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Nicio vorbã de la Klaus

Eugen Tomac a fost ales preºedinte.
Din noua echipã face parte ºi Ramona

Cupã, în calitate de vicepreºedinte.

citiþi în pag. 6 ºi 9

Când aþi trecut ultima datã pe la o pompã de benzinã, domnule Preºedinte Johannis, în calitate de client? A, nu aveþi
permis de conducere ºi nu vã intereseazã pompele de benzinã? Pãi, nu de pompe de benzinã vã întrebam eu, stricto
senso, ci de preþul carburanþilor care þâºnesc pe acolo în rezervoarele autoturismelor ºi camioanelor, ºi utilitarelor românilor
pe care-i conduceþi, vroiam eu sã ºtiu dacã aveþi habar!

citiþi în pag. 5

Putin, putinismul
ºi ce naiba
facem noi?

„România nu e a
ta, domnule

Preºedinte, nu e a
voastrã, domnilor

guvernanþi ºi
parlamentari, ci a

urmaºilor,
urmaºilor Neamului

Românesc!”

În interesul
cetãþeanului

Odatã cu sosirea primãverii
vã oferim cu drag un mãrþiºor care sã

vã gãseascã sãnãtoºi ºi plini de
speranþã! Sã depãºim cu bine aceste

vremuri tulburi ºi viaþa sã vã ofere
numai ceea ce vã doriþi!

Dragii noºtri cititori,

pag. 10

Trebuie judecaþi
ºi condamnaþi
„cu celeritate”

pag. 15

 Redacþia

Un severinean,
primul român
legitimat în
Dominicanã
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Exportul constituie unul dintre cei mai importanþi factori pentru
creºterea economicã. Pornind de la aceastã premisã, Guvernul
României a aprobat miercuri, 23 februarie a.c., Ordonanþa de Urgenþã
privind modificarea Anexei la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
120/2002 privind aprobarea Sistemului de susþinere ºi promovare a
exportului cu finanþare de la bugetul de stat, iniþiatã de Ministerul
Antreprenoriatului ºi Turismului.
   “Producãtorii români au nevoie de un cadru favorabil pentru a
valorifica posibilitãþile de dezvoltare, în special pe pieþele strãine! Din
acest motiv, este oportunã continuarea Programului de Promovare a
Exportului, dar mai ales modernizarea acestuia, pentru a putea asigura
accesarea ajutorului nerambursabil în condiþii de transparenþã ºi
debirocratizare, care se rezumã de fapt la digitalizare. Astfel, în cadrul
programului va fi pusã la dispoziþia mediului de afaceri o platformã
online, dedicatã, asupra cãreia s-a convenit în dialogul public-privat.
O altã noutate este cã au fost eliminaþi intermediarii, care, în fond,
consumau aproximativ 15% din sumele alocate. Am speranþa cã toate
aceste demersuri vor contribui semnificativ la relansarea economicã,
ajutând la maximizarea rezultatelor la export”, a declarat Constantin-
Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului ºi turismului.
   Programul de Promovare a Exportului finanþeazã parþial, din fonduri
de la bugetul de stat, participarea operatorilor economici români la
târgurile ºi expoziþiile internaþionale, cu stand sub pavilion naþional,
precum ºi participãrile individuale, cu stand de prezentare a produselor
sau serviciilor, inclusiv la misiunile economice desfãºurate în strãinãtate
ori la manifestãrile organizate în format virtual, pentru care sunt
solicitate taxe. Totodatã, pot fi decontante ºi alte tipuri de cheltuieli,
cum ar fi, spre exemplu, invitarea potenþialilor importatori strãini la
târgurile internaþionale organizate în România, realizarea unor acþiuni
de publicitate ºi reclamã cu caracter general, realizarea de studii de
piaþã ºi pe produse ori alte certificãri specifice. În egalã mãsurã,
programul se adreseazã ºi agenþiilor de turism, care vor beneficia de
sprijin financiar pentru dezvoltarea exportului de servicii turistice.
   Totodatã, va fi realizat „Portalului de Comerþ Exterior”, administrat
de Departamentul de Comerþ Exterior, pentru promovarea ofertelor
de export ale firmelor româneºti ºi informarea operatorilor economici
privind cererile de ofertã primite de Birourile de Promovare a
Comerþului Exterior din cadrul ambasadelor ºi consulatelor României.
   Dupã intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 45
de zile vor fi aprobate prin ordin al ministrului antreprenoriatului ºi
turismului mecanismele de acordare a sprijinului financiar de la bugetul
de stat. Acestea vor cuprinde cel puþin: condiþiile de eligibilitate ale
operatorilor economici, criteriile de evaluare ºi punctajele aferente,
criteriile de selectare a târgurilor incluse în listele anuale, modalitatea
de accesare, alocaþia financiarã nerambursabilã, indicatorii de
monitorizare a eficienþei programelor finanþate din bugetul de stat ºi
normele de implementare a schemelor de ajutor de minimis.
   Acþiunilor din Programul de Promovare a Exportului care au trecut
de etapa de selecþie a operatorilor economici participanþi sau pentru
care procedura de achiziþie publicã a societãþii organizatoare este în
curs de desfãºurare la data intrãrii în vigoare a ordinului ministrului
antreprenoriatului ºi turismului, li se aplicã normele în vigoare la
data finalizãrii etapei de selecþie a operatorilor economici participanþi.

Multã vreme, la noi, Putin a fost
admirat. Au existat zone semnificative
din straturile demografice ce au vãzut
în noul þar un tip stabil ºi ferm de
autoritate care ne-ar prinde bine ºi
nouã, în plãpânda noastrã democraþie
confiscatã lejer de o oligarhie
politico-financiarã.

Putin a pozat în subconºtientul
nostru colectiv în tãtuc ºi salvator,
în modelul ideal de lider. Venim din
comunism ºi o undã de nostalgie
dupã partidul-stat, dupã statul-
mamã ºi tatã a rãmas.

Am vãzut un documentar foarte
bine rea l i zat  despre v ia þa ºi
ascensiunea lui Putin ºi am fost
uimit de sagacitatea fostului ofiþer
KGB. Nu a avut o viaþã uºoarã.
Cãderea zidului Berlinului l-a prins
într-o Germanie rãzvrãtitã ºi l-a
propulsat direct în ºomaj. Fostul
primar al Moscovei ºi mai ales Boris
Elþân sunt cei care l-au scos din
anonimat ºi au fãcut din el ceeace
este. ªi rãzboiul, intervenþia brutalã
din Cecenia, atunci când era prim
ministru ºi a trecut peste Elþân
comandând direct armatei.

L-am vãzut ieri sau alaltãieri la tv,
în  chest iunea bel igerantã cu
Ucraina. Avea o faþã de dictator
obosit de putere, ºi pentru care
lumea e undeva la degetul lui mic.
Tremurau toþi de o fricã realã, de
parcã se aflau în Rusia anilor ‘50, a
epurãrilor. Putin azi e hiperstalin ºi
Levrenti Beria la un loc, un monolit
sinistru gata sã dea foc Europei
pentru cã aºa vrea muºchii
orgoliului sãu bolºevic. Pânã ºi
Lenin, un tabu, îi pute lui Putin.

Fapt e cã ne aflãm azi la un pas de
rãzboi. ªefa diplomaþiei britanice Liz

Putin, putinismul ºi ce naiba facem noi?
COMUNICAT DE PRESÃ

Truss a declarat vineri cã este “extrem
de probabil” ca preºedintele rus
Vladimir Putin sã invadeze Ucraina ºi
sã ocupe capitala Kiev, dupã
recunoaºterea de cãtre Moscova a
independenþei unor teritorii separatiste
proruse. O demenþã greu de închipuit
acum un an doi, deºi conflictul
ucraineano-rus dureazã de opt ani.

Frunzãresc o carte, o analizã foarte
percutantã a fenomenului putinist, o
lecturã absolut necesarã dacã vrem sã
înþelegem Rusia de azi ºi atitudinea
lui Putin. Françoise Thom, în “Putin
ºi putinismul” vrea sã definim
putinismul. Ce este acesta?  Un
autoritarism camuflat sub aparenþe
democratice? Sau avem de-a face cu
o formã deghizatã de autocraþie care
se înscrie în continuitatea istoriei
ruse? Ne aflãm mai degrabã în faþa
unei oligarhii mafiote care nu vrea
decât sã se îmbogãþeascã? „Trei
obstacole fundamentale stau în calea
înþelegerii fenomenului putinist.
Primul þine de perceperea greºitã a
postcomunismului rus în termeni de
«tranziþie»; ne concentrãm asupra
presupusului punct terminus
(democraþia liberalã), fãrã sã ne
întrebãm dacã substratul social
permite o astfel de evoluþie. A doua
eroare de perspectivã e sã credem cã
fenomenul putinist coincide
cronologic cu venirea la putere a lui
Putin în 1999-2000 ºi cã sistemul
putinist reprezintã antiteza regimului
lui Boris Elþin, când de fapt bazele
acestui sistem sunt puse încã din
1992 1993, iar rãdãcinile lui sunt cu
mult mai vechi. A treia greºealã este
sã ne imaginãm cã acest regim e
specific rusesc, în timp ce el s-a
nãscut prin conectarea societãþii
postcomuniste arhaice la tendinþe cât
se poate de recente ºi foarte puþin
înþelese, care acþioneazã în societãþile
noastre occidentale postmoderne.
Tocmai aceastã originalitate a
fenomenului putinist îl face greu de
definit.” (Françoise Thom).

Vremuri  tulburi  care ar f i
interesante dacã nu ar fi atât de
ameninþãtoare. Ce facem noi în
situaþia aceasta? Dumnezeu ºtie.
Ultimul lucru care ne mai lipsea
era un rãzboi foarte aproape.

 Biroul de presã
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Prima ºedinþã a Colegiului
Prefectural Mehedinþi condusã de
domnul Constantin Alin ISUF a avut
pe ordinea de zi trei teme de interes
pentru mehedinþeni.

Prima a avut ca subiect formele
de platã pentru fermieri prin
programele de subvenþionare
derulate de APIA Mehedinþi. Aºa
cum a precizat doamna Mihaela
Gherasimescu, directorul instituþiei,
începând cu 1 martie se demareazã
campania de primire a cererilor

În interesul cetãþeanului
unice de platã pentru fermieri.

A doua temã de interes expusã
de directorul Administraþiei
Financiare Mehedinþi, Durac
Cosmin, a prezentat platformele
electronice digitale ce vin în
sprijinul instituþiilor publice dar ºi
cetãþeanului, prin obþinerea unor
documente electronice accesând
direct baza de date din cadrul ANAF.
În acest fel sunt eliminate drumuri,
documente olografe ºi timpul pierdut
de cetãþean pe la instituþii pentru

depunerea unor cereri ºi obþinerea
unor documente justificative.

Ultimul subiect analizat în
colegiu a fost prezentat de cãtre
doamna Mãdãlina Bratu, directorul
O.C.P.I. Mehedinþi, temã referitoare
la stadiul derulãrii programului de

încadastrare a localitãþilor, program
guvernamental prin care
încadastrarea terenurilor ºi
localitãþilor este realizatã din
fonduri publice, lucrãrile fiind
gratuite pentru cetãþeni.

În perioada de referinþã,
jandarmii au fost angrenaþi în 438
misiuni de menþinere a ordinii
publice, colaborare/cooperare cu
alte instituþii,  acþionând pentru
prevenirea ºi combaterea faptelor
antisociale de naturã penalã sau
contravenþionalã, dar ºi pentru
verificarea respectãrii mãsurilor
preventive dispuse de autoritãþi în
actualul context epidemiologic.
   Jandarmii mehedinþeni au pus în
aplicare conform dispoziþiilor legale,
17 mandate de aducere emise pe
numele unor persoane.  Pentru
creºterea gradului de siguranþã  în
instituþiile ºcolare ºi prevenirea
delincvenþei juvenile,  efectivele
unitãþii au participat la 7 acþiuni
informativ-preventive în cadrul
programelor “ªcoalã în siguranþã”
ºi “Jandarmii alãturi de elevi”.
   Pe timpul misiunilor desfãºurate,
a fost constatatã în mod

Peste 400 de misiuni executate de jandarmii
mehedinþeni în perioada 14.02. - 22.02.2022

Biblioteca Judeþeanã “I. G.
Bibicescu” Mehedinþi, vine în
sprijinul elevilor cu un proiect nou
ce se adreseazã copiilor din clasele
V-VIII, ce doresc aprofundarea
cunoºtinþelor la disciplina
matematicã ºi eventual pregãtirea
pentru Examenul de Capacitate.
   Proiectul nostru nu îºi propune
sã înlocuiascã lecþiile de la clasã,
ci sã vinã în ajutorul ºcolii pentru
succesul ulterior al elevilor.
   Astfel, am considerat cã este
necesar sã dezvoltãm potenþialul
creator al elevilor, sã le stimulãm
aptitudinile, nu numai prin activitãþile
de la clasã, ci printr-un proiect care
sã le permitã sã abordeze sarcini de
lucru incitante, neconvenþionale, care
sã facã apel la imaginaþie ºi la

independent o faptã
de naturã penalã
privind deþinerea de
substanþe interzise,
iar în cadrul
dispozitivului de
menþinere a ordinii
publice, s-au consta-
tat 8 fapte penale,
fiind identificaþi 7
autori, care au fost
predaþi organelor
abilitate pentru
c o n t i n u a r e a
c e r c e t ã r i l o r .
Totodatã, în urma
d e s f ã º u r ã r i i

misiunilor specifice au fost aplicate
16 sancþiuni contravenþionale (10
amenzi ºi 6 avertismente),
majoritatea dintre acestea fiind
aplicate  pentru nerespectarea
prevederilor Legii 61/1991
republicatã, privind tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice ºi Legii 55/
2020,  privind starea de alertã.
Valoarea sancþiunilor contra-
venþionale se ridicã la suma de
14.200 lei.
    Pe linia misiunilor de pazã ºi
protecþie instituþionalã, în perioada
14.02-22.02.2022 a fost asiguratã
paza la 28 de obiective aflate în
responsabilitate ºi executate 2
misiuni de pazã a transporturilor de
bunuri ºi valori/produse cu
caracter special.
INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul

Proiect nou la Biblioteca Judeþeanã
“I. G. Bibicescu” Mehedinþi

 Biroul de presã

 Biroul de comunicare

posibilitãþile lor creative, sã le
stimuleze curiozitatea, spiritul critic
ºi de observaþie ºi, foarte important,
sã-i încurajeze sã-ºi depãºeascã
timiditatea, teama de a nu greºi.
   Am ales sã desfãºurãm acest
proiect deoarece copiii sunt dornici
sã înveþe lucruri ºi tehnici noi din
paleta variatã a educaþiei.
Organizarea unor activitãþi comune
va dezvolta spiritul critic ºi autocritic
al elevilor precum ºi capacitãþile de
relaþionare la nivelul grupurilor.
   Toate sesiunile acestui proiect
sunt total gratuite, ca de altfel toate
serviciile bibliotecii.
   Programul se stabileºte în funcþie
de disponibilitatea elevilor.
   Vã aºteptãm la bibliotecã!
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În duminica a XXXIV - a dupã
Rusalii, a doua duminicã din
perioada Triodului, numitã ºi
“Duminica Întoarcerii Fiului
Risipitor”, Catedrala Episcopalã
din Drobeta Turnu Severin a primit
binecuvântarea arhiereascã prin
vizita pastoralã a Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim Episcopul
Severinului ºi Strehaiei care a
sãvârºit Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie înconjurat de un sobor de
preoþi ºi diaconi.

