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Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a luat
cuvântul în plenul Parlamentului European pentru a
semnala impactul devastator al crizei energetice asupra
oamenilor ºi economiei. „Criza energeticã, dincolo de
impactul violent asupra economiilor, loveºte în oameni.
Mai ales în cei vulnerabili”, spune Tomac.
   „Explicaþiile ºi justificãrile autoritãþilor nu þin de cald ºi
nici nu plãtesc facturile. Oamenii aºteaptã soluþii ºi se uitã
cu speranþã la Uniunea Europeanã care are datoria de a-ºi
proteja cetãþenii. În acest moment de tensiune este
important ca UE sã punã în execuþie un plan imediat de
ajutoare financiare acordate consumatorilor ºi reduceri de
taxe, sã negocieze

EUGEN TOMAC propune soluþii
pentru facturi mai mici la energie

Ambasadorul Serbiei, în vizitã oficialã la Severin

Ambasadorul Republicii Serbia în România, Excelenþa Sa domnul Stefan Tomašević,
însoþit de consulul general al Serbia la Timiºoara, Excelenþa Sa domnul Vladan Tadić au
efectuat o vizitã oficialã la Severin, unde s-au întâlnit cu reprezentanþii Consiliului
Judeþean ºi cu prefectul judeþului Mehedinþi, Alin Isuf. La întâlnire au participat ºi deputatul
PSD Alin Chirilã ºi senatorul PSD Liviu Mazilu, precum ºi primarul comunei Sviniþa, cu
populaþie majoritarã de etnie sârbã, Nicolae Curici. Vizita vine la o zi dupã ce etnicii sârbi
din Clisura Dunãrii au sãrbãtorit, alãturi de diplomaþii sârbi, Ziua Naþionalã a Serbiei.

George Simion cu
Caravana AUR au trecut ºi
prin Drobeta Turnu Severin

CONTINUARE ÎN PAGINA 7

Duminicã, 13 februarie 2022, în jurul prânzului, Caravana
AUR împreunã cu co-preºedintele George Simion, au
poposit ºi la Drobeta Turnu Severin.
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Dacã ne vom documenta despre
viaþa lui Corneliu Zelea Codreanu -
ºi poate cel mai reuºit ºi bine scris
studiu aparþine Tatianei Niculescu,
„Mistica rugãciunii ºi a revolverului”,
o carte excelentã care ne conduce în
atmosfera unei epoci tulburi ºi
neliniºtite - vom descoperi cã a ajuns
la putere (greu, e adevãrat) în plin
climat democratic, în urma unor
alegeri (nu erau ele ca acum, dar erau
alegeri), ºi cã întreaga ascensiune a
personajului ºi grupãrii sale politice
(de la Legiunea Arhanghelului Mihail
la Partidul Totul pentru Þarã ºi Garda
de Fier) pe fondul unui dezgust
pronunþat faþã de partidele politice
tradiþionale, ºi într-un context
internaþional dominat de naþionalism,
antisemitism (asimilat cu marile
finanþe), al unei crize economice
rãvãºitoare, al dezolãrii lãsate în urmã
de primul Rãzboi mondial.

Legionarismul a fost de fapt o
reacþie, învelitã în straie ortodoxiste
ºi naþionaliste, protejatã ºi
influenþatã de fascismul italian ºi de
naþional-socialismul german
înfloritoare atunci. În plus de toate
exista marea ameninþare bolºevicã,
la rãsãrit, care a pus o generaþie
întreagã în poziþii defensive, de
pregãtire combativã. A fost un
context care nu are multe
similitudini cu cel de azi, dar le are.

Liderul care nu e
În plus de toate Codreanu a fost

adulat ºi admirat. Se crease un
adevãrat mit în jurul trecerilor sale
prin sate cãlare pe un cal alb.
Taberele de muncã legionare au
adus un exemplu de muncã, dãruire
ºi camaradenie, ºi au întãrit profilul
moral al legionarului.

Ce spune Tatiana Niculescu e
adevãrat: “Codreanu s-a nãscut în
1899, a crescut în perioada rãzboaielor
balcanice, a devenit adolescent în
pragul Primului Rãzboi Mondial, ºi-a
trãit tinereþea în graniþele României
Mari. E o perioadã frãmântatã, plinã
de schimbãri sociale, economice ºi
politice majore, marcatã de mãceluri
la o scarã nemaivãzutã pânã atunci, de
cãderea imperiilor ºi de ascensiunea
bolºevismului. Lumea în care a trãit el
era, prin urmare, o lume aflatã în
cãutarea unor soluþii noi de viaþã ºi,
dupã experienþa crâncenã a rãzboiului,
o lume aflatã în cãutarea unor lideri
mesianici care sã dea un sens atâtor
schimbãri neaºteptate ºi traumatizante.
„Nu a excelat ca politician (ca
deputat era inhibat, nu se descurca
într-un context în care parlamentarii
vremii erau oratori exemplari,
aristocraþi adevãraþi, ºcoliþi, nu cu
Spiru Haret în spate), însã ºtia sã se
prezinte oamenilor într-o manierã
care îi câºtiga. A murit cum a murit,
asasinat, ºi Iorga, din pãcate, a
condus fãrã sã vrea la acest final
prematur ºi criminal. De aceea ºi
legionarii au rãspuns, peste ani, în
aceeaºi manierã abjectã,
condamnabilã. Dar una peste alta
Codreanu a fost un personaj pitoresc
care a animat o epocã, a dat un tonus
nou unei politici amorþite,
monopolizate de liberali ºi þãrãniºti,
ºi manipulate de Carol al ll-lea pânã
la impunerea unui dictat ºi
interzicerea partidelor.

Întâlnirea oficialã a diplomaþilor
sârbi de la cel mai înalt nivel cu
reprezentanþii administraþiei publice
locale ºi prefectul judeþului a vizat
discuþii bilaterale sub aspect
economic ºi cultural a adus în
discuþie bunele relaþii dintre
popoarele sârb ºi român, buna
vecinãtate de la Dunãre, proiectele
comune ºi mai ales sprijinul pe care
România îl acordã Serbiei în procesul
de aderare la Uniunea Europeanã,
dupã ce Serbia a început negocierile
de aderare în ianuarie 2014.

Ambasadorul Serbiei la Bucureºti,
Stefan Tomašević, a subliniat bunele
relaþii româno-sârbe, a mulþumit
României pentru sprijin la toate
nivelurile ºi a mulþumit pentru grija
cu care românii înconjoarã mica
comunitate sârbã din Clisura Dunãrii.

„Relaþiile noastre sunt unele de
prietenie, poporul nostru a avut de-a
lungul istoriei douã regine din
România ºi asta a întãrit mult relaþiile
dintre popoarele noastre. Uºa mea ºi
a consulului de la Timiºoara va fi
deschisã oricând pentru români.
Urmãrim executarea mai multor
poduri simbolice ale prieteniei, dorim
sã dezvoltãm infrastructura în
proiecte comune, vom îmbunãtãþi ºi
mai mult relaþiile dintre þãrile noastre.
Ne dorim sã protejãm minoritãþle
noastre de pe ambele maluri ale
Dunãrii”, a declarat ambasadorul
Serbiei în România.

„Relaþiile dintre þãrile ºi popoarele
noastre au fost mereu bune. De ambele
maluri ale Dunãrii existã comunitãþi
etnice care fac legãtura dintre noi ºi
mai strânsã. România a sprijint ºi
susþine eforturile Serbiei pe calea
integrãrii europene. Doresc sã transmit
cele mai sincere urãri cu ocazia Zilei
Naþionale a Serbiei”, a declarat
prefectul de Mehedinþi, Alin Isuf.

Ambasadorul Serbiei, în vizitã
oficialã la Severin

„Ne bucurãm sã fim astãzi gazdele
dumneavoastrã, judeþul nostru are
o legãturã specialã cu þara
dumneavoastrã, vã dorim la mulþi ani
cu ocazia Zilei Naþionale a Serbiei.
Avem acorduri ºi convenþii cu Serbia
ºi cele mai elocvente sunt cele legate
de Sistemul Hidroenergetic de la
Porþile de Fier I ºi II”, a declarat
vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Ionicã Negru.

Senatorul PSD Liviu Mazilu a vorbit,
la rândul sãu, despre bunele relaþii
dintre România ºi Serbia ºi proiectele
comune, dar a þinut sã atingã ºi un
subiect extrem de sensibil pentru sârbi
ºi anume respectarea drepturilor
românilor din Valea Timocului. Mazilu
a apreciat cã ar fi bine ca Serbia sã
respecte drepturile comunitãþii
româneºti cel puþin la fel cum România
respectã drepturile comunitãþii sârbe
din þara noastrã.

„Noi aici în Mehedinþi suntem foarte
ataºaþi de vecinii ºi prietenii noºtri
sârbi, aici suntem aparent despãrþiþi de
Dunãre, eu cred cã Dunãrea de fapt ne
uneºte. România sprijinã cu toatã
puterea eforturile de aderare a Serbiei
la Uniunea Europeanã ºi Serbia sã
devinã ºi juridic în Uniunea Europeanã,
nu numai geografic. ªi pentru cã
prietenii, de regulã, spun lucrurilor pe
nume, se adreseazã mai direct, dincolo
de canalele diplomatice, vreau sã vã
mãrturiresc cã speranþa mea ca
parlamentar de Mehedinþi, este ca
situaþia românilor din Valea Timocului
sã fie din ce în ce mai europeanã,
drepturile acestora sã fie respectate,
cel puþin la nivelul la care ºi noi
respectãm drepturile minoritãþii sârbe
din România, pe care efectiv o
îndrãgim. Am speranþa cã þãrile noastre
vor continua colaborarea fructuoasã
de pânã acum”, a subliniat senatorul
PSD Liviu Mazilu.

 continuare în pag. 16

 Romeo Crîºmaru
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Toate cele 21 de unitãþi de
învãþãmânt gimnazial ºi liceal, de
pe raza municipiului Drobeta Turnu
Severin au primit tabletele
achiziþionate de primãrie, pentru
derularea cursurilor on-line. Este
vorba despre un proiect cu
finanþare europeanã, cu o valoare
de 13.678.000 lei (aproximativ
2.700.000 euro). Dispozitivele
permit derularea, în bune condiþii,
a cursurilor online, în ºcoli, însã
sunt utile ºi pentru cursurile cu
prezenþã fizicã.

“Am distribuit aparatura
achiziþionatã pe fonduri europene,
cãtre unitãþile de învãþãmânt de pe
raza municipiului. Vorbim despre
10.858 de tablete pentru elevi, 265
de laptopuri ºi 339 de camere web
pentru cadrele didactice, care au
ajuns în toate cele 21 de ºcoli
gimnaziale ºi licee din Drobeta
Turnu Severin. Deºi aceste

Aproape 11.000 de tablete au fost distribuite cãtre toate ºcolile din Severin

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
a organizat marþi, 16 februarie, de
Ziua Naþionalã a Lecturii, o lecþie
deschisã privind importanþa
cititului în rândul tinerilor.

Acþiunea intitulatã: “De la plãcuþele
din argilã ºi pergament din piele de
animale la e-reader, e-book” s-a
bucurat de prezenþa unor elevi ai
Liceului Tehnologic “Decebal”,
coordonaþi de prof. Rãducan Dan
Florentin ºi ai Liceului Pedagogic
“ªtefan Odobleja”.

Muzeograful Mateescu Luis le-a
fãcut o incursiune în istorie,
prezentându-le primele forme de

“De la plãcuþele din argilã ºi
pergament din piele de animale,

la e-reader, e-book”

La data de 15 februarie a.c.,
în cadrul proiectului educaþional
„PREVENTIN”,  desfãºurat în
colaborare cu Centrul Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã
Mehedinþi, poliþiºtii Biroului
Siguranþã ªcolarã au desfãºurat
douã activitãþi informativ-
preventive pentru siguranþa
mediului ºcolar la douã unitãþi de
învãþãmânt din municipiul Orºova.
   Scopul activitãþilor a vizat
creºterea gradului de conºtientizare
a elevilor cu privire la riscurile
comportamentelor deviante ºi
delincvente asupra dezvoltãrii
personale ºi vieþii ulterioare ca
tineri ºi adulþi.
   Cu ocazia întâlnirii cu elevii
unitãþii ºcolare s-au avut în vedere

ACTIVITÃÞI DE PREVENIRE ÎN
DOMENIUL SIGURANÞEI ªCOLARE

urmãtoarele obiective:
- Reducerea fenomenului de
violenþã în unitãþile din
învãþãmântul preuniversitar;
- Informarea elevilor cu privire la
fenomenul consumului de droguri
ºi substanþe noi psihoactive;
- Conºtientizarea riscurilor aduse
de consumul de substanþe, violenþã
ºi delincvenþã juvenilã;
- Vizionarea unor filme pe suport C.D.
ce cuprind dezvãluiri ale victimelor
consumului de droguri ºi traficului
de persoane cu rol de sensiblilizare
ºi responsabilizare a tinerilor;
- Prelucrarea unor prevederi
legislative ºi rãspunderea juridicã
a minorilor.

COMPARTIMENTUL
RELAÞII PUBLICE Biroul de presã

scriere, cât ºi suportul scrierii, de
la scrierea pictograficã în interiorul
peºterilor, pânã în prezent: e-
reader ºi e-book.

La acest eveniment a participat
Directorul Departamentului pentru
Învãþãmânt  Gimnaz ia l  º i
Teoretic din cadrul Consiliului
Judeþean a l  E lev i lor,  e l eva
Vãtuiu Marinela Cosmina, care
a vorbi t  despre  importanþa
lecturii în formarea tinerilor.

La finalul lecþiei deschise, elevii
au vizitat gratuit Muzeul Regiunii
Porþilor de Fier.

dispozitive permit desfãºurarea, în
bune condiþii, a cursurilor on-line,
cu toþii ne dorim revenirea la viaþa
normalã. Astfel, elevii noºtri pot
folosi aparatura primitã acum chiar
ºi la ºcoala cu prezenþã fizicã,
pentru a þine pasul cu noile tehnici
de predare ºi învãþare. Contractul
de finanþare s-a semnat în data de
06 ianuarie, iar demersurile, pentru
ca tabletele sã ajungã la elevi, au
fost fãcute în ritm alert. Valoarea
totalã a proiectului este de
13.678.000 lei (aproximativ
2.700.000 euro). UAT Drobeta
Turnu Severin este primul
municipiu din þarã care
implementeazã un astfel de proiect,
deoarece pentru noi, administraþia
localã, educaþia ºi viitorul elevilor
reprezintã o prioritate”, declarã
primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu.

