locul acestui
englezism, ca sã nu suspicionãm
de (încã o) subminare a lexicului
românesc chiar de la nivel
guvernamental? - ORDINUL
respectiv incitã la delaþiune pe faþã,
asta dincolo de umilinþa la care sunt
din  nou, supuºi profesorii în faþa
elevilor lor! Asta, la rândul ei,
dincolo de revendicãrile lor, cum
cã muncesc mult pe bani puþini!
  Ca sã concluzionãm: guvernul
marcheazã un alt punct în
“meciul” sãu cu sindicatele din
Educaþie, cu miºcarea
revendicativã din învãþãmântul
preuniversitar!           C. OVIDIU

   La data de 31
ianuarie a.c., a fost
pus în aplicare 1
mandat de aducere
la sediul
D.I.I.C.O.T.- B.T.

Mehedinþi, privind pe suspectul cercetat
în cauzã, iar în urma administrãrii
probatoriului, faþã de persoana cercetatã
a fost luatã mãsura reþinerii pe o duratã
de 24 de ore, urmând ca în cursul zilei
de astãzi, sã fie prezentatã unitãþii de
parchet competente cu luarea unei alte
mãsuri preventive.
   În cauzã, sunt continuate cercetãrile,
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de
trafic de droguri de risc.
COMPARTIMENTUL RELAÞII PUBLICE

faptele de
corupþie, riscurile
ºi consecinþele la
care se expun în
cazul implicãrii în
astfel de fapte,
fiind încurajaþi sã
sesizeze în mod
gratuit comiterea
de infracþiuni la
numãrul de call-
c e n t e r
a n t i c o r u p þ i e
0800.806.806. De
asemenea, s-au
distribuit celor
prezenþi materiale
s p e c i f i c e

domeniului de act ivi tate, cu
mesajul “Servesc patria cu
integritate!” . Activitãþ ile se
desfãºoarã în perioada 02-09
februarie a.c., sãptãmâna dedicatã
domeniului jandarmerie, unde
ofiþerii de prevenire ai Serviciului
Judeþean Anticorupþie Mehedinþi,
desfãºoarã activitãþi preventive în
cadrul campaniei „M.A.I. etic,
M.A.I. integru!”, împreunã cu
jandarmi din cadrul
Inspectoratului  de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi.

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul
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Excluderea „Istoriei românilor” ºi a „Istoriei
României” din programa ºcolarã (2)

Nu se înþelege de cãtre „toboºarii
vremurilor noi” cã adaptarea la
nevoile societãþii contemporane
digitalizate nu se poate face prin
materii ºcolare noi care sã le
îndepãrteze pe cel vechi, ci prin
conþinuturi adecvate.
   Nu spune nimeni cã elevii nu trebuie
sã cunoascã drepturile copilului,
democraþia, constituþionalismul,
igiena, nutriþia sãnãtoasã, relaþiile
interetnice etc., dar acestea nu au de
ce sã devinã materii ºcolare, notate
ºi încheiate cu medii semestriale.
    Toate acestea trebuie sã fie teme
speciale, conþinuturi serios fãcute de
cãtre profesorii disciplinelor
existente. Ce câºtigãm dacã îl
învãþãm pe elev cã „Declaraþia
drepturilor omului ºi ale
cetãþeanului”, adoptatã în timpul
Marii Revoluþii Franceze (la 1789),
a revoluþionat societatea europeanã
ºi pe cea americanã, din moment ce
elevul nu mai învaþã nimic despre
istoria Franþei, a Europei ºi a lumii?
   Sau ce avantaj obþinem pentru
cultura generalã a adolescentului
dacã îi spunem ce înseamnã un cont
curent de economii, fãrã ca el sã ºtie
cadrul general apariþiei bãncilor, nici
istoria monedei, nici rolul

bancnotelor în istorie?
   Degeaba împãrþim istoria þãrii ºi a
lumii pe felii tot mai mici (de genul
rolul democraþiei, istoria
comunismului, dictaturile,
rãzboaiele mondiale, revoluþiile,
crimele contra umanitãþii etc.), fãrã
sã ne mai îngrijim ca elevii sã vadã
ºi ansamblul. Istoria este a societãþii,
a comunitãþilor mari, a civilizaþiilor
ºi trebuie studiatã ca atare.
   Cã noi ocolim istoria naþionalã, cã
ne ferim, la nivelul programelor ºi
manualelor, de numele de România,
cã blamãm sentimentul naþional ºi
patriotismul, confundându-le cu
naþionalismul excesiv, cu xenofobia,
cu ºovinismul, este regretabil ºi
condamnabil. Numai cunoaºterea
istoriei neamului nostru ne ajutã sã
înþelegem istoria celorlalte neamuri.
Ceea ce nu înþeleg chivernisitorii
ºcolii este un lucru foarte simplu:
istoria înseamnã culturã generalã ºi
orientare în viaþa contemporanã, nu
date ºi fapte de prisos despre o lume
care nu mai este. Iar geografia
înseamnã orientare elementarã în
spaþiu ºi nu denumiri care trebuie
memorate. Azi, copiii ºi tinerii au
marea ºansã de a cãlãtori, de a vedea
lumea, de a se bucura de marile creaþii
ale omenirii din toate timpurile ºi din

toate spaþiile, din preistorie pânã în
era zborurilor cosmice ºi din Laponia
pânã în Patagonia.
   Dacã nu mai învãþãm istorie ºi
geografie, dacã dispreþuim aceste
forme de adaptare la viaþã, dacã ne
temem de conþinuturile lor, vom
ajunge sã mergem în America Latinã
ºi sã credem cã oamenii de acolo
vorbesc limba latinã, sã vedem
obeliscurile egiptene de la Paris ºi
sã credem cã acolo a fost Egiptul
antic, sã intrãm în British Museum
ºi sã credem cã unele obiecte de
acolo le-au adus extratereºtrii.
   Poate cã vom ºti sã ne spãlãm mereu
pe mâini, sã mâncãm numai produse
ecologice, sã nu poluãm natura, sã
deschidem o afacere, sã accesãm site-
urile cu cele mai spectaculoase jocuri
sau filme cu fiinþe fantastice etc., dar
vom ajunge categoric infirmi
intelectual. Vor gândi alþii pentru noi,
iar noi vom executa cuminþi ordinele
lor. „Un popor fãrã culturã este un
popor uºor de manipulat”, constata
Immanuel Kant, cu mai bine de douã
secole în urmã.
   De atunci se întrevedeau gravele
consecinþe ale ignoranþei, generatoare
de prostie ºi de prostire. Cultura
generalã prezentã numai în memoria
calculatorului este utilã doar pe
jumãtate, fiindcã poate sã rãmânã,
pentru cei mai mulþi, literã moartã.
   Ca sã accesãm datele digitale
avem nevoie de o pregãtire a minþii

Acad. Ioan-Aurel Pop,
Preºedintele Academiei Române
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noastre, de o anumitã sensibilitate
pentru cunoaºtere, de pasiunea
cercetãrii. Acestea toate nu vin
printr-un dat imuabil al sorþii, ci prin
eforturi grele, prin învãþãturã asiduã,
prin strãdanii ale memoriei, fãrã de
care inteligenþa moare. Se poate ca
peste mii de ani - dacã planeta
numitã Pãmânt va mai exista -
structura biologicã ºi intelectualã a
oamenilor sã se schimbe radical ºi
sã nu mai fie nevoie de ºcoalã, aºa
cum o înþelegem noi astãzi.
   Pânã atunci, însã, nu putem
arunca peste bordul „corabiei”
noastre o experienþã de viaþã
verificatã de milenii ºi foarte
folositoare, adoptând în loc iluziile
unor decidenþi fãrã ºcoalã ca lumea,
cu diplome luate la apelul de searã
ºi care pot fi caracterizaþi cu
îngãduinþã drept semidocþi[1].

   Mult am stat pânã sã trimit aceste
rânduri. Nu sunt analist politic. Nu
am studii de tacticã militarã, ºi nici
experienþã diplomaticã. Trãiesc doar
suferinþa neamului meu, îndelung
încercat ºi de prea multe ori adjudecat
la ruleta ruseascã.
   Cunoaºteþi nãravul? Mai mulþi
jucãtori înrãiþi se aºazã la o masã,
încarcã un glonte într-un pistol ºi trec
pistolul de la unul la altul. Dacã ai
noroc pistolul nu declanºeazã
împuºcãtura mortalã; dacã ai ghinion
plãteºti cu viaþa. Jocul se practicã ºi
cu un singur jucãtor.
   În aceste zile jucãtorul este
Federaþia Rusã.
   Cea mai mare þarã comunistã nu

RULETA RUSEASCÃ
a reuºit sã se lepede de metehnele
imperialismului ºi ale
totalitarismului, însã se confruntã
cu mari probleme interne.
   Dacã în anul 1990 era a doua mare
economie globalã, acum abia se
menþine pe locul 7.
   Potrivit unui studiu recent publicat
de Compania britanicã de
consultanþã Cebr, în 2030 China ar
putea deveni prima economie
mondialã înlocuind Statele Unite ale
Americii, în 2022 India ar putea
depãºi Franþa, iar în 2023 Marea
Britanie, devenind a ºasea economie
mondialã, iar în 2033 Germania ar
putea depãºi Japonia, devenind a
treia economie mondialã. Rusia, în