Rãspunsurile liturgice au fost
date de grupurile psaltice „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe” ºi
„Sfântul Nicodim de la Tismana”
ale Catedralei Episcopale.

În cadrul slujbei euharistice
dupã momentul heruvicului,
ierarhul mehedinþean a hirotonit
întru preot pe diaconul Norocea
Petru Alin pe seama parohiei
Banoviþa cu hramul „Sfântul
Mucenic Gheorghe” din
Protopopiatul Drobeta.

Dupã Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a rostit cuvânt de
învãþãturã în care a explicat
credincioºilor prezenþi pericopa
evanghelicã consemnatã de
Sfântul Apostolul ºi Evanghelist
Luca - a Întoarcerii Fiului Risipitor
(cap. 15, vers. 11-32). În prima
parte a cuvântului Preasfinþia Sa, a
fãcut o introducere amintind despre
cartea Triodului, denumirea,

Duminica întoarcerii a XXXIV-a dupã Rusalii la
Catedrala Episcopalã din Drobeta Turnu Severin

cuprinsul ºi importanþa acestei
cãrþi în cultul bisericii ortodoxe
„denumirea provine de la numãrul
odelor (cântãrilor) din canoanele
utreniei acestei perioade”, dar ºi
despre „Duminica Vameºului ºi a
Fariseului” - duminicã, în care noi
am învãþat sã fugim de sãmânþa
mândriei, rugându-ne sã ajungem
la smerenie.

În partea a doua a cuvântului,
ierarhul mehedinþean a subliniat
importanþa poziþionãrii noastre ca
fii ai lui Dumnezeu faþã de El ca ºi
Tatã al nostru: „Ce se urmãreºte
prin pericopa Evangheliei? De ce
nu a zis Mântuitorul << o mamã
avea doi fii>> ? Tatãl, iubiþi
credincioºi, simbolizeazã pe
Dumnezeu, care iubeºte deopotrivã
ºi pe copilul care l-a supãrat
(cerându-ºi partea sa de avere), ºi
îl iubeºte ºi pe copilul pe care Îl
are lângã El ºi care îl ascultã din
diferite motive (îl ascultã ca sã
rãmânã cu averea, îl ascultã de fricã
sã nu-l dezmoºteneascã, îl ascultã
din iubire). Noi suntem fii dacã
ascultãm poruncile lui Dumnezeu,
de multe ori o facem de fricã cã
pierdem mântuirea sau de frica
pedepselor iadului. Tatãl este
Dumnezeul nostru ºi se cuvine sã
nu împlinim poruncile cu fricã, ci
cu dragoste, cu dragoste de fii.
Sfinþii Pãrinþi ne aratã cã dacã avem
fricã de Dumnezeu ºi ne rugãm, ne
va ajuta sã ajungem la dragostea

duhovniceascã, de la frica de rob
la dragostea de fiu. Mântuitorul
exprimându-se lumii orientale de
atunci se face înþeles ºi nouã celor
care am fost binecuvântaþi sã trãim
dupã aproape douã mii de ani”.

În încheierea cuvântului,
Preasfinþia Sa, a menþionat
credincioºilor prezenþi cã nu
pãcatul neascultãrii a fost mai mare
la fiul risipitor, ci trãirea vieþii în
desfrânare: „cel mai grav pãcat nu
a fost neascultarea faþã de tatã, ci
cã el a vrut sã lase viaþa liniºtitã ºi
sã trãiascã în petreceri ºi
desfrânãri. De unde ºtim cã este
vorba de desfrânare? Din paricopa
apostolicã ce s-a citit înainte de
Sfânta Evanghelie, dacã am fost
atenþi, scoate în evidenþã gravitatea
pãcatului desfrânãrii. Sfântul
Apostol Pavel ne învaþã cã toate ne
sunt îngãduite dar nu toate ne

folosesc, nu trebuie sã ne lipim
inima de ele: „toate îmi sunt
îngãduite, dar nu toate îmi sunt de
folos” ( I Cor. Cap. 6, vers. 12), mai
departe Sfântul Apostol ne învaþã
cã trupul este fãcut pentru a fi
mãdulare ale lui Hristos, nu pentru
desfrânare: „au nu ºtiþi cã trupurile
voastre sunt mãdularele lui
Hristos? Luând deci mãdularele lui
Hristos le voi face mãdularele unei
desfrânate? Nicidecum! Sau nu ºtiþi
cã cel ce se alipeºte de desfrânatã
este un singur trup cu ea? Cãci vor
fi - zice Scriptura - cei doi un
singur trup” (I Cor. Cap. 6, vers.
15-16). Cu smerenie, cu pocãinþã
din inimã, sã avem nãdejde de
mântuire ºi cu nãdejde în
Dumnezeu sã parcurgem perioada
postului ce se apropie. Dumnezeu
sã vã binecuvinteze! Amin!”

Diac. Nicolae Sorin Marin

 Poliþiºtii  din cadrul
Serviciul Rutier în colaborare cu
Biroul Siguranþã ªcolarã au
desfãºurat o activitate preventiv-
educativã în incinta unei unitãþi

ºcolare, cu privire la creºterea
gradului de siguranþã a elevilor,
prin informarea acestora în ceea
ce priveºte potenþialele pericole ºi
furnizarea de soluþii, prin metode

educative specifice vârstei lor, de
conºtientizare a acestora, actuali
sau viitori posesori ai permisului
de conducere, pericolul la care se
expun prin nerespectarea
normelor legale referitoare la
circulaþia pe drumurile deschise
circulaþiei publice.
   La aceastã activitate a participat
ºi personal din cadrul Centrului de
Prevenire, Evaluare ºi Consiliere
Antidrog Mehedinþi, în vederea
oferirii de informaþii referitoare la
efectele consumului de alcool/
droguri la volan, din perspectivã
psihologicã ºi fiziologicã cât ºi
pentru conºtientizarea elevilor  Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

Activitãþi pentru reducerea riscului rutier ºi popularizarea regulilor de circulaþie în rândul elevilor
prezenþi la aceastã activitate, la
modul în care consumul acestor
substanþe modificã procesele
psihice, autocontrolul ºi reacþiile
motrice, aceºtia experimentând cu
ajutorul unor ocherari speciali
efectele negative resimþite în urma
consumului de alcool sau
substanþe psihoactive. Scopul
activitãþii l-a reprezentat reducerea
numãrului de accidente de
circulaþie soldate cu victime
omeneºti în care sunt implicaþi
tinerii ºi responsabilizarea acestor
participanþi la traficul rutier privind
respectarea normelor rutiere.
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„Acest Congres nu e împotriva
cuiva, e ºansa partidului de a merge
mai departe ca o echipã unitã pentru
o þarã reîntregitã”, a declarat Eugen
Tomac în faþa colegilor sãi care l-
au sprijinit cu o largã majoritate la
Congresul Extraordinar al PMP din
19 februarie 2022. Eugen Tomac a
candidat la ºefia partidului cu
moþiunea „PMP - un nou început
pentru Românie creºtin-
democratã”. Din cei 456 de delegaþi
prezenþi, 421 au votat pentru Eugen
Tomac, 18 voturi au fost împotriva
ºi 17 persoane s-au abþinut.

Congresul extraordinar al PMP a
fost convocat de europarlamentarul
Eugen Tomac ºi susþinãtorii sãi dupã
ce liderul Cristian Diaconescu ºi-a
pierdut constant încrederea în
interiorul partidului. Deºi a încercat
sã blocheze organizarea congresului,
printr-o acþiune în instanþã, Tribunalul
Bucureºti i-a respins cererea de
ordonanþã preºedinþialã.

ªi Organizaþia Judeþeanã PMP
Mehedinþi, condusã de Ramona Cupã,
a votat în unanimitate moþiunea lui
Eugen Tomac, iar Ramona Cupã a
devenit vicepreºedinte al PMP pentru
Regiunea Sud-Vest Oltenia, cu atribuþii
de coordonare pentru judeþele
Mehedinþi, Dolj, Gorj, Olt ºi Vâlcea.

„Lucrãrile Congresului
Extraordinar al PMP de astãzi au fost
un succes ºi sunt onoratã sã fac parte
din noua echipã de conducere a
partidului. Le mulþumesc tuturor

Partidul Miºcarea Popularã ºi-a ales noua conducere.

Eugen Tomac a fost ales preºedinte. Din noua echipã face parte ºi
Ramona Cupã, în calitate de vicepreºedinte.

Partidul Miºcarea Popularã ºi-a ales noua conducere. Eugen
Tomac a fost ales preºedinte, iar moþiunea echipei sale a primit

421 de voturi ºi sprijinul a 38 de filiale judeþene. Din noua echipã
face parte ºi Ramona Cupã, în calitate de vicepreºedinte.

colegilor mei care au votat
moþiunea lui Eugen Tomac ºi
care mi-au acordat încrederea
de a deveni vicepreºedinte
pentru Regiunea Sud-Vest
Oltenia. Este o
responsabilitate uriaºã ºi o
misiune de credinþã, aceea de
a duce PMP acolo unde îi
este locul, în prim-planul
scenei politice româneºti”, a
declarat Ramona Cupã.

„Vã mãrturisesc cã nu mã aºteptam
sã fiu pus din nou în aceastã posturã,
dar vreau sã mã adresez cu acest prilej
tuturor membrilor PMP. În politicã
am învãþat un lucru esenþial pe care
ni l-a spus cu multã îndemânare cel
care a dat suflul acestui partid, cã
uneori eºti pus în situaþia de a face
ceea ce trebuie, nu ceea ce îþi place.
Nu ne aflãm în cel mai fericit moment
al existenþei noastre politice, însã,
vreau sã nu uitãm un lucru esenþial,
într-o organizaþie politicã întotdeauna
au dreptate cei care prin mijloace
democratice decid care este calea de
urmat. Noi, cei care am pus bazele
acestui partid, cei care am luptat în
campanii grele, pentru ca partidul sã
îºi pãstreze rolul ºi rostul pe scena
publicã româneascã am luat decizii.
Mã onoreazã din nou încrederea pe
care mi-o acordaþi ºi asta nu
înseamnã cã nu înþeleg perfect
contextul ºi responsabilitatea cu care
mã încãrcaþi într-un moment atât de
dificil”, a declarat Eugen Tomac.

La rândul sãu, prim-
vicepreºedintele PMP Marius Paºcan
a afirmat cã atunci când nu ai direcþie,
obiective, nu ai nimic concret, ca
partid: „Ce perspectivã mãreaþã,
glorioasã pentru acest partid, în
viziunea unora care l-au condus din
greºealã. Când nu ai direcþie,
obiective, nu ai nimic concret, nu ai
decât sã te duci cu capul în zid. Nu ai
nicio perspectivã, eºti ca o corabie în
voia valurilor cu cârma stricatã. Vã
daþi seama cu ce aberaþie defileazã
acum în spaþiul public, cã un alt
preºedinte de partid, care îºi trateazã
subalternii parlamentari de maniera
vacilor furajate luând 14 de aici îi
plasãm în alt grajd ºi vor reprezenta
de mâine PMP ca sã ce?”.

La Congresul Extraordinar au
fost prezenþi 491 de delegaþi ºi
membri ai Colegiului Naþional.
Organizatorii au anunþat cã acest
congres este statutar.

EUGEN TOMAC:
Le mulþumesc tuturor colegilor

pentru încrederea acordatã din nou

“Înþeleg perfect responsabilitatea
uriaºã pe care o am în urma votului de
astãzi. Am acceptat sã-mi asum din
nou o misiune atât de dificilã, pentru
cã îmi pasã de ceea ce am construit
împreunã, îmi pasã de fiecare membru
al partidului nostru care a investit
muncã, încredere ºi speranþã.

România are nevoie de un partid
curat, liber ºi curajos, care sã
promoveze valorile creºtin-democrate.
Un partid care sã onoreze înaintaºii ce
au fãurit România, sã nu uite jertfa
ostaºilor noºtri, sã le pãstreze vie
amintirea tuturor celor care au murit în
chinuri, la ordinul regimurilor totalitare.

Avem nevoie de o þarã în care
cetãþenii sã nu mai fie minþiþi, iar
instituþiile sã-ºi schimbe fundamental
modul ineficient de funcþionare.

Avem nevoie de o þarã în care
totul sã funcþioneze conform
regulilor. Un stat este funcþional
ºi eficient atunci când legea este
respectatã ºi aplicatã, în mod egal,
pentru toþi cetãþenii”.