În total, în Drobeta Turnu

Severin, învaþã 16.536 elevi pe toate ciclurile de învãþãmânt.
Biroul de Comunicare al Primãriei Municipiului Drobeta Turnu Severin
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   Având în vedere particularitãþile anului
2020 privind instituirea stãrii de
urgenþã/alertã, INSPECTORATUL DE
POLIÞIE JUDEÞEAN MEHEDINÞI, prin
activitãþile specifice desfãºurate, a
urmãrit îndeplinirea obiectivelor stabilite
ºi a prioritãþilor Poliþiei Române în
domeniul ordinii publice, precum ºi
mãsurile pentru prevenirea/limitarea
rãspândirii infecþiei cu SARS-COV-2.
Resursele umane
   La sfârºitul anului 2021, procentul
de încadrare în statul de organizare
al unitãþii a fost de 77,50%.
Resursele financiare
   Creditele alocate au fost folosite
în proporþie de 99,99% (cheltuieli
materiale cu bunuri ºi servicii,
cheltuieli de personal).
Situaþia apelurilor 112
   În ceea ce priveºte situaþia apelurilor
112, în anul 2021, prin aplicaþie au fost
primite 24.795 de apeluri de la cetãþeni,
rezultând o medie de 68 apeluri/zi.
   Pentru apelare falsã sau abuzivã,
poliþiºtii au aplicat 570 sancþiuni
contravenþionale.
Resursele logistice
   Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Mehedinþi i s-au alocat fonduri bugetare
la articolul bugetar Reparaþii curente.
   Din acest buget, Serviciul Logistic
a primit fonduri pentru reparaþii/
amenajãri grupuri sanitare la un
numãr de 8 posturi de poliþie, pentru
reparaþii curente la Serviciul Judeþean
al Arhivelor Naþionale Mehedinþi,
Serviciul Judeþean de Imigrãri
Mehedinþi, Serviciul de Protecþie a
Informaþiilor Mehedinþi, respectiv
pentru reparaþii sedii poliþii ºi posturi
de poliþie comunale.
SIGURANÞA CETÃÞEANULUI ªI

EVOLUÞIA FENOMENULUI
INFRACÞIONAL

Prevenirea criminalitãþii
   În concordanþã cu cele trei domenii
de acþiune prioritare stabilite de Poliþia
Românã, la nivelul Inspectoratului de

EVALUAREA ACTIVITÃÞILOR DESFÃªURATE DE
INSPECTORATUL DE POLIÞIE JUDEÞEAN MEHEDINÞI, ÎN ANUL 2021

Poliþie Judeþean Mehedinþi au fost
derulate activitãþi în cadrul celor 3
programe naþionale prioritare de
prevenire a delincvenþei juvenile ºi
victimizãrii minorilor, de prevenire a
infracþiunilor contra patrimoniului ºi
prevenire a violenþei în familie.
Infracþiuni sesizate
   La nivelul judeþului Mehedinþi,
principala caracteristicã a indicatorilor
statistici este reprezentatã de o creºtere
procentualã de 13,24% a
infracþionalitãþii sesizate.
   Indicatorii înregistraþi pot fi justificaþi
de faptul cã, perioada dintre jumãtatea
lunii martie ºi jumãtatea lunii mai (60
de zile), a fost caracterizatã de
instituirea stãrii de urgenþã, iar ulterior
a stãrii de alertã, cu restricþii de
circulaþie iar situaþia operativã a atins
valori mult sub cele normale.
   Analizând datele statistice, se constatã
cã în anul 2021, infracþiunile sesizate
contra persoanei au crescut cu 21,09%.
   Un aspect pozitiv, rezultat din
analiza indicatorilor statistici, este
reprezentat de reducerea procentualã
cu 7,72% a infracþiunilor de furt
sesizate, de la 1.308 de fapte în anul
2020 la 1.207 în 2021 (-101 fapte).
Preven i rea  ºi  combaterea
infracþionalitãþii asociate violenþei
în familie
   În anul 2021, au fost emise 85 de
ordine de protecþie ºi 296 de ordine
de protecþie provizorii la solicitarea
victimelor, toate ordinele fiind
confirmate de procuror, situaþii în care
au fost întocmite ºi dosare penale
privind sãvârºirea infracþiunii de
violenþã în familie.
   La nivelul judeþului Mehedinþi, în
anul 2021, au fost înregistrate 21 de
încãlcãri ale ordinelor de protecþie
de cãtre agresori.
Siguranþa rutierã
   Situaþia statisticã la nivelul judeþului
Mehedinþi, indicã producerea a 107
accidente grave de circulaþie, soldate

cu decesul a 27 de persoane, rãnirea
gravã a altor 92, respectiv rãnirea
uºoarã a 44 de persoane.
   Prin comparaþie, în anul 2020 au
fost înregistrate 118 accidente grave,
în urma cãrora 23 de persoane au
decedat, 112 au fost rãnite grav, iar
63 au fost rãnite uºor.
   Dinamica accidentelor relevã faptul cã
în anul 2021 s-au produs 107
accidente rutiere grave, rezultând o
scãdere de 11 accidente grave (-9,3%),
care au condus la 27 de persoane
decedate (creºtere de 17 %) ºi la 92 de
persoane rãnite grav (scãdere de 18%).
Siguranþa în unitãþile de învãþãmânt
   În perioada analizatã, în unitãþile de
învãþãmânt din judeþul Mehedinþi au
fost sesizate 20 de fapte penale (14
infracþiuni de lovire sau alte violenþe,
o infracþiune privind nerespectarea
regimului materiilor explozive, o
infracþiune de portul sau folosirea fãrã
drept de obiecte periculoase , o
infracþiune de purtare abuzivã, 2
infracþiuni de vãtãmare corporalã din
culpã, o infracþiune de furt), cu 2 mai
mult ca în anul precedent când s-au
înregistrat 18 fapte penale (12
infracþiuni de lovire sau alte violenþe,
2 infracþiuni privind nerespectarea
regimului materiilor explozive, o
infracþiune de agresiune sexualã, o
infracþiune de ameninþare ºi o
infracþiune de furt).
   De precizat faptul cã toate infracþiunile
sesizate s-au produs în incinta unitãþilor
de învãþãmânt, fãrã a avea un impact
mediatic major asupra populaþiei.
   De asemenea, au fost realizate 6
proiecte în parteneriat cu unitãþile de
învãþãmânt (4 proiecte în aceeaºi
perioadã a anului 2020).
   Principalele activitãþi desfãºurate de
Biroul Siguranþã ªcolarã în anul 2021,
au constat în 130 de activitãþi preventive
în zona adiacentã unitãþilor de
învãþãmânt, 179 de unitãþi ºcolare
verificate pe linia prevederilor Lg. 333/
2003, 72 de activitãþi preventive la
cursuri sau în mediul online,12 ºedinþe
(una cu pãrinþii, douã cu directorii
unitãþilor de învãþãmânt ºi nouã cu
inspectorii ºcolari), 266 de întâlniri cu
reprezentanþii unitãþilor de învãþãmânt,
445 deplasãri la unitãþile de învãþãmânt,
974 de elevi informaþi sau consiliaþi,151
de cadre didactice informate.
Pe linie de Arme, Explozivi ºi
Substanþe Periculoase
   În anul 2021, la nivelul judeþului
Mehedinþi au fost sesizate 58 de fapte

penale privitoare la regimul armelor,
muniþiilor ºi braconaj ºi au fost
constatate 18 infracþiuni.
   În evidenþa R.N.A.I., în judeþul
Mehedinþi figureazã 2.067 de
persoane fizice autorizate sã deþinã
arme letale ºi neletale, având un total
de 3.497 de arme, din care 2.483 letale
ºi 1.014 neletale, respectiv 21 de
persoane juridice autorizate sã deþinã
arme letale ºi neletale, având un total
de 453 de arme, din care 303 de arme
letale, 82 de arme neletale ºi 68 de
arme deþinute de cãtre muzee.
   În anul 2021, la nivelul judeþului
Mehedinþi, au fost sesizate 57 de fapte
penale privitoare la regimul
substanþelor periculoase ºi explozivi ºi
au fost constatate 43 de infracþiuni.
Invest igarea cr imina l i tã þ i i
economico - financiare
   În anul 2021, la nivelul
Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Mehedinþi, infracþiunile sesizate de
naturã economico-financiarã prezintã
o creºtere cu 31,9%.
   Din totalul de 441 de cauze penale
soluþionate, 32 (+10) de dosare penale
au fost înaintate unitãþilor de parchet cu
propunere de trimitere în judecatã a
persoanelor cercetate, iar în 19 din
acestea au fost întocmite rechizitorii, cu
8 mai multe decât în anul 2020.
   Pe parcursul cercetãrilor, în dosarele
penale instrumentate în anul 2021 s-a
recuperat suma de8.367.310 de lei, faþã
de 6.687.360 de lei (+25%) prejudiciu
recuperat în anul 2020.
   În anul 2021, poliþiºtii Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii Economice
au desfãºurat activitãþi de cercetare
penalã în 24 de cauze complexe, fiind
soluþionate 12 (-2 faþã de anul 2020),
întocmindu-se 4 referate cu propunere
de declinarea competenþei în favoarea
DNA/DIICOT/alte parchete (la fel ca în
anul 2020), în toate acestea fiind
cercetate 19 persoane.
   În cauzele penale complexe
soluþionate, poliþiºtii Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii Economice
au recuperat prejudicii în valoare totalã
de 3.600.000 de lei.
   În perioada analizatã, au fost
dispuse mãsuri preventive faþã de 14
persoane, comparativ cu 17 persoane
în anul 2020, fiind luatã mãsura
reþinerii ºi control judiciar faþã de 13
dintre aceºtia ºi mãsura arestului
preventiv faþã de o persoanã.
 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

Continuare în numãrul urmãtor
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Lideri ai comunitãþii româneºti din
Voivodina ºi Serbia de Rãsãrit au pus
bazele unui partid politic cu care vor
candida la scrutinul electoral din 3
aprilie 2022. Evenimentul a avut loc,
la finele sãptãmânii trecute, la Vârºeþ
ºi a consemnat un adevãrat moment
istoric: Oficializarea integrãrii politice
a românilor din Voivodina cu românii
din Serbia de Rãsãrit în cadrul unui
singur partid - PARTIDUL ROMÂN.

„Adunarea de astãzi ºi adoptarea
aderãrii românilor din estul Serbiei
(Timoc), la Partidul Român este un
moment de referinþã care jaloneazã
istoria românilor din Serbia. Noi toþi
cei prezenþi astãzi aici, putem fi
mândri cã trãim un astfel de
moment istoric de mare încãrcãturã
naþionalã ºi de responsabilitate
cetãþeneascã pentru prezentul ºi
viitorul românilor din Serbia. Forþa
noastrã ºi capacitatea de a ne pãstra
identitatea, vine din solidaritate ºi
înþelegere. Mesajul major pentru
noi toþi este sã fim uniþi. Unitatea

Partidul Român, primul partid politic care reuneºte românii din
Voivodina ºi pe cei din Valea Timocului

este calea prin care românii, loiali
statului în care trãim, ne putem face
auziþi ca o voce unitarã ºi puternicã.
Sperãm ca aceste intenþii nobile
ale noastre sã fie susþinute ºi
apreciate ca atare, atât în þarã cât ºi
în strãinãtate, atât de românii de
aici cât ºi cei de pretutindeni”, au
transmis liderii politici prezenþi la
evenimentul politic de la Vârºeþ.
Printre cei prezenþi ºi implicaþi în
cosolidarea Partidului Român se
numãrã dr. Ion Sfera, Dragan
Demici, Jiva Lazici, Jiva
Momirovici ºi Nicu Ciobanu. De
asemenea, la întâlnire au participat
români din Voivodina ºi din Estul
Serbiei (Žabare, Svilajnac, Ćuprija,
Petrovac na Mlavi, Žagubica, Bor,
Kladovo, Majdanpek, Kučevo,
Veliko Gradište).

Adunarea Extraordinarã a Partidului
Român de la Vârºeþ a avut ºi un moto,
exprimat de însuºi preºedintele
partidului, Ion Sfera: „Ar fi bine ca noi
românii sã învãþãm de la fraþii noºtri

sârbi ce înseamnã sã þii la naþiune,
aºa precum bine ar fi ca fraþii noºtri
sârbi sã înveþe de la români ce
înseamnã toleranþa”. „Nu am crezut
niciodatã, în viaþa mea politicã, cã o
sã trãiesc aºa momente emoþionante
precum unirea românilor din
Voivodina cu cei din Valea
Timocului”, a mai spus Ion Sfera.

Dreagan Demici, membru al
Consiliului Naþional al Minoritãþii
Naþionale a Românilor din Serbia, a
fost ales vicepreºedinte al Partidului
Român. „Este cu adevãrat o zi istoricã!
Este pentru prima oarã când noi
avem un partid politic care se întinde
ºi în Voivodina, dar ºi în Valea
Timocului. Partidul nu este important
doar acum înainte de alegeri, ci ºi
pentru viitor, pentru cã un partid
politic în care suntem uniþi poate avea
un impact mai mare în comunitatea
noastrã dar ºi cãtre instituþiile statului
sârb ºi statului român. Am adus
decizii importante la aceastã
întâlnire”, a declarat Dragan Demici.

Partidul Român ºi-a desemnat
ºi candidatul pentru alegerile
parlamentare, fiind vorba de o
tânãrã din Serbia de Rãsãrit, din
Kucevo, Kristina Jovanovici.
Candidata Partidului Român este
originarã din Kucevo, este
absolventã de studii superioare în
România ºi masterand.

„Problemele noastre de aici sunt
frica ºi ruºinea. E ruºine cã am ajuns
sã ne fie fricã cum sã votãm ºi trebuie
sã schimbãm asta. Românii din
Valea Timocului nu mai trebuie þinuþi
în sãrãcie ºi nu trebuie sã se mai
ruºineze”, a declarat vicepreºedintele
Partidului Român, Jiva Lazici.

