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Pelerinaj de tradiþie la Mãnãstirea Topolniþa

 Continuare în pag. 4

Ca în fiecare an la 1 martie, Sfânta Mãnãstire Topolniþa îºi primeºte
pelerinii. Numeroºi creºtini din localitãþile învecinate vin în aceastã zi
pentru a participa la Sfânta Liturghie arhiereascã sãvârºitã de pãrintele
episcop Nicodim ºi pentru a lua apã sfinþitã. Din soborul ce a slujit la
Sfânta Liturghie au fãcut parte prea cuviosul pãrinte Arhimandrit Gherasim

Mãrþiºor de Mehedinþi

Armulescu stareþul Sfintei Mãnãstiri
Topolniþa, pãrintele consilier Adrian-
Antonie Olarean ºi pãrinþi slujitori ai Sfintei
Mãnãstiri Topolniþa precum ºi câþiva preoþi
ce au dorit sã ia parte la aceastã sãrbãtoare
ce se desfãºoarã în fiecare an la aceastã
veche vatrã monahalã.
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Urmarile unui bombardament rusesc în Harkov, estul Ucrainei.
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Editorial  de Sorin Vidan

   Trãim vremuri tulburi. Prin anii ‘40
ai secolului trecut Mircea Eliade,
marele istoric al religiilor, vorbea de
„teroarea Istoriei”, referindu-se la
cumplita presiune exercitatã asupra
lumii de douã regimuri dictatoriale,
nazismul ºi comunismul bolºevic,
antagonice dar atât de asemãnãtoare
în ceea ce priveºte apetitul pentru
control ºi crimã. Iatã cã “teroarea
Istoriei” se rãsfrânge iarãºi asupra
noastrã, de data aceasta sub chipul
lui Vladimir Putin ºi al tancurilor
ruseºti. Pânã mai ieri ucrainienii
duceau o viaþã normalã, aºa cum
ducem noi acum, cu bune, cu rele.
Am vãzut imagini ireale cu tancuri
trecând pe strãzi pe lângã sedii de
bancã, farmacii ºi hipermarketuri.
Exact cum ar fi sã ne trezim într-o zi
cu tancuri ruseºti rulând pe bd. Tudor
Vladimirescu ºi cotind la stânga pe
str. Smârdan. Dintr-odatã viaþa
noastrã normalã, cu bucuriile ºi
greutãþile ei inerente, ar deveni de
domeniul absurditãþii. De teamã,
mamele, fiicele, surorile noastre ºi-
ar face bagajele în grabã ºi le-am
conduce la graniþa cu Ungaria, în

Cortina de Fier din Est
speranþa cã acolo ar primi un ajutor
umanitar, cã mãcar ar fi în siguranþã.
Aºa pãþesc ucrainienii azi, în a nu ºtiu
câta zi de rãzboi, de invazie
monstruoasã dictatã de un individ
atins în mod vizibil de scleroza
demenþei dictatoriale. Dincolo de
realitatea cumplitã a invaziei ºi de
rezistenþa eroicã a unui popor ce nu
se lasã umilit, rãmâne absolut
admirabil felul în care, la graniþe, au
reacþionat românii. Pur ºi simplu au
dovedit o omenie extraordinarã, un
spirit de iniþiativã ce a umilit statul în
intervenþia lui lentã. Pentru prima datã
de la Revoluþie încoace oamenii s-au
mobilizat extraordinar, au venit sã
ajute, s-au solidarizat în jurul celor
nãpãstuiþi ºi goniþi din propria lor þarã.
Ne-am dovedit nu doar buni vecini,
ci buni creºtini, ºi sã ne þinã
Dumnezeu aºa, deschiºi, gata sã
oferim adãpost ºi hranã celor ce au
nevoie, gata sã punem umãrul atunci
când celãlalt e în suferinþã. Statul
român e mai molâu, reacþioneazã mai
inerþial, dar e bine cã pânã la urmã s-
a urnit. Situaþia rãmâne însã grea
ºi complicatã. Suntem prima þarã
membrã a NATO la marginea
cãreia se vor opri probabil
tancurile ruseºti. Dacã Ucraina
cade, urmeazã Moldova.
   O Moldovã sãrãcitã ºi dependentã
de Rusia care nu-i va face probleme
lui Putin. O Moldovã manipulatã
grosier, ºi cãreia i s-a cultivat de
rusocraþie ideea cã unirea cu þara
mamã nu e o soluþie viabilã, aºa se
face cã moldovenii, în majoritatea lor,
nici nu-ºi mai pun problema. O cortinã
de fier se lasã la graniþele noastre.

   De la celebra „þucãturã”
din Parlament a aleºilor
naþionali, unul „hoþ”,
celãlalt „prost” a trecut ceva
vreme. Vorbim, desigur, de
ministrul Energiei, Virgil
Popescu, ºi parlamentarul
AUR, George Simion, douã
mari caractere care au
simþit nevoia sã fie în prim-
planul televiziunilor cu
scene desprinse, parcã, din
„Cartea Junglei”. A fost un
episod jenant mai ales
pentru noi, cei care ne
plãtim facturile ºi datoriile cãtre stat.
Care facturi, sã o recunoaºtem, nu s-a
gãsit nici dracu, pânã-n ziua de azi, sã
ne dumireascã cam cum stã treaba cu
ele, cu preþurile, cu furnizorii, cu
distribuitorii, cu criza, cu Omicronul,
cu Ucraina lui Putin ºi cu Putinul
Rusiei. Nici pânã-n ziua de azi nu s-a
gãsit careva sã lãmureascã o
problemã, o crizã, cum le place
fandosiþilor sã zicã. Cu toate acestea,
noi, mehedinþenii, salutãm, pe aceastã
cale eforturile supraomeneºti ale
Domnului Ministru al Nostru, Virgil
Popescu, care nu mai are casã, masã
ºi timp pentru alte cele, fiind mereu pe
drumuri întru propãºirea, dezvoltarea
ºi speranþele de mai bine ale poporului
ãstuia nerecunoscãtor, din rândul
cãruia s-a ridicat George Simion, cel
aprig la mânie, la vorbã ºi la Parlament.
ªi ca sã vedeþi cã noi, mehedinþenii,
suntem niºte supermeni la propriu, de
pe pagina onor Domnului Ministru am
descãrcat cele de mai jos:
   „Zilele acestea mã aflu la Baku, în
Republica Azerbaidjan, pentru a avea
o serie de întâlniri cu oficiali azeri,
pentru a negocia colaborãri concrete
în domeniul energiei”.
   „Am participat la Bruxelles, la
reuniunea extraordinarã a Consiliului

E greu sã fii Ministru. Trebuie...
ENERGIE, nu glumã!

Energiei, convocatã pe fondul crizei
din Ucraina cu impact major asupra
situaþiei preþurilor la energie ºi gaze
naturale în întreaga Europã, ca urmare
a solicitãrii din partea României,
Greciei ºi Bulgariei. Situaþia din
Ucraina este una criticã”.
  „Vreau sã mulþumesc preºedinþiei
franceze pentru convocarea sesiunii
extraordinare a Consiliului Energiei,
solicitare pe care am fãcut-o împreunã
cu omologii din Bulgaria ºi Grecia.
Avem foarte multe chestiuni de
discutat astãzi. România are graniþa cu
Ucraina ºi condamnãm cu fermitate
agresiunea Federaþiei Rusiei. Trebuie
sã nu mai depindem de o singurã
sursã majorã de aprovizionare cu
energie, este nevoie sã ne diversificãm
sursele ºi rutele de aprovizionare”.
   „Astãzi mã aflu la Bruxelles, unde voi
participa la Reuniunea Extraordinarã
a Consiliului Energiei, care a fost
convocat în urma solicitãrii pe care am
fãcut-o împreunã cu colegii omologi
din Bulgaria ºi Grecia. Vom avea
discuþii politice cu privire la teme de
actualitate în contextul curent,
conflictul din Ucraina, cu accent pe
securitatea aprovizionãrii ºi creºterea
preþurilor la energie”.
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În vederea unei organizãri cât
mai bune a campaniei de depunere de
cãtre fermieri a cererilor de platã pentru
obþinerea subvenþiilor acordate de
Uniunea Europeanã prin intermediul
APIA Mehedinþi ºi a derulãrii
recensãmântului populaþiei ºi
locuinþelor, autoritãþile mehedinþene
reprezentate de prefectul Constantin
Alin ISUF ºi preºedintele Aladin
GEORGESCU au organizat o întâlnire
cu primarii unitãþilor administrativ
teritoriale din judeþ.
   Specialiºtii din cadrul APIA
Mehedinþi au informat auditoriul cã

 Biroul de presã

Întâlnire cu succes!
la 1 martie va fi demaratã
campania de depunere a
cererilor de platã, cu
noutatea cã acestea pot fi
depuse ºi on-line.
   La rândul lor, specialiºti
din cadrul Direcþiei de
Statisticã Mehedinþi au
precizat modalitãþile ºi
etapele de desfãºurare a
recensãmântului populaþiei
ºi locuinþelor, cu noutatea
cã acesta se poate efectua
ºi prin autorecenzare.

În alocuþiunea rostitã, domnul
Constantin Alin ISUF a precizat cã
cele douã acþiuni sunt importante
pentru judeþul nostru, în special cã
recensãmântul va oferi o radiografie

     Consiliul Judeþean Mehedinþi,
preºedintele Aladin Georgescu prin
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”, ca
în fiecare an, au oferit tuturor doamnelor
ºi domniºoarelor un “mãrþiºor” muzical.
Acesta s-a prezentat sub forma unui
spectacol folcloric extraordinar numit
sugestiv “Mãrþiºor de Mehedinþi” cu
Ansamblul Profesionist “Danubius”,
orchestra de muzicã popularã, soliºtii
vocali ºi instrumentali, precum ºi
dansatorii Ansamblului.
   Pe scena Palatului Culturii “Teodor
Costescu” au cântat soliºti consacraþi ai
Ansamblului Profesionist “Danubius”
dirijat de profesorul Marian Magheru,
precum Anica Ganþu, Ionela Bãdãlan,
Angela ºi Ion Magheru, dar ºi soliºti
foarte tineri aflaþi în plinã ascensiune,
talentaþi, cu dragoste pentru folclor.
   Delia Rîmniceanu, cunoscut jurnalist,
apreciatã pentru experienþa sa ºi

Mãrþiºor de Mehedinþi

profesionalismul de care dã dovadã de
fiecare datã, a fost “gazda” evenimentului.
   Ansamblul Profesionist “Danubius” a
primit aplauze îndelungate de la publicul
aflat în salã, drept dovadã cã acesta a
apreciat cadoul de suflet fãcut de artiºti ºi
de cãtre organizatori.   G. P.

clarã a situaþiei populaþiei ºi
locuinþelor ºi cã se va implica pentru
a fi asiguratã o bunã derulare a
acestora.

Marþi, 02.03.2022, în cadrul
ºedinþei Comitetului Judeþean
pentru Situaþii  de Urgenþã
Mehedinþi s-a stabilit cadrul
organizatoric de întrajutorare a
persoanelor afectate în urma
conflictului armat din UCRAINA.

I. Pentru primirea donaþiilor la
nivel judeþean, în municipiul Drobeta
Turnu Severin, vor funcþiona
urmãtoarele puncte de colectare:
- strada Constructorului nr.1 (lângã
centrul comercial CORA)-
începând cu 02.03.2022, telefon

Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã Mehedinþi s-a stabilit cadrul organizatoric
de întrajutorare a persoanelor afectate în urma conflictului armat din UCRAINA

0743 057 335
- strada I.C. Brãtianu, nr.2 (sediul
nr.2 al Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã Mehedinþi)-
începând cu 03.03.2022
- B-dul Mihai Viteazu, nr.78 (lângã
centrul comercial Carrefour)-
începând cu 03.03.2022
   În oraºele ºi comunele judeþului,
punctele de colectare vor fi
amenajate ºi organizate prin grija ºi
responsabilitatea primãriilor, care
vor afiºa datele de contact necesare.

 Continuare în pag. 5

 Biroul de presã

Semnificaþia mãrþiºorului a rãmas aceeaºi de-a lungul
timpului: este un simbol al primãverii, al revenirii la viaþã. El ne
aduce optimism ºi credinþã, fiind o amuletã pentru noroc ºi fericire.
   Marþi, 1 Martie, elevii clasei I A ai ªcolii Gimnaziale
“Constantin Negreanu”, coordonaþi de prof. înv. primar
Mateescu Lidia, împreunã cu elevii clasei a VII-a B ai
Colegiului Naþional Pedagogic “ªtefan Odobleja”, coordonaþi
de prof. Arbãnaºi Diana ºi Vãtuiu Cosmina Marinela,
reprezentant al Consiliului Judeþean al elevilor, au participat
la atelierul de creaþie, sub îndrumarea muzeografilor Secþiei
de Relaþii Publice, Marketing Cultural ºi Pedagogie Muzealã.
Aceºtia au confecþionat mãrþiºoare, ce au fost expuse într-o
miniexpoziþie pentru a fi dãruite doamnelor care vor vizita
muzeul în aceste zile.