2036, s-ar menþine în top 10
economii globale fiind devansatã de
Indonezia, care ar urca pe locul 9.
   Potrivit unui expert în economie de
la Atlantic Council, produsul intern
brut pe cap de locuitor al Federaþiei
Ruse este deja depãºit de state precum
România, Polonia sau Ungaria.
   Asta cu toate cã Rusia dispune de
resurse foarte mari, însã nu este
capabilã sã le exploateze. Deºi are
rezerve de þiþei de trei ori mai mari ºi
rezerve de gaz de cinci ori mai mari
decât americanii, SUA extrage mai
mult gaz ºi mai mult petrol. Exemplul
de top este al Venezuelei, care deþine
cele mai mari rezerve de petrol din lume
însã locuitorii sãi abia au ce mânca.
   ªi pentru cã nu poate þine pasul

cu economiile emergente Rusia,
înnãbuºitã de paradoxul economie
mediocrã/mare putere militarã, nu
mai poate altfel decât sã punã
pistolul pe masã.
   Într-un conflict armat economia Rusiei
nu are cum sã susþinã un rãzboi pe
termen lung, însã enorma dotare armatã
poate declanºa un conflict mondial.
   ªi joacã ruleta ucigaºã. Nu pentru
cã i se cuvine ceva, ci pentru cã poate
cere: are pistol.
   În spaþiul rãmas liber dupã constituirea
ºi consolidarea Uniunii Europene,
Federaþia Rusã se simte chematã sã-ºi
impunã regulile ºi dominaþia.
   Întemeindu-ºi demersul pe o înþelegere
nescrisã (Gorbaciov dixit), ca limitele

 continuare în pag. 10
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Poporul român nu se vrea parte în
rãzboaiele coloniale ale Americii!
Iohannis cel ameþit de ozonul puterii,
pierzîndu-ºi mai mereu echilibrul pe
pîrtiile mediului înconjurãtor al
corupþiei, a fãcut din România o
trompetã a SUA. Dacã SUA miºcã din
ureche, România, prin slugoii de la
Bucureºti, a ºi început sã batã din
palme. În desenele lui animate,
Iohannis e un motan docil, ºtiind cã,
dupã terminarea mandatului, vã sãri
controlat pe masa plinã de bucate a
unui metavers mondial, precum
Codruþa. ªi lui i se va „trage” precum
Codruþei de la ruptura în cotul moralei.
Pe fotoliile mondialiºtilor sînt puºi
penalii ºantajabili ºi manipulabili.
America cea mult iubitã de cãtre
Iohannis (alternativã la Vaterlandul cu
sparanghel), unde consumul unui
capac de drog e permis, cam peste tot,
se aratã foarte divizatã, fiind vizibil de
la o poºtã. Chiar ºi de la Poºta
Românã, scoasã recent la mezat, pe
bursã. De la Poºta Românã, de unde
premierul Ciucã l-a extras pe Adrian-
Daniel Gãvruþa, pentru grupul cyber-
oamenilor - Gli-Cyber, la pãpat de bani
europeni, adicã, tot banii noºtri, spãlaþi,
tunºi, frezaþi ºi redistribuiþi pe post de
pomanã de la afurisita maicã U.E.

Americanilor le-a cam fost tãiatã
pofta de a fi poliþai mondiali. Ruºii
ºi chinezii le-au blocat cumva
cãrãrile ºi intenþiile. Mare lucru de
nu-ºi vor lua în curînd scuturile în
spinare ºi vor pleca acasã cu coada-
ntre picioare, ca din Vietnam ºi
Afganistan. Au pe ce se axa în viitor:
pe cucerirea planetelor, pe OZN-uri,
pe metaversuri ºi autostrãzi spaþiale.
Poate cã teroriºtii ISIS, pe care îi tot
captureazã de ochii lumii, de atîþia
ani, or fi bãgat frica în armatele
americane, cã doar tot ei i-au

Ursul vigilent - Putin, coiotul nãpîrlit
- Biden ºi mielul artificial - Ucraina
inventat ºi înarmat pe teroriºti. De
ruºi ºi de chinezi le cam tremurã
americanilor scuturile antirachetã,
rãspîndite în Europa. Nu vreau sã sar
peste Vasile Dîncu, Ministrul
Apãrãrii, de altfel, o „somnitate” a
democraþiei interne, care afirma:
„Trebuie sã revenim la valorile de
acum 30 de ani, în momentul în care
gândeam securitatea alãturi de
Rusia, nu împotriva Rusiei”. Ei, da,
aici, adevãr grãit-a! De reþinut de la
Benjamin Franklin: „Democraþia
înseamnã doi lupi ºi un miel care
voteazã meniul pe care îl vor servi la
masã”. În contextul geostrategic
mondial, avem mielul artificial
Ucraina, ursul vigilent Putin ºi
coiotul nãpîrlit ºi senil Sam, hîrºîit
ºi ºchiop de atîtea rãzboaie
declanºate pe minciuni mediatice.

Chiar ºi Beijingul considerã cã
hegemonia americanã se apropie de
sfîrºit. „SUA e în declin, iar sistemul
politic al Chinei - o alternativã la
democraþiile din Vest - ar putea fi
exportat cu succes în alte þãri”, afirma
cu ceva timp în urmã, Wang Jisi -
consilier al ministrului de Externe al
Partidului Comunist Chinez, într-o
analizã în „The New York Times”:
„Beijingul nu mai are încredere în
Washington, suspiciunea fiind
alimentatã de considerente istorice, dar
ºi de recentele încercãri ale SUA de a
împiedica China sã devinã o mare putere
mondialã”. Wang afirmã cã SUA se aflã
„de partea greºitã a istoriei”, în timp ce
China poate oferi un exemplu de succes
economic, acum cînd „vraja americanã”
ºi-a pierdut seducþia asupra altor naþiuni.
Eu cred cã vraja SUA s-a epuizat demult,
dar, mai abitir, odatã cu venirea
ramolitului Biden la Casa Albã a
întunericului. SUA a rãmas o amprentã
zgrunþuroasã pe faþa planetei, alimentatã
doar de mass-media. O stafie a
supremaþiei secolului trecut.

La fel cum Obama a cãutat cu zel
nemãsurat ºi cu bombardamente prin
þãrile arabe armele de distrugere în
masã ale lui Saddam Hussein, inventate
de Bush în mintea lui, ca sã nu fie
gãsite, sau poate, noi, documentele
secrete prin care niºte oficiali români
au primit mitã ca sã ierte Irak-ul de
datoriile din socialism, Biden ºi-o cautã

cu lumînarea pe la porþile Kremlinului.
Staþi pe aproape! Ghemul inteligent al
lui Putin de abia acum începe sã se
deºire. Cum americanii þin cu dinþii
sã controleze, dupã Orient, ºi Europa
de Est, ruºii nu stau sã se scarpine în
sîn! Degeaba încearcã Biden ºi NATO
sã punã lacãt la grajdurile lui Putin,
dupã ce caii ruseºti au fugit pe cîmpul
de luptã, trãgînd dupã ei ºi carele cu
catapulte. Singurul lucru care se ºtie
sigur, potrivit lui Putin, este cã nu se
ºtie nimic sigur.

Nici gîndul de cotropire al lui
Biden nu se vede, dar existã, este
evident. Americanii au tupeu
nebunesc sã zgîndãreascã Rusia,
trãgînd de mînã, în jocul mortal,
România ºi alte state europene, care
le-au acceptat scutul antirachetã ºi
ocuparea, odatã cu acesta. Numai cã,
unele state NATO fac deja un pas
înapoi, declarînd cã, în caz de conflict
îºi vor retrage trupele. Croaþia a fãcut
primul pas: „Autoritãþile croate vor
rechema toate trupele din cadrul
NATO, din Europa de Est, în cazul unui
conflict între Rusia ºi Ucraina”, a
declarat Preºedintele Zoran Milanovic.
Viktor Orban al Ungariei se va întîlni
curînd cu Putin, la Moscova. Urmeazã
alte þãri europene, deocamdatã, în
expectativã, însã tind sã urmeze
exemplul Croaþiei. „România re-
educatã” a lui Iohannis, nu!

Pe principiul sã apãrãm democraþia
cu arma mortalã, versiunea
americanã, SUA vor peste tot în lume
o „democraþie” aservitã lor. La fel ca
în Irak ºi în celelalte state arabe
cotropite, adevãratul motiv american
a fost eliminarea unor structuri statale,
aflate în dezacord cu interesele lor ºi
menþinerea unei forþe de intimidare în
zonã. Pacea ºi democraþia
americanilor sînt pastile ecstasy
pentru naivii care încã mai cred în
gogoºile lor. Rãzboiul e cea mai
profitabilã afacere pentru americani.
Nu vor renunþa niciodatã la rãzboi! Fac
o micã pauzã ºi vor declanºa altul, mai
sofisticat, mai distrugãtor. Ei nu mai
pot fi numiþi „eliberatorii” pe care
bunicii (unora dinte noi) i-au tot
aºteptat în anii ’50! Toate rãzboaiele
purtate de americani au fost în numele
intereselor strategice. N-am nimic cu

poporul american. Participarea
militarã SUA în Europa, în cele douã
rãzboaie mondiale, direct interesatã
material, rãmîne consemnatã în istorie.

Astãzi, vorba lui Þuþea, casele de bani
ºi corporaþiilor financiare le dicteazã
americanilor. Nociv este cã rãspîndirea
„tiparului american” se face obstinat ºi
în România, sub masca apãrãrii
democraþiei ºi drepturilor omului,
abuzate ºi anulate în haosul Covid. Toate
stricãciunile lumii, crimele,
legebeteurile, toate depravãrile ºi
apucãturile, rãzboaiele, în numele
libertãþii, au venit de la aºa-ziºii apãrãtori
ai pãcii universale, americanii - interesaþi
de petrol, gaze naturale, diamante, aur
ºi alte metale utile ale statelor lumii. Cu
aroganþa cunoscutã, în toatã istoria lor,
americanii au semãnat pe glob masacre,
rãzboaie, genocid, apoi s-au erijat în
porumbei ai pãcii. Sã ne amintim de
Germania (13-14 februarie 1945 -
Dresda), Japonia, Coreea, Vietnam,
Guatemala, Peru, Bolivia, Columbia,
Afganistan, Irak, Iugoslavia, Tunisia,
Egipt, Libia, Siria, Iran. În 1999, cînd
americanii au bombardat Bosnia, aliaþii
lor, albanezii, au distrus complet
mînãstirile Sfînta Treime, Sfinþii Cosma
ºi Damian, Sfîntul Marcu, alte
nenumãrate biserici într-o campanie
de eradicare a comunitãþii sîrbe din
Kosovo, care timp de 200 de ani a
aparþinut dinastiei Nemanjiæ,
cunoscutã ºi sub numele de „Vechea
Serbie”, leagãn al culturii sîrbe ºi
important centru ortodox. Americanii
sînt interesaþi sã aibã noi teatre de
rãzboi în lume. Marii producãtori de
armament, sponsori ai puterii
americane, au nevoie permanentã de
o piaþã de desfacere a morþii.

 continuare în pagina 10
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Sunt mii ºi zeci de mii de
politicieni care lucreazã pentru
România. Unii sunt aleºi, alþii sunt
numiþi. Toþi încaseazã salariul de la
bugetul de stat ºi apoi poate chiar
pensii speciale. Pe lângã
politicienii care prind funcþii
publice mai sunt ºi alte categorii
de bugetari care îºi conservã
posturile graþie politicului. ªi este
vorba de un aparat de stat complex
care este alimentat din fonduri
publice ºi care este folosit an de
an ºi în fiecare ciclu electoral
pentru îndestularea aparatului de
partid, a grupurilor de finanþatori ºi
de interese. România a fost mereu
prizoniera eºalonului al doilea, al
treilea de partid ºi de stat. Mai ales
de stat. Acolo este grupul celor care
þine România „prizonierã” ºi care
nu are alt scop în viaþã decât sã ia
salariul de la stat ºi sã iasã la
pensie de la stat.