„Sunt douã calitãþi care, din pãcate,
ne lipsesc: curajul de a ieºi în faþã ºi a
spune cã suntem români ºi
demnitatea noastrã. Atâta timp cât nu
vom avea curajul de a ne cere
drepturile vom fi mereu pionii altora”,
a declarat ºi vicepreºedintele din
Voivodina al Partidului Român, Nicu
Ciobanu.  Romeo Crîºmaru

     România rãmâne cantonatã în restricþii
ºi interdicþii privind coronavirusul,
românii sunt încã þinuþi robi sub teroarea
acelui virus care s-a tot transformat pe
filiera alfabetului grecesc de a ajuns slãbit
ca o jigodie, abia dacã mai face, cicã,
faþã ca mare ºi feroce baºtan ce era prin
sãnãtatea oamenilor. Probabil, România
mai are de administrat niºte milioane de
vaccinuri, din stocurile achiziþionate cu
un zel demn de o cauzã mai bunã, din
bani publici, aºa cã virusul circulã printre
noi fie din pix, fie din statistici ºi
“monitorizãri”, timp în care prin ºcoli se
fac teste de douã ori pe sãptãmânã la
elevi ºi personalul didactic ºi nedidactic,

ROMÂNIA ªI ROBIA CORONAVIRUS
care teste scot zilnic - de unde or tot
scoate? - zeci de elevi contaminaþi.
   Europa în bunã parte ºi o alta de lume
largã rãsuflã uºuratã, fie cã s-au vaccinat
sau nu în cota recomandatã de acea
OMS, cu  blazon foarte ºifonat dupã
aceastã “pandemie”, fie cã a înþeles
marea ºemecherie cu ea, constând în
acea… plandemie, numitã.
   Concret, iatã un grup de þãri care “au
anulat toate procedurile de carantinã, a
testelor Corona ºi a vaccinãrii obligatorii
considerând Corona doar o gripã
sezonierã”, între ele: Turcia, Brazilia,
Marea Britanie, Suedia, Spania,

Republica Cehã, Mexic, Japonia. Mai
mult, în aceeaºi sursã, se mai afirmã cã
“Oamenii de ºtiinþã germani au anunþat,
dupã o serie de studii, cã virusul Corona
nu numai cã se reproduce în plãmâni
ca virusul SARS în 2002, ci se
rãspândeºte ºi pe scarã largã în gât în
timpul primei sãptãmâni de infecþie.
Oamenii de ºtiinþã i-au sugerat
cancelarului german ºi ministrului
Sãnãtãþii sã le cearã oamenilor sã facã
o sarcinã simplã de mai multe ori pe zi,
ºi anume sã facã gargarã cu o soluþie
semifierbintã de Abmonak. (…)
Oamenii de ºtiinþã germani asigurã

Ministerul German al Sãnãtãþii:
dacã toþi oamenii îºi dreseazã
glasul de mai multe ori pe zi fãcând
gargarã cu o soluþie semifierbintã
de apã sãratã, atunci virusul va fi
eliminat complet în toatã Germania
în decurs de o sãptãmânã”.
   Întoarcerea la Mama-Naturã, la
leacuri tradiþionale, deci, medicina
modernã ºi reþelele ei de farmacii
dovedindu-se, practic, parte a marii
reþele de stors bani de la populaþia
cãreia îi induce boli ºi o trateazã cu
celebrele “suplimente alimentare”,
care se dovedesc, iatã, apã de ploaie!

C. Ovidiu
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (XXV)
Da, Needucaþia reuºeºte sã

fie tot mai prezentã în viaþa noastrã:
elevii ºi studenþii noºtri sunt
manipulaþi sã se vaccineze, sunt
hãrþuiþi zilnic cu ºtiri ºi slogane despre
coronaviruºi care îi/ne pândesc la
fiecare colþ de stradã, cu victime prin
spitale din aceastã pricinã, iar lumea
se pregãteºte de tragerea la
rãspundere a celor care au declanºat
ceea ce tot ei au denumit forþat ºi
manipulatoriu, pandemie. Protestele
tot mai dese de prin þãri cu populaþie
deja suprasaturatã de invazia
viruºilor care s-au tot succedat în…
“valuri”, þãri cui economii tot mai
prãbuºite de pe urma acestor boli
venite peste noi de prin cine ºtie ce
minþi bolnave ºi nesãtule de profit,
din zone altãdatã prospere, dar acum
în pragul ruinei accelerate sub
presiunea lanþurilor de interdicþii ºi
restricþii, ei, bine da, culmineazã cu
retragerea, cu paºii semnificativi
înapoi a asaltului ucigaº al Sars-
Cov2, Delta, Omicron ºi al altora,
probabil, care ar fi urmat, dupã cum
sunau predicþiile acelora care se
instauraserã ºi mai sunt încã la marile
butoane ale omenirii. O generaþie de
bãtrâni care propovãduiau ºi mai
propovãduiesc… moartea
bãtrânilor ca fiind persoane
nerentabile, doar consumatori. Pe
acest fond al pasului înapoi la nivel
global al pandemiºtilor, ºi la noi - o
tempora, o morales - CCR face zilele
trecute, anunþul cum cã impunerea
unor restricþii precum purtatul mãºtii
în spaþiile închise ºi chiar deschise
ar fi neconstituþional, o prevedere
care se regãseºte în corpul unei legi
date din noiembrie 2020! Mersi,
educaþie, stimabililor de la CCR! V-
au trebuit doi ani ºi trei luni sã ajungeþi
la aceastã concluzie ºi s-o daþi
publicitãþii! În acest context, pentru
cei doi ani ºi trei luni de
neconstituþionalitate., cine
rãspunde? Când românii se
plângeau de umilinþa forþãrii purtãrii
mãºtii faciale, unde eraþi, înþelepþilor?
Când noi, românii ale cãror legi le
supervizaþi, se plângeau de faptul cã
nu erau primiþi prin magazine fãrã
mascã pe faþã, ce dezbãteaþi? Pensiile
speciale? Când copiii noºtri se
sufocau cu masca pe faþã la ore, la
ºcoalã, ce nu vã era clar în decizia

arafaþilor de a o purta volens nolens?
   Dar, chiar ºi acum, iatã, dupã
anunþul domniilor-voastre cum cã
purtatul ei este neconstituþional,
guvernanþii se fac cã plouã, n-a miºcat
nimeni nici un deget, nu s-a dat nici
un comunicat oficial cum cã ar trebui
sã se renunþe la purtatul ei! Nici o
vorbuliþã, chiar dacã, ºtim, mai
trebuie publicate ºi norme
metodologice de reformulare a legii
acelei, 50/2020, ºi de aplicare a
recomandãrilor ºi precizãrilor CCR,
o vorbã, ceva, care sã scoatã în
evidenþã abuzul de lege ºi sã prezinte
cineva niºte scuze, cineva sã-ºi
asume situaþia, nu, nimic, tãcere ºi
liniºte ca într-o nucã la guvern
dinspre partea asta!
   În schimb, ni se turuie noua marotã:
rãzboiul cu Rusia, sosirea trupelor
NATO, invadarea Ucrainei,
nemernicia lui Putin, duºmanul
democraþiei etc etc. Gata, ni s-a
pregãtit un nou orizont de interes,
gata, trebuie sã uitãm ce ni s-a fãcut
cu coronavirusul, cu teroarea lui de
aproape trei ani, gata, avem treburi
mai serioase, i-auzi, vine rãzboiul,
salt înainte, culcat, salt înainte! Ura,
au venit americanii sã ne salveze, la
arme, români, iatã, inamicul,
Rusia… bla, bla, bla! Parafrazându-
l pe Bacovia, am zice: o nouã
propagandã pe vechile dureri! Deh,
nervi de globalizare!
   Bine cã a început reforma
Educaþiei, mai exact a anului ºcolar
viitor, când, a anunþat dl ministru de
resort, Câmpeanu, se va reveni la
structura de trei trimestre în loc de
douã semestre, ºi când vor fi cinci
vacanþe, iar prima zi de ºcoalã va fi
pe 5 septembrie, iar ultima pe 16
iunie! Da, reformãm revenind la
structura din 1998! Curat reformã,
ca sã ne þinem tot de resurse literare!
Un an ºcolar cu intervale mai scurte
de predare-învãþare, dar cu evaluãri
mai dese, zice domn ministru, adicã
cel puþin trei teze în loc de douã,
plus alte delicatesuri pedagogice,
pe care profesorii va trebui sã le
presteze, dar tot la aceleaºi salarii,
cã ºi problema asta fu oarecum
îngropatã, cã, deh, vine rãzboiu’, hai,
salt înainte, culcat, salt înainte!
Uraaa, au venit americaaaaaniiii!

C. OVIDIU

Cã judeþul Gorj are o
permanentã stare de emulaþie
culturalã care rãzbate dincolo de
graniþele sale, nu mai este un
fapt surprinzãtor pentru nimeni.
Este aproape un truism cãruia i
ne raliem spre a ne bucura de o
paletã foarte diversã de oferte în
mai toate secvenþele posibile ale
actului cultural major, de la
literaturã la arte plastice, de la
folclor la teatru profesionist, de
la meºteºuguri la tabere de
creaþie, de la festivaluri la
participãri în confruntãri artistice
naþionale ori internaþionale.
   În acest context, ºi Festivalul
Internaþional de Arte Vizuale
GORJFEST, ajuns la cea de XXXIII
ediþie, se înscrie cu toatã energia
ºi argumentaþia. O energie cãreia
i-au dat-o mereu ºi cei doi - sau
mai ales cei doi membri fondatori
- prof. Ion CEPOI, director al
Centrului creaþiei populare Gorj, ºi
Teodor DÃDÃLÃU. Nu facem aici
retrospectiva acestui colos cultural
numit GORJFEST, ci elogiul unei
noi apariþii editoriale în cadrul sãu,
acum, la startul ediþiei cu numãrul
33  - “Vârsta lui Iisus Hristos”,
menþiona cu nostalgie dl Ion Cepoi,
la Severin, la un vernisaj - este
vorba despre volumul-antologie de
fotografie artisticã, color ºi alb-
negru, NEMURITOARE POVEªTI
DE PE CELE 11 VÃI ALE
GORJULUI, semnat de neobositul
întru frumos ºi virtute artisticã,
Teodor DÃDÃLÃU.

ÎNNOBILAREA PRIN
FOTOGRAFIE: Teodor Dãdãlãu

   Volumul pe care noi îl anunþam
în mediul virtual, fãrã a vrea sã
epatãm sau sã exagerãm gratuit,
drept o nouã poartã/portal de
intrare în eternitatea culturii
naþionale ºi universale, se anunþã
ca primul dintr-o serie mai largã
dedicatã judeþului Gorj ºi valorilor
sale patrimoniale - de la peisaj la
etnografie ºi de la clãdiri la
tipologie umanã, de la tradiþii la
actualitatea filtratã de ochiul magic
al aparatului ºi al fotografului etc -
toate acestea ºi altele, multe ºi
esenþiale, prezentate în condiþii
grafice de excelenþã, într-un
cuprins rafinat alcãtuit ºi
desfãºurat, aici, dar ºi în alte
viitoare trei volume.
   Albumul cu care a început opera
aceasta ºi cu siguranþã va
continua, a apãrut sub egida
CJCPCT Gorj, din cadrul
Consiliului judeþean Gorj.
   Volumul a fost prezentat ºi la
Drobeta Turnu Severin, marþi, 1
februarie a.c în cadrul proiectului
PUNÞI LITERAR-ARTISTICE
GORJ-MEHEDINTI.    (Dan ªalapa)
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Duminicã, 13 februarie 2022, în jurul prânzului,
Caravana AUR împreunã cu co-preºedintele
George Simion, au poposit ºi la Drobeta Turnu
Severin. Primit într-o atmosferã caldã, aºa cum
ne-a obiºnuit peste tot prin România, George
Simion a þinut ºi aici un discurs în stilul
caracteristic, fiind aplaudat ºi evocat la scenã
deschisã de peste 200 de participanþi la
eveniment. Au fost atinse majoritatea problemelor
cu care se confruntã azi românii de rând,
principala þintã fiind aceea de strângere de
semnãturi în vederea demiterii preºedintelui
Klaus Iohannis cât mai repede. A vorbit
bineînþeles ºi despre principala problemã actualã
ºi grea a românilor ºi anume facturile la gaz ºi
energie, aici vorbindu-se în primul rând despre
dezastruoasa activitate ºi contribuþie pe care o
are din pãcate penelistul Virgil Daniel Popescu,
în calitatea sa de ministru al energiei, trecut deja
prin trei cabinete... Spun, din pãcate, pentru cã
domnia sa este severinean, cu atât dezamãgirea
severinenilor este una nu mai mare, ci enormã.

La eveniment au participat o parte dintre
membrii ºi simpatizanþii AUR Mehedinþi. De
asemenea, au mai participat ºi domnul senator
Sorin Lavric - preºedintele Senatului Alianþei

GEORGE SIMION CU CARAVANA AUR AU TRECUT ªI PRIN
DROBETA TURNU SEVERIN

pentru Unirea Românilor, precum ºi unul dintre
vicepreºedinþii AUR pe probleme de organizare,
domnul Robert Alecu.

Întâlnirea a avut parte ºi de un oarecare
suspans creat de o echipã de agitatori a
domnului ministru Virgil Popescu care, speriat
de furia oamenilor, se ascunde ca un laº ºi
scoate la atac câte un pupincurist dovedit, însã
fãrã reuºite ori sorþi de izbândã!

De remarcat faptul cã pânã acum mehedinþenii
au semnat în numãr mare pentru demiterea lui Klaus

Iohannis. Peste 3.000 de semnãturi au fost strânse
pânã acum iar campania continuã ºi în luna martie.

În fine, dupã aproximativ douã ore, George
Simion ºi Caravana AUR ºi-au continuat drumul
prin România, în aceeiaºi zi ajungând ºi la
Caransebeº, Reºiþa ºi Bocºa.