1 Martie la Muzeu
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        Slujba Sfintei Liturghii a fost
oficiatã în biserica veche a mãnãstirii,
iar atmosfera de rugãciune a fost
întregitã de o parte din protopsalþii
Catedralei Episcopale din Drobeta
Turnu Severin ce au dat
rãspunsurile la Sfânta Liturghie a
Sfântului Ioan Gurã de Aur.
   În cadrul Sfintei Liturghii, la
momentul potrivit, dupã cântarea
Axionului, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a hirotonit întru diacon
pe ipodiaconul Laurenþiu Bivolaru
pe seama Sfintei Mãnãstiri
Coºuºtea Crivelnic.
   În cuvântul de învãþãtura
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a vorbit

Pelerinaj de tradiþie la Mãnãstirea Topolniþa

despre pãrinþii care s-au nevoit în
aceastã mãnãstire ºi datoritã cãrora
avem aceastã frumoasã tradiþie, ca ºi
un hram, sã vinã un numãr mare de
pelerini aici la data de 1 martie.
   De asemenea, Ierarhul a vorbit
despre motivele pentru care pãrintele
stareþ Graþian Rãdac a iniþiat aceastã
zi ca o sãrbãtoare în urmã cu aproape
80 de ani, în 1943, sãrbãtoare care
adunã an de an pelerini la mãnãstire.
Preasfinþia Sa a îndemnat credincioºii
prezenþi sã înmulþeascã rugãciunea
pentru ca aceasta este una din cele
mai mari virtuþi, iar în vremurile
acestea sã ne rugãm mai cu seamã
pentru pacea lumii ºi sã participãm

în duh de rugãciune în casa lui
Dumnezeu la Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie.
   Dupã momentul chinonicului
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a
hirotesit duhovnici pe pãrintele
Firi-Giurchiþã Sorin de la
Parohia Izvorul Aneºtilor ºi pe
pãrintele Ionicã Gabi-Cãtãlin de
la Parohia Punghina.
   La finalul Sfintei Liturghii,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
împreunã cu clerul slujitor au
oficiat un parastas pentru
pãrintele stareþ Graþian Rãdac,

cel ce a iniþiat acest pelerinaj, dar ºi
pentru ceilalþi stareþi ai mãnãstirii
Topolniþa ce au pãstrat acest pelerinaj
la Sfânta Mãnãstire Topolniþa de-a
lungul a 79 de ani. În finalul acestei
sãrbãtori, pãrintele arhidiacon Mircea
Pãdureanu, cu binecuvântarea
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim, a dat
citire unei pilde folositoare de suflet.
   A devenit deja tradiþie ca în ziua de 1
martie sã fie sãvârºitã slujba aghiasmei
celei mici. În cadrul acesteia s-au citit
ºi molitfele Sfântului Trifon, pentru
îndepãrtarea dãunãtorilor de la þarinile
dar ºi de la seminþele ce urmeazã a fi
semãnate de credincioºi acum la
început de  primãvarã. Aceastã

rânduialã a fost aºezatã de vrednicul
de pomenire ieromonahul Graþian
Rãdac, stareþul mãnãstirii Topolniþa în
perioada 1943-1990. În încheiere a
fost sãvârºitã o slujbã de pomenire
pentru vieþuitorii sfântului aºezãmânt
mãnãstiresc.  Amintim faptul cã la 1
martie 2022 s-au împlinit 32 de ani
de la înmormântarea stareþului Graþian
Rãdac iniþiatorul acestui pelerinaj la
Sfânta Mãnãstire de 1 martie.
   Mãnãstirea Topolniþa este o
mãnãstire de cãlugãri, cu hramul
“Tãierea Capului Sfântului Ioan
Botezãtorul” ºi „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena” (hramul
bisericuþei de lemn). Este situatã în
comuna Izvorul Bârzii judeþul
Mehedinþi, la 27 km de Drobeta
Turnu Severin.
 Prima bisericã a mãnãstirii a fost ziditã,

dupã cum spune tradiþia, de Sfântul
Nicodim. Biserica actualã, în formã de
cruce, a fost ridicatã în anul 1646, de
ctitorul Lupu Buliga. A fost pictatã în
anul 1673, în frescã, stil bizantin, de
zugravii Grigore “Grecul” ºi Dima
“Romanul”. Începând cu 21 mai 1993
sfintele slujbe se sãvârºesc ºi la
bisericuþa de lemn ce poartã hramul
“Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”.

Pr. Marian Alin Giginã

   În aceastã duminicã, de 27
februarie, credincioºii Catedralei
Episcopale din Drobeta Turnu
Severin au primit în mijlocul lor pe
Întâistãtãtorul Eparhiei, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, care a slujit
Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie
împreunã cu soborul de preoþi ºi
diaconi ai sfântului lãcaº.
În cadrul Sfintei Liturghii,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a
hirotonit întru preot pe pãrintele

Duminica Lãsatului sec de carne la Catedrala Episcopalã din Drobeta Turnu Severin

diacon Alexandru Gelu Niculiþã pe
seama parohiei Pãtule I din
protopopiatul Vânju Mare.
   În prima parte a cuvântului de
învãþãturã de la finalul Sfintei Liturghii,
Ierarhul a pus la inimile credincioºilor
prezenþi câteva învãþãturi tâlcuind
pericopa evanghelicã ce s-a citit în
cadrul Sfintei Liturghii. În partea a doua
a cuvântului, Preasfinþia sa a prezentat
o parte din învãþãtura bisericii noastre
ce se referã la Înfricoºãtoarea
Judecatã, concluzionând aceste

învãþãturi prin
îndemnul de a
înmulþi faptele
noastre bune ºi de
a nu irosi timpul ce
ne-a rãmas ci sã îl
dedicãm pregãtirii
noastre sufleteºti
pentru întâlnirea cu
D u m n e z e u .
Cuvântul Ierarhului
s-a încheiat cu

douã istorioare morale care vorbesc
despre aceastã judecatã la care se va
prezenta fiecare suflet la sfârºitul lumii.
   Dupã Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a oficiat Sfânta Tainã a
botezului pentru micuþa Elena-Iustina,
fiica Pãrintelui Iulian Pruiu,
Secretarul Eparhial al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei.
   Duminica Înfricoºãtoarei Judecãþi
sau Duminica lãsatului sec de carne
este a treia duminicã a Triodului. Este

numitã ºi Duminica lãsatului sec de
carne, deoarece în mod tradiþional, este
ultima zi în care se mãnâncã produse
din carne înainte de Sfintele Paºti.
   Viaþa creºtinului se desfãºoarã între
douã hotare: Izgonirea lui Adam din
Rai, când noi toþi am pierdut
conºtientizarea dragostei lui
Dumnezeu, ºi aºteptarea Judecãþii
finale. Când trupurile noastre se vor
ridica din pãmânt, iar sufletele
noastre se vor uni cu trupurile
spiritualizate - scãpate de boalã, de
suferinþã, de bãtrâneþe, de rãutãþile
acestei lumi, de constrângeri de timp
ºi de spaþiu - ºi vom intra aºa în slava
ºi în veºnicia lui Dumnezeu.
   Fiecare dintre noi sã ne strãduim
sã trãim postul acesta cu multã
dragoste ºi cu mult discernãmânt, ºi
nu uitaþi, primul exerciþiu pe care ar
trebui sã-l practicãm cu mare, mare
seriozitate, mereu, ar fi sã nu mâncãm
din carnea fratelui nostru.

Pr. Marian Alin Giginã

 Urmare din pag. 1
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În ciuda schimbãrilor din ultimii doi ani,
oamenii nu s-au îndepãrtat de ceea ce iubesc,
lãsând în sufletul lor un loc special pentru tot
ceea ce îi defineºte: istoria ºi tradiþia.

Iubirea ºi primãvara au fãcut ca elevii de
la Liceul Tehnologic „Domnul Tudor” sã se
reuneascã în 24 februarie pentru a le
sãrbãtori într-un cadru festiv în sala de
festivitãþi a instituþiei.

Portul popular a fost purtat cu mândrie de
elevii ºi profesorii veniþi sã sãrbãtoreascã
Dragobetele. O ºezãtoare, în care ºi-au fãcut loc
atât cântecul, cât ºi jocul popular a fost adusã
în faþa publicului de elevii ºcolii noastre.

Fiind o sãrbãtoare a iubirii, din paleta de
manifestãri nu putea lipsi poezia marilor noºtri
creatori: Mihai Eminescu, Nichita Stãnescu ºi
Ana Blandiana. Prezentãrile ºi filmuleþe dedicate
acestei zile, panoul „De Dragobete, iubeºte
româneºte” ºi borcanul „Dulceaþã de iubire”
cu rãvaºe în limba românã, limba francezã ºi

Primãvara ºi Dragobetele sãrbãtorite la Liceul Tehnologic „Domnul Tudor”

limba englezã s-au alãturat programului. Finalul
zilei a fost rezervat concursului „Sf. Valentin
precede Dragobetele” desfãºurat online.

Aplauzele au recompensat eforturile elevilor
noºtri, care, prin spectacolul realizat, au adus
un strop de bucurie în sufletul nostru, acum
în prag de primãvarã.

Mulþumim tuturor celor implicaþi în proiectul
„Dragobetele - sãrbãtoarea tinereþii ºi a iubirii
la români”, cadrelor didactice, elevilor, consiliului
ºcolar al elevilor, cât ºi conducerii ºcolii,
Loredana Meiþã ºi Florin Bîrlã, care ºi-au adus
contribuþia la realizarea acestei activitãþi.

Echipa de proiect

      Astãzi, poliþiºtii din cadrul
Compartimentului Analiza ºi
Prevenirea Criminalitãþii împreunã cu
reprezentanþii Inspectoratului Judeþean
de Jandarmi Mehedinþi au desfãºurat
activitãþi de informare în cadrul unei
unitãþi de învãþãmânt din municipiul
Drobeta Turnu Severin, în scopul
conºtientizãrii de cãtre elevi a faptului
cã apelarea nejustificatã a numãrului
112 poate costa viaþa unei persoane
aflate în pericol. În timp ce operatorul
se ocupã de un apel non-urgent, pe
linie poate aºtepta o persoanã care are

Gândeºte! Nu este o glumã! Apelul fals la 112 se pedepseºte! Sunã responsabil!
Poliþia Românã, prin structurile de prevenire a criminalitãþii, deruleazã,

la nivel naþional, o campanie de conºtientizare cu privire la
consecinþele pe care le are apelul fals la 112. “Gândeºte! Nu este o

glumã! Apelul fals la 112 se pedepseºte! Sunã responsabil!” sunt
mesajele campaniei, prin care poliþiºtii vor sã atragã atenþia cu privire

la consecinþele legale ºi psiho-sociale ale acestor fapte.
într-adevãr nevoie de ajutor!
   Astfel de fapte sunt de naturã sã
aducã prejudicii foarte grave la nivelul
societãþii ºi tulburãri ale siguranþei
publice, atât prin natura ºi amploarea
forþelor implicate în luarea mãsurilor
de investigare, identificare ºi
contracarare (Poliþia Românã,
Serviciul de Telecomunicaþii
Speciale, Serviciul Român de
Informaþii), cât ºi prin stãrile de
temere generate în rândul cetãþenilor.
   Alertarea falsã a agenþiilor
specializate de intervenþie, se

   Donaþiile bãneºti se vor realiza direct cãtre
Societatea Naþionalã de Cruce Roºie din
România, în conturile deschise la BRD
Bucureºti:
- În lei RO76BRDE410SV07590484100
- În euro RO12BRDE410SV31714694100
- În USD RO88BRDE410SV36413794100
   Acþiunea de colectare se va realiza sub
coordonarea unitarã a Centrului Judeþean de
Coordonare ºi Conducere a Intervenþiilor
(CJCCI), structurã operaþionalã a Comitetului
Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã, cu
urmãtoarele date de contact:

pedepseºte cu amendã de la 2.000
lei la 4.000 lei sau prestarea de la
200 de ore la 400 de ore de activitãþi
în folosul comunitãþii. De asemenea,
apelarea abuzivã a numãrului unic

de urgenþe poate fi sancþionatã cu
amendã între 1.000 ºi 2.000 de lei
sau cu pânã la 200 de ore de muncã
în folosul comunitãþii.