Mulþi sunt nãscuþi bugetari, iar alþii

  ªtefan Bãeºiu

Cât va mai rezista România fãrã politicieni performanþi?
sunt fãcuþi bugetari. Aºadar, au
moºtenit de la pãrinþi sau de la alte
rude postul de bugetar. Este o situaþie
unicã în lume când la finanþele
publice, de exemplu, este permisã
aducerea unui membru al familiei pe
linia tatã-fiu, mamã-fiu-fiicã. ªi chiar
sunt promovate astfel de relaþii de
rubedenie pe motiv cã materia în
domeniul finanþelor se transmite din
tatã în fiu ºi astfel se poate transmite
ºi postul de angajat al statului tot ca
moºtenire. Este numai un exemplu
care poate fi elocvent pentru situaþia
adminstraþiei publice din þara
noastrã. ªi e valabil atât la nivel
central, cât ºi la nivel local.
Promovarea în aparatul de stat este
fãcutã pe alte criterii în afara celor
de competenþã ºi performanþã.

Este vorba în primul rând de
corupþie ºi de nepotisme. Cineva a
dat ºpagã sau beneficiazã de
anumite foloase mai vechi sau mai
noi pentru promovarea rudei sau a

colegului de partid sau a celui
care a aflat preþul corect. Nu este
uºor ca cineva sã afle preþul
corect. Mai ales procurorii ºi
poliþiºtii stau foarte prost la acest
capitol, cu toate cã au destule
pârghii sã îi prindã pe bandiþi, pe
politicienii corupþi sau pe aleºii
corupþi sau pe ºefii corupþi sau
din alte instituþii.

Oamenii din justiþie sau din MAI
au posibilitatea de a lucra sub
acoperire, de a întinde braþul,
timpanul, de a penetra anumite
instituþi, sã afle ce se întâmplã dincolo
de limita legii. Dar este mult mai
simplu sã stai pe birou cu ghetele sau
cu pantofii ºi sã tragi cu cardul. Peste
tot este greu, dar atunci când þi-ai ales
o meserie trebuie sã o ºi faci pentru
cã de asta eºti bine plãtit. Iar în
administraþie este un nivel serios al
lefurilor faþã de mediul privat, unde
predominã munca „la negru” sau ”la
gri”. Ori la stat este un trai fenomenal
unde aproape peste tot lumea nu se
omoarã cu munca ºi are privilegiul
de a beneficia de protecþia legii
când vine vorba de o sancþiune
sau de dat afarã.

Multã lume spune cã este foarte
greu sã dai afarã un funcþionar public
pentru cã este vorba de un noian de
legi care îl apãrã pe funcþionar. ªi este

bine sã fie aºa, mai ales dacã
discutãm de un funcþionar bine
pregãtit sau care a dat examene
serioase pentru a ajunge pe scaunul
respectiv. Problema este cât va mai
rezista þara noastrã cu aceste ziduri
de funcþionari ºi de politicieni
incompetenþi ºi corupþi care îºi
transmit canalele de ºpagã ºi
posturile din generaþie în generaþie ºi
care sug de la bugetul de stat ºi care
consumã dupã bunul plac resursele
þãrii pe care le au la îndemânã la un
moment dat sau pe perioada în care
ocupã o funcþie publicã.

Cum sã ne aºteptãm la progres în
condiþiile în care mai mult de
jumãtate din concursurile din
aparatul de stat sunt fraudate. Cum
sã aºteptãm rezultate de la un
bugetar care ºi-a cumpãrat postul ºi
privilegiile ºi care are pretenþia ca
ºeful sã nu îl mai punã ºi la treabã
dacã tot a dat ºpagã sã ocupe un post
de pe care va deveni pensionar? În
condiþiile acestea nu vom mai putea
discuta vreodatã de performanþã în
orice domeniu de activitate în þara
noastrã ºi de legi ºi politici publice
care sã genereze un nivel de trai mai
ridicat, bunãstare ºi o altfel de þarã.
Sã uitãm cã vom avea o altfel de þarã,
cu o astfel de administraþie.

O femeie împãrþitã la 2 !
Ce faci când femeia pe care o iubeºti este atât de atrãgãtoare încât cel

mai bun prieten al tãu este absolut fermecat de ea? Dar ce faci când afli ca
femeia asta îl iubeºte ºi pe el... ºi pe tine???

Cum sã împaci ºi prietenul ºi iubita?
Hai sã gãsim împreunã soluþia idealã în comedia “O FEMEIE ÎMPÃRÞITÃ

LA 2” cu Ana Odagiu, Silviu Mircescu ºi Sergiu Costache.
Spectacolul va avea loc în data de 17.02.2022, ora 19.00, în sala de

spectacole a Palatului Culturii. Preþul unui bilet este de 50 lei, indiferent de
locul în salã. Biletele sunt disponibile începând din 1 FEBRUARIE 2022, la
Agenþia Teatralã a Palatului Culturii „Teodor Costescu” , situatã la intrarea în
sala de spectacole sau online pe iaBilet.ro.

Programul Agenþiei Teatrale:
Luni-Joi, orele 09:00-15:00;           Vineri, orele 09:00-13:00.
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele 09:00 ºi 16:00, la

telefon: 0733 033 071.
Potrivit normelor în vigoare, la aceastã reprezentaþie numãrul biletelor

este limitat. Accesul în salã se va face conform locurilor disponibile, având
în vedere condiþiile epidemiologice din aceastã perioadã.

Vizionarea spectacolului este permisã numai cu purtarea mãºtii de protecþie
si pot participa DOAR persoanele vaccinate complet, trecute prin boalã, cele
cu test negativ PCR (în ultimele 72 de ore) sau test rapid (în ultimele 48 ore).

“O FEMEIE ÎMPÃRÞITÃ LA 2”
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Activitatea poliþiºtilor din cadrul
Biroului pentru Imigrãri al judeþului
Mehedinþi s-a desfãºurat pe
parcursul anului 2021 în conformitate
cu atribuþiile conferite de legislaþia în
vigoare pe linie de migraþie ºi luând
în considerare dispoziþiile legale,
recomandãrile ºi mãsurile emise de
prevenire ºi limitare a rãspândirii
infectãrii cu coronavirus (COVID-19).

Astfel, în ceea ce priveºte ºederea/
rezidenþa pe teritoriul României, în
anul 2021, poliþiºtii din cadrul
Biroului pentru Imigrãri al judeþului
Mehedinþi au asigurat managementul
ºederii, pe raza judeþului, pentru 932
de persoane, dintre care 600 de
strãini din state terþe, cei mai mulþi
din India, Republica Moldova, Serbia,
Sri Lanka, Albania ºi Nepal ºi 332 de
cetãþeni ai Uniunii Europene/SEE/CH,
majoritatea din Cehia, Slovacia,
Germania ºi Italia.

Principalele scopuri pentru care

ACTIVITATEA POLIÞIªTILOR DE IMIGRÃRI DIN MEHEDINÞI, ÎN ANUL 2021
În cursul anului 2021, poliþiºtii Inspectoratului General pentru Imigrãri -
Biroul pentru Imigrãri al judeþului Mehedinþi au asigurat managementul

ºederii în România pentru 932 de persoane, dintre care 600 din state terþe
ºi 332 de cetãþeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistaþi 26 strãini

în situaþii ilegale, pentru 75 au fost emise decizii de returnare de pe
teritoriul României. De asemenea, au fost acordate 885 de avize de

angajare pentru lucrãtori permanenþi. Totodatã, poliþiºtii de imigrãri au
aplicat 67 de sancþiuni contravenþionale în valoare de 166.100 de lei.

strãinii ºi-au stabilit reºedinþa pe
teritoriul României sunt conexe
dreptului la unitatea familiei
(reîntregirea familiei, membrii de
familie ai cetãþenilor români, UE sau
SEE), educaþie, angajare în muncã
sau stabilirea domiciliului pe
teritoriul þãrii noastre.

De asemenea, a fost aprobatã
prelungirea dreptului de ºedere ºi au
fost emise 332 de permise  pentru
ºedere temporarã ºi pe termen lung. Au
fost eliberate 56 de certificate de
înregistrare cetãþeniilor europeni ºi
emise 3 cãrþii de rezidenþã permanentã.

În aceeaºi perioadã, au fost
înregistrate 925 de cereri pentru
eliberarea avizelor de angajare în
muncã, fiind emise 885 de avize de
angajare/detaºare pentru lucrãtori
permanenþi.

Pe linia combaterii ºederii ilegale, în
perioada de referinþã, au fost organizate
acþiuni ºi controale cu forþe proprii ºi în

cooperare cu instituþiile cu atribuþii în
domeniu, în urma cãrora au fost depistaþi
26 de strãini în situaþii ilegale.

Pentru strãinii aflaþi în situaþii
ilegale sau care nu mai întruneau
condiþiile prevãzute de lege pentru
acordarea sau prelungirea dreptului
de ºedere, au fost emise 75 decizii
de returnare prin care s-a stabilit
obligaþia de returnare ºi termenul
pentru plecare voluntarã de pe
teritoriul României, au fost emise
douã comunicãri de pãrãsire a
teritoriului, 23 de persoane au fost
îndepãrtate sub escortã, în termen de
24 de ore ºi instituitã mãsura
interdicþiei de intrare în România
pentru perioade cuprinse între 3 luni
ºi 5 ani, iar celorlalþi le-a fost
reglementat dreptul de ºedere. De
asemenea, 6 persoane au fost
escortate la Centrul de Cazare a
Strãinilor luaþi în Custodie Publicã
Otopeni în vederea îndepãrtarii sub

escortã de pe teritoriul naþional.
Totodatã, poliþiºtii de imigrãri au

aplicat 67 de sancþiuni contravenþionale
în valoare de 166.100 lei, pentru
nerespectarea prevederilor OUG 194/
2002 privind regimul strãinilor în
România, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare ºi OG 25/2014 privind
încadrarea în muncã ºi detaºarea
strãinilor pe teritoriul României ºi pentru
modificarea ºi completarea unor acte
normative privind regimul strãinilor
în România, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Controlul permanent asupra
respectãrii legalitãþii ºederii în
România a strãinilor, combaterea
migraþiei ilegale ºi a muncii
nedeclarate rãmân acþiunile
noastre prioritare, mãsuri care
contribuie la creºterea gradului de
siguranþã a cetãþeanului.