Vreau neapãrat sã le mulþumesc forþelor de
menþinere a ordinii ºi liniºtii publice (jandarmi,
poliþie) pentru modul exemplar în care s-au
comportat la acest eveniment.
Ioan N. TÃTUCU, coordonator AUR Mehedinþi

Vineri, 11 februarie a.c.,
jandarmii s-au întâlnit cu elevii de la
ªcoala   Gimnazialã “Regele Mihai I”,
ªcoala Gimnazialã nr.14 ºi Colegiul
Tehnic de Transporturi Auto din
Drobeta-Turnu Severin, în cadrul unor
acþiuni  informativ- preventive, pentru
creºterea gradului de siguranþã al
elevilor ºi prevenirea faptelor
antisociale în zona instituþiilor ºcolare.
   Jandarmii din cadrul
compartimentului Prevenirea ºi
Combaterea Faptelor Antisociale
au subliniat necesitatea adoptãrii
unui comportament civic bazat pe
respect reciproc, evitarea violenþei,
dar au pus accent  ºi  pe aspecte
legate de regimul rãspunderii
juridice a minorilor.   De asemenea,

Siguranþa elevilor în instituþiile de învãþãmânt, prioritatea jandarmilor mehedinþeni

 urmare din pag. 1

 Romeo Crîºmaru

stocuri de gaze pentru toate statele
membre, astfel încât nimeni sã nu
aibã de suferit”, a mai subliniat
europarlamentarul PMP.
   Eugen Tomac mai considerã cã
tranziþia cãtre energia verde este un

EUGEN TOMAC propune soluþii pentru
facturi mai mici la energie

elevii au fost informaþi cu privire la
principalele fapte antisociale care
pot fi sãvârºite de cãtre aceºtia ºi
de implicaþiile pe care le-ar putea
avea asupra viitorului lor.
   Astfel de activitãþi se vor
desfãºura ºi în perioada urmãtoare,
acestea fiind subscrise  planului
“ªcoalã în siguranþã“, scopul fiind
acela de a preveni faptele de
violenþã în mediul ºcolar,
reducerea numãrului de elevi care
devin  victimele   comportamentelor
antisociale ºi  siguranþa procesului
de învãþãmânt.
INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul

obiectiv just, însã mai întâi trebuie
sã ne asigurãm cã aceasta este
posibilã ºi sigurã, fãrã a produce
unde de ºoc oamenilor ºi
economiilor statelor membre.
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Cine îºi închipuie cã Pactul
Ribbentrop-Molotov semnat ºi parafat
la 23 august 1939 e expirat, se
înºealã amarnic. Aceastã înþelegere
nu a fost declaratã niciodatã nulã, pe
baza ei fãcându-se împãrþirea lumii
dupã cel de-Al Doilea Rãzboi
Mondial. Se joacã în continuare ºah
dupã „notiþele secrete”, ale lui Adolf
ºi Iosif Vissarionovici.

Între timp, Oncle Sam nu mai e ce-
a fost odatã, s-a cam ramolit; în
salonul Oval nu-l mai gãsim pe
Franklin Delano Roosevelt, ci pe un
ramolit senilizat care vrea sã dea foc
planetei. La Palatul Elisee nu mai
comandã Generalul Charles De Gaule
ci o caricaturã ce se vrea Napoleon
Bonaparte ºi scoate trupele pe strãzile
Parisului împotriva propriului popor.

Dacã Adolf ar putea urca pe Poarta
Brandemburg ºi ar privi spre
Bundestag, dacã ar vedea câþi copii
de pripas a adus Mutti în Vaterland,
ar declara nulã provenienþa arianã ºi
le-ar anula NaziPass-ul.

La Londra, claia rãvãºitã a
saltimbancului Boris Johnson, care
nici mãcar în glumã nu poate fi
comparatã cu trabucul lui Winston
Churchill, joacã „alba-neagra” cu
soarta cetãþenilor U.K.

La Kremlin, Þarul ºi-a privit
succesorul stând de ochii lumii la
parole cu Emmanuel Macron, care a
pãrãsit Moscova aºa cum a sosit…
Trâmbiþele lui abia au fâsâit ºi n-au
reuºit sã dãrâme „Zidurile Ierihonului”.

Tarabagii de la Victoria ºi Casa

„Adnotãri” cu fantome ºi caricaturi statale
Poporului se bucurã cã „au venit
americanii!” invitaþi de dulapul
antiromân de la Cotroceni. Au mai venit
ei ºi în 4 aprilie 1944 când au luat viaþa
a cca 3.000 de civili bucureºteni. Au ºi
monument de „eroi” în Parcul Ciºmigiu
pentru isprava asta[1]. Au mai venit ei
ºi în 1999, la Kogãlniceanu… ºi n-au
mai plecat. Zilele trecute chiar ºi-au
suplimentat efectivele cu încã o mie de
bipezi kaki ºi cu sute de tone de zale
ale zeului Marte.

Puþinã istorie nu dãuneazã:
- Între 23 august 1944 (ziua Marii

Trãdãri Naþionale ale unui rege infantil
telecomandat ºi cu contacte - încã
nedovedite cu documente - cu Í.Ê.Â.Ä.
(arhivele de la Moscova o vor putea
dovedi cândva aºa cum cele ale Marii
Britanii au demonstrat cã Iuliu Maniu
a fost agent MI6)[2] ºi anul 1958 când
Gheorghe Gheorghiu-Dej a scos
Armata Roºie din þarã, România a
fost jefuitã, violatã la propriu - de
ocupantul sovietic, dar nu distrusã.
Ca remarcã, între 1958 ºi 1990,
România a fost singura þarã din
zona sovieticã fãrã trupe de ocupaþie.

Uniunea Europeanã - în opinia mea -
este un imperiu mult mai distructiv, mult
mai criminal decât fosta U.R.S.S., fapt
pentru care continui sã definesc U.E.
drept „Noua Uniune Sovieticã”, afirmaþie
pentru care prezint câteva argumente:

- În perioada 1 ianuarie 2007 (data
„aderãrii” impuse la U.E.) ºi anul 2022,
Þara a fost transformatã din stat suveran
ºi independent în Colonie Corporatistã
sub Ocupaþie Militarã Strãinã
(C.C.O.M.S.), numitã încã România,
furatã, fãcutã cadou gratuit ºidistrusã
„Pas cu pas” cu ajutorul bestiilor
obediente trãdãtoare de Neam ºi Þarã,
în frunte cu patru dintre cei cinci
preºedinþi ai României (trei „escu” ºi
un „an*s”: Iliescu, Constantinescu,
Bãsescu ºi Iohannis.

- Federaþia Rusã a „ocupat” Crimeea
care nu a fãcut parte decât din statul
artificial Українська Радянська
Соціалістична Республіка

(Republica Sovieticã Socialistã
Ucraineanã componentã a U.R.S.S.)
prin dreptul forþei ºi al unei
diplomaþii versate, tot aºa cum e
cazul nordului Bucovinei, al
Þinutului Herþa ºi al Bugeacului -
ajunse sub ocupaþie ucraineanã),
toate fãcute cadou R.S.S. Ukraina
de Stalin ºi Hrusciov.

- „Euro”-Maidanul de la Kiev
declanºat în 2013 nu a fost altceva
decât o preluare parþialã a
experimentatului scenariu
„decembriada 1989” din
România, sub alt camuflaj,
interesul americanilor fiind - ca
întotdeauna - profitul material.

- Ucraina nu este membrã
N.A.T.O. nici stat component al
Imperiului celor 12 stele. Dimpotrivã,
ucrainenii îi urãsc pe români (fapt
dovedit în timp: cazul Canalului
Bâstroe, Insula ºerpilor…). ªi totuºi...
la comandã externã, prin ticãloºii de
la conducerea statului, România a fãcut
pact militar cu Ucraina, un act la fel de
criminal ca ºi cel comis prin semnarea
ºi ratificarea Tratatul cu Ucraina din 1997
- alt Act de Trãdare Naþionalã -
nereclamat nici pânã astãzi de statul
român, deºi au existat ºi motive ºi
posibilitãþi. Vorba purtãtorului de ºepcuþã
de la Cotroceni: „Trãdare sã fie… dacã
interesele GloboCap o cer…”.

Întreb aºa, de dragul bunului simþ
care, fãrã putinþã de tãgadã, nu are loc
în politica agresiunilor statale: ce cautã
americanii în Marea Neagrã? În coasta
ruºilor?  Nu le ajunge tot
mapamondul? Apãrã „democraþia”?
Sã nu ne minþim de dragul „Stars
and Stripes” care, de-a lungul istoriei
au ucis civili români, vietnamezi,
sârbi, afgani, libieni… „ºi de alte
naþionalitãþi”[3].

Datã fiind gravitatea situaþiei
actuale am mai afirmat ºi repet: de-a
lungul istoriei, ºi ruºii ºi ungurii au
comis acte condamnabile împotriva
românilor, dar asta nu mã împiedicã
sã afirm cã respect actualii
conducãtori (Vladimir Putin ºi Viktor
Orban) ai acestor douã naþiuni pentru
cã au demnitatea apãrãrii intereselor
popoarelor lor. Ei ºtiu sã-ºi apere
Þara ºi interesele popoarelor lor.
Ungaria întrevede cât de curând un
HuEXIT, iar Croaþia, membrã

N.A.T.O., a declarat cã în caz de
conflict militar îºi retrage trupele pe
propriul teritoriu.

Dupã unele surse, doar cca 45-50%
dintre românii din stânga Prutului
doresc Unirea cu România. Au ºi motive
de reþinere, atâta vreme cât la cârma
C.C.O.M.S. se aflã trãdãtorii ºi slugile
Occidentului agresiv. U.E., care a
încãlcat oficial numeroase „drepturi ale
omului” nu e nici pe departe un imperiu
„democratic”, ci unul mai agresiv ºi
terorist decât Federaþia Rusã. Dar nici
conducerea Republicii Moldova nu-i
uºã de bisericã. Pãcat! Suntem fraþi, dar
nu ºtim sã trãim ca fraþii.

„Între þãri nu existã prietenii, doar
interese” [mã refer la Ungaria,
Ucraina, Federaþia Rusã, România,
S.U.A., inclusiv U.E. (Novaia
U.R.S.S.)], iar sceleraþii GloboCap vor
controlul total al fiinþelor umane,
inclusiv implantarea cip-urilor în
creiere, anunþatã oficial de Schwab
la Davos ºi Ursula (escroaca de la
Bruxelles). Aceasta-i adevãrata faþã a
ipocritului Occident. Una peste alta,
matusalemicul guvernator al B.N.R.
ne atenþioneazã cã în lunile urmãtoare
gaura covrigului se va micºora ºi mai
tare pentru cetãþenii C.C.O.M.S.

Am încercat sã prezint situaþia „Tale
quale”. Rãmâne sã aflãm feþele noilor
„Cavaleri ai Apocalipsei: Casa Albã,
Turnul Babel de la Bruxelles, Kremlin,
Beijing sau Davos - „The Great
GloboCap Reset”? Concluziile vã aparþin.

Aranjament grafic – I.M.
Ion Mãldãrescu, Art-emis

www.art-emis.ro/editoriale

[1] https://www.art-emis.ro/istorie/4-aprilie-1944-bombardarea-bucurestiului-de-
ctre-aviatia-americana - 5 aprilie 2015
[2]https://www.art-emis.ro/istorie/iuliu-maniu-platit-de-englezi-pentru-tradarea-de-
23-august-1944 ºi https://www.art-emis.ro/art-emis/iuliu-tom-maniu-spionul-
patriotic ºi https://www.art-emis.ro/istorie/patriarhul-miron-cristea-caracterizarea-
lui-iuliu-maniu
[3] https://www.art-emis.ro/editoriale/darabana-guvernului-meu-anunta-drumul-
spre-cazanul-cu-smoala - 6 februarie 2022.
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Multe comunitãþi din aceastã þarã s-
au întors în timp, înainte de 1989, când
era frig ºi foame. Mulþi români au prins
foamea ºi frigul de dinainte de 1990.
Unii sunt ºi acum în viaþã sã
povesteascã vremurile de atunci, mai
ales din perioadele sezonului rece, când
lipsurile se adunau ºi se ajungea la
adevãrate drame, în special pentru
locuitorii din mediul urban. În mai toate
oraºele cãldura ºi energia electricã erau
oprite. Se spunea cã se plãteºte datoria
externã a þãrii. Aºa s-a ºi întâmplat, adicã
sacrificiul nu a fost unul în zadar. Acum,
dupã încã 30 de ani vedem cã sacrificiul
a fost cu adevãrat în zadar. Aveam o þarã
liberã din toate punctele de vedere. Nu
mai aveam datorii, aveam creanþe la
foarte multe state ºi puteam sã ne
dezvoltãm frumos pentru bunãstarea
colectivã ºi nu doar a unei pãturi de
privilegiaþi. Acum parcã seamãnã cu
situaþia din comunism. Mulþi trãiau
prost, dar erau o pãturã de
privilegiaþi, de securiºti,
nomenclaturiºti ºi alte categorii care
o duceau bine ºi atunci ºi care nu
resimþeau lipsa hranei ºi a cãldurii

  ªtefan Bãeºiu

Întoarcerea în timp la frig ºi foame
sau a serviciilor medicale de calitate.

Din pãcate, am ajuns în 2021 ºi 2022
ºi milioane de oameni din þara aceasta
româneascã revin la lipsurile din
perioada comunistã. Unii pentru cã sunt
nevoiþi sã petreacã sezoanele de iarnã
în frig. Depind de sistemele centralizate
de încãlzire. Managementul acestora ºi-
a spus cuvântul ºi multe dintre firmele
care asigurã cãldura ºi apa caldã sunt
în faliment. Este cazul Capitalei, dar ºi
la Timiºoara ºi în alte zone unde nu mai
poate fi furnizatã cãldura. Elevii stau în
frig ºi acasã ºi la ºcoalã la Timiºoara.
De acolo a pornit pe vremuri scânteia
eliberãrii. Dar pare cã tot acolo lucrurile
regreseazã. Oamenii stau în frig ca
acum 33 de ani ºi nu sunt speranþe cã
lucrurile se vor îndrepta. Singura
speranþã vine tot de la vreme sau de la
Dumnezeu. Adicã trece vremea ºi trece
ºi anotimpul rece. Se face cald afarã,
se face cald ºi acasã.

Ei bine în multe locuri elevii au fãcut
ore online pentru cã era prea frig în
clasã. Este ruºinos ce se întâmplã
dupã 33 de ani de democraþie,
management ºi capitalism. Vedem cã

este din ce în ce mai acutã nevoia de
intervenþie a statului ºi a autoritãþilor
locale sau judeþene.

Sunt incapabili puºi în funcþii în
aproape toate domeniile. Faptul cã mulþi
români bine pregãtiþi ºi competenþi au
plecat din þarã se vede din ce în ce mai
pregnant. Se vede la termoficare, la
facturã, la preþul alimentelor, la
benzinãrie ºi aproape peste tot. Nu îºi
mai permite oricine sã trãiascã în
România. Viaþa este din ce în ce mai
grea fãrã cãldurã, luminã ºi hranã. Pare
cã mulþi dintre români s-au întors de
unde au plecat ºi ºtiu sã îndure, ºtiu
cum este sã trãieºti cu lipsuri.Dar cum
înþeleg generaþiile tinere lipsurile
acestea ºi lipsa de performanþã a
clasei politice actuale? Au fost
obiºnuiþi sã li se parã lucruri comune
apa la robinet, cãldura în calorifer,
gazele la aragaz sau becul care
produce luminã sau de cele mai multe
ori mâncarea pe care familia o are pe
masã zi de zi. Poate cã de acum încolo

va trebui sã înveþe sã se obiºnuiascã
ºi cu astfel de lucruri ºi de privaþiuni,
aºa cum au trãit bunicii ºi pãrinþii lor.