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

 urmare din pag. 3
...s-a stabilit cadrul organizatoric de întrajutorare a persoanelor afectate în urma
conflictului armat din UCRAINA

- nr. de telefon: 0749 012 573,
- e-mail: ajutoare@isumehedinti.ro

Cetãþenii, instituþiile publice ºi operatorii
economici pot dona urmãtoarele:
- produse alimentare, ambalate sau conservate,
neperisabile ºi/sau cu termen de valabilitate de
minim 3 luni;
- articole de îmbrãcãminte pentru adulþi ºi copii,
noi sau igienizate ºi ambalate pe categorii ºi
mãrimi;
- produse sanitare ºi de îngrijire personalã
(sãpun, detergenþi, etc.);
- paturi pliante, saltele, lenjerii, pãturi, perne,

saci de dormit, prosoape, etc., noi.
II. Instituþiile publice, operatorii economici
(inclusiv domeniul hotelier) ºi persoanele fizice
care pot pune la dispoziþie cu titlu gratuit, pe o
perioadã determinatã, spaþii de cazare ºi masã,
se vor adresa CJCCI la datele de contact mai
sus menþionate.
III. Persoanele care se oferã sã participe ca
voluntari la operaþiuni care se referã la
colectarea, sortarea, ambalarea, încãrcarea ºi
transportul produselor, se vor adresa CJCCI, la
datele de contact mai sus menþionate, sau
Filialei Mehedinþi a  Societãþii Naþionale de
Cruce Roºie din România.
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (27)
Uitãm mereu cã toate marile

evenimente care schimbã faþa lumii, aºa,
cam odatã la cincizeci de ani, sunt rodul
unor planuri dinainte puse pe hârtie, cã
deciziile majore din viaþa lumii nu sunt luate
nici de cãtre guvernele pasagere mai mult
sau mai puþin ale fiecãrei þãri sau reuniri de
guverne, nici de instanþe cereºti, divine,
oricum s-ar numi acestea, ºi nici de cãtre
indivizi singuratici ori grupuri “mafiote” ori
„teroriste” etc, nu, marile decizii se iau de
marii bogãtaºi ai lumii, de elita economicã,
politicã ºi/sau militarã, dar aceea de la
vârfuri, nu cea pe care o avem noi trecutã
prin tot felul de reviste ºi topuri. Pentru cã
orice schimbare majorã în viaþa unor
popoare ori a unei mari pãrþi din lume se
face cu bani, mulþi bani, nu doar cu dorinþa
ºi sloganurile, cu manifestãrile de stradã ºi
bannerele fluturate. Inclusiv rãzboaiele, ºi
ele - e un truism acesta - se duc cu mulþi
bani, nu doar cu oameni în chip de soldaþi,
iar alþii comandanþi.
   Rãzboiul este unul din Cei patru
Cavalerii (sau Cãlãreþi) ai Apocalipsei,
alãturi de Boalã, Foamete ºi Moarte. Cei
patru bântuie lumea ºi periodic se afirmã
câte unul dintre ei. Asta, aparent, cã, de
obicei, ei lucreazã în echipã, adicã dacã
apare unul, imediat, la ceva timp, apar ºi
ceilalþi. Nu mai departe, iatã, dupã
Pandemie, care înseamnã Boalã, apãru
Rãzboiul, care ce aduce? Moarte! Iar dupã
Rãzboi, ºi în timpul acestuia, ce se
manifestã? Foametea!
   Cine este comandantul acestor patru
Cavaleri/Cãlãreþi, legenda nu ne spune.
Putem bãnui, însã, de la caz la caz, de la o
perioadã istoricã la alta. Uite, de exemplu,
acum, cine sã fi… comandat Rãzboiul din
Ucraina? Sã fie Putin singurul
“comandant”, singurul care a dat comanda
”Foc!”? Interesele Americii se întrevãd pe
undeva, prin noianul de interese ale elitei
de care vorbeam? Fiul lui Biden, cicã ar
avea afaceri în Ucraina de multe sute de
milioane de dolari, asta, doar aºa, ca o
clevetealã de salon, dupã cum se aude.
Industriile de armament globale nu au
interese? Dar cele ale farmaceuticii, ale
medicamentului, ale aeronauticii ºi ale
echipamentelor militare, de la uniforme la
cazarmament ºi de la personal de
specialitate la cel civil, nu sunt tot interese?
   Rãzboiul din Ucraina, ca orice rãzboi,
este o oroare, dar aceste orori sunt
declanºate de oameni, totuºi, rãzboiul nu
este o entitate care vine din punctul A ºi
se declanºeazã de la sine, dupã care se

retrage ºi stã liniºtit la umbrã ºi cu un pahar
de vodcã/whisky/ºampanie/tequila, dupã
caz, în faþã, pânã la urmãtorul val de chef
personal de explozii, rafale, tancuri, avioane
de vânãtoare, incendieri ºi camere de
gazare! Nu, desigur, rãzboiul ºi boala, ºi
foamea sunt efecte ale unor decizii
omeneºti, acestea aducând moartea…
   Apropo de “valuri”! Pãi, ce facem domn
preºedinte, cã vin ucrainienii valuri-valuri de
refugiaþi din calea urgiei, ºi trec graniþa fãrã
certificate verzi, fãrã dovezi de trecere prin
boalã sau a unui test PC-R, ºi ne umple,
vãleu, vãleu, vãleleu de Omicroni, de Covizi,
de Delte ºi de alte bâzbâgãnii! Ce facem,
domn Preºedinte, cã nu ne putem þine la ei,
ºi trebuie sã-i primim, aºa, la grãmadã,
vaccinaþi ºi nevaccinaþi? Dom’ Arafat, ce face,
cã el era cel mai neliniºtit în privinþa asta?
De dom’ Gheorghiþã, nu mai întreb, el este
general, e pe front, în prima linie, cu siguranþã!
   Educaþia românului, domn Preºedinte, a
ieºit din nou la ivealã: ospeþia ºi omenia l-a
adus la graniþa cu Ucraina ºi primeºte valurile
acelea de refugiaþi cu pâine, pãturi, mâncare
ºi bomboane pentru copii! ªtiþi, domnule
Preºedinte Iohannis cã pentru asta niciunul
din cei care fac asta nu ºi-a pus nici o clipã
problema cu vaccinul, cu masca facialã, cu
testele de salivã ºi alte chestii din astea, care
au umflat conturile multora din elitele supra-
naþionale, aºa cum rãzboiul acesta le va umfla
pe ale altora, tot din categoria aceloraºi elite.
Nu ºi-au pus problema, domnule Preºedinte,
pentru cã nu au crezut în aºa ceva, în marea
minciunã cu pandemia, cu teroarea
rãspânditã ºi întreþinutã din banii popoarelor,
pe munca ºi pe sãnãtatea acestora! Nu va
plãti, desigur, nimeni pentru asta, aºa cum
nu s-a plãtit nici în cazul Jugoslaviei, nici în
cel al incendierii Reichstagului, nici în cel
de la “11 Septembrie”, nici cel al “Revoluþiei
din Decembrie 1989” ºi nici în multe alte
cazuri. Serviciile secrete ºtiu, dar tac, aºa-i
consemnul ºi… legea, secretele acelea sunt
în arhive, adânc îngropate, ºi se vor ºtii, aºa,
peste vreo o sutã de ani!

România este educatã ancestral, domnule
Preºedinte, sã fie omenoasã, sã aibã grijã
de cei nepãstuiþi, de cei nevoiaºi, bolnavi,
flãmânzi, oricât ar fi ea de bolnavã, de
înfometatã ºi oricât ar fi rãzboiul de crunt!
Omenia nu se uitã niciodatã, domnule
Preºedinte, doar elitele nu cred în aºa ceva,
ele doar speculeazã ordinar ºi profitã!
   România a câºtigat rãzboiul, deja, oricât
de mult se pregãteºte domnul Putin s-o
atace, rãzboiul de pe frontul omeniei ºi al
bunei-creºteri strãmoºeºti! C.OVIDIU  St. JUST

 Urmare din pag. 2 „Astãzi am avut o întâlnire
bilateralã cu omologul grec Konstantinos Skrekas, ministrul
Mediului ºi Energiei, care a vizitat România în marja vizitei oficiale
a prim ministrului Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis. Cu aceastã
ocazie am trecut în revistã stadiul ºi perspectivele relaþiilor bilaterale,
cu accent pe importanþa consolidãrii proiectelor de cooperare în
domeniile energetic, petrol ºi gaze naturale”.
   „Am avut astãzi o întrevedere de lucru cu Excelenþa Sa Botond
Zákonyi, Ambasadorul Ungariei la Bucureºti. Discuþiile au vizat
colaborarea dintre cele douã state în domeniul energiei, în contextul
îndeplinirii obiectivelor privind producerea de energie din surse
regenerabile. Totodatã, am adus în discuþie investiþiile în reactoare
modulare mici (SMR) în România, necesitatea diversificãrii resurselor
de energie, în vederea creºterii securitãþii energetice”.
   „Astãzi am avut o întâlnire bilateralã cu prinþul Abdulaziz bin
Salman Al Saud - ministrul Energiei al Regatului Arabiei Saudite.
Am fãcut schimb de opinii pe marginea aspectelor specifice
referitoare la relaþiile dintre Regatul Arabiei Saudite ºi România,
pentru a explora noi canale de cooperare economicã ºi comercialã
în domeniul energiei”.
  „În marja participãrii la simpozionul IEA-IEF-OPEC am avut
discuþii foarte bune cu privire la viitoare cooperãrii în domeniul
Energiei cu Amos J. Hochstein, consilier principal pentru securitatea
energeticã globalã în departamentul de stat al SUA, dar ºi cu Lord
Browne of Madingley - Consilier principal la General Atlantic ºi
preºedinte al BeyondNetZero ºi Charif Souki - cofondatorul
companiei Tellurian”.
  „Astãzi particip la simpozionul IEA-IEF-OPEC privind perspectivele
energetice, care se organizeazã la Riad, Arabia Sauditã. La masa
rotundã ministerialã am susþinut un discurs ºi am transmis cã
dialogul ce îl vom purta ne oferã oportunitatea de a aborda probleme
de interes comun, de a face schimb de informaþii, de a revizui ºi
explora noi domenii de cooperare în sectorul energetic”.
   „Împreunã cu Andrei Spînu, Viceprim-ministru ºi ministrul
Infrastructurii ºi Dezvoltãrii Regionale, am semnat astãzi
Memorandumul de înþelegere între Guvernul României ºi
Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul
securitãþii energetice”.
   „Astãzi am avut o întâlnire de lucru cu E.S. Arthur Mattli
Ambasadorul Elveþiei pentru a discuta despre colaborarea în
domeniul energiei, în contextul îndeplinirii obiectivelor privind
producerea de energie din surse regenerabile”.
   „Astãzi am avut o întâlnire de lucru cu Derek Chollet, consilier în
cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, oficial
cu rang de subsecretar de stat, care s-a aflat în vizitã în România.
Am discutat despre viitoarele investiþii din domeniul nuclear, cele
de la Nuclearelectrica, dar ºi de reactoarele modulare mici (SMR)
în România”.
   „Veºti bune pentru viitorul Energiei din România. Astãzi la nivelul
Comisiei Europene a fost adoptat proiectul de Act Delegat
Complementar, care include în domeniul de aplicare al Taxonomiei
UE privind Finanþarea Durabilã, activitãþile economice privind
energia nuclearã ºi gazul natural, douã surse de energie care joacã
un rol deosebit de important pentru asigurarea unei tranziþii
energetice echitabile pentru multe state membre”.
   Cele de mai sus, în decursul unei singure luni. Ca sã vedeþi cã
Energia este pe mâini bune, aici ºi la dracu-n praznic. Important e
sã ne plãtim facturile la zi.
   Am cunoscut un mucalit care, dupã ce a obosit mai rãu ca Onor
Domn Ministru dupã ce a vãzut periplurile dumnealui vizavi de
energie, a încercat sã aibã o „întâlnire bilateralã” cu factura la energie,
care l-a sictirit la modul cel mai ordinar posibil: „cetãþene, stau de
vorbã cu dumneata dupã ce plãteºti. Aºa sunt serviciile în caz de
crizã: întâi plãteºti ºi pe urmã stãm de vorbã!”
   Nu mã-ntrebaþi unde am mai vãzut sistemul ãsta, cu plata-nainte,
cã ia editorul amendã pentru purtare necuviincioasã. ªi dacã are
datorii, vin ºi penalizãrile!