BIROUL PENTRU IMIGRÃRI
AL JUDEÞULUI MEHEDINÞI
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NATO sã staþioneze la graniþele fostului
Pact de la Varºovia, cu excepþia
Germaniei, pretenþia majorã a Rusiei
este revenirea la “arhitectura de
securitate anterioarã anului 1997”.
   RUSIA NU ARGUMENTEAZÃ. Ca o
veritabilã putere mondialã CERE, NU
JUSTIFICÃ. BATE CU PUMNUL ÎN
MASÃ. ªi nu discutã cu Ucraina, cu
Polonia, cu România. Discutã cu
celelalte puteri mondiale: cu republica
imperialistã americanã, cu republica
imperialistã chinezã, cu uniunea
imperialistã europeanã. La fel cum s-a
procedat ori de câte ori s-a reîmpãrþit
pãmântul între imperii.
   Sã nu uitãm cã ori de câte ori URSS,
apoi Federaþia Rusã, au ocupat un

RULETA RUSEASCÃ
teritoriu, a apãrut imediat o “republicã”
care sã reprezinte interesele “majoritãþii”
locuitorilor.
   În iunie 1940 au apãrut republicile
socialiste sovietice Estonia, Letonia ºi
Lituania, iar Basarabia a devenit
Republica Socialistã Sovieticã
Moldoveneascã. Dacã în cazul þãrilor
baltice istoria a revenit la normal dupã
1990, Moldova continuã sã trãiascã
coºmarul deciziilor din 1939 Adolf
Hitler / Iosif Vissarionovici Stalin.
   În anul 1991 se naºte “teritoriul
independent” Transnistria, rupând din
republica Moldova un teritoriu de
peste 4.000 kmp ºi o jumãtate de
milion de locuitori.
   În anul 1992 a urmat “statul
independent Abhazia”, desprinsã din
Georgia. Întrun teritoriu de aproximativ

7.000 de kmp trãiesc aproape 200.000
de locuitori “independenþi”.
   Tot din teritoriul Georgiei s-a
desprins magnifica “republicã
independentã Osetia de Sud”, cu o
populaþie cu mult mai micã decât
locuitorii municipiului Drobeta Turnu
Severin.
   Doar Crimeea, dragostea eternã, a
trecut direct la un “referendum” ºi s-a
“unit” cu “patria mamã”.
   La sammitul din aprilie 2008, când
NATO a anunþat intenþia Ucrainei ºi a
Georgiei de a se apropia de alianþã,
Putin s-a enervat ºi i-a  spus
preºedintelui american George W.
Bush, ca între mari imperialiºti,
“George, trebuie sã înþelegi cã Ucraina
nici mãcar nu este o tarã. O parte din
teritoriul sãu se aflã în Europa de Est ºi
cea mai mare parte ne-a fost datã nouã”-
din declaraþiile recente ale consilierului
pe securitate al preºedinþilor americani
George W. Bush, Barack Obama ºi
Donald Tramp, domnul Fiona Hill.
   Astfel cã în anul 2014 din Ucraina
de Est s-a nãscut “republica popularã”
a regiunii miniere Donbas.
   Mulþi vorbitori de limbã românã pe
la vehementele televiziuni naþionale se
declarã nemulþumiþi de tãcerea
preºedintelui Iohanis ºi de lipsa de
participare a României la discuþiile
derulate în plan diplomatic cu Rusia.
Ce ar fi de spus? ªi la ce sã participe?

ªi cu ce sã participe?
   Cu o armatã redusã la un minimum
de “profesioniºti”, marea armatã (peste
4 milioane de potenþiali purtãtori de
armã) fiind risipitã în toate colþurile
lumii!?
   Cu o economie dependentã de
importuri ºi de împrumuturi de stat
împorãvãtoare?
   Cu o “dragoste de þarã”
agamemnondandanachizatã pe micile
ecrane?
   Cu o populaþie încovoiatã sub
inflaþie, preþuri nesimþite, taxe ºi
impozite, incapabilã sã susþinã
economic o confruntare armatã?
   ªansa noastrã a fost jucatã în
momentul în care am devenit membrii
a Alianþei Nord-Atlantice.
   Iar viitorul României, cã mai vrem
sau nu mai vrem, este în marea Uniune
Europeanã imperialistã. Dacã mai
sãpãm, în continuare, la temelia
acesteia, rãmânem frunzã în vânt.
   Preþul a fost enorm! Însã dacã tot l-
am plãtit, ºi vor continua sã îl plãteascã
copiii, nepoþii ºi strãnepoþii noºtrii,
mãcar sã ne pãstrãm ce am dobândit:
protecþie NATO.
   ªi sã aºteptãm deznodãmântul: îºi
trage Rusia un glonte în cap sau câºtigã
la ruleta ruseascã, caz în care “pacea
ruseascã” se va instaura în Ucraina, în
Moldova, în Georgia...

Alexandru Enache

 urmare din pag. 8

Dacã n-ar exista comerþul cu moartea, cui ar mai vinde armamentul? E
ºi cazul României, prin condamnabilul tratat militar cu Ucraina, þara care
ne-a fãcut numai necazuri (Canalul Bîstroe, Insula ªerpilor, desfiinþarea
dreptului de predare a limbii române în ºcoli). De unde ar mai stoarce
profituri uriaºe americanii? Americanii îºi duc rãzboaiele cît mai departe
de S.U.A., cu mereu „nobilul” pretext: democraþie ºi libertate. O.N.U.,
N.A.T.O., U.E., F.M.I. OMS ºi alte organisme internaþionale ºtiute ºi
neºtiute au dovedit, prin dezastrul generat de politica lor, cã nu au în veci
legãturã cu libertatea, pacea ºi democraþia.

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

Ursul vigilent - Putin...
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Pentru anul de învãþãmânt 2022 - 2023, Biroul
informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeþean
Mehedinþi se aflã în plinã campanie de recrutare a tinerilor
dornici de a urma o instituþie militarã de învãþãmânt.
    În aceastã perioada se fac înscrieri atât pentru
învãþãmântul militar preuniversitar - liceele militare ºi
ºcolile militare de maiºtri militari ºi subofiþeri, cât ºi
pentru învãþãmântul universitar:
* Instituþiile de învãþãmânt superior militar:
1. Universitatea Naþionalã de Apãrare „Carol I” Bucureºti
- 15 locuri;
2. Academia Forþelor Terestre  „Nicolae Bãlcescu” Sibiu
- 33 locuri;
3. Academia Forþelor Aeriene „Henri Coandã” Braºov -
42 locuri;
4. Academia Navalã „Mircea cel Bãtrân” Constanþa -
28 locuri;
5. Academia Tehnicã Militarã „Ferdinand I”Bucureºti -
42 locuri;
6. Academia de Poliþie „Alexandru Ioan Cuza”Bucureºti
- 10 locuri;
7. Institutul Medico - Militar din Bucureºti - 59 locuri;
8. Institutul Medico - Militar din Tîrgu Mureº - 30 locuri;
Termenul limitã de înscriere este 03.06.2022
*Unitãþi de învãþãmânt postliceal militar:
1. ªcoala Militarã de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri a
Forþelor Terestre “BASARAB I” din Piteºti - Maiºtri militari
- 88 locuri, subofiþeri - 417;
2. ªcoala Militarã de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri a
Forþelor Aeriene “TRAIAN VUIA” din Boboc - Maiºtri
militari - 110 locuri, subofiþeri - 60;
3. ªcoala Militarã de Maiºtri Militari a Forþelor Navale
“Amiral I. Murgescu” din Constanþa - Maiºtri militari -
101 locuri;
4. ªcoala Militarã de maiºtri Militari ºi Subofiþeri pentru
Comunicaþii, Tehnologia Informaþiei ºi Apãrare Ciberneticã
din Sibiu - Maiºtri militari -  105 locuri, subofiþeri - 158;
5. ªcoala Militarã de maiºtri Militari ºi Subofiþeri pentru
Logisticã din Chitila - Maiºtri militari - 45 locuri, subofiþeri
- 96;
Termenul limitã de înscriere este 10.06.2022
*Unitãþi de învãþãmânt liceal militar :
1. Colegiul Naþional Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova
- 120 locuri;
2. Colegiul Naþional Militar “Mihai Viteazul” Alba-Iulia -
120 locuri;
3. Colegiul Naþional Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza -
120 locuri;
4. Colegiul Naþional Militar “ªtefan cel Mare” Câmpulung
Moldovenesc - 120 locuri;
5. Colegiul Naþional Militar “Alexandru Ioan Cuza”
Constanþa - 120 locuri;
                Termenul limitã de înscriere este 25.03.2022
   Informaþii suplimentare se pot obþine, contactând Biroul
informare-recrutare, zilnic, de luni pânã vineri la unul
dintre numerele de telefon 0252/317702, 0352/422209.
   De asemenea, informaþii se pot gãsi ºi pe internet, pe
site-ul oficial al Ministerului Apãrãrii Naþionale, la adresa
www.mapn.ro, www.recrutare.mapn.ro sau pe pagina de
Facebook a Centrului Militar Judeþean www.facebook.com/
CMJMehedinþi.
COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Locotenent-colonel MARIUS-CRISTIAN DUMITRU
ÎNTOCMIT Plt.adj.pr. Valentin DRÃGOI

03 februarie 2022

Comunicat de presã privind lansarea proiectului
„Asigurarea desfãºurãrii învãþãmântului on-line în Municipiul

Drobeta Turnu Severin”, Cod SMIS 144862

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, în calitate de beneficiar, implementeazã
proiectul „Asigurarea desfãºurãrii învãþãmântului on-line în Municipiul Drobeta Turnu
Severin”, cod SMIS 144862, proiect cofinanþat prin Programul Operaþional Competitivitate,
Axa prioritarã 2 - Tehnologia Informaþiei ºi Comunicaþiilor (TIC)  pentru o economie
digitalã competitivã, Prioritatea de investiþii 2c. - Consolidarea aplicaþiilor TIC pentru e-
guvernare, e-învãþare, e-incluziune, e-cultura, e-sãnãtate, cu Obiectiv Specific OS 2.4 -
Creºterea gradului de utilizare a Internetului, Acþiunea 2.3.3 - Îmbunãtãþirea conþinutului
digital ºi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaþie, e-incluziune, e-sãnãtate
ºi e-cultura - SECÞIUNEA E-EDUCAÞIE.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintã achiziþia de echipamente de tipul tabletelor
ºcolare precum ºi a altor echipamente/dispozitive electronice (laptopuri ºi camere web)
prin dotarea unitãþilor ºcolare cu echipamente IT la nivelul municipiului Drobeta Turnu
Severin.