Ce am avut ºi ce am pierdut? Nici
mãcar în vremea comuniºtilor copiii nu
erau trimiºi acasã pentru cã era frig în
clase, chiar dacã era. Am trecut la un
moment critic al administraþiilor publice
locale. În astfel de condiþii cine mai
poate sã vorbeascã despre proiecte
penibile precum România Educatã? Tot
niºte oameni penibili. Acum, pe aceºti
copii ºi pãrinþi învinºi de foame ºi frig o
sã îi trimitã politicienii sã îºi apere þarã.
Cum vine asta? Cine va avea curajul sã
le dea ordinul sã punã mâna pe arme ºi
sã intre în tranºee? Ce fel de generaþii
creºteþi ºi de ce vã mirã cã îi împingeþi
cu familii cu tot sã plece din þarã? Ce
vreþi sã faceþi din aceastã þarã, aºa cum
a mai rãmas ea acum? Nu vã paºte
ruºinea faþã de cei care au murit, sã aveþi
þara asta? Au murit în frig ºi foame sã
ajungem tot la frig ºi la foame?
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     Este titlul expoziþiei gãzduitã de
sala “Gheorghe D. Anghel” a
Palatului Culturii “Teodor Costescu”,
în perioada 10-18 februarie 2022.
Protagoniºtii expoziþiei sunt Oara
Larisa Mutu-Mindoiu ºi Florin
Preda-Dochinoiu, doi artiºti care fac
parte din Uniunea Ariºtilor Plastici
din România (U.A.P.R), filiala Drobeta
Turnu Severin.
  Expoziþia aduce în faþa publicului iubitor
de artã aproximativ 100 de lucrãri de
picturã, din diferite perioade de creaþie
ale celor doi tineri artiºti. Temele abordate
în lucrãri au fost din cele mai variate, de
la cele sociale, de familie ºi religioase,
pânã la cele filozofice.
   ªi dacã vã întrebaþi de ce expoziþia
a fost intitulatã “Zboruri, în poziþia de
drepþi”, artistul Florin Preda
Dochinoiu ne explicã: “...Poziþia de
drepþi” ne duce cu gândul la o formulã

“Zbor, în poziþia de drepþi”

rigidã, de cazarmã, de tip ordin
militar. Nu este o interpretare greºitã,
dar noi am gândit “poziþia de drepþi”
ca o formã de onor faþã de
dumneavoastrã”. De menþionat faptul
cã atât Oara Larisa Mutu-Mindoiu,
cât ºi Florin Preda-Dochinoiu sunt,
respectiv, au fost cadre militare.
   La vernisaj au luat cuvântul prof.
Dan Cepeºi- preºedintele U.A.P.R,
filiala Drobeta Turnu Severin, poetul
Nicolae Dragoº, prof. univ. dr. Mircea
Tutunaru - ambii din judeþul Gorj,
artiºti ºi oameni de culturã prezenþi
la evenimentul din 10 februarie.
   Expoziþia poate fi vãzutã pânã vineri,
18 februarie a.c. ºi precede un alt
mare eveniment cultural, “Sãptãmâna
Brâncuºi”, desfãºurat la Palatul
Culturii “Teodor Costescu” ºi
Castelul Artelor, în perioada 19-25
februarie 2022. Crina Bebec

Prin O.G. nr. 11/2021 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedurã
fiscalã ºi reglementarea unor mãsuri
fiscale, a fost introdusã,  începând cu
data de 01 martie 2022, obligativitatea
transmiterii la organul fiscal central  a
cererilor, înscrisurilor  sau a altor
documente prin intermediul Spaþiului
Privat Virtual.  Aceastã obligativitate
revine persoanelor juridice, asocierilor
ºi altor entitãþi fãrã personalitate
juridicã, persoanelor fizice care
desfãºoarã o profesie liberalã sau
exercitã o activitate economicã în mod
independent ca persoane fizice
autorizate, întreprinderilor individuale
ºi întreprinderilor familiale.
   În situaþia în care contribuabilii/
plãtitorii nu îºi îndeplinesc obligaþia
comunicãrii prin intermediul
mijloacelor electronice de transmitere
la distanþã a cererilor, înscrisurilor sau
oricãror altor documente, iar acestea
sunt depuse la organul fiscal central
în format letric, nu vor fi luate în
considerare, urmând ca acesta sã
notifice contribuabilii/plãtitorii cu
privire la obligativitatea comunicãrii
prin intermediul mijloacelor
electronice de transmitere la distanþã.
   Recomandãm contribuabililor sã
întreprindã demersurile necesare
pentru înregistrarea în Spaþiul Privat
Virtual, pânã la data de 01 martie
2022, pentru a evita eventualele
efecte negative care pot apãrea în
situaþia în care un document trebuie
depus într-un anumit termen, iar acest
lucru se realizeazã fizic ºi nu prin

Înregistrarea în SPV devine
obligatorie începând cu 1 martie 2022

Înregistrarea în SPV devine obligatorie începând cu 1 martie 2022
pentru transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricãror altor
documente cãtre organele fiscale, de cãtre contribuabilii care

desfãºoarã activitãþi economice într-o formã de activitate autorizatã

intermediul Spaþiului Privat Virtual,
cum ar fi: pierderea dreptului de a
beneficia de o facilitate fiscalã,
aplicarea unor amenzi, etc.
   Reamintim faptul cã Spaþiul Privat
Virtual este un serviciu gratuit,
disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile, prin
intermediul cãruia contribuabilii depun
declaraþii, cereri, solicitã documente,
verificã situaþia fiscalã proprie, etc. Prin
transmiterea documentelor prin
mediul electronic sunt economisite
atât resursele contribuabililor, cât ºi
cele ale administraþiei fiscale.

Persoanele fizice sau juridice, care
deþin certificate digitale calificate, pot
solicita înregistrarea ca utilizatori SPV
pe baza acestora, iar persoanele fizice
care nu deþin un astfel de certificat, pot
solicita înregistrarea pe bazã de nume
de utilizator ºi parolã.    Informaþii
suplimentare cu privire la înrolarea în
Spaþiul Privat Virtual se pot obþine:
- accesând portalul ANAF, la secþiunea
“Servicii Online”
- vizionând materialele informative
publicate pe www.youtube.com (pentru
persoane juridice, pe baza certificatelor
digitale calificate -  https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=SHXWtBP4jf4&t=3s  ºi
pentru persoane fizice, cu nume de
utilizator ºi parolã  -   https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=XFQ9KJrI5v0 )
- telefonic, apelând Call Center-ul
ANAF la nr. 031.403.91.60.
Serviciul comunicare, relaþii publice
ºi mass media

ÎN ATENÞIA VÃDUVELOR DE VETERANI DE RÃZBOI

Ca membre ale Filialei Judeþene DECEBAL a Asociaþiei Naþionale a Veteranilor
de rãzboi aveþi obligaþia de a achita o cotizaþie anualã. În schimbul acesteia, puteþi
beneficia, dacã doriþi, de foi de drum pe calea feratã, clasa I a sau clasa a II a. De
asemenea, cu ocazia zilelor de 29 aprilie, Ziua Veteranilor de Rãzboi ºi 1 octombrie,
Ziua Persoanelor Vîrstnice, puteþi beneficia de ajutoare financiare sau materiale.

Preºedintele A.N.V.R. Filiala Mehedinþi Gl.bg. (rtr) Ioan PANÃ
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   În aceste rânduri rãspundem la unele
comentarii apãrute pe Internet la adresa
autorilor Enciclopediei Judeþului
Mehedinþi - dicþionar, între care ºi acuzaþia
ziaristului J. Stãvaru cum cã am furat dintr-o
revistã o fotografie a sa. De fapt aceastã carte
e a judeþului Mehedinþi ºi a oamenilor
cuprinºi în paginile ei. Adicã noi, autorii
acestui uvraj am procedat dupã principiul
antonpanesc: „De la lume adunate ºi-napoi
la lume date”. Însã cele adunate le-am trecut
cu fulgi cu tot printr-un creuzet personal, mai
adãugând fireºtile evaluãri, aserþiuni, cum
ºi subiecte inedite, încât lucrarea este
apreciatã de specialiºti în unicitatea sa.
  Mai întâi trebuie sã se ºtie cã dicþionarele
enciclopedice (vezi ºi recentul Dicþionar
enciclopedic [universal], 7 vol., scos de
Ed. Enciclopedicã) nu menþioneazã autori
de fotografii sau de imagini (exceptând
reproduceri ale lucrãrilor de artã plasticã).
Eu am preluat câteva sute de fotografii din
diferite surse (cele principale sunt
menþionate în faþã la carte), chiar
bucurându-mã pentru patina celor vechi,
acestea preluate din publicaþii vechi. La
unele persoane actuale am cãutat ºi
preluat poze de pe Internet, desigur din
cele permise. Existã drept de autor ºi
pentru fotografi, unii se semneazã pe
lucrãrile lor, aceºtia pot fi citaþi ca atare.
În rest e greu sã identifici autori la puzderia
de fotografii, imagini date publicitãþii.
   Fotografia despre care face vorbire J.
Stãvaru are urmãtoarea conjuncturã. Iniþial
am plasat-o în textul despre revista Þara
Mehedinþiului, care avea pe copertã
respectiva fotografie (o fetiþã veselindu-se
color). Dar cum în text reproducerile foto
sunt alb-negru, atunci am plasat fetiþa într-o
planºã color, adicã într-un cadru select. Cred
cã se bucurã ºi ea vãzându-se aici ca la
panoul de onoare. Mai degrabã sunt vinovatã
pentru unele neajunsuri, precum omisiuni
en titre. Pânã în prezent sunt signalate patru
articole, acestea s-au pierdut pe drum în
calculatoarele la care au lucrat patru
persoane. Între aceste omisiuni se aflã ºi
textul referitor la publicaþia Cronica de
Severin. Cer scuze lui J. Stãvaru ºi promit
cã în ediþia viitoare voi publica textul
respectiv, iar fotografia cu pricina o voi
întoarce la locul iniþial, dacã asta vrea autorul
ei. Promit totodatã cã în ediþia viitoare a
Enciclopediei voi face ºi curãþenie, sunt deja
câteva gunoaie neascunse sub preº.
   Mai sunt supãraþi ºi alþi jurnaliºti (ºi

Enciclopedia Judeþului Mehedinþi
- precizãri -

A doua ºedinþã de politicã monetarã din 2022 a BNR a
reprezentat principalul eveniment al primei jumãtãþi al perioadei.
CA al bãncii centrale a decis sã continue înãsprirea ciclului
monetar post-pandemie, pentru a contracara presiunile
inflaþioniste ºi readucerea acestora cãtre nivelul þintã de 2,5%
+/- 1 punct procentual.

Dobânda de politicã monetarã a fost majoratã de la 2 la 2,5%/
an iar în Raportul trimestrial asupra inflaþiei publicat vineri de
BNR prognozeazã o inflaþie decembrie 2022/decembrie 2021
de 9,6%, cu un nivel maxim în aprilie de peste 10%, dupã
expirarea schemelor de sprijin al consumatorilor casnici de
energie electricã ºi gaze naturale.

Analiºtii anticipeazã creºterea dobânzii-cheie la sfârºitul
anului la 3,5 - 4%, ca efect al creºterii la nivel mondial al
preþurilor la energie ºi materii prime dar ºi a semnalelor cã
marile bãnci centrale sunt pregãtite sã înãspreascã politicile
lor monetare în acest an.

Evoluþia leului a fost influenþatã de nivelul aversiunii faþã de
risc cauzatã de tensiunile geopolitice din jurul Ucrainei. Dupã
ce Rusia a a anunþat cã retrage o parte din trupele desfãºurate,
leul a reuºit sã se aprecieze faþã de principalele valute.

La finalul perioadei, cursul euro a scãzut de la 4,9434 la
4,9405 lei, o valoare mai micã fiind înregistratã la începutul
lui septembrie. La deschidere cotaþiile se situau la 4,935 lei,
continuând aprecierea conturatã marþi dupã amiazã care a fãcut
ca BCE sã stabileascã o cotaþie de 4,9410 lei. La închidere
euro a crescut la 4,947 lei.

Estimarea BCR pentru cursul euro/leu de la sfârºitul anului
a scãzut de la 5,08 lei la 5,05 lei. Anticipaþia ia în calcul politica
BNR de atenuare parþialã a „presiunilor de depreciere care
provin dinspre deficitul de cont curent mare”.

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 scãzut de la 3,55 la 3,54%,
valoare care nu a mai fost atinsã din februarie 2014. Indicele la
ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a
stagnat la 3,75%, nivel care se mai înregistra în octombrie 2013.
Indicele ROBOR la 12 luni, care reprezintã rata dobânzii plãtitã
la creditele în lei atrase nivel interbancar, s-a oprit la 3,90%.

Preþurile de consum din Statele Unite au crescut cu 7,5% în
ianuarie, în termeni anuali, cel mai mult din februarie 1982. În opinia
analiºtilor, s-au înmulþit ºansele ca Rezerva Federalã sã majoreze în
martie dobânda sa cheie cu 0,5 puncte procentuale. Dolarul a profitat
de aceste date dar ºi de statutul sãu de „monedã refugiu”, consecinþã
a creºterii temerilor cã Rusia va invada Ucraina.

Euro a scãzut de la 1,1464 dolari, la începutul perioadei, la
1,13 - 1,1369 dolari, dar a încheiat-o la 1,1345 - 1,1395 dolari.
Cursul monedei americane a crescut de la 4,3218 la 4,3702
lei ºi a coborât miercurea aceasta la 4,3406 lei.

Cursul francului elveþian a urcat de la 4,6803 ºi 4,7269 lei,
iar cel al lirei sterline de la 5,8477 la 5,9104 lei. Perioada a
fost încheiatã la 4,6929 lei, respectiv 5,8879 lei.

Evoluþia monedei americane ºi creºterea metalului galben
la 1.852 - 1.858 dolari au produs la începutul acestei sãptãmâni
majorarea preþului gramului de aur la 260,6495 lei. La sfârºitul
perioadei, preþul a scãzut la 258,8389 lei.