E greu sã fii Ministru...
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     Mass-media din România abundã
de ºtiri despre rãzboiul din Ucraina,
care merg mânã în mânã cu
dezinformãrile, creaþii inevitabile ale
serviciilor secrete în astfel de situaþii.
Modul în care descoperã românii
atrocitãþile rãzboiului, imagini mai
mult sau mai puþin autentice despre
ce se întâmplã în Ucraina, dar ºi
reacþii ale lumii în context, sunt
transmise în mod apocaliptic ºi
repetat. De parcã nimic nu s-ar mai
petrece în lume, decât acest spectacol
crud pus în scenã de proprietarul
actual al Ucrainei - familia Rotschild
care a cumpãrat datoria suveranã a
acestui stat - prin Uncle Sam.
   Incontestabil, rãzboiul de agresiune
împotriva unui alt stat este un act
criminal, este atroce ºi ar trebui pe
cât posibil sã fie evitat, oricât de mare
ar fi preþul negocierilor. Ce te faci însã
când de pe malul Potomacului pleacã
gândurile criminale întrerupte de
lacunele cognitive ale unui vârstnic
senil ajuns, nici el nu ºtie cum (dar
ºtiu alþii), ºeful unuia dintre cele mai
puternice state ale lumii. Rãzboiul e
lângã România. Peste graniþã se
scurg zilnic oameni alungaþi de la
casele lor, îndreptându-se cãtre nu se
ºtie unde. Copii nevinovaþi, mame
înspãimântate plecaþi în bejanie… de
ce? Pentru cã niºte cretini au dat chix
cu planurile pandemice ºi acum vor
sã-ºi ascundã fãrã-de-legile comise?
Pentru cã GloboCapii care stau
în spatele atâtor marionete vor
sã-ºi ducã mai departe planul
Marii Resetãri?

Înainte de a face o analizã a
faptelor, redau o „culegere” din
grãdina virtualã: „Nimic nu justificã
minciuna, violenþa, agresiunea,
crima, rãzboiul. Nu câºtigã nimeni
din nimic ce încalcã voia Bunului

Senil Old Biden contra Ras-Putin, „feþele lui Ianus”
Dumnezeu. Biruinþa este numai a
vieþii. Mã uit la Ucraina ºi mã doare
Basarabia ºi Bucovina! În 1991
românii din Cernãuþi pe care i-am
întâlnit, erau înfricoºaþi pur ºi simplu
de actele de vandalism ºi terorism
pe care naþionaliºtii ucraineni le
sãvârºeau împotriva lor ºi a
simbolurilor culturii româneºti.
ªcoli desfiinþate, casa lui Aron
Pumnul în care a locuit ºi Eminescu
în paraginã, biserici demolate sau
în curs de. M-au dus în cimitirul
vechi sã-mi arate mormântul unui
general ucrainean fãcut pe locul
mormântului surorii lui Eminescu,
Aglaia... În 1997 România a semnat
tratatul cu Ucraina, recunoscând
astfel dreptul de succesiune al
Republicii Ucraina asupra unor
teritorii româneºti integrate anterior
prin forþã în fosta Uniune Sovieticã.
Semnarea tratatului cu Ucraina a fost
ºi rãmâne un act de trãdare
naþionalã” (Marilena Rotaru)

Mass-media mercenarã din
România face din suferinþa

umanã, spectacol
   Statul român, Preºedintele
României, în mod special, n-au avut
nicio reacþie la deznaþionalizarea
românilor din Ucraina de cãtre
autoritãþile de la Kiev. Acum, la greu,
iatã, românii, ca întotdeauna, vor ºi
ºtiu sã treacã peste relele comise
împotriva lor ºi sã se comporte
omeneºte cu cei vitregiþi de soartã.
Pentru cã, buni sau rãi, chiar ºi
victimele celor tembelizaþi timp de 32
de ani cu drogul numit televizor, au
rãmas, totuºi, în sufletul lor, oameni.
   Românii simpli au fãcut, fac ce
nu face Statul Român, iar schiorul
biciclist ºi-a luat iar liber de la bec,
când rãzboiul e la un pas de noi.
Piaza Rea a românilor, aRahatul a
apãrut ca o pasãre de pradã în zona
de graniþã ºi a cerut localnicilor sã
nu le mai dea fugarilor din Ucraina
ºi copiilor lor alimente, deºi
rafturile magazinele alimentare au
fost deja golite, iar O.M.S.-istul
Rafila a cerut ca refugiaþii sã fie
testaþi ºi vaccinaþi… exact ce le
lipsea. Regretabil, jenant, mass-
media mercenarã din România face
din suferinþa umanã, spectacol.
   Românii au rãmas oameni, chiar dacã

ucrainenii nu ne sunt tocmai
prieteni, iar Preºedintele þãrii
vecine a afirmat cã românii au
ocupat Bucovina… Sã avem
grijã ºi de românii aflaþi sub
Ocupaþie ucraineanã!
   Cine l-a stârnit pe Putin?
Nu-i greu de rãspuns.
Partenerul strategic” nu
doarme, iar România are
destui generali ºi ofiþeri
superiori „ºcoliþi” dupã 1989
pe teritoriul Muntelui
Rushmore, tot aºa cum dupã
încheierea celui de-Al Doilea
Rãzboi Mondial, cei de
dinaintea lor erau „ºcoliþi” pe
lângã turnul cu ceas al
Kremlinului. Vremurile se
schimbã, nãravurile rãmân.

„Lumea civilizatã” înghite pe
nemestecate minciunile oficiale
   Actualul rãzboi în desfãºurare este
mediatizat în exces, toatã Europa
pare revoltatã, demonstraþii pro-
Ucraina, datul în stambã cu drapelul
Ucrainei, clãdiri colorate noaptea în
gaben ºi albastru precum maºinile
Poliþiei din România… O fi vreo
coincidenþã? Ambasadele României
în unele þãri fac propagandã pro-
Ucraina mai mult decãt cea de
susþinere a propriilor interese ale
românilor… În anul 2022, „Lumea
civilizatã” priveºte, ascultã ºi înghite
pe nemestecate minciunile oficiale
ºi pe cele mediatice, nu-i pasã de
„victimele colaterale” ºi priveºte
impasibilã cum mor oameni!
„Trãiascã depopularea!”.
   Da, ºi ucrainenii sunt oameni, ºi ei
trebuie sã trãiascã în pace, dar întreb:
de ce nu au fost reacþii similare atunci
când „Stars and Stripes” - în unele
cazuri ºi N.A.T.O. - au agresat,
ignorând inclusiv deciziile O.N.U.:
Cuba, Vietnam, Irak, Cambodgia,
Iugoslavia, Libia, Somalia, Siria,
Laos, Congo, Guatemala, Liban, El
Salvador…? Cei uciºi atunci ºi acolo
nu erau tot oameni? Vã propun o
trecere sumarã în revistã a unor
evenimente consumate de-a lungul
anilor rugându-vã sã filtraþi ºi sã
ignoraþi mizerabilele ºtiri false care
au ajuns sã ne domine viaþa:
Operaþiunea „Furtunã în deºert”
   La 17 ianuarie 1991 a fost declanºat

primul rãzboi transmis „în direct” pe
ecranele televizoarelor, unde se
succedau imaginile exploziilor
bombelor ºi rachetelor dirijate prin
laser, incendii cu efectele luminoase
redate cu generozitate de C.N.N.
Prilej cu care, reporterul Peter Arnett
a lansat sloganul: „Sã lãsãm omenirea
sã audã cum sunã rãzboiul”. În cele
cinci sãptãmâni cât au durat
bombardamentele U.S.A.F. ºi ale
aliaþilor lor (Franþa, Siria, Arabia
Sauditã, Egipt…) s-au executat
116.000 de raiduri de
bombardament, ºi-au pierdut viaþa
cca 135.000 de irakieni, dupã care,
pe 24 februarie 1991, a fost lansatã
ofensiva terestrã. O sutã de ore mai
târziu, trupele americane se aflau la
porþile Bagdadului. Sadam Hussein,
conducãtorul Irakului a fost „judecat”
într-un proces gen „Tribunalul
Poporului” din România anului 1946
ºi asasinat prin spânzurare. S.U.A. ºi
George Bush senior aveau legitimitate
pentru a ataca ºi ocupa Irakul? Nu!
   În anul 1991, „Lumea civilizatã”
a privit ºi a ascultat impasibilã
minciunile oficiale ºi pe cele
mediatice, nu i-a pãsat de
„victimele colaterale”, a privit
impasibilã cum mureau oameni ºi
nu a reacþionat. ªi ei erau tot
oameni!
Aranjament grafic - I.M.

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

Continuare în numãrul urmãtor
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   Nu trebuie sã faci politicã de
stînga sau de dreapta ca sã constaþi
cã în lume s-a cãscat un hãu uriaº.
Dosarul conflictelor mondiale s-a
deschis la pagina unde mocnesc
ostilitãþile dintre popoarele
haºurate pe planºeta puterilor
lumii, înfruptate din suveranitatea
altor state. Cum se puteau spãla în
tihnã pe mîini autorii genocidul
planetar numit Covid? Simplu
pentru ei! Cu un rãzboi! America
robinetului Biden, interesatã sã
scoatã bani pe armele produse pe
stoc, face comerþ la negru cu
moartea în Europa! Între Rusia ºi
SUA nu-i decît o confruntare
pentru resurse! America e lacomã
ºi are mîinile mînjite cu sîngele
celor 10 rãzboaie declanºate de
zece minciuni mediatice. Se pot
vedea de la o poºtã diversiunile ºi
manevrele disperate ale SUA,
doar-doar îl vor scoate din sãrite
pe Ursul Miºa! Însã în Rusia nu
cred cã va cînta un cocoº american
nãpîrlit! Ucraina n-ar prea fi o þarã,
ci o parte a Rusiei, cum Republica
Moldova, nordul Bucovinei,
Bugeacul ºi Þinutul Herþa sunt pãrþi
ale României! Greu de precizat cine
va cîºtiga rãzboaiele declanºate de
minciuni mediatice! ªtim sigur cine
va pierde: libertatea, suveranitatea,
independenþa ºi spiritualitatea
popoarelor. Omenirii i s-a construit
o colivie ºi un set de lanþuri grele.
Atmosfera de rãzboi a prezentului
este înspãimîntãtoare!
   Încã din 1969, Raymond Ruyer,
în lucrarea „Gnoza de la
Princeton”, fãcea o criticã severã
tendinþei umanitãþii de a adapta
religia la organizarea socialã ºi
economicã, cum neinspirat
încearcã astãzi puterile lumii.

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

În lume s-a cãscat un hãu uriaº
Autorul îi combate pe gnosticii de
la „Princeton” care susþineau cã
rolul naþiunilor trebuie anihilat, cã
universul nu se învîrteºte în jurul
puterii statelor, cã ar fi necesarã o
singurã putere mondialã (a lor) ºi
o singurã religie. Orizontul prin
care oamenii de ºtiinþã vedeau
lumea, încã de pe atunci, continua
mascat drumul masacrului
globalizant, pregãtea terenul
Societãþii New Age - utopie pe cît
de mare, pe atît de maleficã. Nici
cel mai bun regizor din lume n-ar
fi putut pune pe hîrtie scenariul
acesta potopic al noului Marxism
Mondial. Se ºtie din cãrþi,
schimbãrile de curs ale istoriei au
fost implementate în jurul marilor
crize fabricate, în jurul rãzboaielor,
pe terenul practicilor destabilizante
ale unor asupriri strãine. Cercetînd
mileniile vom descoperi cã istoria
popoarelor a suferit modificãri
substanþiale în astfel de rãspîntii.
Criza pe care o traverseazã omenirea
ne întoarce la cei care au gîndit
profilul umanitãþii în comuniune cu
Dumnezeu. Ne amintim în context
ceea ce spunea Mircea Eliade:
„Omul se face vinovat de retragerea
lui Dumnezeu din lume”.
   Chiar ºi oamenii de ºtiinþã fãrã
Dumnezeu ai vremii au accesat în
mod terorist expansiunea în
domeniul medical, alunecînd pe
panta vocaþiei de afaceriºti murdari
ai puterilor lumi. ªtiinþã, progres,
cruzime, vaccinuri ºi genocid cu
ºtiinþã! Odatã cu aceste
metamorfoze ale ºtiinþei, în jurul
axei economice a lumii au luat
naºtere conflictele militare,
criminalitatea internaþionalã
organizatã, iar popoarelor le-au fost
furate libertãþile ºi þelurile.
   În absenþa unui organism
mondial cu verticalitate, NATO ºi
Uniunea Europeanã nu mai pot fi
considerate alianþe de apãrare
colectivã, nu mai sînt foruri
capabile sã apere omenirea,
continentul ºi þara de trãsnetele ºi
fulgerele de la orizont. Cele douã
organizaþii pot fi cel mult ceea ce
iniþial se doreau a fi: niºte magazii
cu roboþi criminali, magazii cu
armament, maºini ºi unelte pentru