Rezultatele ce vor fi obþinute ca urmare a implementãrii proiectului sunt:

- 10858 de elevi din municipiul Drobeta Turnu Severin dotaþi cu echipamente pentru
învãþãmântul online;
- 10858 de tablete ºcolare achiziþionate ºi predate cãtre elevi din cele 21 de unitãþi de
învãþãmânt;
- 265 laptopuri achiziþionate ºi predate cãtre unitãþile de învãþãmânt ºi implicit cãtre
cadrele didactice;
- 339 camere web achiziþionate ºi predate cãtre unitãþile de învãþãmânt;
- 21 de unitãþi de învãþãmânt echipate complet pentru predarea on-line a orelor de
curs.

Alte informaþii despre proiect:

Având în vedere cã achiziþiile privind furnizarea tabletelor, laptopurilor ºi a camerelor
web au fost finalizate ºi au fost semnate contractele de furnizare aferente, livrarea ºi
predarea bunurilor cãtre unitãþile ºcolare se va face în perioada imediat urmãtoare.

Valoarea totalã a proiectului este de: 13,683,585.56 lei, din care valoarea cofinanþãrii
Uniunii Europene este de: 11,627,001.72 lei.

Data începerii proiectului: 07-01-2022
Data finalizãrii proiectului: 31-12-2022
Datele de contact ale beneficiarului:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALÃ
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Strada Mareºal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin
Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17
E-mail: primaria@primariadrobeta.ro

Competitivi împreunã!
Proiect cofinanþat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã prin Programul

Operaþional Competitivitate 2014-2020

RECRUTARE PENTRU PROFESIA MILITARÃ
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Scriu aceste rânduri, ca un omagiu pentru România
adevãratã, România mea, a ta, a lui, a noastrã, a celor care o
iubim ca pe o mamã, ca pe o sorã, ca pe o soþie, ca pe o fiicã.
România nu e cea de la televizor, cu care ne-am obiºnuit. Aceea
este un surogat, un înlocuitor al României adevãrate. România
mea nu este þara circului de prost gust, a certurilor ºi
scandalurilor, a corupþilor ºi hoþilor, a proºtilor ºi leneºilor, a
cocotelor, a fâþelor, a aºa-ziºilor artiºti ºi intelectuali de doi bani,
a cerºetorilor de prin canale ºi din gropile de gunoi. România
mea nu este þara de la coada tuturor clasamentelor þãrilor civilizate,
þara despre care atâþia spun cã le e ruºine sã trãiascã în ea…!
   România adevãratã, România mea, a ta, a lui, a noastrã, a celor
care o iubim ca pe o mamã, ca pe o sorã, ca pe o soþie, ca pe o
fiicã este România tainicã ºi trainicã. Este România care a
supravieþuit mii de ani pe aceste locuri, înfruntând viscolele,
hoardele, secetele, inundaþiile ºi toate greutãþile ºi pericolele. Este
România în care îl gãsesc pe badea Ion lucrând cu speranþã
pãmântul, plângându-ºi morþii ºi legãnându-ºi copiii. Este
România în care gãsesc meseriaºul cu înaltã calificare, inginerul
capabil, intelectualul devotat culturii, profesorul care se topeºte la
catedrã precum fãclia ca sã împãrtãºeascã lumina, medicul care
stã zeci de ore cu bisturiul în mânã ca sã redea viaþa ºi sãnãtatea,
ostaºul care vegheazã zi ºi noapte la fruntãriile þãrii. Este România
în care politicienii adevãraþi ºi diplomaþii devotaþi neamului
românesc stau la cârma þãrii precum un cãpitan de corabie, scrutând
depãrtãrile ºi adâncimile, intuind pericolele, ocolind stâncile,
punând interesul naþional mai presus decât interesul personal ºi
mai presus decât însãºi viaþa lor. Este România în care copiii pot
sã viseze cu încredere la viitorul lor ºi sã ºi-l clãdeascã pe-ncetul.
Este România în care savanþii pot sã-ºi gãseascã rostul ºi sã dea
þãrii, neamului ºi lumii întregi roadele muncii lor. Este România
copiilor ºi tinerilor talentaþi, olimpici în sport ºi în diferite discipline
ale ºtiinþei, care fac ca tricolorul sã fie vãzut în lumea întreagã ºi
imnul þãrii sã fie ascultat de miliarde de pãmânteni. Este România
în care îmi place sã trãiesc, sã-i admir munþii ºi codrii, dealurile ºi
câmpiile, holdele, livezile ºi podgoriile, fluviul ºi marea, râurile ºi
fântânile, monumentele, mânãstirile, bisericile, troiþele, satele ºi
oraºele. Este România în care preotul îºi face cu adevãrat datoria
lui de preot, credincioºii umplu bisericile ºi înalþã rugã spre Creator
pentru ei, pentru cei dragi ai lor, pentru þarã, pentru neam. Este
România în care aud doina, colinda ºi privighetoarea, vãd
veºmântul frumos lãsat de zestre din strãmoºi, hora, datinile ºi
tradiþiile noastre scumpe. Este România în care-l gãsesc pe
Eminescu, pe Enescu, pe Brâncuºi, pe Cantemir, pe Iorga ºi pe tot
neamul lor. Este România care are o istorie milenarã ca un paºaport
spre eternitate, cu voievozi ºi cu martiri, cu viteji ºi cu sfinþi, cu
morminte ºtiute ºi neºtiute. Este România cu pãmântul spãlat de
sânge ºi de lacrimi, cu speranþe scrise-n cronici ºi pe stânci. Este
România celor ce-au fost, a celor ce sunt, a celor ce vor fi din
neamul românesc pe acest pãmânt.
   Aceasta-i România adevãratã, România mea, a ta, a lui, a
noastrã, a celor care o iubim ca pe o mamã, ca pe o sorã, ca pe
o soþie, ca pe o fiicã este România tainicã ºi trainicã.
   Toþi cei care suntem români ºi simþim româneºte, sã înãlþãm o
rugãciune cãtre Tatãl Ceresc ºi cãtre Împãrãteasa Cerului ºi a
Pãmântului sã ocroteascã România ºi pe români, sã le redea speranþa
de mai bine, spor în viaþã ºi-n credinþã, sã-i apere de liftele pãgâne,
de duºmani ºi duºmãnii, de tot rãul din ei ºi din jurul lor.
   La mulþi ani, România adevãratã! Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

România tainicã
Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru

Siguranþa Alimentelor Mehedinþi, anunþã
crescãtorii ºi deþinãtorii de pãsãri domestice
cã, în aceastã perioadã, desfãºoarã prin
medicii veterinari de liberã practicã
împuterniciþi, organizaþi în condiþiile legii,
acþiunea de vaccinare antipseudopestoasã
a galinaceelor (gãini, curci, bibilici) existente
în gospodãriile populaþiei.
   Acþiunea se desfãºoarã în conformitate
cu prevederile Hotãrîrii de Guvern nr.
1156/2013, pentru aprobarea acþiunilor
sanitar-veterinare cuprinse în Programul
acþiunilor de supraveghere, prevenire,
control ºi eradicare a bolilor la animale,
a celor transmisibile de la animale la om,
protecþia animalelor ºi protecþia mediului,
precum ºi ale Ordinului A.N.S.V.S.A. nr.
35/2016, cu modificãrile ulterioare.
   Se va proceda la imunizarea în covor
la întregul efectiv, cu vaccin inactivat
adjuvantat, administrat parenteral.
  Boala de Newcastle (pseudopesta aviarã)
este o boalã infecþioasã viralã a pãsãrilor,
caracterizatã prin tulburãri digestive (guºã
împãstatã, fecale lichide, fetide, de culoare
verzuie sau galben gri, uneori cu striuri de
sânge), respiratorii (jetaj seromucos,
dispnee cu respiraþie zgomotoasã, adeseori
bucalã), nervoase (convulsii generalizate,
poziþii anormale ale capului ºi gâtului).
   În cazul apariþiei ºi evoluþiei bolii se
înregistreazã un impact major asupra
profitabilitãþii aviculturii prin perturbarea
schimburilor comerciale în interiorul Uniunii
Europene ºi a exporturilor în þãri terþe.
   Imunizarea pãsãrilor domestice este
obligatorie ºi intrã în responsabilitatea
medicului veterinar de liberã practicã
împuternicit concesionar ºi a proprietarului
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de pãsãri, sub controlul ºi monitorizarea
directã a D.S.V.S.A. judeþeanã, prin structurile
tehnice ºi de control de specialitate.

OBLIGAÞIILE PROPRIETARILOR DE
ANIMALE

   În conformitate cu prevederile
Ordonanþei Guvernului României nr. 42/
2004 (*actualizatã*) Cap. I, art. 2 ºi Cap.
V, art. 16, lit. g ºi h, proprietarii de
animale au urmãtoarele obligaþii:
- aplicarea ºi respectarea întocmai a prevederilor
legislaþiei sanitar-veterinare, în vederea
asigurãrii ºi garantãrii sãnãtãþii animalelor, a
sãnãtãþii publice, protecþiei animalelor, protecþiei
mediului ºi a siguranþei alimentelor.
- sã sprijine autoritãþile sanitar-veterinare ºi
pentru siguranþa alimentelor în efectuarea
acþiunilor sanitar-veterinare de interes public;
- sã prezinte animalele, pentru efectuarea
acþiunilor sanitar-veterinare de interes public,
la locul, data ºi ora stabilite de medicul
veterinar de liberã practicã împuternicit.
   În cazul apariþiei unui focar de pseudopestã
aviarã, în efectivele în care vaccinarea este
obligatorie, proprietarii de pãsãri, în cazul în
care aceºtia nu au permis medicului veterinar
de liberã practicã sã efectueze vaccinarea
obligatorie a pãsãrilor, vor fi sancþionaþi
conform legislaþiei în vigoare.
   Toate suspiciunile de boalã vor fi
anunþate imediat D.S.V.S.A. Mehedinti.
   Costul produsului biologic ºi cel al
manoperei de efectuare a acþiunii sunt
suportate de proprietar.
   Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor  Mehedinti
informeazã crescãtorii ºi deþinãtorii de
pãsãri cu privire la importanþa ºi
obligativitatea efectuãrii acestei acþiuni.
Director executiv, Dr. Mariþoiu Valentin

I N FO R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de Comuna Bala, judeþul Mehedinþi, ce
intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz de gospodãrire a apelor pentru
realizarea proiectului Modernizare drumuri locale, sat Rudina, comuna Bala,
judeþul Mehedinþi.
   Aceastã investiþie este o modernizare a infrastructurii existente.
   Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta apã uzate.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor nr. 107/
1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului dupã data de 27.01.2021.