Bitcoin a crescut la începutul intervalului aproape de 46.000
dolari dar a alunecat apoi pânã la 41.630 dolari. La finalul
perioadei, bitcoin se tranzacþiona în culoarul 43.600 - 44.350
dolari iar ether fluctua între 3.065 ºi 3.160 dolari.

Analiza cuprinde perioada 8 - 16 februarie.
 Radu Georgescu

Cursul euro a atins minimul
ultimelor cinci luni

de tv), câþiva meritã sã fie într-o lucrare
de referinþã. Unul a refuzat sã ne dea CV-
ul, acesta e Gabriel Niculescu, deºi el a
dat bãtãlii în presã, apoi a izbutit ºi în
alte domenii.
   Mai trebuie spus cã prezenta
Enciclopedie este o ediþie pilot, cu încercãri
de a gãsi formule noi de abordare, încât
comparaþiile cu alte enciclopedii sã fie prin
ceea ce diferenþiazã. În primul rând am
reliefat patrimoniile judeþului nostru
(sublinierile ne aparþin), cu preistorie ºi
istorie extraordinare, cu evenimente mai
puþin cunoscute, cu opere fondatoare aici
la Dunãre. Lucrarea este însoþitã ºi de o
amplã Bibliografie adnotatã, cum ºi de un
Indice de persoane structurat pe domenii.
La unele referinþe actuale am introdus ºi note
critice. Sugerãm celor care au cartea sã
citeascã ºi Cuvânt înainte.
Pentru ediþia a II-a ce va apãrea în 2023

aºteptãm ºi alte semnalãri privind
cuvenitele îndreptãri,  revizuiri,
completãri, aducerea la zi a informaþiilor.
Acum e uºor de adãugat, greul a durat
câþiva ani buni, au lucrat la acest colos
aproape (o mie de pagini) încã ºapte
persoane, trei colaboratori la text ºi
patru operatori calculator.
   Volumul a apãrut cu sprijinul Primãriei
care a suportat o bunã parte din cheltuielile
de tipar, dar cheltuielile editurii nu sunt
recuperate pânã acum nici pe jumãtate. Am
vãzut pe Internet ºi apropouri la preþul cãrþii.
Informãm pe curioºi cã pe piaþã se aflã
exemplare la preþul de 100 lei din care se
reþine procentul de librãrie. Din tirajul de
500 exemplare am donat de Crãciun (ºi
dupã) 300 exemplare.
   Noi, cei doi autori, nu câºtigãm bãneºte,
nu cã nu am vrea ºi bani, dar aceºtia sunt
pe locul doi-trei. Averea noastrã a fost ºi
este bucuria facerii unor cãrþi. Astfel ne-
am bucurat ºi de aceastã ediþie în premierã
naþionalã, un demers deseori paradigmatic
în structura conþinuturilor ºi a conþinutului
ca întreg. Desigur ne bucurãm fãcând ºi
noi ceva mai mult pentru promovarea
imaginii judeþului nostru.
   Mulþumesc anticipat celor ce ne vor sprijini
ºi la ediþia viitoare, una aproape definitivã,
adicã mai fiind loc pentru mai bine. Iar cei ce
nu sunt mulþumiþi de proiectul nostru ºi de
felul cum acesta a devenit carte, n-au decât
sã facã ei alta mai bunã.

Le urez succes!
Ileana Roman
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Atlantida vremii
noastre (2)

 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

    Interzicem religia în ºcoli, fiindcã, vezi Doamne,
o fetiþã din Buzãu e terorizatã când vede icoana pe
peretele clasei, dar încurajãm mascaradele de
halowen, valentineday, educaþia sexualã încã de
la grãdiniþã începând. Vedem bine cã atmosfera
ne este supraîncãrcatã cu otrãvuri de tot felul, cã
stratul de ozon ºi cantitatea de oxigen scade
constant, dar tãiem în mod inconºtient plãmânii
Pãmântului, adicã pãdurile. Sunt pline rafturile
magazinelor alimentare ºi tarabele pieþelor cu
produse otrãvite de tot felul de chimicale, care le
cresc forþat, le coc, le fac sã reziste, sã nu le
mãnânce viermii, dar lãsãm pãmânturile noastre
nemuncite, acelea de pe care am putea sã ne
producem o bucatã de mâncare cât de cât mai
curatã. Puºcãriile sunt arhipline, ca ºi cârciumile
de altfel, dar bisericile sunt goale. Cartea a devenit
cenuºãreasa vremii noastre, iar toatã “cultura” ºi
“educaþia” ne-o facem de la televizor, de la internet.
Ne plângem cã se abat asupra noastrã atâtea ºi
atâtea catastrofe naturale, precum inundaþii, erupþii
vulcanice, cutremure, furtuni ºi câte ºi mai câte
alte semne cã Dumnezeu ªi-a întors faþa de la noi,
dar nu suntem în stare sã-I acordãm lui Dumnezeu
câteva minute pentru o rugãciune. Ne plângem cã
Dumnezeu nu ne mai iubeºte, dar nu suntem în
stare sã ne împãcãm cu fraþii noºtri, cu pãrinþii, cu
soþul, soþia, vecinul, colegul etc. Sunt copleºiþi
judecãtorii de atâtea procese, de atâta urã ºi
încrâncenare ce existã între oameni, dar ne batem
în piept cã suntem fiii  lui Dumnezeu, creºtini
botezaþi. Se depun mãrturii mincinoase, se falsificã
acte, corupþia e peste tot ºi nedreptatea e la ea
acasã. Alþii, din alte religii, produc acte teroriste,
distrugând nenumãrate vieþi omeneºti, pentru a fi
primiþi într-un rai în care li se pun la dispoziþie
câteva zeci de fecioare!  Analfabeþi cu tupeu
învârtesc banii cu lopata, în timp ce intelectuali
de elitã îºi permit cu greu sã cumpere o carte.
Spre vârfurile piramidelor sociale se înghesuie
atâþia infractori, incompetenþi ºi corupþi, în timp
ce oamenii capabili sunt împinºi tot mai la
marginea societãþii. Radiografia ar putea continua!
   Suntem, într-adevãr, buni administratori? Nu cumva
suntem pe urmele atlanþilor? Va avea ºi Pãmântul
nostru soarta Atlantidei? Dacã îl vom administra cu
aceeaºi inconºtienþã, fãrã fricã de Dumnezeu ºi
respect faþã de oameni, cu siguranþã cã da. Dumnezeu
ne-a dat  minte, ne-a dat voinþã, ne-a dat sentimente,
ne-a dat libertate. De noi depinde cum le folosim:
spre a face din Pãmântul acesta un colþ de rai în
Univers, ori pentru a face un iad.
Dumnezeu sã aducã în sufletele tuturor
speranþa de mai bine, speranþa cã Pãmântul nu
va fi a doua Atlantidã. Sã ajute Dumnezeu!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

     În cursul anului 2022, Inspectoratul Teritorial
de Muncã Mehedinþi desfãºoarã, sub coordonarea
Inspecþiei Muncii, Campanie Naþionalã de
supraveghere a pieþei produselor industriale din
domeniul de competenþã al Inspecþiei Muncii,
conform Programului sectorial pentru anul 2022,
coordonat de cãtre comisia Europeanã.
   Acþiunea are ca obiective:
   Obiectivul prioritar al campaniei este verificarea
implementãrii de cãtre producãtori, importatori ºi
distribuitori, a prevederilor actelor normative cu
privire la introducerea pe piaþã, prin care s-au
transpus urmãtoarele directive europene:
- H.G. nr. 409/2016 ce transpune directiva 2014/35/
UE privind echipamentele electrice de joasã tensiune;
- Regulamentul (UE) 2016/425 privind
echipamentele individuale de protecþie ºi H.G. nr.
305/2017 de aplicare a acestuia;
- H.G. nr. 1029/2008 privind condiþiile
introducerii pe piaþã a maºinilor, ce transpune
Directiva  2006/42/CE;
- H.G. nr. 245/2016 ce transpune Directiva 2014/
34/UE privind echipamentele utilizate în atmosfere
potenþial explozive;
- H.G. nr. 197/2016 ce transpune directiva 2014/
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28/UE privind explozibilii pentru uz civil;
- H.G. nr. 1756/2006 ce transpune directiva 2000/14/CE
privind reducerea emisiilor de zgomot în afara clãdirilor;
- Regulamentul (UE) 2016/1628/ privind cerinþele ºi
omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internã
pentru echipamente mobile fãrã destinaþie rutierã;
- H.G. nr. 1102/2014 ce transpune Directiva 2013/
29/CE privind articole pirotehnice.
   Campania pentru verificarea implementãrii
prevederilor actelor normative prin care s-au
transpus directivele europene menþionate urmãreºte
ca, printr-o acþiune unitarã a Inspecþiei Muncii, sã
se conºtientizeze ºi sã se verifice actorii implicaþi,
asupra necesitãþii cunoaºterii ºi respectãrii actelor
normative prin care s-au transpus directivele
europene referitoare la introducerea pe piaþã a
produselor.
Necesitatea elaborãrii programului sectorial este o
cerinþã a regulamentului (CE) nr. 765/2008 al
Parlamentului European ºi al consiliului din 9 iulie
2008 de stabilire a cerinþelor de acreditare ºi de
supraveghere a pieþei în ceea ce priveºte
comercializarea produselor.

Inspector ºef Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P. Aurora Mãdãlina Gîrlea

Din data de 28 ianuarie 2022 a intrat în
vigoare noul regulament privind produsele
medicinale veterinare (Regulamentul (UE) 2019/
6). Actul normativ european impune ca
antimicrobienele sã nu fie utilizate în mod
obiºnuit sau pentru a compensa igiena precarã,
creºterea necorespunzãtoare a animalelor sau
managementul defectuos al fermei.
   Astfel, antimicrobienele mai pot fi prescrise în scop
profilactic doar în „cazuri excepþionale”, atunci când
riscul de infecþie este foarte mare ºi consecinþele
pot fi severe. În cazul în care un antibiotic este utilizat
în cazuri „excepþionale” pentru profilaxie,
administrarea se limiteazã strict la animalul în cauzã.
   Odatã cu aplicarea regulamentului,
antimicrobienele pot fi prescrise pentru metafilaxie
(tratarea unui grup de animale în urma stabilirii
diagnosticului de boalã pentru o parte a grupului,
cu scopul tratãrii din punct de vedere clinic a
animalelor bolnave ºi controlãrii rãspândirii bolii
la animalele aflate în contact apropiat ºi expuse
riscului, care ar putea fi deja infectate subclinic)
numai dupã diagnosticarea infecþiei ºi când riscul
de rãspândire a bolii este mare, iar alte alternative
viabile nu sunt disponibile.
    Regulamentul este obligatoriu în integralitatea
sa ºi se aplicã direct în toate statele membre UE.
Prin el se stabilesc noi norme privind
introducerea pe piaþã, fabricarea, importul,
exportul, distribuþia, controlul ºi utilizarea
produselor medicinale veterinare ºi are ca scop,
printre altele, de armonizarea pieþei interne a UE
pentru produsele medicinale veterinare ºi de
combatere a rezistenþei la antimicrobiene.
   Principalele modificãri care se aplicã începând
cu 28 ianuarie 2022 constau în:
- emiterea autorizaþiilor de comercializare pe duratã
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nedeterminatã, prin eliminarea cerinþelor privind
reînnoirea autorizaþiilor de comercializare dupã 5 ani;
- eliminarea clauzei de caducitate la produsele
autorizate ce nu au fost vândute timp de 3 ani;
- cerinþe simplificate pentru înregistrarea
produselor homeopate;
- simplificarea procedurilor de variaþie prin
clasificarea acestora în funcþie de necesitatea
evaluãrii;
- mãrirea perioadei de protecþie la produsele noi (14
ani la antimicrobiene ºi 18 ani la cele pentru albine);
- dezvoltarea bazei de date a produselor
medicinale veterinare din UE;
- cerinþe speciale privind autorizarea, utilizarea
ºi colectarea datelor referitoare la produsele
medicinale antimicrobiene;
- sistem nou de farmacovigilenþa;
- cerinþe noi privind înregistrarea importatorilor/
producãtorilor/distribuitorilor de substanþe active
utilizate la fabricaþia produselor medicinale veterinare;
- reguli noi de bunã practicã de distribuþie angro;
- format unic european pentru prescripþiile
veterinare;
- valabilitate de 5 zile la prescripþiile pentru
antimicrobiene;
- reglementarea comerþului paralel ºi a comerþului
cu amãnuntul la distanþã;
- controale efectuate de statele membre ºi
Comisia Europeanã;
- restricþii ºi sancþiuni.
   Menþionãm cã pãrþile interesate (operatorii din
industria farmaceuticã veterinarã, medicii veterinari
oficiali, medicii veterinari de liberã practicã, precum
ºi crescãtorii de animale) au fost informate încã de
la publicarea Regulamentului (UE) 2019/6 în
Jurnalul Oficial al UE (ianuarie 2019).