Washington. Din
perspectiva intereselor pe
termen lung, aceste magazii
sînt extrem de utile puterilor
lumii. Dacã nu se va ivi
niciun actor puternic din
sînul Europei, dacã niciun
mecanism diplomatic dintre
cei doi poli nu va funcþiona,
consolidarea garanþiilor de
securitate pentru Europa va
fi un nor frumos de varã,
cum, de altfel, ºansa unor
politici bazate pe
neamestec.
   Chiar dacã, în sens
manipulator, se susþine
ipoteza echilibrului între
misiunile economice ºi cele de
apãrare teritorialã, podul de flori
între cei doi poli pare o hologramã.
Un raport privind viitorul Europei,
întocmit de un grup de specialiºti
coordonat de fostul premier
spaniol Felipe Gonzales, dat
publicitãþii în anul în care Europa
sãrbãtorea 60 de ani de la declaraþia
lui Robert Schumann, cel care
punea bazele Comunitãþii
Economice Europene (bunica UE),
aratã cã „în urmãtorii 50 de ani
Europa, fie s-ar putea afirma ca un
actor mondial, fie va fi marginalizatã
ºi va deveni o peninsulã
occidentalã neglijabilã a
continentului asiatic”. Europa are
nevoie de un model de conºtiinþã
care, prin reconsiderarea tradiþiilor,
sã punã bazele unei realitãþi sociale
ºi economice solide, cu ºanse
egale pentru toate þãrile
componente. Altfel, exemplul Marii
Britanii va fi urmat - dupã cum ºi-
au anunþat intenþia, de alte state
nemulþumite de corupþia de la
nivelul conducerii UE.
   România are nevoie ºi ea de un
model de conºtiinþã! Ostracizarea
poporului, austeritatea numai
pentru mulþime ºi chiverniseala
pentru oamenii puterii, au adus
România la limita rãbdãrii. Propun
sã fim optimiºti! Sã nu ne lãsãm
îngenuncheaþi de disperare, de
teama unui rãzboi, de dictatura
medicalã, de sãrãcire! De
sentimentul de timorare sub care
funcþioneazã sãnãtatea ºi

învãþãmîntul, de neîncrederea în
instituþiile statului, cotropite de
mafioþii puterii ºi de impostorii de
la Bruxelles! Sã ne încolonãm
pentru adevãr ºi libertate! Altfel,
lucrurile vor merge, pe termen
lung, într-un haos cum n-a mai
fost în istoria noastrã. Dacã nu
vom avea lideri pentru þarã, cu
programe de guvernare realiste
privind producerea de gaze ºi
energie electricã, suficiente
consumului intern, dacã nu vom
avea programe de rezolvare a
problemelor stringente ale
României, începînd cu stoparea
jafului naþional, stoparea
îndatorãrii României, stoparea
înarmãrii din ºi pentru cauze
strãine, þara va fi în pericol.
   Ce fel de lideri avem? Niºte lupi
în blanã de oaie sau, parafrazîndu-
l pe istoricul Florin Constantiniu,
„un popor de oi a nãscut guverne
de lupi”. Niºte demagogi, profitori
cu ºtate vechi, cînd de dreapta,
cînd de stînga, au dat Þara pe gratis,
au fraudat reperele societãþii, astfel
cã peisajul intern aratã ca un cîmp
de luptã, unde liderii reþelelor
mafiote devin tot mai sudaþi în
instituþiile statului. România are
nevoie de oameni de stat capabili
sã lucreze în cîmpurile de acþiune
ale realitãþii, capabili sã adapteze
contextul european ºi internaþional
în interesul cetãþenilor.
         Aranjament grafic - I.M.
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Lumea liberã este pusã la încercare de
tiranie sau de duºmanii democraþiei. Sunt tot
felul de formule care au fost vehiculate în
spaþiul public de la începerea invaziei în
Ucraina. Sigur cã pe plan internaþional sunt
multe frustrãri ºi rãni deschise. Nu cred cã
existã stat pe planetã cãruia sã nu îi fie
contestate graniþele de un vecin sau de altã
þarã. Este lumea pe care au clãdit-o înaintaºii
noºtri. A funcþionat 77 de ani.

Acum se pare cã un lider al lumii de mijloc
s-a trezit dintr-un vis urât pe care vrea sã îl
punã în practicã. Putin vrea sã refacã vechiul
imperiu þarist. Vrea ca lumea sã i se punã în
genunchi, sã îi aducã slavã ºi sã îi pupe
cãlcâiele de spion kaghebist. Nu are prin el
nicio vânã de þar sau de regalitate. Rãmâne
doar un fost spion care are o misiune ºi pe
care nu îl intereseazã care sunt mijloacele, ci
doar scopul. Un individ cu mâinile ºi faþa
pãtate de sângele ucrainienilor ºi ruºilor morþi
în Ucraina. O invazie pe care multã lume nu o
vedea posibilã. De ce nu o vedea posibilã
pentru cã mulþi cred cu naivitate cã umanitatea
a progresat ºi a depãºit anumite etape. Adicã,
foarte rar rãzboiul este, era vãzut ca o
modalitate de soluþionare a conflictelor. Liderii
politici europeni erau închiºi într-o bulã a
realitãþii ideale. Chiar ºi NATO pãrea mai
mult un ONG care nu a fost pus prea mult
la încercare.

Putin le-a tras peste ochi cea mai
usturãtoare palmã. Putin ºi-a bãtut joc de
liderii europeni pe care i-a þinut la 10 metri de
el, în capul mesei. Adicã, au venit în audienþã
la þar ºi trebuia sã fie pus în evidenþã acest

Þarul plin de sânge sau
cât mai rezistã lumea liberã

  ªtefan Bãeºiu

lucru. Este de mirare cã Putin nu apare undeva
la înãlþime, pe un tron înalt, cu toþi supuºii la
picioare ºi cu lumea în adoraþie, aºa cum
viseazã. Sã facã Rusia mare, mai mare decât a
fost vreodatã, iar el sã rãmânã în istorie. Dar în
istorie nu rãmâne decât pãmântul îmbibat de
sânge ºi criminalii care au declanºat iadul
printre oameni nevinovaþi.

Putin a lecturat când era mic istoria scrisã
doar din punctul strãmoºilor sãi. Nu a mai luat
ºi alte surse. ªi chiar dacã Ucraina crede cã i
se cuvine, de ce ucide atât ucrainieni, cât ºi
ruºii trimiºi sã nu lupte în rãzboiul lor. Soldaþii
au început sã jefuiascã magazine. Probabil
cã nu va surprinde pe nimeni ºtirea unor
masacre în rândul civililor sau a unor violuri
ºi a altor atrocitãþi.

Putin se crede cine nu este. Un lider
democratic. Dacã urãºte vestul, de ce îºi
þine banii în bãncile din vest? Dacã îºi
iubeºte poporul de ce îl þine în sãrãcie ºi
oligarhii sãi au supt toate resursele? Este
Putin conducãtorul pe care ruºii sã îl
urmeze în tot ce spune ºi propune? Rusia
pãrea sã aibã o ºansã dupã cãderea cortinei
de fier, dar în locul democraþiei a ales
semidemocraþia sau calea de mijloc.
Poporul nu a mai avut un cuvânt de spus
în selectarea elitelor, ci puterea a fost
confiscatã de Putin ºi clica sa de oligarhi.
Zilele trecute i-a convocat la Kremlin sã
vadã care îi mai este fidel. Unii au lipsit,
alþii nu ar fi dorit sã participe la discuþiile
cu þarul plin de sânge ºi au tãcut pe tot
parcursul întâlnirii.

Nu mai conteazã în niciun fel teoriile
istorice ºi isterice ale lui Putin cu privire
la justificarea invaziei. Nu te duci peste
oameni în casã ºi le dai cu bombe în cap ºi
apoi ai pretenþia ca toþi sã se punã în
genunchi sã îþi aducã slavã. Ar fi posibil lucrul
acesta, dacã la mijloc ar fi vorba de fricã. În
rest, mulþi vor muri înainte ca Putin sã îi vadã
cum îi pupã condurii. Mulþi vor alege sã
moarã decât sã trãiascã în tiranie, sã
trãiascã în casã cu un strãpân care oricând
poate sã le ia gâtul.

Þarul plin de sânge de la Kremlin a alungat
de acasã sute de mii de mame cu copii. Au
fugit din casele lor ºi din þara lor pentru a
scãpa cu viaþã. Europa ºi SUA ºi lumea cât
de cât liberã are datoria sã respecte sângele
care a curs ºi lacrimile copiilor care au fugit
de acasã, în loc sã meargã la ºcoalã. Þarul
plin de sânge a intrat în ultimul sãu rãzboi.
Nimeni nu scapã cu viaþã când se umple de
sânge nevinovat.
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 În fiecare an, la data de
28 februarie, este marcatã Ziua

Protecþiei Civile în România.
Protecþia Civilã a apãrut ca

urmare a necesitãþii protejãrii
vieþii oamenilor ºi bunurilor

acestora în faþa manifestãrilor
provocate de forþele naturii ºi de

conflictele armate.
   Ca instituþie de sine stãtãtoare,
Protecþia Civilã a luat fiinþã la data
de 28 februarie 1933, zi în care
Regele României, Carol al II-lea, a
aprobat prin Înaltul Decret Regal nr.
462, Regulamentul apãrãrii pasive
contra atacurilor aeriene, act
normativ, care stabilea constituirea
primelor structuri de protecþie
civilã. Iniþial, aceasta a funcþionat
sub titulatura de Apãrare Pasivã,
concept devenit Apãrare Localã
Antiaerianã în 1952, apoi Apãrare
Civilã în 1978 ºi începând cu anul
1996 ºi pânã în prezent, Protecþie
Civilã.
   În anul 2000, structurile militare
de protecþie civilã trec din
subordinea Ministerului Apãrãrii
Naþionale în cea a Ministerului de
Interne.

Un eveniment important în
cadrul transformãrii instituþionale a
Protecþiei Civile l-a constituit
fuzionarea Comandamentului
Protecþiei Civile cu Corpul
Pompierilor Militari, în decembrie
2004. Astfel, a luat fiinþã la nivel
naþional, Inspectoratul General
pentru Situaþii de Urgenþã, iar la
nivelul judeþului Mehedinþi,

28 februarie - Ziua Protecþiei
Civile din România

Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã “DROBETA”.
   Gestionarea situaþiilor de urgenþã
implicã profesionalism ºi vitezã de
reacþie, sub semnul solidaritãþii
umane, dar ºi o realã
responsabilitate civicã.
   Protecþia Civilã rãmâne o
componentã de bazã a sistemului
securitãþii naþionale, destinatã
prevenirii ºi reducerii riscurilor de
producere a dezastrelor, protejãrii
populaþiei, bunurilor ºi mediului
împotriva efectelor negative ale
situaþiilor de urgenþã, conflictelor
armate ºi înlãturãrii operative a
urmãrilor acestora, precum ºi în
scopul asigurãrii condiþiilor necesare
supravieþuirii persoanelor afectate.
   Cadrele inspectoratului nostru
continuã cu profesionalism ºi
devotament nobila misiune de
protejare a vieþii ºi bunurilor
cetãþenilor, fiind mereu gata de
intervenþie, alãturi de celelalte
structuri ale sistemului naþional de
apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
naþionalã.
   Îi asigurãm pe cetãþeni cã suntem
mereu la datorie, concentrându-ne
eforturile ºi resursele pentru a
conºtientiza, instrui ºi apãra
comunitatea, având convingerea cã
o populaþie bine pregãtitã va fi mai
puþin surprinsã de un eveniment
neprevãzut ºi va acþiona eficient,
ajutând la restabilirea stãrii de
normalitate.

COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII

PUBLICE

   La debutul primãverii,
înregistrãm o premierã la
Registrul Auto Român! O doamnã
a preluat conducerea instituþiei!
   Alina Niþã este de astãzi (1 martie
2022, n.r.) noul director general
al RAR. Doamna Niþã este în
echipa Registrului Auto Român
de 7 ani, iar în ultimii doi a fost
director economic. De profesie
economist, este determinatã sã-
ºi concentreze acþiunile de
management asupra digitalizãrii,

Premierã la Registrul Auto Român
debirocratizãrii ºi gestionãrii
instituþiei din punct de vedere
economic, într-un context
dificil, generat de acutizarea
problemelor din piaþa auto.
   “Sunt adepta comunicãrii
transparente ºi a identificãrii
soluþii lor aplicabile cu
celeritate. Mã voi implica activ,
împreunã cu colegii mei
experimentaþi din zona tehnicã,
pentru ca Registrul Auto
Român sã garanteze prin toate
pârghiile creºterea siguranþei
în trafic. Dupã 7 ani în RAR,
ºtiu ce aºteptãri au oamenii

care ne trec pragul ºi nu voi ezita
sã dovedesc cã respectul pentru
clienþi, profesionalismul
angajaþilor ºi calitatea activitãþilor
prestate sunt o normalitate. Despre
toate proiectele care îmi vor defini
mandatul de director general vã voi
informa constant. Pânã atunci, vã
doresc o primãvarã plinã de
speranþã!”.
             Cu preþuire, Alina Niþã
Director General al Registrului Auto
Român - #echipaRAR

Ambasada României în Statele Unite ale Americii a iniþiat împreunã cu
Romanian United Fund o strângere de fonduri pentru sprijinirea efortului
umanitar de ajutorare a refugiaþilor din Ucraina care ajung pe teritoriul României.