 Romeo Crîºmaru

Potrivit celei mai recente
ierarhizãri realizate de Webometrics
(ianuarie 2022), UVT se plaseazã
pe locul 5 dintr-un total de 98 de
instituþii de învãþãmânt superior
ierarhizate din România, ocupând
în acelaºi timp poziþia 526 la nivel
european, respectiv poziþia 1334 la
nivel mondial.
   Ranking-ul Webometrics are la
bazã date de tip „open sources”

Universitatea de Vest din Timiºoara este nominalizatã în clasamentul
internaþional Webometrics, ediþia ianuarie 2022

de încredere ºi se bazeazã pe
urmãtorii 3 indicatori:
- Vizibilitate (50%) - include numãrul
de reþele externe care sunt conectate
cãtre paginile web ale instituþiei.
- Transparenþã (10%) - include
numãrul de citãri ale autorilor de top
utilizând informaþiile din profilurile
instituþionale Google Scholar Citations
- Excelenþã (40%) - informaþiile
sunt colectate din Scopus

(Scimago) ºi reprezintã cele mai
citate lucrãri (primele 10%) din
domeniile de referinþã pentru
ultimii 5 ani anteriori evaluãrii.
   Rectorul UVT, Prof. Univ. Dr.
Marilen Gabriel Pirtea: „Evoluþia
universitãþilor în plan internaþional,
în ultimii ani, a însemnat
interconectarea în timp real a
reþelelor de date ºi a centrelor de
cercetare academicã. UVT s-a

înscris în aceastã tendinþã, atât ca
universitate româneascã ce se aflã
în prima linie a internaþionalizãrii,
dar ºi ca membrã a reþelei
europene UNITA, în cadrul cãreia
legãturile academice paneuropene
realizate prin vizibilitatea bazelor de
date web se constituie într-un factor
major al dezvoltãrii, în beneficiul
studenþilor ºi cercetãtorilor.

 continuare în pag. 7
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (XXVI)
Când aþi trecut ultima datã pe

la o pompã de benzinã, domnule
Preºedinte Johannis, în calitate de
client? A, nu aveþi permis de
conducere ºi nu vã intereseazã
pompele de benzinã? Pãi, nu de
pompe de benzinã vã întrebam eu,
stricto senso, ci de preþul
carburanþilor care þâºnesc pe acolo
în rezervoarele autoturismelor ºi
camioanelor, ºi utilitarelor românilor
pe care-i conduceþi, vroiam eu sã ºtiu
dacã aveþi habar! Sunt grozav de
mari, ca-n Occident, am putea zice,
numai cã noi suntem în Estul Europei,
ºi nu avem creºterile alea economice
pe care le au vest-europenii, ºi nici
salariile lor, ºi ne usturã al dracului
de tare - scuzaþi,expresia, dar sã ºtiþi
cã usturimea aceea la buzunare
rãmâne! Ah, plus cã nu mai avem
controlul nici pe rezervele de þiþei din
subsolul României, nici pe rafinãriile
lui Ceauºescu, de altãdatã, nici pe
reþelele de distribuþie a
carburanþilor… Dar pe ce mama
naibii mai avem, noi, control, acum,
Domnule Preºedinte? Uite-aºa, se
întreabã poporul acesta, amãrât, pe
care-l conduceþi, iar acum, îl bãgarãþi
ºi-n rãzboiul care bate la uºa Europei,
cu rãzbatere la cele ale lumii întregi!
   Ce ne mânã pe noi în luptã,
domnule Preºedinte, vai de pãcatele
noastre? Avem bani de înarmare ºi
nu avem pentru Educaþie? Avem bani
pentru susþinerea unei confruntãri
armate ca ºi chibiþi, între Rusia ºi
NATO, cã n-om fi noi buricul
conflictelor mondiale, ºi nu avem
bani pentru mãririle acelea de salarii,
promise, hãt, de vreo doi ani, pentru
profesorime, cãreia, poftim culturã, i
se mai bãgã ceva de fãcut pe fiºa
postului de cãtre onor Ministerul
Educaþiei, acuºi, acuºica? Despre ce
este vorba, nu ºtiþi? Întrebaþi-o pe
doamna Carmen, consoarta, cã
Excelenþa-voastrã, pânã vã întoarceþi
la post, ehei, mai trece apã pe Cibin!
Sau nu vã mai întoarceþi la catedrã?
Mai bine ar fi! Ce sã vã mai tociþi nervii
la salariile astea, cu preþurile astea la
pompã - la carburanþii de la pompã,
cã sã nu creez iar vreo confuzie!
   Ce bine, în schimb, cã veþi scãpa
de stresul cu Covid-ul, cu testele
împãrþite lunea ºi joia, diriginþilor, care

le preiau cu traista de pe unde vin ºi
se depoziteazã, sã le împartã elevilor
lor, aceºtia sã-ºi facã testul salivar,
nazal, apoi, sã raporteze aceloraºi
diriginþi rezultatele, iar cabinetele
medicale, cu DSP-urile în frunte, sã
ia mãsurile de rigoare, mai bine, cã
ºi munca asta de sanitari pricepuþi a
profesorilor, tot moca o fac, cã, deh,
a zis domn Câmpeanu cã aºa e
frumos, la salarii mici ºi necrescute
de doi ani, cât mai multe noi activitãþi
extra-fiºa postului standard, e
recomandat, ºi cu capul plecat,
mucles, cum ar veni, cã e în interesul
major al educabilului!
   Bine, zic, în schimb, cã avem bani
de rãzboi, de înarmare, de mers pe
front, de cumpãrat avioane de atac
vechi la preþ nou, de încorporat
voluntari ºi nevoluntari sã aibã
România carne de tun proaspãtã, cã
de când n-a mai avut, ea, ehei, de pe
vremea “teatrelor de rãzboi” de pe te
miri unde ºi pe unde ºi-a înþãrcat
America tehnica de luptã ieºitã din uz!
   Domule Preºedinte, dincolo de
glumã, io zic sã vedeþi ce faceþi cu
doamna Carmen, dacã ºi-a luat lunea
asta ºi azi, joi, când apare ziarul ãsta,
testele pentru copiii de la clasa
dumneaei, ºi dacã nu e prea streastã,
calmaþi-o, spuneþi-i cã sindicatele ºi
federaþiile sindicale din Educaþie
negociazã, încã, la sânge, cu
guvernanþii creºterile alea de salarii,
sã stea liniºtitã, cã aºa e frumos, sã
nu iese la proteste în stradã, cã nici
profesorii ceilalþi nu se prea
îngrãmãdesc, ei au treabã la catedre,
sã predea, sã evalueze, sã pregãteascã
simulãrile, sã facã alte grafice ºi
planificãri privind educaþia psiho-
emoþionalã a elevilor, aºa cum zice
Ordonanþa de urgenþã 105/2021 –
ptiu, cã uitaserã guvernanþii de ea -
ºi s-o aplice, domnule Preºedinte,
dar tot aºa, gratuit, voluntir, cum ar
zice Jupân Dumitrache referindu-se
la misia lui de gardian de noapte al
mahalalei! De-aia, zic, calmaþi-o, dati-
i un antidepresiv, ceva, doamnei
Carmen, sã nu intre la vreo idee ºi sã
aibã vreo fandacsie, Doamne-fereºte!

Apropo, domnule Preºedinte, dacã
începe rãzboiul, unde încorporaþi:
la intendenþã sau la paza
magaziilor de schiuri? C. OVIDIU

La data de 22 februarie a.c.,
poliþiºtii din cadrul Biroului Siguranþã
ªcolarã, în baza Planului de acþiune
pentru creºterea gradului de siguranþã
a elevilor ºi cadrelor didactice din
judeþul Mehedinþi, au desfãºurat
activitãþi în incinta ºi zona adiacentã
a 43 de unitãþi de învãþãmânt.
Acþiunea la care au participat efective
de poliþie, jandarmi ºi poliþie localã,
s-a desfãºurat în zona de competenþã
teritorialã a tuturor subunitãþilor ºi
secþiilor rurale de poliþie în intervalul
orar 09:00 - 13:00.
   Activitãþile au avut ca ºi obiective
urmãtoarele:
a) identificarea elevilor care
frecventeazã unitãþile de alimentaþie
publicã ºi consumã alcool ºi
produse din tutun, precum ºi
identificarea elevilor care
absenteazã de la cursuri (s-au avut
în vedere, cu precãdere, unitãþile de
alimentaþie în incinta ºi în zona
adiacentã unitãþilor de învãþãmânt);
b) depistarea ºi tragerea la
rãspundere a persoanelor care
încalcã normele de protecþie sanitarã
ºi a celor de convieþuire socialã, a
ordinii ºi liniºtii publice în unitãþile
de învãþãmânt, spaþiile de cazare a
elevilor ºi zona adiacentã acestora;

Acþiuni de prevenire ºi combatere a delincvenþei
juvenile ºi a victimizãrii minorilor în unitãþile de învãþãmânt

c) verificarea existenþei sistemelor
electronice de alarmare ºi
supraveghere video, respectarea
cerinþelor minimale de securitate
mecano-fizicã, verificarea agenþilor
de securitate aflaþi în serviciu din
punct de vedere al stãrii psiho-
fizice, existenta Analizei de risc ºi a
Planului de pazã;
d) verificarea legalitãþii actelor de
comerþ de cãtre agenþii economici,
emiterea bonurilor fiscale, verificarea
valabilitãþii produselor alimentare ºi
a bãuturilor rãcoritoare, identificarea
ºi sancþionarea personalului angajat
al unitãþilor de alimentaþie publicã ce
comercializeazã bãuturi alcoolice ºi
produse din tutun minorilor în zona
adiacentã unitãþilor de învãþãmânt.
e) portul mãºtilor sanitare de protecþie
în locaþiile agenþilor economici care
presteazã activitãþi comerciale de
servire, asigurarea, în cazul preparãrii,
comercializãrii ºi consumului
produselor alimentare ºi bãuturilor
alcoolice ºi nealcoolice în spaþiile
special destinate dispuse în exteriorul
clãdirilor, în aer liber, a unei distanþe
de minimum 2 m pentru fiecare
persoanã prezentã, cu respectarea
mãsurilor de protecþie sanitarã.
 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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   Douã echipaje de pompieri din
cadrul Detaºamentului Drobeta Turnu
Severin au intervenit cu douã
autospeciale de lucru cu apã ºi
spumã pentru stingerea unui
incendiu izbucnit la o casã de locuit
din localitatea Dedoviþa Veche,
comuna ªimian.
   La sosirea pompierilor, incendiul se
manifesta generalizat la acoperiºul
locuinþei, dar ºi la douã încãperi ale
acesteia. Concomitent cu misiunea de
stingere a flãcãrilor, salvatorii au
acþionat pentru acordarea îngrijirilor
medicale unui tânãr, în vârstã de
circa 29 de ani, care a suferit arsuri
de gradul II ºi III la nivelul
membrelor superioare.

Exploatarea necorespunzãtoare a mijloacelor de încãlzire poate provoca victime!
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã

“Drobeta” al judeþului Mehedinþi au intervenit, în ultimele 24 de ore,
pentru stingerea a douã incendii, transportarea a douã persoane cu

probleme medicale, salvarea unui animal dintr-o fântânã ºi
acordarea asistenþei medicale unui numãr de 12 persoane care au

solicitat ajutorul, apelând numãrul unic de urgenþã 112.
De asemenea, pentru a preîntâmpina apariþia unor situaþii de

urgenþã la nivelul unitãþilor spitaliceºti din judeþul Mehedinþi, cadrele
ISU au desfãºurat activitãþi de verificare a secþiilor COVID.

De asemenea, un echipaj al
Serviciului de Ambulanþã Judeþean a
acordat primul-ajutor unei femei, în
vârstã de circa 67 ani, care a suferit
arsuri de gradul II ºi III, pe circa 50-
60% din suprafaþa corpului.
   Ulterior, cele douã victime conºtiente
ºi cooperante, au fost transportate la
spital de cãtre echipajele SMURD ºi SAJ.

Pompierii au stins incendiul, în
limitele gãsite, cauza probabilã de
izbucnire a acestuia fiind determinatã
de nerespectarea mãsurilor de
apãrare împotriva incendiilor la
aprinderea focului în sobã.

Pentru prevenirea producerii unor
tragedii, atragem atenþia cetãþenilor
cã este STRICT INTERZISÃ

aprinderea focului în sobe prin
stropire cu benzinã, petrol sau alte
lichide combustibile.
   Totodatã, le reamintim acestora cã
la exploatarea mijloacelor de
încãlzire trebuie respectate
urmãtoarele mãsuri:
- înainte de utilizare, sobele trebuie
verificate amãnunþit, reparate, curãþate
ºi date în exploatare în perfectã stare
de funcþionare;
- nu se admite utilizarea sobelor fãrã
uºiþe la focare ºi cenuºare, cu defecþiuni
sau neizolate corespunzãtor faþã de
elementele combustibile ale clãdirilor;
- în faþa uºiþei de alimentare a sobei,
pardoseala combustibilã se
protejeazã cu tablã metalicã având
dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
- se interzice depozitarea materialului

combustibil, a cãrþilor, hainelor,
lumânãrilor etc. deasupra sobelor;
- se interzice uscarea hainelor sau a
altor materiale combustibile pe sobe
ori în imediata apropiere a acestora;
- în timpul funcþionãrii sobelor care
utilizeazã combustibil solid, uºiþele
focarului ºi cenuºarului trebuie
menþinute închise ºi nezãvorâte;
- nu se admite folosirea lemnelor mai
lungi decât vatra sobei;
- cenuºa rezultatã se evacueazã
periodic într-un loc stabilit ºi
amenajat în acest scop, fãrã pericol
de incendiu ºi numai dupã ce se sting
complet resturile de jar;
- se interzice funcþionarea sobelor
supraîncãlzite.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE
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Universitatea de Vest din Timiºoara este
nominalizatã în clasamentul...

Aceastã abordare inovatoare este
confirmatã ºi prin plasarea Universitãþii de Vest din Timiºoara în
clasamentul internaþional „Webometrics 2022”, un nou rezultat
semnificativ al comunitãþii noastre academice.”
   Ranking-ul Webometrics este publicat de douã ori pe an - datele sunt
colectate în primele sãptãmâni din ianuarie ºi iulie, pentru a fi publice la
sfârºitul acestor luni - ºi acoperã mai mult de 31.000 instituþii de
învãþãmânt superior la nivel mondial. Ranking-ul are ca scop motivarea
instituþiilor ºi cercetãtorilor pentru a avea o prezenþã web care sã reflecte
cu precizie activitãþile lor.
   Constituit în 2004 de cãtre Cybermetrics Lab (Spanish National
Research Council, CSIC) din Spania, Webometrics este un sistem de
clasificare pentru universitãþile din întreaga lume, fiind bazat pe indicatori
care iau în calcul atât volumul conþinutului web (numãrul de pagini web
ºi fiºiere), cât ºi vizibilitatea ºi impactul acestor publicaþii web în funcþie
de numãrul de interlink-uri externe (citãri ale site-ului).