Director executiv, Dr. Mariþoiu Valentin

D. S. V. S.A. Mehedinþi
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Rãsturnãrile de situaþie în plan sentimental vor
atrage dupã sine altele în plan profesional. Probabil
cã în urma discuþiilor ºi evenimentelor în care eºti
implicat alãturi de persoanele dragi, te vei hotãrî sã
pui capãt acelor relaþii sau situaþii care te solicitã
prea mult sau în care ai descoperit nereguli serioase.
Ziua de joi poate fi foarte înºelãtoare, deci evit-o
pentru decizii sau discuþii ample. Sãnãtatea este
deficitarã ºi pot intra în discuþie analize, consultaþii
ºi intervenþii chirurgicale. Mult de lucru la serviciu
în partea a doua a sãptãmânii. Echilibreazã-þi
programul, astfel încât sã te ºi odihneºti regulat.
Relaþiile parteneriale sunt bune, însã se vor evidenþia
mai mult cele profesionale.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Este nevoie sã te ocupi de membrii familiei ºi de
îndatoririle gospodãreºti. Sunt posibile discuþii
aprinse, însã depinde numai de tine cum gestionezi
lucrurile spre binele tuturor. Joi este o zi deosebitã,
cu o energie aparte, de aceea se pot produce avarii în
spaþiul locativ, dar ºi ceva neplãceri în relaþiile cu cei
dragi. Prudenþã, rãbdare, toleranþã! În plan sentimental
apar rãsturnãri de situaþie. Ai nevoie de mai multã
afecþiune ºi sprijin moral din partea celor dragi, dar
acestea, deocamdatã, întârzie sã aparã. Detaºeazã-te
de tot ce se petrece în planul amoros, deoarece nu
poþi controla lucrurile. La serviciu este o atmosferã
plãcutã, lucrezi bine, cu spor, iar colegii te susþin.
Schimbãri în segmentul muncii ºi al sãnãtãþii!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Eºti înconjurat de multã lume la începutul
sãptãmânii, însã unii te vor sâcâi destul de mult,
mai ales joi. Selecteazã-þi anturajul ºi nu da crezare
chiar oricui sau oricãrei informaþii care se
vehiculeazã în preajma ta. Acasã, în familie este
forfotã, existând riscul demarãrii unor conflicte pe
termen lung. Se recomandã prudenþã, înþelegere,
toleranþã. Se vor evidenþia mai ales dialogurile
aprinse cu neamurile vârstnice. Este o perioadã
favorabilã treburilor gospodãreºti de anvergurã. În
plan sentimental se întrezãresc noutãþi. Asta
înseamnã cã, fie se reconfigureazã termenii ºi
condiþiile unei relaþii vechi, fie se înfiripã una nouã.
Acum vei simþi clar încotro bate vântul schimbãrii
amoroase, dar încã nu este momentul sã acþionezi.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Îþi cresc veniturile obþinute din munca proprie, dar apar
ºi cheltuieli în faþa cãrora le reziºti cu greu. Evitã pe cât
posibil ziua de joi, pentru cumpãrãturi sau achitarea
datoriilor! Energia astralã a acestei zile predispune la
erori, pierderi, subiectivism în aprecieri ºi lipsa atenþiei
la detaliile importante. Eºti foarte cãutat de persoanele
din anturajul apropiat, fiind posibile multe întâlniri ºi
dialoguri. Unii chiar au nevoie de sprijinul tãu moral,
dar acordã-l cu mãsurã. Pe de altã parte, se vor ivi cãlãtorii
pe distanþe scurte, fie de agrement, fie pentru a rezolva
diverse chestiuni profesionale. Acasã, în familie se vor
simþi din plin razele Soarelui, ce vor încãlzi atmosfera
domesticã în chip minunat.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

La începutul sãptãmânii ai multã energie ºi poþi
rezolva treburile restante, atât cele din plan personal,
cât ºi cele din plan profesional. Nu forþa nota, pentru
cã energia vitalã este fluctuantã, mai ales joi. Apar
câºtiguri din munca desfãºuratã la un loc de muncã,
dar totodatã apare ºi ispita cheltuielilor. Poate fi vorba
ºi despre achitarea unor datorii vechi sau despre
achiziþionarea unor bunuri dorite, planificate mai de
mult. Se recomandã prudenþã în planul financiar, în
mod special la secþiunea venituri obþinute din munca
proprie. Se deschide o etapã importantã ce va schimba
registrul veniturilor, dar ºi pe cel al muncii. Relaþiile
cu anturajul apropiat sunt dinamice ºi de bun augur.
Totuºi, selecteazã persoanele cãrora te destãinui.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Stãrile tale de spirit oscileazã pe tot parcursul
sãptãmânii, astfel cã este rost sã fii înþeles greºit de
alþii. Controleazã-þi reacþiile ºi menþine un ritm
constant în acþiuni. Sãnãtatea este vulnerabilã, bine
fiind sã te odihneºti, sã mergi la controale de
specialitate ºi sã urmezi sfaturile specialiºtilor.
Beneficiezi de multã energie astralã, astfel cã vei fi
tentat sã te implici în tot felul de acþiuni, mai mult
sau mai puþin folositoare þie. Selecteazã prioritãþile
ºi gestioneazã-þi eficient energia vitalã. Pentru
segmentul financiar se deschide o nouã etapã, fiind
rost de câºtiguri suplimentare sau mãcar discuþii în
acest sens. Evitã implicarea în investiþii, cheltuieli
majore, deoarece sunt ºanse sã cheltuieºti mai mult
decât îþi poþi permite.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

O discuþie cu un prieten îþi va oferi idei ºi lãmuriri
deosebite privitor la evenimentele în care eºti
implicat. Ar fi bine ca unele amãnunte despre tine ºi
intenþiile tale sã nu le divulgi nimãnui. Sãnãtatea
este precarã, astfel cã ia în serios semnalele
organismului. Pot intra în discuþie analizele,
consultaþiile medicale ºi intervenþiile chirurgicale.
Provocarea perioadei analizate constã în deschiderea
mentalã ºi sufleteascã faþã de nou ºi progres.
Rezistenþa la toate acestea provoacã distorsiuni în
planurile existenþei tale. La serviciu se vor activa
conflictele vechi, mai ales cele provocate din umbrã.
Prudenþã ºi discernãmânt! Ai energie suficientã pentru
a te descurca în orice situaþie, însã apeleazã ºi la
cineva drag ºi de încredere.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Mediul socio-profesional te solicitã mult în aceastã
sãptãmânã. Se recomandã prudenþã în dialogurile cu
ºefii sau cu reprezentanþii instituþiilor oficiale, mai ales
pe 17 februarie. Foarte uºor, pe neobservate, îþi pot fi
compromise imaginea publicã ºi poziþia în cadrul unui
colectiv de muncã. Prietenii îþi sunt alãturi cu sfaturi
bune, astfel cã îi poþi asculta cu încredere, trecând peste
faptul cã unele aspecte abordate îþi displac ºi acum le
refuzi. Pe de altã parte, începe o perioadã interesantã
referitoare la relaþiile cu prietenii ºi susþinãtorii din
mediul profesional, dar ºi pentru relaþionarea cu
asociaþiile, organizaþiile, grupurile de interese. Tendinþa
de a te implica trup ºi suflet alãturi de alþii în diverse
acþiuni te poate obosi ºi îmbolnãvi la propriu.
Selecteazã-þi atent acþiunile ºi anturajul!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Simþi nevoia de a-þi remodela conºtiinþa ºi implicit
filozofia de viaþã pe parcursul acestei sãptãmâni.
Discuþiile cu ceilalþi ºi acþiunile întreprinse au legãturã
cu schimbãrile majore care intervin încet, dar sigur în
segmentul socio-profesional. Sunt posibile discuþii cu
parteneri strãini, demersuri pentru cãlãtorii, pentru studii
sau chiar pleci pe neaºteptate într-o cãlãtorie surprizã.
Imaginea ta în ochii celorlalþi este controversatã ºi ar
trebui sã iei în seamã acest lucru. Energia zilei de joi
este rãscolitoare, astfel cã relaþiile cu ºefii ºi oficialitãþile
sunt instabile sau chiar pot lua turnuri nebãnuite. Este o
perioadã dinamicã pentru segmentul profesional, iar
unele relaþii colegiale ºi unele etape profesionale se vor
finaliza zgomotos. Susþinere bunã din partea prietenilor.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Cheltuielile, dezbaterile pe teme profesionale, trasarea
unor planuri de studii ºi cercetãri reprezintã subiectele
principale ale acestei sãptãmâni. Poþi primi bani, bunuri,
cadouri dintr-o colaborare sau din partea rudelor, din partea
partenerului de viaþã sau a colegilor de serviciu. Foarte
animat devine segmentul relaþiilor cu strãinãtatea, al
cãlãtoriilor ºi al pregãtirii educaþionale. Relaþiile cu persoanele
aflate în alte þãri se vor evidenþia prin dialoguri aprinse, dar
poþi cãlãtori în diverse scopuri. Pe de altã parte, este posibil
sã începi o etapã de pregãtire printr-o formã de ºcolarizare,
necesarã pentru avansarea profesionalã. Relaþii bune cu ºefii,
dar disonante cu subalternii ºi colegii. Este bine sã te
concentrezi pe îndatoririle tale ºi pe ceea ce doreºti sã obþii
în plan socio-profesional.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

 Dialogorile cu ceilalþi vor pune bazele unor acþiuni
ºi câºtiguri viitoare de bun augur. Este bine sã þii cont
ºi de sugestiile altora, dar sã-þi susþii ºi punctele tale
de vedere. Este rost de a-þi îmbunãtãþi veniturile din
colaborãri sau din moºteniri, partaje personale ºi
profesionale. Cheltuieli pe facturi, taxe restante dar ºi
pe daune produse de cei apropiaþi. Ziua de joi este
provocatoare, de aceea ar fi bine sã eviþi în aceastã zi
asumarea unor responsabilitãþi majore. Se deschide o
nouã etapã financiarã, în mod special în ceea ce priveºte
banii ºi bunurile comune cu alþii. Finalul sãptãmânii
îþi aduce armonie ºi echilibru în plan mental. Sunt
favorizate activitãþile culturale, cãlãtoriile, dar ºi
relaþionarea cu persoanele aflate în strãinãtate.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu forfotã la serviciu, însã va
trebui sã-þi rezervi timp ºi energie fizicã ºi pentru
treburile personale ºi cele domestice. Programeazã totul
cu mãsurã ºi prudenþã, pentru cã sãnãtatea îþi poate
crea neplãceri serioase. Foarte dinamic devine
segmentul partenerial. Se pot destrãma relaþii vechi,
fie cã este vorba despre una matrimonialã, fie cã este
vorba despre una profesionalã. Noutãþi clare în ceea ce
priveºte colaborãrile ºi parteneriatele în general. Este
favorizat ºi segmentul financiar, în mod special
veniturile pe care le obþii dintr-o colaborare, moºtenirile
ºi cheltuielile comune cu alþii. Se deschide o nouã
etapã în plan financiar, iar cele discutate ºi petrecute
pe parcursul acestei sãptãmâni vor lua amploare în
lunile urmãtoare.

(17 - 23 februarie 2022)

Autor: AstroCafe.ro
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Autoritatea Naþionalã pentru Drepturile Persoanelor
cu Dizabilitãþi, Copii ºi Adopþii (ANDPCA), în parteneriat cu
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã
(ANOFM), deruleazã proiectul ”Facilitarea Inserþiei pe Piaþa
Muncii a Persoanelor cu Dizabilitãþi” (FIPMPD).  Proiectul
este cofinanþat prin Programul Operaþional Capital Uman
2014-2020 ºi se deruleazã în perioada 23.05.2019 -
31.07.2023.
   Activitãþile desfãºurate în cadrul proiectului sunt menite
sã ducã la atingerea rezultatelor aºteptate, FIPMPD
propunându-ºi ca un numãr de 7.000 de persoane cu
dizabilitãþi, ºomeri ºi persoane inactive, persoane aflate în
cãutarea unui loc de muncã, sã poatã beneficia de vouchere
pentru achiziþionarea dispozitivelor asistive corespunzãtoare
nevoii medicale. Totodatã, FIPMPD vizeazã încadrarea pe piaþa
muncii a unui numãr de 700 de persoane din grupul þintã
constituit în cadrul proiectului. De asemenea, proiectul se
adreseazã ºi angajatorilor care vor încadra în muncã persoane
ale grupului þintã, oferindu-le sprijin prin acordarea de
subvenþii pentru 200 de persoane cu dizabilitãþi nou angajate.
   Persoanele cu dizabilitãþi pot beneficia de acordarea de
vouchere pentru achiziþionarea de dispozitive ºi tehnologii
asistive ºi tehnologii de acces, altele decât cele finanþate
prin Fondul naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
   Astfel, printre altele, pot fi achiziþionate cititoare ºi
bastoane inteligente pentru nevãzãtori, tehnologii asistive
pentru persoane cu mobilitate redusã: proteze pentru
membrele superioare ºi inferioare, fotoli i rulante,
elevatoare, proteze audio, diverse instrumente ajutãtoare
pentru scriere sau desen, precum ºi instrumente
manipulatoare robotizate.
   Lista tehnologiilor ºi dispozitivelor asistive ºi
tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare poate fi
consultatã la: http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/
2020/10/2_LISTA-Tehnologie-Asistiva-_ianurie-2020.pdf.
   Dintre rezultatele obþinute în cadrul proiectului, pânã la data
de 31.12.2021, precizãm faptul cã un numãr de 1.443 de
persoane au fost incluse în grupul þintã al proiectului. Dintre
acestea, 484 de persoane au fost încadrate pe piaþa muncii,
din rândul cãrora 181 de persoane au fost angajate, prin
convenþii încheiate prin intermediul proiectului, aflate în platã
(pentru acestea se finanþeazã subvenþii conform art. 80 ºi art.
85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru
ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã).
   Persoanele eligibile pentru a fi incluse în grupul þintã
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
Sunt cetãþeni români ºi locuiesc în România;
Sunt persoane ºomere sau persoane inactive, persoane
aflate în cãutarea unui loc de muncã care dovedesc cã
îndeplinesc condiþiile Legii nr. 448/2006 privind protecþia ºi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Nu sunt tineri NEETs (persoane cu vârsta între 16 ºi 30
de ani care nu sunt încadrate pe piaþa muncii, nu urmeazã
un program educaþional sau de formare);
Sunt persoane cu vârsta cuprinsã între 18 ºi 65 de ani,
care fie sunt apte de muncã, fie sunt apte de muncã parþial.
   Persoanele interesate se pot adresa agenþiilor judeþene
de ocupare a forþei de muncã în raza cãrora îºi au domiciliul
pentru a beneficia de oportunitãþile din cadrul proiectului.
   Mai multe detalii pot fi accesate pe site-ul ANOFM
(www.anofm.ro) sau site-ul ANDPCA (andpdca.gov.ro) precum
ºi la urmãtoarele adrese de e-mail:
jerome.bujeac@anofm.gov.ro ºi ionela.apostol@anofm.gov.ro.

I N F O R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de Comuna Cãzãneºti, judeþul Mehedinþi, ce
intenþioneazã sã solicite la S.G.A. Mehedinþi, aviz de gospodãrire a apelor pentru
realizarea proiectului Modernizarea drumurilor de interes local în satele Cãzãneºti,
Valea Coºuºtei, Ercea, comuna Cãzãneºti, judeþul Mehedinþi.
        Aceastã investiþie este o modernizare a drumurilor existente.
        Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
       Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
        Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
     Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului dupã data de: 14.02.2022.

PRIMAR, Ec. POPESCU AUREL

  I N FO R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de cãtre Comuna Pruniºor, jud. Mehedinþi cu
sediul în loc. Pruniºor, jud. Mehedinþi, reprezentatã prin Vîlcu Emilian Cornel - primar, ce
intenþioneazã sã solicite la “A.N. APELE ROMÂNE” RA - ABA JIU -  SGA Mehedinþi, aviz de
gospodãrire a apelor la investiþia “ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ªI
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM”, comuna Pruniºor, judeþul Mehedinþi.
        Aceastã investiþie este nouã.
          Ape uzate menajere: nu este cazul.
          Ape uzate tehnologice: nu este cazul.
        Aceastã solicitare 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  la adresa menþionatã.
     Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului la adresa de mai sus, sau la telefon: 0352/884887.