Se declarã pierdut CIF 42112123, seria A nr. 1434474 cu denumirea: Dãescu
Antonia - asistent medical.

anunþuri pierderi
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Aspectele socio-profesionale reprezintã
subiectele principale ale acestei sãptãmâni. Se
contureazã schimbãri majore, atât în relaþiile
personale cu prietenii, cât ºi în relaþiile de
susþinere profesionalã reciprocã de la locul de
muncã. Se recomandã prudenþã, discreþie ºi
rãbdare! Încet, dar sigur, pierzi unii prieteni,
fãcându-se loc pentru alþii. Deocamdatã, priveºte
atent la situaþiile în care eºti implicat alãturi de
aceste persoane ºi nu te lãsa impresionat de
vorbele sau gesturile, aparent, sincere.
Organizeazã-þi programul cotidian, astfel încât
sã te odihneºti regulat. Sunt momente favorabile
detaºãrii de cotidian ºi discuþiilor tãinuite cu
cineva drag.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Schimbãri importante în plan profesional!
Poate fi vorba despre finalizarea unor proiecte,
a unor etape de lucru sau se preconizeazã
schimbãri în grupul de lucru din care faci parte
la locul de muncã. Totul se poate petrece rapid,
fãrã prea mult zgomot sau fãrã explicaþii
pertinente. Fii prudent ºi evitã discuþiile
contradictorii sau luarea deciziilor radicale!
Deocamdatã, ia aminte la discuþii ºi evenimente.
Se finalizeazã o etapã profesionalã, simþind o
realã uºurare sufleteascã, dar ºi fizicã. La finalul
sãptãmânii sunt momente favorabile pentru
reorganizarea planurilor personale ºi
profesionale, observaþie ºi dialog interior.
Bazeazã-te numai pe forþele tale!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Vei fi animat de gânduri mãreþe pe tot
parcursul sãptãmânii, ca ºi cum îþi propui sã
schimbi totul în jurul tãu. Energia astralã din
aceste zile îþ i accentueazã simþurile fine,
paranormale ºi de aici vei reuºi sã faci conexiuni
mentale nebãnuite vizavi de relaþiile ºi situaþiile
în care eºti implicat. Se pot accentua visele ºi
viziunile premonitorii. Mentalul este agitat, aºa
încât este bine sã nu forþezi nota ºi chiar sã te
detaºezi. Demersuri legate de cãlãtorii ºi studii
pe termen lung sau în strãinãtate. În plan
profesional este animaþie joi ºi vineri,
evidenþiindu-se mai ales, relaþiile cu ºefii.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Segmentul financiar are o importanþã
deosebitã în aceastã sãptãmânã. Sunt ºanse sã
pui la punct colaborãri, chestiuni patrimoniale
împreunã cu partenerul de viaþã, cu neamurile,
dar ºi cu persoanele dragi, aspecte care au în
comun bani, cheltuieli, servicii, bunuri folosite
ºi de tine, ºi de aceste persoane. Cumva se
încheie o etapã, dar poate fi vorba despre
lãmuriri sau rezolvãri aºteptate demult. Totuºi,
fii prudent ºi verificã atent fiecare document,
fiecare cheltuialã ºi evitã investiþiile de orice fel.
Cineva din anturajul apropiat te poate ajuta cu
sfaturi ºi idei deosebite. Se contureazã cãlãtorii
îndepãrtate sau studii pe termen lung.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmânã importantã în plan partenerial! Se
vor reconfigura colaborãri, o relaþie
matrimonialã sau se finalizeazã etape de viaþã
ºi activitate comune cu alþii. Este bine sã fii
obiectiv, sã-þi urmãreºti scopurile personale ºi
sã închei acele relaþii ºi situaþii care te þin în loc
sau care deja îþi dãuneazã în vreun fel. Existã
detalii ºi interese ascunse, atât în orice tip de
colaborare socio-profesionalã, cât ºi în relaþia
de cuplu. Dezamãgirile pot fi mari. Pentru
îmbunãtãþirea planurilor de viitor este nevoie sã
renunþi la tot ce este perimat. Ceva sau cineva
din mediul familial îþ i rãscoleºte relaþiile
parteneriale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãnãtatea ºi activitatea desfãºuratã în cadrul
unui loc de muncã reprezintã aspectele care se
vor modifica mult începând cu aceastã sãptãmânã.
Este bine sã-þi supraveghezi semnalele
organismului ºi sã apelezi la ajutor de specialitate.
Transformãrile personale care se întrezãresc,
întâmpinã-le cu mintea ºi sufletul deschise.
Continuã-þi programul de viaþã cu paºi mãrunþi,
fãrã a forþa nota în vreun fel. Orice grabã, orice
decizie luatã acum, orice implicare în ceva nou ar
trebui evitate, pentru cã nu au ºanse sã se
materializeze corect în viitor. Selecteazã-þi prioritãþile
ºi dozeazã-þi eforturile! Relaþiile parteneriale sunt
interesante, dar pline de surprize.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii te
solicitã mult în aceste zile, fapt pentru care ar fi
bine sã fii prudent ºi circumspect pe alocuri.
Se contureazã modificãri majore ºi chiar finaluri
în plan amoros. Misterul, farmecul, dar ºi iluziile
stãpânesc acest segment de viaþã, astfel cã puþin
probabil sã-þi dai seama de adevãratul sens al
situaþiilor care se ivesc. Evitã sã ai aºteptãri faþã
de cei dragi! Tu ai nevoie sã-þi remodelezi
concepþiile vizavi de iubire ºi implicaþiile ei. Eºti
foarte creativ ºi inspirat, aºa încât relaxeazã-te
cu un hobby. La serviciu se contureazã activitate
intensã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

 În casã ºi familie se preconizeazã schimbãri
interesante, dar înconjurate de mister. Atenþia
ºi eforturile îþ i vor fi atrase de treburile
gospodãreºti restante ºi de conversaþiile cu
membrii familiei. Fii prudent ºi rãbdãtor, pentru
cã este dificil de ajuns la un consens, chiar dacã
toatã lumea doreºte acelaºi lucru. Vei fi nevoit
sã te împarþi între îndatoririle profesionale ºi cele
casnice. Însã, accentul sãptãmânii revine mai
mult laturii personale ºi relaþionãrii cu cei dragi.
Organizeazã-þi timpul ºi resursele, astfel încât
sã rezolvi tot ce îþi propui. Se întrezãresc discuþii
ºi acþiuni importante alãturi de persoana iubitã
ºi de copii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Evenimentele principale ale sãptãmânii se
concentreazã pe segmentul relaþiilor cu anturajul
apropiat, de aceea ar fi bine sã acorzi atenþia
necesarã tuturor discuþiilor ºi întâlnirilor cu
aceste persoane. Se vor crea contexte favorabile
pentru a te desprinde din situaþiile ºi relaþiile
toxice. Unii se vor þine scai de tine, din varii
motive personale. Evitã sã vorbeºti despre tine
ºi intenþiile tale sau despre subiecte pe care le
cunoºti puþin sau deloc. Acasã, în familie ai
multe de fãcut, însã beneficiezi ºi de sprijinul
membrilor familiei, ºi de elanul tãu sufletesc.
Cheltuieli majore. Rãbdare ºi acceptã ideilor ºi
nevoilor altora!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Situaþii controversate în plan financiar! Este
vorba despre modificãri salariale sau ale
condiþiilor de muncã. Fie primeºti o sumã de
bani restantã pentru eforturile depuse în câmpul
muncii, fie afli informaþii deosebite privitoare la
felul în care se vor desfãºura activitãþile
profesionale de acum încolo. În culisele
evenimentelor existã detalii pe care nu le poþi
depista sau înþelege acum. Totuºi, fii prudent,
circumspect ºi nu lua de bun chiar tot ce auzi. O
conversaþie tãinuitã cu cineva din anturajul
apropiat te va lãmuri ºi liniºti. Cãlãtoriile pe
distanþe scurte pot fi frecvente, mai ales acelea
pentru vizitarea unui prieten.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmânã importantã, pentru cã
transformãrile interioare la care eºti predispus
sunt de bun augur. Însã, nu vei înþelege mare
lucru acum, însã senzaþia cã totul se desfãºoarã
în favoarea ta va fi accentuatã ºi aducãtoare de
liniºte ºi confort sufletesc. Ceva se terminã, ceva
stã sã înceapã. Detaºeazã-te de toate, lasã-te
purtat de evenimente, dar în acelaºi timp fii
deschis la nou ºi progres. Sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã ºi stãrile tale de spirit sunt
oscilante ºi dificil de suportat sau înþeles de
cãtre ceilalþi. Controleazã-þi reacþiile! Se ivesc
cheltuieli neaºteptate, însã primeºti ºi venituri
suficiente.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Energia astralã a sãptãmânii te predispune la
transformãri interioare profunde ºi la rãscoliri
sufleteºti greu de explicat în cuvinte. Ai nevoie
de odihnã, detaºare de cotidian ºi revizuirea
tuturor situaþiilor ºi relaþiilor în care eºti implicat.
Posibile neplãceri legate de unele afecþiuni mai
vechi sau mai noi. Evitã, în limita posibilului,
consultaþiile, analizele medicale ºi intervenþiile
chirurgicale, deoarece existã riscuri majore de
erori cu efecte pe termen lung. Dezvoltã gândirea
pozitivã! Sunt zile favorabile regândirii planurilor
personale ºi profesionale.