Pentru informaþii suplimentare consultaþi: https://webometrics.info/en/
Europe/Romania

Horea Bãcanu
Universitatea de Vest din Timiºoara

Departamentul de Comunicare, Imagine ºi Marketing Instituþional
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Dacã privim în jur, trâmbiþele
Turnului Babel de la Bruxelles emit
sunete false la frecvenþe înalte prin
propaganda despre „respectarea ºi
promovarea valorilor europene”,
despre „democraþie” (precum cea
ilustratã din cele douã imagini ataºate),
despre „statul de drept” (în genunchi),
despre„drepturi fundamentale” (cãlcate
în picioare), despre economia de piaþã
(în care se furã ca-n codrul Vlãsiei) ºi
alte basme de sedat „prostimea”.
Adevãrul nu mai poate fi ascuns.

Vã amintiþi: „Nimic nu se schimbã,
totul se transformã!”. Autorii care au
„fabricat” criminalii din cele douã
imagini (cei din spatele victimelor
îngenuncheate) sunt aceiaºi. Diferã
doar ambalajul (uniformele)
executanþilor... ºi data realizãrii
fotografiilor. În Canada se instaureazã
tirania terorii. Mâine, în România?

Basmul lansat din ce în ce mai mult
de contestatul senil de pe malul
Potomacului despre conflictul
Federaþia Rusã-Ucraina, întreþinut cu
actele trãdãtorilor de neam ºi de þarã
de pe malul Dâmboviþei se
materializeazã „Pas cu pas” prin
împânzirea teritoriului României cu
tabere militare ale S.U.A. ºi N.A.T.O.

„România nu e a ta, domnule Preºedinte, nu e a
voastrã, domnilor guvernanþi ºi parlamentari, ci a

urmaºilor, urmaºilor Neamului Românesc!”

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

- ºi nu doar teritoriul, ci ºi întreg
spaþiul aerian românesc, în apele
teritoriale româneºti ale Mãrii Negre.
În acest timp, militarii debilei Armate
Române sunt „expulzaþi” pe alte
meleaguri în misiuni care nu au nimic
în comun cu interesele naþionale. ªi
iarãºi îl parafrazez pe Caþavencu:
„Trãdare o fi, cã o vedem ºi noi…”.

Întreaga planetã urmãreºte cu sufletul
la gurã ºtirile ºi „fake news”-urile
despre un rãzboi din vecinãtatea
noastrã, un rãzboi care nu este al nostru,
al românilor. Zilele trecute tot românul
a avut prilejul sã vadã garniturile de tren
purtãtoare de blindate, drone ºi alte
piese din dotarea modernã a Zeului
Marte. Când am vãzut convoaiele care
au blocat circulaþia cãilor rutiere ale
României am fost uºor nedumerit,
întrebându-mã: transportul feroviar
este cel mai puþin costisitor ºi chiar mai
sigur decât cel stradal, atunci, de ce?
Rãspunsul l-am primit dupã ce fiecare
convoi nu se supunea adagio-ului latin
„Mille viae ducunt homines per saecula
Romam” (în traducere liberã - toate
drumurile duc la Roma), în cazul de
faþã „Roma” fiind Kogãlnicenu sau
Deveselu… Nici vorbã!

M-am luminat când fiecare convoi
rutier a avut destinaþie bine stabilitã,
„dotãrile” lui marte fiind amplasate pe
tot teritoriul Coloniei Corporatiste sub
Ocupaþie Militarã (C.C.O.M.S.),
România, deocamdatã cele ale „Stars
and Stripes”, faza urmãtoare fiind
pavoazatã cu însemnele „Le coq
gaulois”. ªi unii ºi ceilalþi, „invitaþi” (deci,
cu întreþinerea asiguratã gratuit de sclavii

mioritici, cã de, aºa se cade!).
Am spus-o ºi repet: nu e rãzboiul

nostru, iar actuala conducere a
C.C.O.M.S. ar trebui chematã în faþa
unui Tribunal Extraordinar Militar
pentru a da explicaþii poporului
român, de oare ce, „România nu e a
ta, domnule Preºedinte, nu e a voastrã,
domnilor guvernanþi, nu e a voastrã,
domnilor parlamentari, ci a urmaºilor,
urmaºilor Neamului Românesc!”.

Navigând în spaþiul virtual am citit
despre afirmaþia unui cretin
incompetent - parlamentar, nu fite cine
- care, ne-a informat cã deja
propunerea lui e realizatã, cerea ca
digurile ºi canalele hidrocentralelor
amenajate în vremuri ceauºiste sã fie
date spre administrare primãriilor.
Cretin total cu demenþã la purtãtor, cel
care emite aceastã “propunere”, trãieºte
pe altã planetã. În ceauºism, când a fost
realizat întregul sistem energetic al
României actuale aflat în crizã
energeticã era supravegheat zilnic de
cãtre echipe specializate (U.C.C.), care
notau fiecare modificare a construcþiilor
hidrotehnice ºi erau în mãsurã sã
previnã avariile. Primãriile nu au nici
un fel de structuri specializate pentru
astfel de activitate ºi, Domnne fereºte,
eventualele viituri pot provoca nu doar
distrugeri materiale ireparabile, ci
victime umane.

Un alt cretin, unul cu pulover
„consacrat” a declarat public cã s-a
sãturat de “þara asta de doi bani”. Nu
este altul decât fiul acelui Ernõ
Neuländer venit „pe tancurile
sovietice” în ’44, este cel care, pe post

de mare bulibaºã de guvern spunea
în 1990 cã „economia României este
o grãmadã de fiare vechi!” (astãzi, nici
mãcar fierul vechi nu a mai rãmas din
ea), deºi dupã spusele altui cretin
guvernamental, economia actualã ar
dudui... Marele intelectual puliverist
ºi-a fãcut bagajul; pleacã în Elveþia
unde va fi Preºedinte al Universitãþii
din Geneva”, fapt care mã pune în
dilemã, întrebându-mã dacã nu
cumva ºi Elveþia este o þarã „de doi
bani”, altfel e greu de explicat cum de-
i acordã o asemenea poziþie. Dar…,
sã nu uitãm, Davos este tot în Elveþia,
nu? Cine se-aseamãnã, se adunã!

Deºi tardivã ºi inutilã, întrebarea
mea retoricã, ar fi: i-a controlat
cineva averea ºi conturile obþinute
prin facilitarea vânzãrii grãmezii de
fier vechi? Nu de alta, dar hoþul
nedovedit e om cinstit!
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Klaus este preocupat de
securitatea la Marea Neagrã. Vrea sã
apere flancul NATO ºi nu are timp
sã ne spunã ºi nouã ceva de preþuri
ºi de nivelul de trai raportat la preþuri.
Sã îl sune cineva sã îi spunã care
sunt preocupãrile de bazã ale
românilor, cã poate cã omul este
prea adâncit în conducerea lumii ºi
nu se mai uitã la televizor mãcar, sã
vadã cum trãiesc românii. Nu l-a
vãzut nimeni în 8 ani de mandat sã
îºi ia cizmele de cauciuc ºi sã plece
la umblat prin satele þãrii. Sã vadã
cum se descurcã omul de rând fãrã
cele de fiecare zi. Dar poate cã nu îl
intereseazã soarta românilor, ci doar
a comunitãþii germane din România,
pentru cã românii nu au avut norocul
sã îºi gãseascã pânã acum un
preºedinte care sã îi serveascã ºi
care sã lupte ºi pentru ei.

Am ales numai bombe care nu au
luptat pentru popor, ci doar pentru
ei sau pentru grupurile lor de
interese. Unii nu au mai avut ce sã
conducã, iar alþii au fost sinceri când

  ªtefan Bãeºiu

Nicio vorbã de la Klaus
au spus cã au câºtigat alegerile, dar
nu ºi puterea, cum a fost cazul
fostului ºef de stat Constantinescu.

Au trecut câteva luni bune de
când a apãrut nebunia cu facturile
majorate sau explodate la energie
ºi de când Klaus tace. Cel mai
probabil i se face greaþã când aude
pulimea cã se vaitã de frig, de
foame, de combustibil, de locuri de
muncã, de politicieni. Face
urticarie, mai ales cã este stresat
cu astfel de teme minore, când
el vrea sã salveze Marea Neagrã.
Adicã f lancul .  Adicã,  sã  o
salveze pe NATO. De parcã ruºii
stau de  ceaunul de la Deveselu
sau de grãtarul de la Deveselu
pus de americani sã îºi facã
vara câte o ceafã.

O singurã bombiþã nuclearã va
face pulbere grãtarul de la Deveselu
ºi îºi vor vedea mai departe de
aspiraþiile lor putiniene de a cuceri
probabil întreaga planetã. Ce sã mai
facã ºi Putin, dacã ruºii o duc atât
de bine ºi dacã a rezolvat tot ce era

de rezolvat prin þarã va merge la
ocupat þãri primprejur sau ºi mai
departe. Doar China poate sã îi spunã
Rusiei Halt! ºi sã îl punã la respect
pe Putin. ªeful oligarhiei din Rusia
nu are niciun stres cu privire la
Europa ºi la SUA ºi îl sperie doar
China pe planeta asta. Chiar i-a luat
pe toþi peste picior ºi omul poate cã
vrea sã îºi vadã visul cu ochii: o
Rusie de la un ocean la altul. O Rusie
în Europa pânã la Oceanul Atlantic.

Te poþi aºtepta la orice de la un
individ care a fost ºlefuit de
perfidele servicii secrete ºi care
acum nu mai rãspunde în faþa
nimãnui. Nici mãcar în faþa conºtiinþei
sale. Dacã are sau dacã a avut
vreodatã aºa ceva. Ce om sãnãtos
ameninþã cu bomba nuclearã? Ce
diferenþã este între Putin ºi dictatorul
din Coreea de Nord?

Putin a ajuns aºa de mare ºi cu
toatã complicitatea europenilor
care s-au înfruptat din gazele
ruseºti. Mai ales germanilor le-au
curs balele la gazele ieftine ale
ruºilor ºi le-au dat bani pentru
înarmare. Pentru cã banii de pe
gazele ruseºti nu s-au dus pe
bunãstarea poporului rus, ci pe
avioane ºi pe tancuri. Probabil cã
Putin cu fanteziile sale din oglindã
ia în calcul sã apese ºi pe butonul

nuclear la nevoie. De altfel, este un
fel de ºantaj internaþional, dacã
ameninþã cu bomba atomicã.
Aºadar, plecând de la aceastã
filosofie toate þãrile ar trebui sã se
predea pentru cã ºeful unei oligarhii
ameninþã cu distrugerea în masã.

Putin se ºi vede ºeful lumii ºi cum
toatã planeta va învãþa limba rusã ºi
va consuma vodcã. Rusia duce un
rãzboi pe mai multe planuri ºi unul
de succes. Sunt manipulãri pe
reþelele de socializare ºi un control
al informaþiilor. Cine poate sã îl
opreascã pe Putin în acest moment?
Aproape nimeni, dat fiind faptul cã
face ce vrea ºi nu respectã pe
nimeni. Este de aºteptat sã ocupe
oricând aproape orice þarã ºi nu îl
va pedepsi nimeni. Poate doar China
sã poatã sã i se opunã Rusiei sã nu
o cotropeascã. În rest, manipulãrile
Rusiei sunt întinse peste tot. Putin
are oameni peste tot în zonele de
interes din þãrile Europei. Nu spun
cã i-a cumpãrat pe toþi cu gaze
ieftine, dar are câteva butoane.
Macron a fost ca un peºtiºor pe
lângã un rechin. Cancelarul
german a înghiþit în sec dupã
gaze ieftine. Poate doar Klaus sã
îl rãpunã pe Putin: îi  dã cu
paltonul în cap.
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Niciodatã nu poþi avea o
relaþie corectã cu duºmanul
ideologic. E un adevãr elementar ºi
inoxidabil. Cum Iohannis s-a
comportat de-a lungul „pereoadelor”
de mandat ca un duºman al
poporului, subliniez cã, un duºman
prost e mult mai periculos decît unul
deºtept. Vorba lui Ion Pribeagu: „De
ce sã tragi ca la galerã,/ Sã-nveþi
atâtea fãrã rost,/ De vrei sã faci o
carierã,/ Ajunge numai sã fii...
prost”… sau preºedinte”. Rãmîne
ca dumneavoastrã sã-I încadraþi
într-una din cele douã categorii. În
învestirea sa ca preºedinte n-am
crezut decît cinci minute.