Comuna Pruniºor

Comunicat presã

Anul trecut, din cele peste
4000 de apeluri ale cetãþenilor prin
Sistemul Naþional Unic pentru
Apeluri de Urgenþã 112,  jandarmii
mehedinþeni au intervenit în 144
de situaþii. Majoritatea dintre
acestea au vizat aspecte de
tulburare a ordinii ºi liniºtii
publice, consum de bãuturi
alcoolice în spaþiul public, minori
plecaþi de la domiciliu, aplanarea
unor stãri conflictuale sau înlãturarea
pericolului provocat de insecte periculoase
ºi  animale agresive.
   În cursul anului 2021, ca urmare a intervenþiei
efectivelor de jandarmi, au fost constatate 15
abateri de la normele legale în vigoare, fiind
aplicate 10 avertismente ºi 5 amenzi
contravenþionale, în valoare de 2100 lei.
   Numãrul „112” se foloseºte pentru a
contacta gratuit serviciile de urgenþã din
orice reþea de telefonie mobilã sau fixã,
iar prin intermediul acestuia se asigurã
asistenþã imediatã în situaþii în care este

Jandarmii mehedinþeni au intervenit în anul 2021 în
peste  140 de situaþii ca urmare a  apelurilor prin

Sistemul Naþional Unic pentru  Apeluri de Urgenþã 112

pusã în pericol viaþa, integritatea,
sãnãtatea cetãþeanului, ordinea publicã,
proprietatea publicã / privatã sau mediul.
   Reamintim  cã apelarea abuzivã sau
falsã la numãrului de urgenþã ,,112" se 
sancþioneazã cu amendã contravenþionalã
conform prevederilor legale.
   La nivel european, data de 11 februarie
marcheazã Ziua Numãrului Unic “112”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul
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Anunþat de Federaþia Sirianã
de Fotbal cã nu-i va mai fi prelungit
contractul cu echipa naþionalã, dupã
ce a ratat calificarea la Campionatul
Mondial de Fotbal din Qatar,
antrenorul severinean Valeriu Tiþa a
revenit în România ºi a condus deja
primele antrenamente la Viitorul
ªimian. De altfel, Tiþa a pregãtit, din
umbrã, ºi toamna trecutã, nou-
promovata în Liga 3, dând indicaþii
din tribunã la meciurile oficiale ale
echipei mehedinþene. N-a putut sta
pe bancã, deoarece n-a semnat
contract cu Viitorul ªimian, fiind în
litigiu cu Al Husein Irbid, dupã ce
echipa iordanianã l-a dat afarã dupã
doar 4 jocuri ºi ulterior nu i-a mai
plãtit salariile în urma rezilierii
contractului, în februarie 2021. În

Planificat iniþial miercuri,
16 februarie, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu
Severin, amicalul ACS Viitorul
ªimian - ACSO Filiaºi se va juca,
în cele din urmã, o zi mai târziu.
Astfel, joi, cu începere de la ora
12:00, echipa mehedinþeanã va
întâlni echipa doljeanã pe
Stadionul Aripile din Craiova.
Viitorul ªimian ºi CSO Filiaºi ar fi
trebuit sã se întâlneascã într-o
partidã de verificare ºi la finalul
lunii ianuarie, dar doljeni, aflaþi la
vremea respectivã în cantonament
la Isverna, au refuzat în cele din
urmã sã mai facã deplasarea la
malul Dunãrii.
   Echipa antrenatã de Vasile
Mãnescu ºi Relu Þurai a ratat ºi
amicalul de la sfârºitul sãptãmânii

Tiþa ar putea reveni la ªimian
cazul în care nu-ºi va gãsi un nou
angajament în lumea arabã, Tiþa ar
putea pregãti, în continuare, Viitorul
ªimian, ocupanta locului 5 din Seria
7 a Ligii a 3-a, de data aceasta poate
în posturã oficialã.
   Plecat la sfârºitul lunii noiembrie
la Dammasc, Tiþa a rezistat doar 5
partide pe banca echipei naþionale a
Siriei. Severineanul de 55 de ani avea
ca obiectiv calificarea sirienilor la
Campionatul Mondial din Qatar, dar
a pierdut, luna trecutã, de fiecare datã
cu 2-0, ambele meciuri din
preliminarii, cu Emiratele Arabe Unite
ºi Correa de Sud. Astfel, Siria a rãmas
pe ultimul loc în grupa B, cu 2 remize
ºi 6 înfrângeri, din 8 jocuri disputate.
Pentru a mai spera la locul 3, de baraj,
sirienii aveau nevoie de victorii în cele

2 jocuri din preliminarii, de la
sfârºitul lunii ianuarie, motiv pentru
care îl aduseserã pe Vali Tiþa. În
Grupa A, lider e Iran (22 puncte),
urmatã de Correa de Sud (20
puncte) ºi Emiratele Arabe Unite (9
puncte). Naþionalele Libanului (6
puncte) ºi Irakului (5 puncte) sunt ºi
ei peste Siria (2 puncte). Dacã-ºi va
pãstra locul pe cea de-a treia treaptã a
podiumului, Emiratele Arabe Unite va
da baraj pentru calificarea la
Campionatul Mondial cu ocupanta
locului 3 din Grupa A, poziþie ocupatã
în prezent de Australia (15 puncte).
Arabia Sauditã (19 puncte) ºi Japonia
(18 puncte) se vor califica direct la
Mondialul din Qatar, dacã rãmân pe
primele douã locuri ºi dupã ultimele
douã meciuri din grupã, programate
la sfârºitul lunii martie. Tot atunci, Siria
va juca cu Liban (24 martie) ºi Irak (29
martie). Dacã ar fi rãmas în cãrþile
calificãrii, Vali Tiþa conducea Siria ºi la
jocurile respective.
   În luna decembrie a anului trecut,
Tiþa a mai stat pe banca echipei
naþionale a Siriei 3 partide, contând
pentru grupa B a Arab Cup, cu
Emiratele Arabe Unite (1-2), Tunisia
(2-0) ºi Mauritania (1-2). Echipa sa
a ratat calificarea în sferturile de finalã
ale turneului final, adjudecat ulterior
de Algeria. Practic, o victorie ºi 4
înfrângeri a fost bilanþul lui Tiþa la cea
de-a doua experienþã la naþionala
Siriei, pe care o mai pregãtise în
perioada decembrie 2010 - ianuarie
2011, tot 2 luni, la fel ca acum.
   În România, Valeriu Tiþa a antrenat
Dierna Orºova, Electro-Bere Craiova
ºi Minerul Mehedinþi, toate în Liga 3,
dar ºi FC Drobeta, în turul sezonului
2008-2009, din Liga 2, dupã care a
plecat în Siria, la Al Ittihad Allepo,

alãturi de care a câºtigat, în 2010,
AFC Cup, varianta asiaticã a Europa
League. La scurt timp, Tiþa a fost
instalat antrenor la naþionala Siriei,
cu care a jucat la Campionatul Asiei,
unde a câºtigat primul meci din
grupã, cu Arabia Sauditã (2-1), dupã
care a pierdut cu Japonia (1-2) ºi
Iordania (1-2), ratând astfel
calificarea în sferturile de finalã.
Mandatul sãu s-a încheiat dupã doar
2 luni. Au urmat o serie de echipe de
club din lumea arabã, gen Al Shorta
Dammasc (Siria), Al Nasr Ardiyah
(Kuweit), Al Shrajah (Emiratele Arabe
Unite), Al Faisaly Amman (Iordania),
Al Safa Beirut (Liban), Al Orubah
(Arabia Sauditã, Al Nejmeh Beirut
(Liban), din nou Al Safa, Al Talaba
Baghdad (Irak), Al Mina’a Basra (Irak)
sau Al Husein Irbid (Iordania), fãrã a
mai avea însã rezultate notabile, fiind
de multe ori demis înainte sã-ºi
încheie mandatul. Ultima experienþã
de acest gen a avut loc în urmã cu un
an, când Þiþa a aflat, de pe pagina de
facebook a clubului irakian Al Mina’a,
cã a fost demis, dupã doar câteva
jocuri. “Am auzit despre demiterea
mea pe Facebook ºi nimeni din
administraþie nu a venit sã mã
informeze”, declara Valeriu Tiþa, la
vremea respectivã, jurnalistului
irakian Hassanin Mubarak.
Exceptând al Ittihad Allepo (Siria),
Tiþa a mai avut rezultate la Al Safa, cu
care a încheiat campionatul pe locul
secund, ºi la Al Nejmeh, alãturi de
care a câºtigat Cupa Libanului. Ca
jucãtor, fundaºul Vali Tiþa a evoluat
la AS Drobeta, Corvinul Hunedoara,
Olympique Casablanca, Raja
Casablanca ºi MAS Fes.

  paginã realizatã
de Mircea Oglindoiu

Mehedinþenii joacã la Craiova

recent încheiate, dupã ce adversara
CSO Turceni a anunþat cã nu mai
poate veni la ªimian, pentru
amicalul cu ACS Viitorul. În
schimb, ocupanta locului 8 din
Seria 6, Liga 3, CSO Filiaºi, a
disputat sâmbãtã un amical la
Târgu Jiu, cu Pandurii. Doljeni au
fost învinºi cu 1-0 de gorjeni, aflaþi
pe locul 3 din Seria 7, Liga 3. Tot
în Seria 7, Viitorul ªimian ocupã
locul 5.
   Mehedinþenii au disputat un
singur amical în aceastã iarnã, cu
CS Universitatea Craiova II ,
câºtigat cu scorul de 2-1, pe
Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, prin golurile izbutite
de Mãdãlin Mãtãsãreanu (77) ºi
Raul Iorgulescu (90 - pen),
respectiv Athanas Tricã (22).
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Mã fraþilor, veni nea Simion
la Severin, nea George di la
AUR, veni pi la noi pe aicea,

sã sã învioreze politichia localã.  Da

nu fu ceva sã o dea pe spate pe
Veta. Lume cam puþinã,  da mai
multã decât au vãzut unii pricepuþi
în ale manipularii. Ieste posibil ca
numãrul participanþilor la
eveniment sã fi fost mai micuþ,
dacã nu veneau ºi cei plãtiþi. Cum
de cine? De cei interesaþi sã facã
atmosferã. Vã mai amintiti de
manifestãrile,  când niºte olteni
aruncau cu lãturi în funcþie de
interesu’ unui ºi altuia.

Televiziunea localã din Drobeta
Turnu Severin a intervievat mai
multe persoane care au primit câte

 nea Mãrin

Sucã, pistele fantomã di la Severin ºi mãgaru’ lu nea Drãghiea
100 de lei ca sã stea la
adunarea AUR. Acuma,
lãsând gluma la o parte
organele abilitate,

avându-i pe mitingiºtii
plãtiþi,  dupã cum au
declarat, ca sã
participe, ar putea
ajunge la plãtitor sau
plãtitori. Nu o vor face,
motivând cã toþi au
fãcut la fel,  folosindu-
se de niºte amãrâþi
sau mai ºtii!!? Chiar,

cât de inconºtient poþi sã
fi sã te autodenunti cã ai
primit bani pentru un eveniment
politic ºi sã te mândreºti cu fapta
ta pe sticla TV-ului?!?

Apropo, îmi zisã nerodu de Sucã,
cã-l luasãrã ºi pe el la înghesuialã,
da vroiau sã-i dea numai 50 de lei,
da el zisã cã sã dea la oamenii
strãzii, cã n-are nevoie. Bãiat bun,
Sucã ãsta, ca de obicei.

Da sã vezi cã nea Simion vru sã
ia masa la Severin cu nea Virgil,
liderul PNL Mehedinþi ºi ministru
al Energiei, acasã la iel, da aflã cã
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Cu imaginile acelei epoci fantastice, tumultuoase, tragice ºi greu
definibile, am fost sã vãd ce zice George Simion la Severin, la întâlnirea cu
poporul. Se tot vorbea, aiurea, de legionarism. Chiar cã aiurea, nu am vãzut
nicio legãturã, nici cea mai finã. În locul calului alb era autocarul. În locul
preoþilor, televiziuni. Am nimerit taman când George Simion deplângea
soarta ºoferilor de autocamioane, cã o duc greu, cã nu pot face un duº...
Mi-am dat seama cã dacã ar fi avut o altã amplitudine retoricã, o altã
scenografie, o altã cutezanþã în discuþiile cu oamenii, dar ºi o puritate a
credinþei cã þara aceasta meritã un destin mai bun, Simion sau altul ca el ar
fi putut avea de partea sa milioane de oameni. Milioane de oameni umiliþi
de sãrãcie, de corupþie, de politicianism veros, de parvenitism, de birocraþie
ºi de îngâmfarea noilor îmbogãþiþi. Milioane de oameni care ar fi putut
dãrâma din temelii vechea ordine, doar sã fie conduºi spre ceva, sã aibã un
lider care sã-i ducã dincolo de marasmul zilei de azi.

Nu e cazul acum, din pãcate. Nu.

Liderul care nu e

iera plecat din þarã. De
aia ºi renunþã sã-l
viziteze acasã, mai
ales cã apropiaþii nu
prea ºtiau unde. Doar
nu la partid!?

Mã nepoate, da sã
apucã nea Drãghiea,
fostu’ prefect, sã
admire mãgarii de
Mehedinþi. Acuma nu
ºtim ce aluzie vru nea
fostu’ sã facã, da sigur
ceva a gândit ‘mnealui,
cu privirea aia ce
scruteazã zarea mai
ceva ca valurile
Dunãrii. Unde mai pui
cã observã ºi cã sunt
frumoase florile alb-roºu de pe
masa preºedintelui de Consiliu
Judeþean. Ciã, citãm - În curând,
galbejitul de Covid, va dispãrea aºa
cum a venit, la începutul anului
2020. Numai Dumnezeu iartã.

– am încheiat citatu lu nea
Drãghiea. Sã anunþã o primãvarã
interesantã pi la noi pi la Mehedinþi,
dacã s-ar putea sã vinã ºi neºte veºti

bune poate ar fi ºi mai bine.
Da, asta cu promovarea

mãgarului de Mehedinþi ieste nimic
faþã de amenajarea, în Drobeta
Turnu Severin, a unor piste pentru
biciclete care se terminã... în zid.
Dacã alþii au putut, noi de ce nu!

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