(3 - 9 februarie 2022)

Autor: AstroCafe.ro
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Anunþ public privind depunerea solicitãrii de emitere a
acordului de mediu - TITULAR CIURU PARSCHIVA LIA

CIURU PARSCHIVA LIA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare teren ºi apãrare mal,
judeþul Mehedinþi, comuna Eºelniþa, Satul Vechi” propus a fi realizat în judeþul
Mehedinþi, intravilan comuna Eºelniþa, strada Duzilor, F.N, C.F 50977”.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului APM Mehedinþi, în zilele de luni pânã joi între orele 800-
1600 ºi vineri de la ora 8 - 14.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului APM Mehedinþi.

Anunþ public privind depunerea solicitãrii de emitere a
acordului de mediu - TITULAR CIURU PARSCHIVA LIA

CIURU PARSCHIVA LIA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare teren ºi apãrare mal,
judeþul Mehedinþi, comuna Eºelniþa, Satul Vechi” propus a fi realizat în judeþul
Mehedinþi, intravilan comuna Eºelniþa, strada Duzilor, F.N, C.F 51969”.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului APM Mehedinþi, în zilele de luni pânã joi
între orele 800 - 1600 ºi vineri de la ora 8 - 14.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului APM Mehedinþi.

Anunþ public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Eºelniþa anunþã publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare,
conform H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluãrii de
mediu pentru planuri ºi programe, pentru „Actualizare Plan Urbanistic General ºi
Regulament Local de Urbanism, comuna Eºelniþa, judeþul Mehedinþi”: planul nu
necesitã evaluare de mediu ºi nu necesitã evaluare adecvatã ºi se va supune adoptãrii
fãrã aviz de mediu.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din str. Bãile Romane nr. 3,
Drobeta Turnu Severin, în zilele de luni - vineri, între orele 08 - 14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet http://apmmh.anpm.ro. - Reglementãri - Avize de
mediu - Drafturi acte de reglementare.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mahedinþi, în termen de
10 zile calendaristice de la apariþia anunþului.

Ianuarie a fost o lunã stabilã pentru leu. Media euro a scãzut
cu 0,06 bani, dolarul a crescut cu 7,25 bani, în timp ce francul
elveþian a pierdut 2,83 bani, dupã ce a atins în 21 ianuarie un
record de 4,7821 lei, iar lira sterlina a câºtigat 6,72 bani.

În perioada analizatã cursul a crescut pânã la 4,9468 lei.
La finalul ei, media a fost stabilitã la 4,9462 lei când
tranzacþiile s-au realizat în culoarul 4,944 - 4,948 lei.

Piaþa a încercat în ultima jumãtate de an sã ducã cursul
peste 4,95 lei/euro, însã BNR a folosit tot arsenalul de care
dispune pentru a împiedica o astfel de evoluþie.

La aceasta contribuie valoarea rezervei valutare care a crescut
în ianuarie, conform datelor prezentate de banca centralã, cu 2,6
miliarde euro faþã de decembrie, la 43,1 miliarde euro, odatã cu
intrarea primilor bani din Planul Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã (PNRR). Rezerva ar putea depãºi luna aceasta de pragul
de 45 miliarde euro, dupã ce Finanþele s-au împrumutat luni pe
pieþele europene cu 1,25 miliarde euro pentru o scadenþã de
ºase ani ºi cu încã 1,25 miliarde euro pe 12 ani.

Reamintim cã în urmã cu câteva sãptãmâni a fost atrasã o
sumã de 2,4 miliarde dolari, din care 1,35 miliarde de dolari
prin obligaþiuni cu scadenþa la cinci ani, respectiv 750
milioane dolari prin titluri pe 10 ani.

Cei de la BCR estimeazã un curs euro/leu de „5,08, cu
presiuni de depreciere a leului îndeosebi din zona deficitului
de cont curent ridicat”.

Procesul de creºtere a dobânzilor interbancare s-a temperat
în ianuarie. În prezent se observã tendinþa de aliniere la rata
de facilitate de creditare a BNR care este de 3% ºi care se
anticipeazã de a urca la 4% pânã la mijlocul anului.

Miercurea aceasta, indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei
contractate înainte de mai 2019, a stagnat la 3,05%. Indicele
la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare,
s-a oprit la 3,20% iar cel la 12 luni, care reprezintã rata dobânzii
plãtitã la creditele în lei atrase nivel interbancar, la 3,31%.

Semnalul dat de Rezerva Federalã cã este pregãtitã sã
înãspreascã politica sa monetare a provocat scãdere euro
pânã la 1,1122 dolari, minimul ultimelor 20 de luni.

Declaraþiile unor oficiali ai Fed conform cãrora majorarea
dobânzii cheie ar putea fi mai micã decât ceea ce se anticipeazã,
a apreciat euro la finalul perioadei la 1,1266 - 1,1329 dolari, iar
cursul monedei americane a scãzut de la 4,4424 la 4,3731 lei.

Cursul francului elveþian a crescut la 4,7699 lei ºi a încheiat
intervalul la 4,7576 lei.

Lira sterlinã a crescut vinerea trecutã la 1,2041 euro, maxim al
ultimilor doi ani, în condiþiile în care pieþele anticipeazã o nouã
majorare a dobânzii de cãtre Banca Angliei. În piaþa localã, cursul a
crescut la 5,9485 lei, dar a alunecat miercurea aceasta la 5,9268 lei.

Preþul gramului de aur a crescut la 260,3177 lei, dar a
alunecat la finalul perioadei la 253,5240 lei, în condiþiile în
care uncia s-a depreciat de la cotaþii de 1.850 dolari pânã la
1.781 dolari, iar o parte dintre analiºti prognozeazã o scãdere
a metalului galben în 2022 ºi 2023

Bitcoin a scãzut lunea trecutã la 32.970 dolari, odatã cu
schimbarea percepþiei cã criptomoneda poate deveni o formã
de „aur digital”, dupã care a revenit spre 40.000 dolari. Ether
se miºca miercurea aceasta în culoarul 2.660 - 2.810 dolari.

Analiza cuprinde perioada 25 ianuarie - 2 februarie.

Dolarul a crescut în ianuarie cu 7,25 bani

COMUNA DUMBRAVA
Localitatea Dumbrava de Jos, Judeþul Mehedinþi

A N U N Þ

Privind organizarea unui concurs pentru ocuparea postului vacant Administrator
Serviciul Public de Alimentare cu Apã ºi Canal al comunei Dumbrava

Primãria Dumbrava, comuna Dumbrava, Strada Principalã FN, judeþul
Mehedinþi, telefon 0252/342.661, fax 0252/342.661, CUI 7536937 e-mail:
primar@cldumbrava.ro, persoanã de contact: VIRDARUS LIVIU , anunþ organizarea
unui concurs pentru ocuparea postului vacant de Administrator Serviciul
Public de Alimentare cu Apã ºi Canal al comunei Dumbrava în data de
24.02.2022, orele 11:00, conform O.U.G. nr. 57/2019 cât ºi H.G. nr. 286/
23.03.2011.
   Informaþii privind documentele necesare înscrierii la concurs se pot obþine la
sediul UAT Dumbrava, Strada Principalã FN, comuna Dumbrava, judeþul
Mehedinþi, de luni pânã vineri între orele 8:00 - 16:00.
   Data-limitã pentru înscrierea la concurs: 17.02.2022, ora 16:00.

Soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei: Tribunalul
Mehedinþi, Dr. Tr. Severin, bd. Carol, nr. 14, jud. Mehedinþi, telefon 0252/208.245,
fax 0252/314.666, e-mail : tr-mehedinti@ just.ro.

                   PRIMAR, Ing. ENACHE CÃTÃLIN  Radu Georgescu
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În etapa a 4-a a Ligii Elitelor
la Futsal U19, CFR 1943 Turnu
Severin a provocat primul semieºec
al liderului CSM Târgu Mureº.
Partida disputatã marþi, în Sala
Polivalentã din Drobeta Turnu
Severin, s-a încheiat la egalitate,
scor 4-4. Oaspeþii au deschis scorul
prin Attita Ordogh (‘9), dar

severinenii au întors rezultatul pânã

Remizã cu liderul
la pauzã, prin golurile lui Alex
Tãrãbîc (’15) ºi Eugen Toader (’17).
Echipa antrenatã de Hugo Moutinho
a condus cu 3-1 la începutul pãrþii
secunde, dupã reuºita lui Mathias
Hondorocu, din minutul 22, dar a
fost egalatã de “dubla” lui Tamaº
Nagy (’26, ’35). Gazdele au avut forþa
sã revinã ºi Alex Crãiaºu a dus

scorul la 4-3 în
minutul 37, dar CSM
Târgu Mureº a egalat
în ultimele secunde,
prin acelaºi Attita
Ordogh. S-a încheiat
4-4, iar cele douã
echipe se vor reîntâlni
în sferturile de finalã
ale Cupei României,
programate la data de
26 februarie, la
Odorheiu Secuiesc.
Câºtigãtoarea acestui
meci va juca, a doua

zi, în semifinale, cu învingãtoarea

meciului CFR 1933 Timiºoara - KSE
Târgu Secuiesc. Finala este
programatã pe 28 februarie.
   În campionat, echipa severineanã
va juca urmãtorul meci pe 20
februarie, la Iºalniþa, cu CSJ ªtiinþa
“U” Craiova, partidã contând pentru
ultima etapã a turului din Seria
Vest a Ligii Elitelor la Futsal U19.

Cu CSM Târgu Mureº, CFR 1943
Turnu Severin i-a trecut pe raportul
de joc pe: Dragoº Rotã, Eduard
Lupu, Silviu Drîngã - Andrei Cerbu,
Constantin Dãnoiu (cpt), Eugen
Toader, Andrei Mondorocu, Alex
Crãiaºu - ªtetea, Alexandru
Tãrãbîc, Alex Moroºanu, Antonio
Ionaºcu ºi Andrei Duþoniu.