Colac peste pupãzã, dupã ce
americanii de la Bechtel ne-au þepuit
rãu de tot cu autostrãzile fantomã,
noi, românii, îi ajutãm pe americani
sã-ºi facã autostrãzi pe Marte.
Cumpãrãm de la ei, pe sume
colosale, toate vechiturile scoase din
uz (aeronave, tehnicã de luptã). În
plus,  NATO a obligat þãrile membre
sã contribuie substanþial la bugetul
organizaþiei, folosit în mare parte pe
înarmare: România alocã 2,07% din
PIB pentru înarmare. Numai cã
Iohannis e mai cu moþ ºi dã mai mult
decît marile state europene: Franþa
- 2,04%), Norvegia ºi Slovacia -
2%), Germania, doar 1,56%.
Bulgaria a ieºit în 2020 din clubul
celor 2%, ca urmare a unei scãderi a
cheltuielilor pentru apãrare de la 3,3%
pînã la 1,6% din PIB. Mai isteþe, la
coada clasamentului, sînt Belgia -
1,07% ºi Luxemburg - 0,57%.
   În îngustimea de vederi ºi acþiuni,
Iohannis oferã strãinilor mai mult
decît posibilitãþile poporului
român, cã doar nu dã din buzunarul
lui. Dã ºi ucide speranþa românilor,
precum a ucis cu o singurã piatrã

Trebuie judecaþi ºi condamnaþi „cu celeritate”

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

douã gãini deodatã: usere ºi penele,
ºtiind cu toþii cã la umbra penelului
a chiolhãnit, a aþipit ºi a chicotit tot
timpul sub ºepcuþa primitã de la
americani. Atîþia ani, Iohannis a
împins calul la groapã cît ºi cum a
vrut, dar, la un moment dat, calul
se va întoarce ºi-i va trage o copitã,
pentru cã nici Iohannis, nici Arafat,
nici guvernul, nici statul nu pot
decide în privinþa vieþii ºi integritãþii
cetãþeanului, încãlcîndu-i în formã
continuatã drepturile ºi voinþa
legitimã a acestuia.
   Au reuºit ei sã dreseze mulþi
oameni, poate cã au realizat norma
de oameni infectaþi sau morþi, însã
în Europa, a început sã sune goarna
deconspirãrii plandemiei. În curînd,
ºi la noi, impostorii ºi cioclii
funeraliilor pandemice, cu pretenþii
de specialiºti sau virusologi, avînd
în virusologie experienþa unor
moaºe comunale, vor rãmîne fãrã
obiectul muncii. Dumnezeu sã-i
ierte, dar poporul Nu, pe aceºti
criminali care au îmbolnãvit ºi
învrãjbit românii, Raed Arafat,
Ludovic Orban, Virgil Musta,
Streinu Cercel, Beatrice Mahler,
Octavian Jurma, Alexandru Rafila,
Valeriu Gheorghiþã, Vlad Mixich,
Gabriel Diaconu, Emilian Imbri,
Rãzvan Cherecheº, Radu Tincu,
Simin Ayºel Florescu, Vasile Florin 
Cîþu, pomelnicul poate continua, ºi
cu tãtucul ororilor, Iohannis.
Aceastã adunãturã de mondialiºti
obedienþi au creat o lume a
imposturii, unde impostura este
valorificatã ca resursã a supunerii,
controlului ºi promovãrii fake
news-urilor. Vi se pare normal ca
aceºti oportuniºti, vînãtori de
sinecuri, specimene lipsite de orice
valoare moralã, sã beneficieze de
protecþia statului ºi dacã sunt
oamenii cãlãilor globaliºti?
   Doi ani de zile s-au folosit de
sume colosale de la bugetul
statului ca sã întreþinã teatrul de
spaimã ºi moarte al pandemiei.
Ãºtia au bãtut toba cã vaccinul
imunizeazã, dar realitatea a
demonstrat cã este invers. Ãºtia ar
trebui judecaþi ºi condamnaþi „cu
celeritate”. Impostorii nu ar fi avut
nicio ºansã dacã presa ºi unii

medici „sponsorizaþi” de Pfizer &
Co nu s-ar fi vîndut precum
prostituatele. Restul medicilor ºi
virusologilor, care au contracarat,
cu dovezi ºtiinþifice, mesajele
manipulatoare ºi practicile abuzive
oficiale, au fost puºi la colþul
infamiei, au fost batjocoriþi,
punîndu-li-se la îndoialã ºtiinþa ºi
deontologia.
   Numai în SUA, potrivit
„LifeSiteNews”, vaccinurile
experimentale anti-Covid au ucis
peste 45.000 de oameni.
Dezvãluirea a fost fãcutã de avocatul
Thomas Renz din Ohio, citînd din
declaraþia unui programator ataºat
pe lîngã guvernul SUA, care
lucreazã în domeniul analizelor
datelor din Sãnãtate. Avertismentul
lui Vanden Bossche, cu privire la
pericolul din vaccin, reluat de alte
somitãþi medicale ale lumii, precum
Luc Montagnier, Robert Malone,
Peter McCullough, au fost ignorate
intenþionat la nivel mondial. S-a
mers orbeºte pe vaccinarea în masã,
cu efecte catastrofale, în timp,
asupra factorului Om. Studiile lor
demonstreazã cã persoanele
vaccinate sînt mult mai susceptibile,
decît cele nevaccinate,  sã se
infecteze cu tulpinile Covid, dar sã
ºi transmitã virusul.
   Drama pe care o trãim de doi ani
vine din manipularea cifrelor
umflate de „specialiºtii” plãtiþi de
companiile producãtoare de
vaccinuri. Am vãzut cu toþii, la
începutul pandemiei, niºte actori
buni din China, care cãdeau din
picioare, sau se lãsau duºi cu duba,
nu înainte de a se opune de faþadã,
am vãzut izolete ºi hingheri de
oameni costumaþi în „astronauþi”,
am auzit de oameni celebri plãtiþi
sã simuleze virusarea. Propaganda
va exista mereu, aºa cum va exista
ºi contra-propaganda, dar mult mai
gravã este legiferarea unor legi
paranoice, prin care libertatea
individului, liberul arbitru, devin
mofturi pentru cãlãii noºtri. Iatã
cum, „marea minciunã îºi
desfãºoarã ilara frazeologie cu
ajutorul cãreia se pregãteºte, sub
forma eliberãrii, reducerea unui
popor la cea mai cruntã ºi mai

tragicã robie”, scria Lucian Blaga
în „Luntrea lui Caron”, roman,
editat postum în 1990. Nimic mai
potrivit în contextul actual, cînd
manipulãrile impostorilor de la
vîrful puterii, cele din platourile
televiziunilor mercenare au creat o
imagine apocalipticã în România.
   Cãlãii enumeraþi mai sus, în ciuda
imaginii lor false în care au crescut,
în ciuda  aparenþei de salvatori, de
moraliºti cu bune intenþii pentru
popor ºi-au pus pe picioare un
teatru personal, cu consecinþe
dramatice pentru soarta cetãþeanului.
Aceºti manipulatori, „pricepuþi la
toate”, periculoºi ºi mincinoºi,
posedã reale calitãþi penal-
umoristice. Atît de demn altãdatã, atît
de umilit azi în Europa ºi în întreaga
lume, din cauza impostorilor puterii,
acest popor trimis de cãtre ei în
coada tuturor clasamentelor nu-i
va ierta niciodatã!
   În concluzie, abureala lor, apa de
ploaie, vaccinismul ºi zãhãrelul,
consumate în exces, devin extrem
de dãunãtoare. Deºi pe vremea
Primului Rãzboi Mondial, cînd a
apãrut zahãrul cubic, se fãcea
propagandã stãruitoare consumului
de zahãr. Soldaþii ºi tinerii erau
obligaþi sã consume zilnic 1-2
cuburi de zahãr. Sã fi fost tot
aburealã? Astãzi, dacã ne luãm dupã
cercetãtori, zahãrul este extrem de
dãunãtor. La fel ºi piperul. Cînd a
fost adus pe piaþa noastrã, bogãtaºii
scoteau bani grei din buzunar
pentru boabele de piper, despre care
se credea cã aveau puteri
miraculoase. Astãzi, moda s-a
schimbat! „Specialiºtii” ºi „anal-
iºtii” nãscuþi pe bandã rulantã
îndeamnã la reducerea consumului
de zahãr, piper ºi sare. Ce era bun
pentru bunici, azi e dãunãtor. De la
livada bunicii, unde merele se
coceau sãnãtos ºi pînã la rafturile
marcheturilor ghiftuite cu chimicale
mortale, media de viaþã a omului a
scãzut considerabil, iar democraþia
nãºitã de GloboCap ne-a lãsat fãrã
cojoace, fãrã cãciuli… fãrã suflare.
Fãrã sarea româneascã, ºi ea scoasã
la tarabã, pe bursã, mai zilele trecute.
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 Urmare din numãrul trecut

EVALUAREA ACTIVITÃÞILOR DESFÃªURATE DE
INSPECTORATUL DE POLIÞIE JUDEÞEAN MEHEDINÞI, ÎN ANUL 2021(2)

Urmãrire ºi extrãdare
   La începutul anului 2021, în evidenþa
Inspectoratului de Poliþie Judeþean Mehedinþi, se
aflau 78 de persoane urmãrite la nivel naþional,
dintre care 69 s-au sustras de la executarea unor
pedepse privative de libertate, 5 s-au sustras de la
arestarea preventivã, 4 posedau sentinþe penale.
   În cursul perioadei analizate, a fost solicitatã
urmãrirea la nivel naþional faþã de 43 persoane,
dintre care 37 cu M.E.P.I., 4 cu MAP, (iar pentru
o altã persoanã a fost modificat motivul urmãririi
din MEPI în MAP, ca urmare a retragerii MEPI)
ºi 2 cu sentinþe penale de internare.
   În anul 2021, au fost prinse sau a fost clarificatã
situaþia faþã de 43 de persoane, respectiv: 36 se
sustrãgeau de la executarea unor pedepse privative
de libertate, 5 de la executarea unui mandat de
arestare preventivã, iar 2 de la executarea unei
sentinþe de internare într-un centru educativ.
   De menþionat cã, în perioada analizatã poliþiºtii din
cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeþean Mehedinþi
au revocat 36 de persoane din evidenþa proprie ºi 3
din evidenþa altor inspectorate de poliþie, iar din
evidenþa Inspectoratului de Poliþie Judeþean Mehedinþi
au fost revocate 7 persoane de cãtre alte judeþe.
   La sfârºitul perioadei analizate au rãmas în
evidenþã 78 de persoane urmãrite.

Volumul lucrãrilor ºi dosarelor penale
   Din totalul de 7.488 de infracþiuni sesizate, s-
a dispus continuarea urmãririi penale “in
personam” privind 1.667 de infracþiuni.
   De asemenea, în cursul anului 2021, au fost
cercetate 1.621 de persoane, iar împotriva a 158
s-au dispus mãsuri preventive.

Activitãþi pe linie de criminalisticã
   Pe linie de prevenire, criminaliºtii au participat
la 48 (56) de acþiuni ºi controale, precum ºi la
304 (250) de alte deplasãri/activitãþi.
   Au fost amprentate 1.127 (996) de persoane
ce nu figurau în evidenþele poliþiei, în marea lor
majoritate persoane suspecte pentru comiterea
de infracþiuni judiciare.
   În domeniul cercetãrii la fata locului, ridicãrii ºi
valorificãrii urmelor ºi mijloacelor materiale de
probã, în anul 2021, efectivele de criminalisticã s-
au deplasat în teren la 1.648 (1.437) de cazuri
pentru efectuarea cercetãrii la faþa locului cu ocazia

comiterii unor infracþiuni,
fiind identificate ºi ridicate
9.019 (6.472) de urme
criminalistice.
   În perioada analizatã,
poliþiºtii criminaliºti din
cadrul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Mehedinþi
au întocmit 179 (145) de
rapoarte de expertizã ºi de
constatare criminalisticã,
fiind examinate 5.563
(2.894) de materiale.

Activitãþi pe linie de Acþiuni Speciale
   Activitãþile s-au concretizat în participarea
poliþiºtilor din cadrul Serviciului Acþiuni Speciale
la efectuarea a 2 acþiuni de prindere în flagrant (-
3), 41 (+25) de misiuni cu ocazia unor manifestãri
publice, 61 (+3) de percheziþii domiciliare, 42 (-
1) de ºedinþe de instruire tacticã a poliþiºtilor din
cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Mehedinþi, 14 aplanãri de stãri conflictuale (-10),
20 (+7) de solicitãri la evenimente, executarea a
8 mandate emise de organele judiciare (la fel ca
în 2020), 18 (+4) escorte, 42 (-50) de acþiuni la
care au participat poliþiºtii Serviciului Acþiuni
Speciale în sprijinul altor formaþiuni de poliþie,
44 (-31) de persoane conduse la sediul poliþiei.

Biroul Pregãtire Profesionalã
   În luna august 2021 a fost înfiinþat Biroul de
Pregãtire Profesionalã, principalul obiectiv al
acestei structuri fiind ridicarea standardelor de
operativitate ºi calitate a activitãþilor specifice în
domeniul pregãtirii profesionale a poliþiºtilor.
   Astfel, de la înfiinþare, pentru perfecþionarea
cadrelor unitãþii au fost organizate ºedinþe de tragere,
iar pe linie de tacticã poliþieneascã au fost instruiþi
ºi evaluaþi sportiv poliþiºtii din cadrul unitãþii.
Cazier Judiciar, Statisticã ºi Evidenþe Operative
   Activitatea de actualizare permanentã a
cazierului judiciar ºi evidenþei operative s-a
materializat în operarea a 1.340 (+18) de sentinþe
penale, 372 (-252) de renunþãri ºi clasãri ºi
1.477 (+154) de menþiuni referitoare la punerea
în miºcare a acþiunii penale.
   Totalizând activitãþile specifice de evidenþã
nominalã a cazierului judiciar, rezultã cã au fost
efectuate 5.098 (-607) de lucrãri.
   De asemenea, la solicitarea instituþiilor
îndreptãþite, au fost verificate ºi comunicate date
pentru un numãr de 1.909 (-527) de persoane.
   În cadrul prioritãþilor de acþiune ºi obiectivelor
de primã însemnãtate ale serviciului s-a identificat
optimizarea activitãþii de relaþionare cu publicul.
   Astfel, la solicitarea persoanelor fizice, au fost
eliberate 19.788 certificate de cazier judiciar.
Biroul Protecþia Animalelor
   Biroul Protecþia Animalelor a fost înfiinþat la
data de 30 decembrie 2020, conform
prevederilor OUG nr. 175 din 14.10.2020 pentru
completarea unor acte normative cu incidenþã.

   Din punct de vedere al activitãþii desfãºurate, în
perioada analizatã au fost înregistrate 962 de lucrãri
(petiþii ºi lucrãri generale), precum ºi 39 de dosare
penale, în care sunt urmãrite, în principal, fapte ce
întrunesc elementele constitutive al infracþiunilor
de „uciderea animalelor cu intenþie, fãrã drept” ºi
„rãnirea sau schingiuirea animalelor”.
   Totodatã, în urma activitãþilor desfãºurate, au
fost emise 15 ordine de plasare în adãpost, fiind
plasate în beneficiul unor asociaþii de profil din
domeniul protecþiei animalelor 69 de exemplare.

Informare ºi relaþii publice
Poliþiºtii compartimentului au asigurat

întocmirea a 280 (+96) de comunicate de presã
ºi 115 (-47) buletine informative.
   În perioada analizatã, au fost acordate 240
(+125) de interviuri ºi declaraþii de presã, din
care 190 (+64) de cãtre purtãtorul de cuvânt,
iar 45 (+5) de ofiþeri cu funcþie de conducere
ºi de execuþie, precum ºi agenþi de poliþie din
cadrul inspectoratului.
   În baza Legii 544/2001, s-a rãspuns la 72 (-
16) de solicitãri scrise.