Ambasada României face un apel cãtre comunitãþile de români din
Statele Unite, companii ºi organizaþii religioase din care fac parte româno-
americani sã doneze pentru ajutorarea ucrainenilor, victime colaterale ºi
inocente ale unui rãzboi împotriva cãruia se opun.

În acest sens, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii,
Andrei Muraru, a fãcut o primã donaþie cãtre Ukrainian Peace Fund,
organizat de Romanian United Fund.

“Sunt momente tragice în care trebuie sã ne gândim la copiii, femeile
ºi bãrbaþii ucraineni, care nu au altã soluþie decât sã fugã din calea
rãzboiului ºi a terorii. România oferã asistenþã umanitarã ºi este pregãtitã
sã facã faþã consecinþelor umanitare generate de acest conflict nedorit”,
considerã ambasadorul Andrei Muraru.

Romanian United Fund este o organizaþie neguvernamentalã, înregistratã
în statul Illinois, membrã a FORA - Federation of Romanian American
Organizations. De la înfiinþare, Romanian United Fund a strâns peste 1,4
milioane de dolari pentru finanþarea a 40 de proiecte în România ºi diaspora
românã. Fondurile strânse de Romanian United Fund sunt dedicate pentru
sprijinirea familiilor refugiaþilor cu alimente ºi articole de igienã, precum ºi
pentru sprijinirea instituþiilor medicale cu medicamente ºi echipamente.

Donaþiile pot fi efectuate accesând link-ul urmãtor: https://
www.romanianunitedfund.org/ukrainian_peace_fund

Ambasada României în Statele Unite ale Americii

Ambasada României în Statele Unite ale Americii
a iniþiat ºi încurajeazã o strângere de fonduri

pentru ajutorarea refugiaþilor din Ucraina
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Medalie de aur pentru Judoka
Rãducan Ana-Maria Lorena

În perioada 25-27.02.2022 frumosul oraº Arad a fost gazda
primei finale de campionat naþional pentru cadeþi, U18,
individual, masculin ºi feminin, prima competiþie din calendarul
oficial al Federaþiei Românã de Judo, la care au luat startul
354 sportivi de la 71 de cluburi.
   CSM Drobeta Turnu Severin a participat la aceastã finalã de
campionat naþional cu 4 sportivi care s-au clasat dupã cum urmeazã:
Loc I - RÃDUCAN ANA MARIA LORENA +70kg, sportiva
descoperitã de profesorul Ilie Gîdea la Strehaia, în prezent pregãtitã
de antrenorul Emerit Vasilan Gicu la CSM Drobeta Turnu Severin.
Loc IX - PLOSCEANU-CÃLIN MATEI +90 kg
Neclasat - VÃTÃSESCU DAVID  -60 kg;- PREDA ALEXANDRA -57 kg
   A fost o competiþie la care sportivii CSM Drobeta s-au prezentat
onorabil, dat fiind situaþia ultimilor ani cu restricþii care au stopat
progresul sportivilor Judoka din întreaga lume.
   Sperãm într-o revenire la modul normal de desfãºurare ºi pregãtire
a unei noi generaþii de sportivi care sã facã cinste României la
Campionate Europene, Mondiale ºi alte competiþii internaþionale.
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

Prima finalã de campionat
naþional pentru cadeþi

Judoka Rãducan Ana-Maria Lorena a câºtigat medalia
de aur la Campionatul Naþional de Judo U18, Arad 27.02.2022.
Calcã încet ºi sigur pe urmele colegelor ei mai mari formate tot
la Strehaia, Rîciu Cleonia, Gîdea Mihaela, Belbiþa Diana (care
luptã acum în UFC), etc. E o reuºitã cu multã muncã. Îi mulþumesc
ºi colegului meu prof. Gicu Vasilan ºi prof. Lena Sterea pentru
ajutorul acordat în ultimele douã luni pentru a obþine aceastã
performanþã. Strehaia a fost ºi va fi mereu în topul Artelor Marþiale.
Clubul ºi profesorul Ilie Gîdea va face tot ce e posibil pentru a
recompensa material pe Judoka.  Biroul de presã

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr. 1129/24.02.2022

A N U N Þ

          MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE
FIER organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei de execuþie în regim contractual,
vacantã, de Administrator Tr.I, din cadrul
Serviciul Financiar Contabil, Resurse -
Umane Administrativ, al Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, strada Independenþei, nr.
2, din Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinþi,
conform H.G.286/2011 actualizatã.
             Condiþii specifice:
- studii medii absolvite cu diplomã de
bacalaureat;
- vechimea în muncã sau în specialitatea
studiilor necesarã ocupãrii funcþiei - minim 3
ani ºi 6 luni.
  Concursul se organizeazã la sediul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu
Severin ºi constã în susþinerea a douã probe:
- Proba scrisã în data de 29.03.2022, ora 1000;
- Interviul în data de 04.04.2022, ora 1000.
   Dosarele de concurs se depun pânã în data
de 22.03.2022, ora 1600;

Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretarul comisiei de concurs din cadrul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu
Severin, telefon 0252 - 312177.
Întocmit, Inspector de Specialitate Resurse
Umane, Ec. Screciu Loredana

MANAGER, PROF. DRD. CHIRCU
DOINIÞA MARIANA

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr. 1130/24.02.2022

A N U N Þ

         MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE
FIER organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei de execuþie în regim contractual,
vacantã, de Casier, din cadrul Serviciul
Financiar Contabil, Resurse - Umane
Administrativ, al Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier, strada Independenþei, nr. 2, din
Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinþi,
conform H.G.286/2011 actualizatã.
            Condiþii specifice:
- studii medii absolvite cu diplomã de
bacalaureat;
- vechimea în muncã sau în specialitatea
studiilor necesarã ocupãrii funcþiei - nu este
necesarã.
   Concursul se organizeazã la sediul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu
Severin ºi constã în susþinerea a douã probe:
- Proba scrisã în data de 29.03.2022, ora
1000;
- Interviul în data de 04.04.2022, ora 1000.
   Dosarele de concurs se depun pânã în
data de 22.03.2022, ora 1600;

Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretarul comisiei de concurs din cadrul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu
Severin, telefon 0252 - 312177.
Întocmit, Inspector de Specialitate Resurse
Umane, Ec. Screciu Loredana

MANAGER, PROF. DRD. CHIRCU
DOINIÞA MARIANA

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr. 1131/24.02.2022

A N U N Þ

         MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei de
execuþie în regim contractual, vacantã, de
Inspector de Specialitate Achiziþii Publice,
grad II, din cadrul Serviciului Financiar Contabil,
Resurse - Umane Administrativ, al Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, strada Independenþei,
nr. 2, din Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinþi,
conform H.G.286/2011 actualizatã.
            Condiþii specifice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã pânã la
emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni;
- vechimea în muncã sau în specialitatea
studiilor necesarã ocupãrii funcþiei - minim 3
ani ºi 6 luni.
   Concursul se organizeazã la sediul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier ,  strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu
Severin ºi constã în susþinerea a douã probe:
- Proba scrisã în data de 29.03.2022, ora 1000;
- Interviul în data de 04.04.2022, ora 1000.
   Dosarele de concurs se depun pânã în data
de 22.03.2022, ora 1600;

Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretarul comisiei de concurs din cadrul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu
Severin, telefon 0252 - 312177.

Întocmit, Inspector de Specialitate Resurse
Umane, Ec. Screciu Loredana

MANAGER, PROF. DRD. CHIRCU
DOINIÞA MARIANA

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr. 1132/24.02.2022

A N U N Þ

         MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE
FIER organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei de execuþie în regim contractual,
vacantã, de Muzeograf debutant, din cadrul
Secþiei Organizare Expoziþii ºi Evenimente
Culturale, Comunicare, Programe ºi Proiecte,
a Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu
Severin, jud. Mehedinþi, conform H.G.286/
2011 actualizatã.
            Condiþii specifice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã pânã la
emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni;
- vechimea în muncã sau în specialitatea
studiilor necesarã ocupãrii funcþiei - nu este
necesarã.
   Concursul se organizeazã la sediul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu
Severin ºi constã în susþinerea a douã probe:
- Proba scrisã în data de 29.03.2022, ora 1000;
- Interviul în data de 04.04.2022, ora 1000.
   Dosarele de concurs se depun pânã în data
de 22.03.2022, ora 1600;

Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretarul comisiei de concurs din cadrul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu
Severin, telefon 0252 - 312177.
Întocmit, Inspector de Specialitate Resurse

Umane, Ec. Screciu Loredana
MANAGER, PROF. DRD. CHIRCU

DOINIÞA MARIANA
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În satele de munte ale Mehedinþiului se
gãseau întotdeauna prilejuri de râs, de glumit
ºi de petrecere. Cât ar fi fost traiul de greu,
ori lipsurile de mari, oamenii descopereau
câte un motiv sã glumeascã, sã ciocneascã
un pahar ºi astfel greul nu mai era atât de
greu ºi nici amarul atât de amar.

Era în Prejna obiceiul, ca în fiecare an sã fie
ales un “campion la minciuni”. Cel care spunea
cele mai gogomãnate minciuni era socotit eroul
zilei, era cinstit de localnici cu câte o cincizeacã
la cârciumã, i se dãdea loc de cinste la mese, la
praznice, la pomeni sau pe unde mai apucau.
Pentru cel în cauzã era o mândrie sã fie socotit
un astfel de campion, sã se vorbeascã despre
el, sã fie considerat cineva.

De mai mulþi ani era campion la minciuni
un oarecare Grigore. Era om în vârstã, bun
gospodar, harnic, om cu stare, dar neîntrecut
la palavre. Minþea de îngheþau apele. Nici când
spunea adevãrul nu-l mai credea nimeni. Avea
imaginaþie, scornea tot felul de întâmplãri, de
fapte care mai de care mai stranii. Prejnenilor
le plãcea sã-l asculte, sã intre în jocul lui, sã
râdã de cele spuse de el, dar în nici un caz nu
le trecea prin minte sã-l creadã.

Într-o zi, Grigore era la cosit cu ziua la un
consãtean. Cu el mai era o rudã de-a
proprietarului, un tinerel de vreo optsprezece-
nouãsprezece ani din Balta. Îl chema Iancu.
Bãiatul auzise de isprãvile lui neica Grigore,
dar s-a prefãcut cã nu ºtie nimic despre el. Îi
vorbea respectuos, fãrã ironie, aºa încât pânã
pe la prânz i-a câºtigat pe deplin încrederea.
Totuºi, pe Iancu a început de pe la prânz sã-l
furnice limba. Se tot întreba în sinea lui, cum
ar face sã-l detroneze pe nea Grigore, sã devinã
el campionul în satul Prejna ºi-n împrejurimi.
Greu examen. Hoþ pe hoþ se prinde, mincinos
pe mincinos se cunoaºte. Cu Grigore trebuia
lucrat în aºa fel, încât nici sã bãnuiascã mãcar
cã ar fi vorba de o minciunã. Iancu pãrea un
tânãr sincer, curat la suflet. Iatã, însã, cã
aparenþele au fost înºelãtoare, iar buturuga micã
a rãsturnat carul mare.

Spre searã, a apãrut un nor pe muchea
dealului din apropiere. Iancu s-a oprit din cosit.
“- Mãi, nea Grigore, vine ploaia! Dacã o da ºi
ceva piatrã, mã nenoroceºte! Toatã varza mi-o
sparge ºi era o frumuseþe!” Grigore s-a oprit
ºi el ºi s-a întors spre tânãr. Era foarte interesant
ce-i spunea. Fusese secetã mare ºi la nimeni
în Prejna nu se fãcuse varza. Mai erau douã
sãptãmâni pânã la nedeie ºi trebuiau sã plece
la Severin sau pe la Baia de Aramã dupã varzã.
Nedeie fãrã varzã de sarmale nu se pomenise
în Prejna. “- Cum, mã, nepoate, ai tu varzã?” a
întrebat el mirat. “- Nea Grigore, am pus patru
mii de fire, dar m-a pãcãlit cel cu rãsadurile. I-

Campion la minciuni
am cerut varzã de toamnã ºi mi-a dat de varã.
Am bãgat ieruga în ea, cã-mi trece pe la capul
grãdinii ºi am fãcut varzã de n-o mai uit. Fiecare
cãpãþânã are câte douã-trei kilograme. Am
aranjat pentru sâmbãtã cu trei cãruþe. Le plãtesc
oamenilor cât îmi cer ºi mã duc cu ea la Baia
sã vând ce-oi vinde, cã mã lasã ploaia cu pumnii
la burtã!” Grigore l-a crezut. Ca om în vârstã, i-
a venit în ajutor cu un sfat: “- Mãi, nepoate, de
ce sã dai banii la cãruþe, sã te duci la târg în
Baia, când ai noºtri au nedeia ºi toþi din Prejna
au nevoie de varzã. Pot sã vinã oamenii sã þi-o
ia de acasã!” “- Nea Grigore, nu vine nimeni ºi
rãmân cu varza nevândutã!” “- Iancule, eu mã
angajez sã umblu prin Prejna din casã în casã
ºi sã le spun! Ai sã vezi câþi vor veni, de n-ai ce
sã le dai!” “- Nea Grigore, îþi mulþumesc, dacã
vrei sã mã ajuþi, dar facem aºa: sâmbãtã
dimineaþa vând varzã de acasã pânã la ora 12.
La prânz îmi vin cãruþele, încarc ºi plec la Baia
ºi stau acolo în piaþã pânã o termin! Dacã vor
sã vinã ai dumneata, eu îi aºtept!”