FRF a stabilit, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, modalitatea de
promovare în Liga 3. Astfel,
campioanele judeþene se vor întâlni,
în dublã manºã, 18 iunie (turul) ºi
25 iunie (returul), în barajul pentru
accederea în eºalonul terþ.
   S-a revenit practic la sistemul
implementat încã din 2018, pe
regiuni, iar câºtigãtoarea Ligii 4-a
Mehedinþi va întâlni una dintre
reprezentantele judeþene de la Caraº-
Severin, Timiº, Arad, Hunedoara sau
Gorj. Barajul pe regiuni nu a fost însã
favorabil mehedinþenilor. Astfel, în
2018, Viitorul ªimian era zdrobitã de

Liga Elitelor U19, Seria Vest, etapa 4
ªoimii ªimand - CSJ ªtiinþa “U” Craiova 9-0
CFR 1943 Turnu Severin - CSM Târgu Mureº4-4
CFR 1933 Timiºoara a stat
Clasament
1. CSM Târgu Mureº 4   3 1   0 19-10 10
2. ªoimii ªimand 3   2 0   1 24-14 6
3. CFR Turnu Severin 3   1 1   1 14-14 4
3. CFR Timiºoara 3   1 0   2 6-8 3
5. CSJ ªtiinþa Craiova 3   0 0   3 3-18 0
Cupa României U19, sferurile de finalã
CSM Târgu Mureº - CFR Turnu Severin
CN Fãlticeni - ªoimii ªimand
KSE Târgu Secuiesc - CFR Timiºoara
FK Odorheiu Secuiesc - Ceahlãul Piatra Neamþ

 Mircea  Oglindoiu

Se revine la vechiul sistem de promovare

timiºenii de la CS Dumbrãviþa, scor
0-5 (tur) ºi 1-6 (retur), iar în 2019
CS Strehaia pierdea barajul cu
Gilortul Târgu Cãrbuneºti, scor 2-1
(tur) ºi 0-3 (retur).
   În 2020 ºi 2021 s-au disputat baraje
inedite. Dacã în urmã cu 2 ani
campionatele judeþene au fost
îngheþate, la jumãtatea sezonului, dupã
izbucnirea pandemiei Covid-19, iar,
ulterior, barajele s-au disputat pe teren
neutru, în grupe de câte 3 echipe, anul
trecut campioanele judeþene au fost
nevoite sã joace baraj cu echipele
clasate pe locurile 9-10 în Liga 3. Cu
toate acestea. Viitorul ªimian a

eliminat Minerul Costeºti, dupã ce s-
a impus cu 2-1 la malul Dunãrii ºi a
pierdut cu 4-3 la Râmnicu Vâlcea.
   Actualul sezon din Liga 4 Mehedinþi
este dominat autoritar de CS Recolta
Dãnceu, care are victorii pe linie dupã
disputarea turului, fiind urmatã la 8
puncte de AS Turnu Severin ºi la 9
puncte de CS Pandurii Cerneþi.
   Recolta Dãnceu a fost declaratã
câºtigãtoare a Ligii a 4-a Mehedinþi ºi
în 2020, când s-a îngheþat campionatul
dupã disputarea turului, dar n-a putut
participa la barajul, de la Lupac, cu Jiul
Petroºani (Hunedoara) ºi Avântul
Periam (Timiº) deoarece avea statut de
asociaþie sportivã, fiind fãrã
personalitate juridicã, aºa cum prevede
regulamentul FRF pentru echipele care
au drept de participare la baraj. Din
august 2021, Recolta Dãnceu a fost
transformat în club sportiv, astfel cã,
în cazul în care îºi va pãstra locul 1
pânã la finele actualului sezon, va
putea juca în varã în barajul pentru
promovarea în Liga 3.
   Dacã s-ar pãstra locurile ºi în
celelalte campionate judeþene din
Regiunea 4, Recolta Dãnceu ar putea
întâlni CSO Turceni (Gorj), Magica
Caransebeº (Caraº-Severin),

Retezatul Haþeg (Hunedoara), ACS
Ineu (Arad) sau CS Peciu Nou
(Timiº). Phoenix Buziaº ºi CSM
Lugoj sunt ºi ele angrenate în lupta
pentru promovare în Liga 4 Timiº, la
fel ca CSO Anina, la Caraº-Severin.
   FRF va anunþa la sfârºitul lunii
februarie împerecherea judeþelor,
prin tragere la sorti, respectând
programul regiunilor deja stabilite.
Jocurile de baraj:
• Regiunea 1, Nord-Est: Bacãu,
Botoºani, Neamþ, Iaºi, Suceava,
Vaslui
• Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor,
Bistriþa Nãsãud, Cluj, Maramureº,
Satu Mare, Sãlaj
• Regiunea 3, Centru: Alba,
Braºov, Mureº, Covasna,
Harghita, Sibiu
• Regiunea 4, Vest: Arad, Caraº
Severin, Hunedoara, Timiº, Gorj,
Mehedinþi
• Regiunea 5, Sud-Vest: Dolj, Olt,
Vâlcea, Argeº, Teleorman, Dâmboviþa
• Regiunea 6, Sud: Cãlãraºi,
Giurgiu, Ialomiþa, Bucureºti, Ilfov,
Prahova
• Regiunea 7, Sud-Est: Brãila, Galaþi,
Tulcea, Constanþa, Buzãu,
Vrancea.
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   Mã fraþilor, acuma noi vrem sã mergem
înainte, ori înapoi, ca racu?!
   Cã de fro treizãci de ani tot aºa mergem, de-
a-ndãrãtelea. Pã zisã ºi al lu Zbanghiu ºi mai
nou ºi nerodu de Sucã, cã nu mai e de stat, cã
de zeci de ani sã tot stã ºi nu sã întâmplã nimica
nici în urmãtoarele.
   Pã dacã nici oamenii nu sã schimbã, cum sã
sã schimbe strategia, cum sã sã schimbe ceva
în zona asta?! Pã alþii sunt departe ºi noi nici
mãcar nu ne apropiem. Zici cã sã inverseazã ceva
în univers ºi noi suntem ãia cu sus-n jos.
Acuma, cã or fi niscaiva zvonuri interesate, cã o
sã devinã realitate, da cicã sã întoarce nea
Drãghiea la prefecturã. Da nu ca prefect, cã e
locu ocupat de apropiatu lu nea Aladin, ci ºef
de cancelarie. O fi rãmas omu fãrã loc de muncã
ºi trebuia sã sã ocupe cineva ºi de asta.
   Bine, acuma cã nea Aladin securizeazã spaþiu’
din jur e lesne de înþeles, cã d-aia e ‘mnealui avocat,
da sã vedem în practicã cum o sã stea treaba.
   Mã nepoate, da sã-l fi vãzut pe nea Cristinel
Pavel la înscãunarea noului prefect de Mehedinþi,
negru de supãrare, feþe-feþe ce mai fãcea. Pã bine,
nea Cristinele, matale care mãsurai bordurile în
campanie, ajuns prefect care tãia ºi spânzura, sã
fii tras pe linie moartã cu partid la guvernare ºi
ministru’ di la filiala proprie?! Pãi se poate una
ca aiasta? Veta zâce sã o inviþi la o discuþie, sã
faceþi o strategie ºi sã mergeþ la-mpãrãþâie, sã
rezolvaþ cu foncþia, cã nu sã poate sã laºi
lucrurile aºa. Da vez cu te porþ cu Veta, cã nu-i
plac ordinile venite de fiºteunde!
   Gata, sã votã ºi bugetu’ mare di la judeþ, peste
60 la sutã merge la investiþii, ceea ce nu-i rãu deloc.
Bine, acuma cã majoritatea banilor sã îngroapã în
asfaltãri, asta e altã poveste, cã nici judeþu’ nu e
fruntaº la drumuri. Cum sã asfalteazã, asta e altã
poveste, poate sã vã spuie al lu Zbanghiu, cã el a
lucrat în domeniu, ierea mai toatã ziua între drumu’
de ducea la Tanþa lu Pecingine ºi drumu’ ce ducea
la Marghioala lu Fleaºcã, de stã la capãtu’
oraºului, dincolo de Schela.
   Bine, îl putem întreba ºi pe nea Stoica di la Orºova  nea Mãrin

Sucã ºi revenitu lu nea Drãghiea, negreala lu nea Pavel ºi
meleonarii în datorii ai Severinului

cum sã asfalteazã pe ploaie, ori pe nea Giura di la
Strehaia, cum nu sã asfalteazã mai pe niciunde,
zici cã oraºu’ e tot ca dupe bombardament. S-o
pregãti pentru ruºi, cine sã mai ºtie ...
   Mã fraþilor, da cine mai conduce PNL
Mehedinþi nu sã ºtie, cã nici nu sã vede, nici nu
sã prea cunoaºte. Pare aºa, un dolce far niente
permanent, toatã lumea sã iubeºte cu toatã
lumea, fiecare îºi mai rezolvã câte una, alta, toþi
sunt mulþumiþi ce sã mai. Doar în campanie ce
sã mai agitã, ca sã cearã dupã.
   Între timp explodarã facturile, explodarã ºi
datoriile la întreþinere ºi sã vezi melearde datorii,

de nu sã ºtie pe unde o sã scoatã unii cãmeºa.
Unde mai pui cã vine ºi corentu’, cã dacã ierea
vara ierea ºi ziua mai lungã, mai lãsai ºi geamu’

deschis, da iarna nu-i ca vara, aºa cã sã vezi
unde sã ajunge. Bine, la câte companii adusã
nea Aladin pin judeþ nici cã ne pasã, cã lefurile
sunt aºa de mari încât nici pâinea din
supermarket nu scade sub 4 lei.
   Parol, zisã Sucã cã el sã apucã de fãcut
gogoºi, cã iasã mai ieftine.
   Mã nepoate, Centrul Judeþean de transfuzii
Mehedinþi trebuie sã se mute într-o altã locaþie....
asta îºi doreºte conducerea Spitalului Judeþean
de Urgenþe Drobeta-Turnu Severin,  care a ºi
transmis o NOTIFICARE,  prin care Centrul de
Transfuzie trebuie sã elibereze spaþiul pânã la

31 martie 2022. Pãi construcþiile ce se
ridicã în curtea Spitalului pentru ce sunt,
onoratã conducere a judeþului? Or fi pentru
servicii private, or fi pentru alte cele?!
Punem ºi noi o întrebare ...
   Mã fraþilor, în sfârºit, Vânju ajunsã MARE.
Are toatã puterea judeþului la el acasã ºi
preºedinte ºi prefect de judeþ. Acu sã vedem
cum o fi cu prefectu’, ar fi bine sã facã ceva,
cã de nu aºteaptã, la cotiturã, Baia de
Aramã, Strehaia, cã au fost capitale, sã
preia conducerea judeþului ºi cavalerii
înþeleg despre ce este vorba. ªi dacã nu
înþeleg, le mai explicãm o datã.

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