Poliþia Transporturi
   Au fost organizate ºi executate 112 (+13)
acþiuni, din care 44 cu alte structuri sau poliþii
teritoriale (Inspectoratul de Poliþie Judeþean
Mehedinþi, Autoritatea Navalã Românã, Poliþia
de Frontierã) ºi 277 de controale la sistemele
de pazã ºi 103 la bordul navelor, efectuate cu
Autoritatea Navalã Românã.
   În perioada analizatã, au fost depistaþi 56 cãlãtori
frauduloºi, au internat 2 bolnavi psihic, au depistat
17 persoane cu semnalare SINS, 4 minori lipsiþi
de supraveghere, 8 persoane urmãrite la nivel
naþional ºi 34 migranþi (9 grupuri) care se deplasau
cu mijloace de transport C.F.R. Au fost confiscate
132 kilograme de peºte ºi 9 unelte de pescuit.

Cu ocazia acþiunilor ºi controalelor executate,
poliþiºtii au confiscat bunuri în valoare de 3.800
de lei ºi au aplicat 1.227 de sancþiuni
contravenþionale, în valoare de 333.000 de lei.

Prioritãþi  pentru anul 2022
   În cadrul managementului prevenirii ºi
combaterii criminalitãþii ºi având în vedere realitãþile
impuse de evoluþia continuã a societãþii, marcatã
de apariþia pandemiei Covid 19, respectiv a situaþiei
operative înregistrate în zona de competenþã,
Inspectoratul Judeþean de Poliþie Mehedinþi va
urmãri atingerea obiectivelor stabilite ºi a
prioritãþilor Poliþiei Române în domeniul ordinii
publice adaptate la nivel local, primordiale fiind
siguranþa cetãþeanului, asigurarea climatului de
legalitate a mediului de afaceri, identificarea ºi
destructurarea grupãrilor infracþionale, verificarea
respectãrii prevederilor legislative elaborate în
perioada stãrii de alertã, în contextul prevenirii
rãspândirii virusului SARS-CoV2.

MULÞUMIM PENTRU SPRIJIN
TUTUROR INSTITUÞIILOR ªI PARTENERILOR

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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Aceasta este o categorie de oameni foarte
des întâlnitã. Ei se remarcã prin prefãcãtorie,
prin fals, prin viclenie. Una gândesc, alta
vorbesc ºi alta fac. Pe ei nu poþi niciodatã sã
te bizui, fiindcã oricând sunt gata sã te trãdeze,
în funcþie de cum bat vânturile ºi interesele.
Prezentãm mai jos câteva cazuri, ca sã
înþelegem mai bine despre ce e vorba.

În ziua de Sfântul Nicolae, când slujba era în
plin la bisericã, un grup de sectari nãvãlea în
Malovãþ. Bãteau din poartã-n poartã, ieºeau
gospodarii buimãciþi, neºtiind despre ce este
vorba ºi cine sunt acei vânturã-vânt ºi se trezeau
cu câteva pacheþele în braþe. Aflau cã acestea sunt
date de cãtre secta..., în cinstea lui “Moº Nicolae”.
Mai mare viclenie ºi ipocrizie ca asta nu gãseºti
cu uºurinþã. Tocmai aceºti oameni, care
dispreþuiesc sfinþii, pe Maica Domnului, Sfintele
Icoane, Sfintele Taine, Sfintele Moaºte, Sfânta
Cruce ºi multe alte odoare ale credinþei creºtine
ortodoxe, împart daruri de “Moº Nicolae”. Cine
este acest “Moº Nicolae” al lor, fiindcã cel venerat
de creºtinii ortodocºi este dispreþuit, hulit ºi
negat. Nu este însã de mirare. Manevra nu este
singularã. Astfel de “credincioºi” dispreþuiesc
Sfânta Cruce, dar o aºeazã pe acoperiºul ºi pe
zidurile casei lor de rugãciune, ca sã inducã în
eroare pe oamenii de bunã-credinþã. Aceiaºi
indivizi pun Sfânta Cruce ºi pe bibliile tipãrite de
ei în acelaºi scop. Mai vreþi alt exemplu de
ipocrizie? Am destule!

Este Postul Naºterii Domnului. Priviþi la televizor
ºi vedeþi în fiecare zi tot felul de târguri, expoziþii ºi
tot felul de zaiafeturi, în care se face mare caz de
“tradiþia creºtinã ortodoxã româneascã”. Totul se
învârteºte în jurul “pomenii” porcului ºi preparatelor
din carnea de porc. Avem prilejul sã vedem
“creºtinii ortodocºi” înfruptându-se cu poftã din
tot felul de cãrnuri în plinã perioadã de post. Nu
sunt ipocriþi? Ba da, dar nu sunt numai la televizor.
Priviþi în jurul Dvs. Majoritatea tãiaþi porc de
Crãciun. Câþi dintre Dvs. se abþin sã nu facã
“pomana” porcului? Dacã o fac alþii din familie sau
dintre vecini, câþi dintre Dvs., creºtini ortodocºi,
vã abþineþi sã nu mâncaþi carne pânã la Crãciun?
Îmi este dat de multe ori, când merg cu colindul,
sã gãsesc enoriaºi de-ai mei la masã, cu grãmezi
de carne pe farfurii sau în castroane. Se ºterg la
gurã de unturã ºi apoi sãrutã Sfânta Icoanã sau
Sfânta Cruce! Pot sã jure cã sunt “creºtini ortodocºi,
apãrãtori vajnici ai tradiþiei noastre creºtine”!  Nu
cumva e vorba de ipocrizie? Rãspundeþi!

În vremea perioadelor de post (Postul Sfintelor
Paºti, al Sf. Petru, al Sfintei Marii sau al
Crãciunului) se nimereºte sã aibã cineva ziua
onomasticã, ziua de naºtere, praznicul familiei
sau majoratul vreunui copil; nu mai vorbesc de
cei care organizeazã botezuri ºi cununii în aceste
perioade. Cât tãmbãlãu se face atunci, cu muzicã,

Ipocriþii
În cursul anului 2022, Inspectoratul Teritorial

de Muncã Mehedinþi desfãºoarã, sub coordonarea
Inspecþiei Muncii, ACÞIUNE DE CONTROL privind
prevenirea expunerii lucrãtorilor la riscul de
infectare cu noul coronavirus.

Având în vedere obiectivele specifice ale
Inspecþiei Muncii stabilite atât prin lege cât ºi prin
Programul Cadru de Acþiuni al Inspecþiei Muncii
pentru anul 2022, aprobat de Inspectoratul General
de Stat, se impune intensificarea acþiunilor de control
în vederea prevenirea expunerii lucrãtorilor  la riscul
de infectare cu noul coronavirus.

Acþiunea are ca obiectiv monitorizarea
respectãrii prevederilor legale privind prevenirea
riscurilor profesionale care pot fi determinate de
expunerea lucrãtorilor la agenþi biologici, în
special la noul coronavirus (SARS-CoV-2),
precum ºi cu privire la mãsurile de prevenire ºi
protecþie aplicate în întreprinderi.

Acþiunea urmãreºte, pe de o parte, conºtientizarea
angajatorilor cu privire la necesitatea respectãrii
cerinþelor legale din domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii
în muncã ºi, pe de altã parte, identificarea situaþiei
actuale a activitãþilor de prevenire ºi protecþie
realizate în întreprinderi, care vizeazã riscurile
profesionale rezultate sau care pot sã rezulte din
expunerea lucrãtorilor la agentul biologic noul
coronavirus, în cursul activitãþii lor.

Cadrul strategic al UE se axeazã pe trei
obiective-cheie pentru urmãtorii ani:

- anticiparea ºi gestionarea schimbãrii din noua
lume a muncii, generatã de tranziþiile verde, digitalã
ºi demograficã;

- îmbunãtãþirea prevenirii accidentelor ºi a
bolilor la locul de muncã;

- creºterea gradului de pregãtire pentru eventuale
crize sanitare viitoare.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, sunt
necesare acþiuni atât la nivelul UE, cât ºi la nivel
naþional, sectorial ºi la nivel de întreprindere.

Pe perioada stãrii de alertã pe teritoriul României,
pentru asigurarea unei protecþii adecvate împotriva
îmbolnãvirii cu noul coronavirus, angajatorii ºi
lucrãtorii trebuie sã respecte mãsurile prevãzute în
Legea nr. 55/2020 privind unele mãsuri pentru
prevenirea ºi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, modificatã, în Ordinul nr. 3577/831/
2020 privind mãsurile pentru prevenirea
contaminãrii cu noul coronavirus SARS-CoV-2
ºi pentru asigurarea desfãºurãrii activitãþii la locul
de muncã în condiþii de securitate ºi sãnãtate în
muncã respectarea mãsurilor prevãzute în Ordinul
nr. 30/1/2022 privind instituirea obligativitãþii
purtãrii mãºtii de protecþie, a triajului
epidemiologic ºi dezinfectarea obligatorie a
mâinilor pentru prevenirea contaminãrii cu virusul
SARS-CoV-2 pe durata stãrii de alertã.

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

COMUNICAT DE PRESÃ

mâncare de dulce, jocuri ºi petreceri! Sã nu-mi
spuneþi cã gãtiþi la astfel de evenimente mâncare
de post! ªi astea toate în spiritul “tradiþiei noastre
creºtine, româneºti!” Care “tradiþie”? Cea creºtinã
în nici un caz! Tradiþia creºtinã ortodoxã nu ne
învaþã niciodatã sã ne batem joc de cele sfinte! Nu
cumva e vorba de ipocrizie? Rãspundeþi Dvs.!

În timpul anului sunt multe sãrbãtori religioase,
alãturi de zilele de duminicã. Majoritatea dintre Dvs.
le respectaþi cu toatã cuviinþa ºi bine faceþi. Ce ne
facem, însã, cu acei “creºtini ortodocºi”, care fac
sporul cel mai mare în aceste zile de sãrbãtoare ºi
mai ales duminica. Chiar ºi în ziua de Paºti mai
duc o cãruþã de bãlegar, mai taie un lemn sau fac
altceva “sã nu stea degeaba, cã le stã norocul!” În
schimb, nu miºcã un fir de pai în zile numite “joia
iepelor”, “marþea trãsnetelor”, “ziua lupului”, “a
ursului” etc. Mde! Oamenii respectã cu stricteþe
“tradiþia noastrã creºtinã, ortodoxã ºi româneascã!”
Nu cumva este vorba de ipocrizie? Rãspundeþi Dvs.!

Tot creºtini ortodocºi sunt ºi intelectualii noºtri,
cât ºi cei cu putere de decizie. De câþiva ani, un
profesoraº, - creºtin ortodox, bineînþeles -, se
plânge pe la toate porþile ºi pe la toate mãrimurile,
cã fetiþa lui e stresatã, când vede Sfânta Icoanã pe
peretele clasei în care învaþã. Cu aceste petiþii a
reuºit sã determine o instanþã superioarã sã dea o
decizie, care aduce mult rãu milioanelor de elevi
români. Nu am auzit pe un creºtin ortodox, nici
chiar pe profesoraºul cu pricina, plângându-se cã
le sunt înspãimântaþi copiii, când vãd mãºtile
îngrozitoare, folosite în ziua de hallowen... Nu
cumva e vorba tot de ipocrizie? Rãspundeþi Dvs.!

Am avut prilejul sã ajung în casa unui cetãþean
dintr-o localitate oarecare. Era Postul Crãciunului
ºi zi de vineri. Pe aragaz sfârâia o tigaie cu carne
de porc. Atât soþul, cât ºi soþia au început sã mã
implore, ca sã mã rog pentru fiica lor, cã are cancer
în fazã terminalã. Nu m-am putut abþine ºi i-am
întrebat, deºi n-au priceput atunci dedesubtul
întrebãrii: “- Dumneavoastrã sunteþi creºtini
ortodocºi?” Au fãcut ochii mari de uimire ºi au
rãspuns într-un glas: “- Bineînþeles, pãrinte,
suntem creºtini ortodocºi din moºi-strãmoºi! Nu
ne lãsãm noi credinþa noastrã!” “- La bisericã vã
duceþi?” “- Asta ce-i drept, n-am prea fost, cã am
avut multe treburi ºi aici, ºi la þarã, dar niciodatã
nu lipsim de la Paºti, de la Crãciun!” Mda! ªi
biserica era la vreo trei sute de metri de dânºii.
Este aceasta ipocrizie? Dumneavoastrã rãspundeþi!