Zis ºi fãcut. Iancu locuia numai cu maicã-
sa. Sâmbãtã dimineaþa, i-a spus bãtrânei cã
se duce undeva la cosit. A plecat de acasã ºi
s-a ascuns într-un loc pe deal, de unde putea
sã-ºi vadã casa ca-n palmã. Când a rãsãrit
soarele, dinspre Prejna au început sã vinã,
cârduri-cârduri, prejnenii. Unii aveau saci, alþii
cãrucioare, alþii erau cu caii de dârlogi, alþii
cu cãruþe sau cu ºarete. Venea negurime de
lume spre Balta. Mama lui Iancu tocmai ieºise
la poartã. Toþi i-au dat bineþe, unii cu “Bunã
dimineaþa!”, alþii cu “Sãru-mâna!” S-au oprit
ºi-au înconjurat-o. “- Mânca-v-ar muma, da’
unde plecarãþi aºa, cu noaptea-n cap?” a
întrebat ea nedumeritã. “- Venirãm la mata,
dupã varzã!” “- Ce varzã?” s-a crucit femeia,
neºtiind nimic de cele discutate de Iancu. “-
Pãi, Iancu, bãiatul dumitale, i-a spus unui om
de-al nostru din Prejna, lui nea Grigore, cã
aveþi patru mii de fire de varzã ºi sunt
cãpãþânele de câte douã-trei kilograme! Vrem
sã luãm pentru nedeia de Sfânta Mãria!” “-
Mânca-v-ar muma, eu n-am gustat varzã de
astã-iarnã! Veniþi sã vedeþi grãdina mea, cã
nu-i nimic în ea. Din cauza secetei mi s-a
uscat tot, iar varzã nici n-am pus!”

S-au întors oamenii dezamãgiþi ºi revoltaþi.
Se pare cã l-au bumbãcit bine pe Grigore, dar
sigur este cã nu l-au mai socotit campionul
minciunilor, fiindcã Iancu de la Balta îi luase
locul. Ce-i drept, nici Iancu n-a mai cãlcat
mulþi ani prin Prejna. Atât i-ar fi trebuit! ªtia
el de ce! Grigore s-a dat bãtut. O nouã
generaþie, tânãrã, se ridica ºi se vedea cât acolo
cã are forþã, are toate ºansele sã treacã pe locul
întâi pe toate fronturile!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

BNR reuºeºte sã protejeze eficient moneda naþionalã
dupã începerea rãzboiului la graniþa de nord a României,
care a avut ca efect prãbuºirea monedei ruse la aproape
120 ruble/dolar, respectiv la circa 133 ruble/euro.

Piaþa valutarã a fost calmã în ciuda miºcãrilor depreciative
din regiune. La aceasta contribuie semnificativ regimul de
flotare controlatã a leului utilizat de BNR, care presupune
prezenþa în piaþã în momentele în care sunt necesare reglaje.

Luna trecutã euro s-a apreciat cu doar 0,04% iar dolarul
american s-a depreciat cu 0,14%. În cazul francului elveþian
creºterea a fost de aproape 1,1% însã lira sterlinã a pierdut 0,57%.

Evoluþia cursului euro a fost stabilã, 4,9447 - 4,9490 lei,
tranzacþiile realizându-se într-un culoar îngust cuprins între
4,944 ºi 4,952 lei. La sfârºitul perioadei, media monedei
unice a fost stabilitã la 4,9490 lei.

Majoritatea participanþilor la ultimul sondaj realizat în
ianuarie de CFA România anticipeazã deprecierea leului.
Valoarea medie pentru orizontul de 6 luni este de 5,0159 lei/
euro iar pentru orizontul de 12 luni de 5,0761 lei/euro.

Conflictul va afecta performanþa economicã a României iar
inflaþia va depãºi nivelul de 11,2% prognozat pentru aprilie de
cãtre BNR. Motiv pentru dobânzile interbancare sã creascã.

La finalul intervalului, indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei
contractate înainte de mai 2019, a crescut miercuri de la 3,87 la
3,91%, cea mai ridicatã valoare începând cu august 2013.

Se observã faptul cã indicele la trei luni se apropie cu rapiditate
de 3,94% valoare care a fost anticipatã pentru orizontul de 12
luni de cãtre analiºtii care au participat la sondajul CFA România.

Indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a crescut de la 4,07 la 4,10%, o valoare mai ridicatã
fiind înregistratã în septembrie 2013, iar cel la 12 luni, care
reprezintã rata dobânzii plãtitã la creditele în lei atrase nivel
interbancar, a urcat de la 4,17 la 4,20%.

Miercurea aceasta, euro a scãzut la 1,1059 - 1,1136
dolari, valori care se mai înregistrau la începutul lui mai
2020. În piaþa localã, media monedei americane a crescut
de la 4,3579 la 4,4590 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat miercuri la 1,016 - 1,024
franci/euro, minimul fiind atins ultima datã în ianuarie 2015,
atunci atunci când Banca Naþionalã a Elveþiei a renunþat la
pragul suport de 1,20 franci/euro. Evoluþia a provocat
creºterea cursului de la 4,8099 la 4,8551 lei, al treilea record
istoric consecutiv înregistrat de la începutul sãptãmânii.

Lira sterlinã s-a menþinut în jurul pragului de 1,20 euro iar
media ei a urcat de la 5,9301 la 5,9383 lei.

Metalul galben a crescut joia trecutã, a doua zi dupã
începerea rãzboiului, la 1.973,96 dolari/uncia, cea mai ridicatã
valoare începând cu septembrie 2020. În piaþa localã, preþul
gramului de aur a atins un record istoric de 280,2920 lei.

Oficiali europeni au declarat cã studiazã posibilitatea
ca monedele digitale sã fie utilizate pentru a ocoli
sancþiunile economico-financiare decise de SUA, U.E.,
Marea Britanie ºi Canada.

Bitcoin se tranzacþiona miercuri în culoarul 43.670 -
44.730 dolari, valori apropiate de cele din ziua precedentã.
Ether fluctua între 2.920 ºi 3.040 dolari.

Analiza cuprinde perioada 22 februarie - 2 martie.
 Radu Georgescu

BNR protejeazã eficient leul
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Prima parte a sãptãmânii te predispune la
izolare, discuþii tãinuite cu persoanele din mediul
profesional ºi la o regândire a planurilor
personale. Se recomandã prudenþã, indiferent cu
cine discuþi, pentru cã unii au interese total diferite
de ale tale, mascate bine cu intenþii bune ºi vor
doar sã profite de pe urma experienþei tale de viaþã
sau chiar a resurselor materiale de care dispui.
Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã ar fi bine sã
fii cât mai discret ºi sã te ocupi de treburi uºoare.
Începând cu 3 martie se va contura o nouã etapã
în relaþiile profesionale, în mod special în relaþiile
colegiale cu femeile. Discuþii aprinse ºi reluarea
unor secvenþe profesionale comune cu femeile-
colege de la locul de muncã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Este multã forfotã în segmentul profesional, mai
ales în relaþiile cu ºefii. Eºti bine vãzut de cãtre
colegi, susþinut de cãtre ºefi, astfel cã sunt ºanse
sã obþii succese de tot felul în prima parte a
sãptãmânii. Surprize deosebite pot apãrea de la ºi
prin prieteni sau dinspre persoanele din mediul
profesional care îþi susþin ideile, proiectele sau
activitatea. Se recomandã prudenþã în relaþiile cu
femeile de la locul de muncã, începând cu ziua
de 3 martie, pentru cã va începe o etapã nouã.
Este vorba despre revizuirea unor discuþii, decizii,
acþiuni profesionale comune, în care fãrã sã-þi dai
seama cum ºi de unde, este implicat ºi factorul
amoros. Prudenþã, rãbdare, evitã graba ºi acordã
atenþie sporitã tuturor relaþiilor!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Începând cu aceastã sãptãmânã îþi vei revizui toate
relaþiile profesionale, apoi locul pe care îl ocupi într-o
structurã profesionalã ºi planurile personale pe care le
ai în desfãºurare. Surprizele de la locul de muncã sau
din segmentul profesional în care activezi pot fi de
proporþii, astfel cã ar fi bine sã fii pregãtit pentru orice.
Perioada este favorabilã rediscutãrii unor secvenþe
profesionale sau reluãrii unor acþiuni care au rãmas
cumva fie nerezolvate, fie au nevoie acum de
îmbunãtãþiri urgente. Ai încredere cã vei depãºi totul
cu bine. Orice neplãcere va atrage ºi aspecte bune,
doar cã acum trebuie sã te mobilizezi pentru a-þi
reorganiza statutul socio-profesional ºi pentru a-þi
renegocia ferm, poziþia în cadrul unui grup de lucru.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare,
cel mai probabil cu achitarea unor facturi sau cu
regândirea unor planuri de investiþii. Traversezi o
perioadã favorabilã câºtigurilor de la ºi prin alþii,
însã evitã speculaþiile ºi visarea la descoperirea
unei comori ascunse. Mentalul este foarte activ,
astfel cã îþi vin în minte idei foarte speciale. Scrie
într-un jurnal chiar ºi cele mai nãstruºnice gânduri,
reþine spusele celorlalþi care rezoneazã într-un
anume fel în sufletul tãu ºi reevalueazã sistemul
valorilor morale ºi spirituale dupã care îþi ghidezi
viaþa. Planuri de cãlãtorii în strãinãtate sau de
studii, discuþii cu persoane strãine, o mare dorinþã
de a schimba informaþii, activitãþi culturale.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

În prima parte a sãptãmânii sunt momente
favorabile pentru a pune la punct chestiuni
financiare, de t ipul achitarea unor datorii,
verificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli,
trasarea unor planuri noi de investiþii. Începe o
perioadã în care este posibil sã lãmureºti
aspecte patrimoniale, sã afli noutãþi despre
moºteniri sau partaje. Se pot relua discuþii cu
partenerul de viaþã, rudele sau colaboratorii pe
tema banilor ºi bunurilor folosite ºi administrate în
comun. Se recomandã prudenþã, rãbdare ºi
verificarea atentã a fiecãrui document sau a
fiecãrei cheltuieli. Unii vor plãnui în secret sã
profite de pe urma agoniselii tale. Pe de altã
parte, îþi sunt favorizate cãlãtoriile îndepãrtate
ºi studiile pe termen lung.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna aduce tumult  în relaþi ile
parteneriale, fiind vorba atât de relaþia cu un
partener de viaþã, cât ºi relaþiile de colaborare
profesionalã. Rãsturnãri de situaþie, aflarea unor
aspecte nu tocmai plãcute sau nefavorabile þie
ºi planurilor tale. Este bine sã priveºti obiectiv
la cei din preajma ta, mai ales la acele relaþii
care presupun folosirea ºi administrarea unor
bani ºi bunuri comune. Devin foarte vulnerabile
relaþiile cu femeile, fiind posibilã destrãmarea
unor parteneriate mai vechi sau mai noi. Evitã
sã rãmâi ancorat în situaþii ambigue ºi
depãrteazã-te rapid de persoanele care s-au
dovedit neserioase. Ai nevoie în preajma ta de
oameni noi ºi îi vei avea la momentul potrivit.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Prima parte a sãptãmânii evidenþiazã activitatea
de la locul de muncã ºi relaþiile profesionale. Se
contureazã începerea unei etape deosebite, în care
vei reevalua toate relaþiile colegiale, dar ºi felul
în care îþi îndeplineºti sarcinile de lucru. Poate
intra în discuþie reorganizarea domeniului
profesional în care activezi sau a locului de
muncã, reluarea unor sarcini de lucru care
necesitã îmbunãtãþiri sau descoperi chestiuni care
îþi pot aduce neplãceri. La nevoie, sfãtuieºte-te
cu specialiºti în legislaþia muncii sau cu cineva
drag ºi de încredere. Acordã atenþie ºi sãnãtãþii
care este foarte vulnerabilã. Unele afecþiuni specifice
capului se pot activa mult.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna aduce rãscoliri sentimentale,
astfel cã toatã atenþia ºi eforturile ar fi bine sã le
îndrepþi spre cei dragi. Sunt posibile discuþii
aprinse ºi de aici aflarea unor secrete care sã te
destabilizeze emoþional. Unele relaþii se pot
destrãma, altele se vor reconfigura, altele se vor
finaliza foarte clar. Rezervã momente pentru
activitãþi de genul hobby sau pentru a petrece
mai mult timp în aer liber, pentru cã vei avea
nevoie de multã miºcare prin care sã-þi descarci
energia vitalã. A doua parte a sãptãmânii favorizeazã
rezolvarea sarcinilor de lucru de la serviciu ºi
reorganizarea programului de lucru. Îngrijeºte-þi
sãnãtatea, pentru cã evenimentele din preajmã
te obosesc mult.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Eforturile ºi atenþia îþi vor fi atrase de cãtre
segmentul familial. Este multã forfotã acasã ºi
în relaþiile cu membrii familiei, neputând ignora
ceea ce se petrece. Începe o perioadã în care se
vor relua discuþii ºi acþiuni comune cu membrii
familiei.  Planuri de investiþii în bunuri
patrimoniale, treburi gospodãreºti de anvergurã,
aspecte privitoare la moºteniri ºi partaje. Se
recomandã prudenþã, discernãmânt ºi evitarea
escaladãrii conflictelor. Verificã permanent
sursele de foc ºi de aer din spaþiul locativ, pentru
cã sunt posibile avarii deosebite în mod special
în preajma datei de 3 martie. Unii membrii ai
familiei sau o rudã îþi pot solicita ajutorul moral
sau material.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Se pare cã vei relaþiona cu multe persoane în
aceastã sãptãmânã prin diverse mijloace de
comunicare. Schimbul de informaþii este benefic
ºi pentru tine ºi pentru ceilalþi, însã tu fii prudent
ºi alege-þi vorbele ºi gesturile cu grijã. Foarte
uºor se poate ajunge la conflicte ºi neînþelegeri
de tot felul. Mentalul este distorsionat, existând
riscul sã spui ce nu trebuie sau ce nu vrei. Unii
vor dori sã obþinã de la tine sfaturi sau soluþii
salvatoare deosebite privitoare la problemele lor.
Oferã-le cu mãsurã ºi modestie! Cãlãtoriile pe
distanþe scurte reprezintã un al t subiect
important, fiind nevoie sã rezolvi diverse în
locaþii diferite.