Un creºtin adevãrat nu se joacã de-a alba-
neagrã cu problemele de învãþãturã ºi moralã
creºtinã. Aºa-numiþii “creºtini cu numele”, cãldiceii
ºi “îngheþaþii” îºi pot permite sã-ºi batã joc de cele
sfinte; creºtinul adevãrat niciodatã! Exemple de
creºtini adevãraþi ºi exemple de ipocriþi puteþi gãsi
ºi Dvs. Priviþi în jur, priviþi în Dvs. înºivã ºi puteþi
descoperi cu uºurinþã ºi de unii ºi de alþii.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Multe ºi mãrunte se vor petrece în plan
financiar în primele zile ale sãptãmânii. Ecoul
celor discutate ºi petrecute va rãsuna multã
vreme de acum încolo. Ar fi bine sã faci ordine
în tot ce þine de acte, înscrisuri privitoare la bani,
bunuri patrimoniale ºi facturi. Eºti animat de
gânduri mãreþe, nobile, astfel cã sunt ºanse de
materializare a unor planuri personale ticluite
mai demult. Zilele de 24 ºi 25 februarie îþi oferã
tot soiul de controverse, în relaþiile profesionale,
dar mai ales în cele cu ºefii ºi autoritãþile. Se
pot reconfigura unele situaþii ºi  proiecte
profesionale, astfel cã fie obþii o funcþie de
conducere, fie þi se ia.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile parteneriale sunt provocatoare, atât
în plan personal, cât ºi în plan profesional.
Aparent existã oportunitãþi de colaborare cu
ceilalþi, dar sunt numai aparenþe. Existã hibe
ascunse care îþi pot dãuna în viitor, dacã acum
accepþi sarcini profesionale noi. De asemenea,
ºi oficializarea unei relaþii matrimoniale este de
evitat, deocamdatã. Apar cheltuieli legate de
facturi, taxe, impozite, însã poate fi vorba ºi despre
penalizãri. Se recomandã prudenþã joi ºi vineri
în mod special la banii ºi bunurile comune cu
alþii. Activitãþi culturale, planuri de cãlãtorii,
dorinþã de studiu ºi elevare mentalã. Prudenþã
dacã eºti nevoit sã cãlãtoreºti în weekend.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Este multã forfotã la serviciu, dar ºi în plan
personal ai planificate demult tot soiul de activitãþi
domestice. Raþionalizându-þi eficient timpul ºi
resursele, mai ales energia vitalã, vei putea
finaliza totul cu succes. Sãnãtatea fluctueazã,
astfel cã este bine sã te plimbi în aer liber, sã te
odihneºti lecturând o carte ºi sã te alimentezi
corect. Energia zilelor de joi ºi vineri aduce
rãscoliri în relaþiile parteneriale. Amintiri, situaþii
punctate cu note bizare, dialoguri neînþelese.
Merele discordiei sunt cheltuielile comune cu
partenerul de viaþã sau colaboratorii din
segmentul profesional, moºtenirile, bunurile
patrimoniale sau situaþia unor membri ai familiei.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Eºti dornic de afecþiunea celor dragi, de compania
lor ºi de a te ocupa de un hobby drag sufletului
tãu. Existã animozitãþi clare între tine ºi persoana
iubitã sau copii, pe care trebuie sã le iei în seamã
ºi sã le rezolvi. Te afli pe o altã frecvenþã faþã de cei
apropiaþi ºi predominã nevoia de a te detaºa de
neplãcerile amoroase. Dorinþa de afirmare ºi
succes este fireascã în aceastã perioadã ºi îi poþi
da curs. Lasã-te purtat de valurile vieþii ºi îþi va fi
mult mai bine din toate punctele de vedere. Este
nevoie sã faci faþã provocãrilor parteneriale, mai
ales la finalul sãptãmânii. Surprize de proporþii
în toate tipurile de relaþii.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna debuteazã cu treburi gospodãreºti
ºi cu discuþii familiale. Predominã gustul dulce-
amar acasã, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei
depãºi totul cu bine. Zilele de 24 ºi 25 februarie
animã segmentul amoros, rãscolindu-þi amintirile
ºi dorul de o persoanã iubitã, undeva, cândva. Þine-
þi firea ºi nu te lãsa luat de valul emoþiilor. Posibile
neplãceri de la ºi prin copii. Sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã ar fi bine sã-þi dozezi eforturile
ºi sã-þi alegi, cu prudenþã, felul în care rãspunzi la
provocãri. Lasã-i pe ceilalþi sã se bucure de
strãlucirea ºi cãldura ta sufleteascã! La serviciu sunt
multe provocãri , unele de-a dreptul foarte
surprinzãtoare.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã interesantã vizavi de relaþiile cu
anturajul apropiat. Se întrezãresc discuþii,
întâlniri cu multã lume, dar ºi cãlãtorii pentru a
rezolva chestiuni personale sau profesionale.
Vorbeºte puþin despre tine ºi ascultã mai mult
la ce spun alþii. Vei fi foarte surprins de câte vei
afla spre folosul tãu. Acasã se animã atmosfera,
joi ºi vineri, prin reuniuni cu persoane dragi,
pe care nu le-ai mai vãzut demult. Totuºi ai grijã
pe cine aduci în spaþiul tãu personal, deoarece
unii nu privesc cu ochi buni realizãrile tale ºi îþi
pot deteriora ambientul cu energia lor. Aventuri
la finalul sãptãmânii. Surprize de proporþii din
partea celor dragi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În primele zile ale sãptãmânii apar cheltuieli,
însã îþi cresc ºi veniturile. Pe deasupra te poþi
bucura ºi de favoruri sau cadouri din partea
celor dragi. Fii prudent la cumpãrãturi, pentru
cã existã riscul sã aparã pierderi de orice fel
prin situaþii ciudate. Perioada 24 - 25 februarie
rãscoleºte relaþiile cu anturajul apropiat, astfel
cã, de la un obiºnuit ºi banal salut, poate ieºi
un scandal cu acte în regulã. Gândirea ºi
comunicarea sunt viciate, iar fiecare vorbeºte
pe limba lui ºi  nimeni nu înþelege nimic.
Prudenþã, detaºare ºi fii cât mai scump la vorbã!
La finalul sãptãmânii se contureazã discuþii
familiale ºi treburi domestice de anvergurã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Este o sãptãmânã controversatã, pentru cã
stãrile de spirit ºi situaþiile cãrora va trebui sã
le spui prezent sunt fluctuante, stresante ºi chiar
de neînþeles pe alocuri. Aminteºte-þi cã viaþa
este un film în care joci diverse roluri. Universul
are grijã de toate nevoile tale, doar cã trebuie
sã-i permiþi acest lucru ºi sã ai încredere ºi în
tine, ºi în El. Zilele de 24 ºi 25 februarie aduc
îmbunãtãþiri financiare prin diferite variante. Una
ar fi primirea salariului, alta ar fi primirea unor
cadouri sau favoruri.  Însã, pot apãrea ºi
cheltuieli prin situaþii bizare create de prieteni
sau colegi de muncã. Relaþiile cu anturajul sunt
surprinzãtoare ºi stau pe un bulgãre de dinamitã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Ai nevoie de odihnã în prima parte a sãptãmânii.
Þine cont de nevoile organismului tãu ºi îngrijeºte-
te pe îndelete. Este o perioadã dificilã în privinþa
sãnãtãþii, astfel cã ar fi bine sã iei mãsurile
necesare. Îþi sunt favorizate discuþiile tãinuite cu
persoanele din mediul profesional. Chiar dacã în
zilele de 24 ºi 25 februarie te vei simþi mai bine ºi
dornic de a te implica în multe ºi mãrunte, nu forþa
nota. A doua parte a sãptãmânii aduce cheltuieli,
dar ºi posibile favoruri materiale. Este bine sã
achiziþionezi numai ceea ce-þi este strict necesar
acum. Sunt posibile surprize de proporþii în plan
financiar, mai ales în ceea ce priveºte secþiunea
venituri salariale.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Foarte interesante sunt relaþiile cu prietenii care
te înconjoarã încã de la începutul sãptãmânii.
Dialogurile ºi activitãþile comune cu persoanele
din mediul profesional sunt îngreunate ºi pot
reveni din trecut unele secvenþe. Se recomandã
prudenþã. Eºti tentat sã depui eforturi mari în
aceste activitãþi ºi în aceste relaþii, dar rezultatele
nu vor fi cele scontate acum. Ai nevoie de un duº
rece privitor la viaþa ta, iar Universul considerã
cã tocmai de la ºi prin prieteni sau de la colegii
de muncã, este potrivit sã-l primeºti. Sãnãtatea
este vulnerabilã, astfel cã va fi nevoie sã te
odihneºti. Controleazã-þi reacþiile!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti foarte solicitat în plan profesional, mai
ales de cãtre ºefi sau de oficialitãþi din diverse
instituþii. Fereºte-te sã vorbeºti prea mult despre
tine ºi despre subiecte pe care le cunoºti prea
puþin sau deloc. Se pare cã eºti ademenit sã
lucrezi mult prin plãþi suplimentare la salariu.
De mare folos îþi vor fi discuþiile cu prietenii în
zilele de joi ºi vineri, mai ales dacã aceºtia sunt
mai în vârstã decât tine sau mai tineri, dupã caz.
Posibile neplãceri cu femeile din mediul
profesional. Însã, a doua parte a sãptãmânii
aduce dorinþã ºi putinþã de retragere din forfota
cotidianã. Fii prudent atât în privinþa sãnãtãþii,
cât ºi în plan profesional, la locul de muncã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Mentalul îþi este rãscolit la începutul sãptãmânii,
astfel cã ar fi bine sã eviþi discursurile publice ºi
deciziile majore. Posibile cãlãtorii, demersuri în
acest sens ºi discuþii cu persoane aflate în alte
þãri. Dorinþa sufleteascã de rafinare poate fi uºor
de îndeplinit prin lecturi spirituale, dialoguri cu
persoane erudite sau prin activitãþi culturale. Joi
apar provocãri profesionale ºi de imagine
publicã. Vei avea nevoie de forþã în cuvinte ºi
de o prezentare logicã ºi coerentã asupra
activitãþii tale depuse în câmpul muncii. Unii vor
ticlui sã-þi gãseascã nod în papurã la orice.
Rãbdare ºi toleranþã! Susþinere surprinzãtoare
de la ºi prin prieteni.

(24 februarie - 2 martie 2022)

Autor: AstroCafe.ro
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Directorul Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
Mehedinþi, doamna Gherasimescu
Mihaela Loredana, informeazã asupra
faptului cã, în perioada 15 - 28
februarie 2022, pot depune cererile
de platã pent ru Mãsura 14
„Bunãstarea animalelor”, ce conþine
douã pachete: - pachetul a) - plãþi în
favoarea bunãstãrii porcinelor ºi
pachetul b) - plãþi în favoarea bunãstãrii
pãsãrilor din cadrul PNDR 2014 - 2020.
   Ca element de noutate, cererea de
platã completatã online se va semna
electronic.
    Cererile de platã pentru Mãsura 14
- “Bunãstarea animalelor” cuprind
angajamentele ºi informaþiile aferente
tuturor exploataþiilor cu cod ANSVSA,

Evoluþia leului din perioada
analizatã a fost influenþatã în
special de situaþia tensionatã din
jurul Ucrainei, care afecteazã
mediul financiar ºi geopolitic.

Luni dimineaþã pe pieþele
asiatice euro a atins un vârf de
4,964 lei, în condiþiile în care
investitorii renunþau la activele
considerate riscante ºi se
îndreptau cãtre plasamente în
dolarul american, francul
elveþian yenul japonez sau aur.

Miercuri, declararea indepen-
denþei celor douã republici
„populare” din estul Ucrainei ºi
intrarea trupelor ruseºti
„pacificatoare” în acestea, au fost
considerate de cãtre investitori
drept un „fait accompli” iar
aversiunea faþã de risc s-a redus.

Astfel, la sfârºitul perioadei,
tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,945 - 4,948 lei, astfel
cã media a crescut de la 4,9458
la 4,9463 lei.

În minuta ºedinþei de politicã
monetarã a BNR din 9 februarie,
publicatã luni, se aratã cã „riscurile
la adresa ratei de schimb a leului
sunt ridicate, ºi cu potenþiale
implicaþii adverse asupra inflaþiei
ºi a indicatorilor de vulnerabilitate
externã, au atenþionat membrii
Consiliului, evocând dezechilibrul
extern în accentuare ºi
incertitudinile asociate conso-
lidãrii bugetare, precum ºi
perspectiva normalizãrii mai
rapide a conduitei politicii
monetare de cãtre bãnci
centrale majore, în principal de
cãtre Fed, dar ºi si tuaþ ia
geopoliticã Rusia-Ucraina”.

Inflaþia a împins dobânzile
la valorile din 2013

Creºterea inflaþiei, care va
atinge în iunie 11,2%, conform
prognozei BNR, a provocat
majorarea dobânzilor la valori
care se mai înregistrau acum opt
- nouã ani, cu efect negativ atât
asupra populaþiei cât ºi a
companiilor.

Lichiditatea din piaþa monetarã
s-a majorat iar BNR a realizat
lunea aceasta o nouã operaþiune
de tip depo. Suma plasatã de

Euro a fost cotat luni dimineaþã
la peste 4,96 lei

bãnci pentru o scadenþã de 7 zile,
s-a ridicat la 5,1 miliarde lei, la o
dobândã de 2,5%.

La finalul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei
contractate înainte de mai 2019,
a urcat de la 3,55 la 3,56%,
valoare care se mai înregistra în
februarie 2014. Indicele la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, a crescut
de la 3,78 la 3,80%, nivel care a
mai fost atins de la sfârºitul lui
septembrie 2013. Indicele
ROBOR la 12 luni, care reprezintã
rata dobânzii plãtitã la creditele
în lei atrase nivel interbancar, a
crescut de la 3,93 la 3,94%.

Un raport al Bãncii Transilvania
anticipeazã „posibilitatea ca rata
de dobândã de referinþã sã creascã
spre 3,50% la finalul anului curent
ºi 4,25% în primul trimestru din
2023". Raportul aratã cã „bãncile
centrale (atât din statele dezvoltate,
cât ºi din þãrile emergente ºi în
dezvoltare) au semnalat o
recalibrare a aºteptãrilor cu privire
la deciziile de politicã monetarã,
în sensul unei normalizãri mai
agresive, pentru contracararea
presiunilor inflaþioniste”.

Indicele ROBOR la trei luni ar
putea creºte spre 5% la sfârºitul
anului, evoluþie care se va
rãsfrânge asupra indicelui de
referinþã pentru creditele
consumatorilor (IRCC) care este
în prezent calculat la 1,17%. În
opinia analiºtilor, IRRC ar urma
sã urce spre 4% în prima
jumãtate a anului viitor.

Cursul dolarului a fluctuat între
4,3406 ºi 4,3579 lei. Media
francului elveþian a crescut de la
4,6929 ºi 4,7452 iar a lirei sterline
de la 5,8879 la 5,9321 lei.

Bitcoin a scãzut marþi aproape
de 36.000 dolari dar a crescut la
finalul perioadei la 37.600 la
39.150 dolari. Ether se
tranzacþiona miercuri în culoarul
2.600 - 2.750 dolari.

Analiza cuprinde perioada 16
- 23 februarie.

APIA primeºte cereri de platã pentru
Mãsura 14 „Bunãstarea animalelor” din

cadrul PNDR 2014 - 2020
deþinute de un solicitant, indiferent pe
raza cãrui judeþ îºi desfãºoarã
activitatea solicitantul ºi se depun
însoþite de toate documentele
prevãzute în ghidurile solicitantului.
   Documentele justificative aferente
cererii se încarcã pe platforma
electronicã pusã la dispoziþie de APIA.
Modelele cererilor de platã pentru
Mãsura M14 - “Bunãstarea animalelor”
pentru cele douã pachete, însoþite de
instrucþiunile de completare aferente,
sunt aprobate  prin Ordinul
ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii
rurale nr. 28/14.02.2022 ºi pot fi
accesate pe site-ul Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã:
www.apia.org.ro .

 Biroul de comunicare

   Vând casã cãrãmidã, la 6 km de oraºul Strehaia, compusã din 4 camere
+ 1 camerã, hol, 3 terase (una închisã), baie (fosã septicã), dotatã cu

maºinã de spãlat automatã, apã caldã (boiler electric), bucãtãrie, dotatã cu combinã
frigorificã, aragaz, cuptor cu plitã electricã, instant Delimano, sobã cu plitã, cãmarã, beci
(butoaie, damigene 50 ºi 25 litri), gresie, faianþã (bucãtãrie, baie, hol ºi terase), magazie,
hambar, curte + grãdinã, mari, 2 surse de apã. Telefon contact 0722216893

Anunþ public privind decizia etapei de încadrare
Titular

   Ciuru Parschiva Lia, titular al proiectului “Amenajare teren ºi apãrare mal,
judeþul Mehedinþi, comuna Eºelniþa, zona satul Vechi” propus a fi amplasat
în intravilanul comunei Eºelniþa, str. Duzilor, nr. F.N, C.F 51969, nr. cadastral
51969, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare teren ºi apãrare
mal, judeþul Mehedinþi, comuna Eºelniþa, zona satul Vechi”.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din judeþul
Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în
zilele de: luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 ºi vineri, între orele 8:00 - 14:00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Anunþ public privind decizia etapei de încadrare
Titular

   Ciuru Parschiva Lia, titular al proiectului “Amenajare teren ºi apãrare mal,
judeþul Mehedinþi, comuna Eºelniþa, zona satul Vechi” propus a fi amplasat
în intravilanul comunei Eºelniþa, str. Duzilor, nr. F.N, C.F 50977, nr. cadastral
50977, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare teren ºi apãrare
mal, judeþul Mehedinþi, comuna Eºelniþa, zona satul Vechi”.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din judeþul
Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în
zilele de: luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 ºi vineri, între orele 8:00 - 14:00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: http://apmmh.anpm.ro.

anunþ

 Radu Georgescu
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În ultima etapã a turului din
cadrul Ligii Elitelor Under 19, Seria
Vest, CFR’43 Turnu Severin a
dispus, duminicã, la Iºalniþa, de
CSJ ªtiinþa „U” Craiova, scor 9-3
(6-2). Dupã acest nou succes,
echipa antrenatã de Hugo
Moutinho a urcat pe locul 2, cu 7
puncte, poziþie care asigurã
calificarea la Turneul Final, ce va
avea loc în varã.

   Sâmbãtã, severinenii se vor
deplasa la Odorheiu Secuiesc
pentru turneul final al Cupei

Fost jucãtor, în România, la
FC Drobeta (juniori), GP Craiova
(juniori ºi Liga 3), Minerul Moldova
Nouã (Liga 3), CS Severnav Dr. Tr.
Severin (Liga 3), FC Drobeta (Liga
2), Farul Constanþa (Liga 2),
Viitorul Constanþa (Liga 2), Dacia
Unirea Brãila (Liga 2), FC Oltul
Slatina (Liga 2), Gaz Metan Severin
(Liga 2) ºi CF Brãila (Liga 2),

În grafic, pentru turneul final
României, unde s-au calificat cele
mai bune opt echipe din þarã. Alãturi
de CFR’43 Turnu Severin, vor lupta
pentru trofeu CFR’33 Timiºoara,
ªoimii ªimand, FK Odorheiu
Secuiesc, KSE Târgu Secuiesc,
Ceahlãul Piatra Neamþ, Colegiul
Naþional „Nicu Gane” Fãlticeni ºi
CSM Târgu Mureº, echipã pe care
oltenii o întâlnesc în sferturi. În
cazul în care va trece de ardeleni,

e c h i p a
severineanã va
î n t â l n i
câºt igãtoarea
partidei CFR
Timiºoara - KSE
Târgu Secuiesc.
   CFR’43 Turnu
Severin s-a
calif icat în
sferturile de
finalã, dupã ce,

în luna decembrie a anului trecut,
a eliminat CSJ ªtiinþa „U” Craiova,
scor 15-2, în Sala Polivalenta din

Un severinean, primul român legitimat în Dominicanã
fundaºul Dan Ignat (35 ani) va
juca în Republica Dominicanã,
din acest sezon, la At letico
Pantoja Santo Domingo.
   Ignat n-a mai jucat în România din
2014, când s-a transferat, de la
Brãila, la Al Ramtha, în prima ligã
iordanianã, unde a mai evoluat Al
That Ras Karak ºi Al Mansheyat Bani
Hasan. A mai trecut prin Oman, la
Al Sohar ºi India - FC Lajong
Shillong, dupã care a revenit în
Europa, la FK Vllaznia Shkoder, cu
care a promovat în prima ligã.
Ulterior, a plecat în eºaloanele
inferioare din Grecia, la FC Tsilivi,
AO Pallixouriakos ºi Panarkadikos.
   Din acest an va juca în prima ligã
dominicanã, la Atletico Pantoja.
   “Dupã ce am jucat în Europa, în
România, Albania ºi Grecia, în Asia,
în Iordania, Oman ºi India, a venit
timpul pentru o nouã provocare în
cariera mea. Am schimbat
continentul, în America de Nord, în
Republica Dominicanã, unde voi
juca la cea mai bunã echipã.
Obiectivul meu ºi al clubului este
câºtigarea campionatului ºi al
cupei. Am fost plãcut surprins sã
vãd ce condiþii de pregãtire au ºi

cât de mult îºi doresc sã
progreseze. Este un nou continent
ºi o nouã þarã pentru mine, aºa
încât va trebui sã mã adaptez
repede, mai ales cã cei de aici
vorbesc doar spaniola. În echipã
noastrã sunt 5 jucãtori care joacã
pentru echipa naþionalã a Republicii
Dominicane, plus portarul
naþionalei Cubei, iar restul
strãinilor sunt din Argentina,
Columbia, Ecuador, Venezuela ºi
eu, din România. Din câte m-am
interesat, sunt primul român care
a jucat vreodatã în Republica
Dominicanã, iar din acest sezon ºi
singurul european din campionat.
Antrenor e spaniolul David
Gonzalez, fostul selecþioner al
Republicii Dominicane. Sâmbãtã
am avut ºi un prim amical, pentru
mine, am câºtigat cu 2-0 ºi am
marcat un gol. La sfârºitul
sãptãmânii avem prima etapã din
campionat ºi vreau sã debutãm cu
dreptul”, a declarat Dan Ignat.
   Severineanul ºi-a fãcut o
promisiune în 2014, pe care a
respectat-o timp de 8 ani. “În
România, din 2014, mi-am propus
sã nu mai joc, din cauza haosului

de la noi, cu restanþe salariale,
interese la formarea loturilor sau
desfiinþãri de cluburi. Am avut în
ultimii ani multe oferte din Liga 2,
chiar pe salarii bune, prin 2014-
2015 chiar din Liga 1, dar am
refuzat. Am preferat sã joc în
strãinãtate, majoritatea echipelor
fiind de prima ligã. E greu printre
strãini, mai ales în lumea arabã, dar
dacã eºti serios ºi te preocupã doar
fotbalul, te adaptezi repede”, a
dezvãluit Ignat.
   Sezonul trecut, Primera Division
din Republica Dominicanã a fost
formatã din 10 echipe, iar
campioanã a devenit Cibao Santiago
De Los Caballeros. Atletico Pantoja
a încheiat sezonul regular pe locul
secund, dar în final s-a clasat pe 4.
   Înfiinþatã în anul 2000, Atletico
Pantoja are 4 titluri de campioanã
naþionalã, ultimul în 2019, ºi joacã
pe Estadio Olimpico “Felix
Sanchez”, de 27.000 de locuri, din
capitala Santo Domingo. În 2008,
Atletico Pantoja a câºtigat Liga
Campionilor a Þãrilor Caraibe.
Primul campionat profesionist de
fotbal din Republica Dominicanã
s-a disputat în 1970.

 Mircea Oglindoiu

Clasament Liga Elitelor U19, Seria Vest
1. CSM Târgu Mureº 4   3 1   0 18-11 10
2. CFR Turnu  Severin 4   2 1   1 23-17 7
3. CFR Timiºoara 4   2 0   2 15-10 6
4. ªoimii ªimand 4   2 0   2 26-23 6
5. CSJ ªtiinþa Craiova 4   0 0   4 6-27 0
Sferturile de finalã ale Cupei României U19
Sâmbãtã, 25.02.2022
Ora 13:00, FK Odorheiu Secuiesc - Ceahlãul Piatra Neamþ
Ora 15:00, KSE Târgu Secuiesc - CFR 1933 Timiºoara
Ora 17:00, CN Fãlticeni - ªoimii ªimand
Ora 19:00, CFR 1943 Turnu Severin - CSM Târgu Mureº

Drobeta Turnu Severin. În sezonul
regular din Campionatul Naþional
de Futsal U19, Seria 5, CFR’43
învinsese, în toamnã, CSJ ªtiinþa

„U” Craiova cu 11-5, la malul
Dunãrii, dupã care a pierdut returul
de la Iºalniþa, scor 2-7.
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   Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv, pe mãsurã
ce trece timpu’ sã învolbureazã ºi
apele, sã înfierbântã neuronii ºi sã
petrec lucruri trãznite. Pã sã vezi
ce-mi povesti tanþa lu’ Pecingine,
cã steterãm la un pahar de zaibãr
de-al bun, recoltã 2021 ºi sã miji
de ziuã când terminarãm. Pã
aºteptam noi sã atace Putin Ucraina
ºi aflarãm cã nea Duicu atacã iarã
politichia mehedinþeanã, cicã vrea
iarã revenealã, cã sã epuizarã sã

pare interdicþiile. ªi vrea nea Duicu
sã salveze ce-a mai rãmas din
partidu lu’ nea Ponta pi la
Mehedinþi, mai ales cã nea
Gherghe ºi-a furat ultima oarã ºi
ultimele voturi di la severineni. Pã
atâtea mai rãmãsasãrã de luat ºi
atâta s-a putut. Acuma, noi o
întorsãrãm pe toate faþetele, da
rãzbelu’ e ca ºi cherdut, doar cã ºi
pentru nea fost preºedinte de judeþ
e cam greu sã stea atâta pe tuºã.
Da dacã omu o mai avea marafeþi
de cheltuit ºi o mai vrea sã sã
joace, n-are decât. Pãi nu?!?

Mã nepoate, când pisica nu-i
acasã, Mehedinþiul apare pi la ºtiri
numai la capitolu’ crime, bãtãi,
scandaluri, de în ultima perioadã
zici cã suntem sãlbatici ºi nu doar
primitivi. Pã asta ºi din cauzã de  nea Mãrin

Sucã ºi re-re-reveneala lu’ nea Duicu, interimãreala di la IPJ
Mehedinþi ºi incontrolu lu’ nea Virgil Popescu la filiala PNL

interimat, cã pi la inspectoratu’
judeþean de poliþie nu mai sã ezistã
ºef deplin de multã vreme, pesemne
nu sã gãseºte niciun poliþist care
sã merite postu ãsta?! Cã Sucã zâsã
cã el ºtie mulþi poliþiºti care ºtiu
meserie, care îºi fac treaba ca la
carte ºi pot face diferenþa ºi la
Mehedinþi. Da încurcate sunt cãile
dreptãþii, aºa cã le lãsãm deoparte.
Deocamdatã. Cum deocamdatã fu
desemnat nea comisarul ºef Tuicã,
fost adjunct la IPJ Mehedinþi,

probabel pãnã la o nouã numire
interimarã. ªi ne mai mirãm de ce
atâtea nenorociri?!

Mã fraþilor, da nici poliþiºtii locali
nu sã simt prea bine, cã luã unu
dintre ei o mamã de bãtaie, de nu
mai ºtia sãracu’ cum îl cheamã. Pã
da, cã sã întâlni cu unu cãruia
tocmai îi ridicase maºina parcatã
sã pare neregulamentar ºi ãla, nici
una, nici douã, cu pumnul în faþa
poliþistului local. C-aºa îºi fac
unii  dreptate ,  s inguri ,  cu
pumnul. Bine, dreptate e mult
spus, da ne abþinem.

Mai bine sã abþineau ºi
autoritãþile di la Orºova ºi nu îºi
bãteau joc de pomii din oraº, cã
aratã de parcã ar fi sfârºitul
Pãmântului în patru acte ºi altceva
nimica. Pã nu poþi sã-þi baþi joc în
halul ãsta de copaci ºi sã zici cã

eºti ºi gospodar. Zãu nu
poþi, cã zisã al lu’ Zbanghiu,
cã el urâþenii mai mari nu a
mai vãzut la viaþa lui, nici
mãcar pentru a face loc
antenelor 6G, dupã cum
vorbeºte lumea pin
muncipiu. ªi vis-avis de
urâþenii, al lu’ Zbanghiu nu
e vreun frumos.

Mã fraþilor, sãptãmâna
trecutã vizita liderului AUR,
George Simion, la Drobeta-
Turnu Severin,  a þinut capu’
de afiº pe toate media
locale, f iecare prezentând
evenimentu’ dupã cum a ºtiut ºi a
putut. Au fost ºi rãutãþi, ca ºi cum
omu nu avea voie sã deguste din
bunãtãþile locale ºi, dacã i-a plãcut,
sã mai revinã. Da las, cã nea
Cornel Stroescu ar fi cerut ºi a ºi

primit, ie cam în ceaþã de unde,
coordonarea lu’ AUR Mehedinþi. C-
aºa ie în agriculturã, una plantezi
ºi alta culegi. ªtirea asta e un fel
de breichin niuz al lu’ Veta, cã asta
le aflã pe toate în premierã. Da mai
are una, de super breichin niuz, cã
cicã nea Virgil Daniel Popescu ar

fi cherdut controlu’ asupra PNL
Mehedinþi. Dovadã stau multele
ordine ºi dispoziþii date direct sau
transmise ºi care au rãmas simple
vorbe, semn cã unii, pe dupe
colþuri, abia aºteaptã sã-i ocupe
scaunu, mai ales cã a fost chemat

ºi pe la Parchet. Da, bine cã a
rãmas cu foncþia de ministru al
energiei! Da ºi aici, om vedea
pãnã când, cã mulþi îi numãrã
ceasurile scumpe!

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