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)

O sãptãmânã dinamicã, în care vei începe o
reevaluare a tuturor situaþiilor ºi relaþiilor în care
eºti implicat. Este bine sã-þi controlezi stãrile de
spirit, sã-þi alegi cu grijã vorbele ºi acþiunile, pentru
cã existã un risc major de a strica, fãrã rost, multe
ºi mãrunte. Energia zilei de 3 martie te va
impulsiona sã facã câþiva paºi înapoi, sã-þi îndrepþi
eforturile spre propria ta fiinþã ºi sã-þi asculþi vocea
interioarã. Ai încredere cã tot ce îþi spune sufletul
tãu este potrivit pentru tine. A doua parte a
sãptãmânii favorizeazã câºtigurile dintr-o activitate
profesionalã, dar în acelaºi timp vine ºi pofta de a
cheltui pe diverse. În weekend vei fi înconjurat de prieteni
ºi rude.

(3 -9 martie 2022)

Autor: AstroCafe.ro
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MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr. 1133/24.02.2022

A N U N Þ

         MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei de execuþie în regim contractual, vacantã, de Muzeograf, grad
I, din cadrul Secþiei Relaþii Publice, Marketing Cultural ºi Pedagogie Muzealã, a
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada Independenþei, nr. 2, din Drobeta
Turnu Severin, jud. Mehedinþi, conform H.G.286/2011 actualizatã.
            Condiþii specifice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
pânã la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni;
- vechimea în muncã sau în specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei -
minim 3 ani ºi 6 luni.
   Concursul se organizeazã la sediul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin ºi constã în susþinerea a douã
probe:
- Proba scrisã în data de 29.03.2022, ora 1000;
- Interviul în data de 04.04.2022, ora 1000.
   Dosarele de concurs se depun pânã în data de 22.03.2022, ora 1600;

Informaþii suplimentare se pot obþine de la secretarul comisiei de concurs din
cadrul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada Independenþei, nr. 2, din Drobeta
Turnu Severin, telefon 0252 - 312177.
Întocmit, Inspector de Specialitate Resurse Umane, Ec. Screciu Loredana

MANAGER, PROF. DRD. CHIRCU DOINIÞA MARIANA

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr. 1134/24.02.2022

A N U N Þ

         MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei de execuþie în regim contractual, vacantã, de Muzeograf, grad
IA, din cadrul Secþiei Arheologie Istorie, a Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,
strada Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinþi, conform
H.G.286/2011 actualizatã.
            Condiþii specifice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
pânã la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni;
- vechimea în muncã sau în specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei -
minim 6 ani ºi 6 luni.
   Concursul se organizeazã la sediul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin ºi constã în susþinerea a douã
probe:
- Proba scrisã în data de 29.03.2022, ora 1000;
- Interviul în data de 04.04.2022, ora 1000.
   Dosarele de concurs se depun pânã în data de 22.03.2022, ora 1600;

Informaþii suplimentare se pot obþine de la secretarul comisiei de concurs din
cadrul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada Independenþei, nr. 2, din Drobeta
Turnu Severin, telefon 0252 - 312177.
Întocmit, Inspector de Specialitate Resurse Umane, Ec. Screciu Loredana

MANAGER, PROF. DRD. CHIRCU DOINIÞA MARIANA

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr. 1135/24.02.2022

A N U N Þ

          MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei de execuþie în regim contractual, vacantã, de Muzeograf, grad
II, din cadrul Secþiei Etnografie ºi Artã Popularã, a Muzeului Regiunii Porþilor de
Fier, strada Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinþi,
conform H.G.286/2011 actualizatã.
            Condiþii specifice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
pânã la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni;
- vechimea în muncã sau în specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei -
minim 6 luni.
   Concursul se organizeazã la sediul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin ºi constã în susþinerea a douã probe:
- Proba scrisã în data de 29.03.2022, ora 1000;
- Interviul în data de 04.04.2022, ora 1000.
   Dosarele de concurs se depun pânã în data de 22.03.2022, ora 1600;

Informaþii suplimentare se pot obþine de la secretarul comisiei de concurs din
cadrul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada Independenþei, nr. 2, din Drobeta
Turnu Severin, telefon 0252 - 312177.
Întocmit, Inspector de Specialitate Resurse Umane, Ec. Screciu Loredana

MANAGER, PROF. DRD. CHIRCU DOINIÞA MARIANA

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr. 1136/24.02.2022

A N U N Þ

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei de execuþie în regim contractual, vacantã, de Secretar
dactilograf Tr. I, din cadrul Serviciul Financiar Contabil, Resurse - Umane
Administrativ, al Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada Independenþei, nr. 2,
din Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinþi, conform H.G.286/2011 actualizatã.
            Condiþii specifice:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechimea în muncã sau în specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei -
minim 3 ani ºi 6 luni.
   Concursul se organizeazã la sediul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin ºi constã în susþinerea a douã probe:
-  P r o b a  s c r i s ã  î n  d a t a  d e 29.03.2022, ora 1000;
- Interviul în data de 04.04.2022, ora 1000.
   Dosarele de concurs se depun pânã în data de 22.03.2022, ora 1600;

Informaþii suplimentare se pot obþine de la secretarul comisiei de concurs din
cadrul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada Independenþei, nr. 2, din Drobeta
Turnu Severin, telefon 0252 - 312177.

Întocmit, Inspector de Specialitate Resurse Umane, Ec. Screciu Loredana
MANAGER, PROF. DRD. CHIRCU DOINIÞA MARIANA

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr. 1137/24.02.2022

A N U N Þ

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei de conducere în regim contractual, vacantã, de ªef Secþie,
grad II, din cadrul Secþiei Organizare Expoziþii ºi Evenimente Culturale,
Comunicare, Programe ºi Proiecte, a Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinþi, conform H.G.286/
2011 actualizatã.
            Condiþii specifice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
pânã la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni;
- experienþã în organizarea de evenimente culturale, doveditã prin documente
corespunzãtoare (certificate, diplome, adeverinþe), ce se vor prezenta în copie
însoþite de documentele originale, care se certificã pentru conformitatea cu
originalul de cãtre secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate;
- vechimea în muncã sau în specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei -
minim 2 ani.
   Concursul se organizeazã la sediul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin ºi constã în susþinerea a douã probe:
- Proba scrisã în data de 29.03.2022, ora 1000;
- Interviul în data de 04.04.2022, ora 1000.
   Dosarele de concurs se depun pânã în data de 22.03.2022, ora 1600;

Informaþii suplimentare se pot obþine de la secretarul comisiei de concurs din
cadrul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada Independenþei, nr. 2, din Drobeta
Turnu Severin, telefon 0252 - 312177.
Întocmit, Inspector de Specialitate Resurse Umane, Ec. Screciu Loredana

MANAGER, PROF. DRD. CHIRCU DOINIÞA MARIANA

MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Nr. 1138/24.02.2022

A N U N Þ

         MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei de execuþie în regim contractual, vacantã, de Supraveghetor,
din cadrul Secþiei Muzeul de Artã, a Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinþi, conform H.G.286/
2011 actualizatã.
            Condiþii specifice:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechimea în muncã sau în specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcþiei -
minim 3 ani ºi 6 luni.
   Concursul se organizeazã la sediul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Independenþei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin ºi constã în susþinerea a douã probe:
- Proba scrisã în data de 29.03.2022, ora 1000;
- Interviul în data de 04.04.2022, ora 1000.
   Dosarele de concurs se depun pânã în data de 22.03.2022, ora 1600;

Informaþii suplimentare se pot obþine de la secretarul comisiei de concurs din
cadrul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada Independenþei, nr. 2, din Drobeta
Turnu Severin, telefon 0252 - 312177.
Întocmit, Inspector de Specialitate Resurse Umane, Ec. Screciu Loredana

MANAGER, PROF. DRD. CHIRCU DOINIÞA MARIANA
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AJF Mehedinþi a stabilit programul
sezonului de primãvarã, precum ºi
tabloul optimilor de finalã ale Cupei
României - faza judeþeanã. Astfel, pe
data de 5/6 martie sunt programate
primele meciuri oficiale din 2022,

urmate, peste o sãptãmânã, de
sferturile de finalã ale cupei, iar returul
la Liga 4 ºi Liga 5 va începe pe 19/
20 martie. Marea surprizã a venit la
finalul ºedinþei cu delegaþii
structurilor sportive, când echipele
afiliate au primit, în premierã,
fanioane de colþ, branduite cu sigla

Desfãºurat la Odorheiu Secuiesc,
turneul final al Cupei României
U19 la Futsal a fost adjudecat de
echipa organizatoare, FK Odorhei.
În finalã, harghitenii au dispus cu
scorul 7-0 (3-0) de CFR’33
Timiºoara, echipã care trecuse de
CFR’43 Turnu Severin în
semifinale, scor 5-1 (1-1). Surpriza
turneului a fost însã echipa
severineanã, care în sferturi a
eliminat principala favoritã CSM
Târgu Mureº, echipã antrenatã de
selecþionerul naþionalei de seniori
a României ºi care are în lot mai
mulþi jucãtori la naþionala de
juniori. Chiar ºi aºa, CFR’43 Turnu
Severin s-a impus cu 6-4, dupã
prelungiri. Evoluþiile severinenilor

  S-au stabilit datele
sezonului de primãvarã

AJF, precum ºi mingi de joc. În
perioada urmãtoare, cluburile vor
primi ºi alte materiale sportive, gen
plase de porþi sau apãrãtoare de joc.
„Am fãcut eforturi financiare pentru
a dota echipele cu fanioane de colþ,

fiindcã erau deficitare
la acest capitol. În
perioada urmãtoare,

vor primi ºi alte
materiale sportive, mai
ales cã am accesat
proiectul FRF, care ne
va sprijini cu 37.000
de lei. Trebuie sã
mulþumim ºi
Consiliului Judeþean
Mehedinþi, în special
domnului preºedinte
Aladin Georgescu, un
om dedicat sportului ºi

în special fotbalului, care a asigurat
baremurile de arbitraj ºi observare,
pentru echipe, ºi pentru returul
campionatului. Aºa cum am promis
înaintea alegerilor din luna
septembrie, voi sprijini toate echipele
ºi voi schimba faþa fotbalului judeþean
din Mehedinþi. Am doar câteva luni

la conducerea AJF-ului ºi
lucrurile au început deja
sã se schimbe în bine.
Acesta este doar
începutul”, a precizat
noul preºedinte al AJF
Mehedinþi, Louis
Moisescu.

Între timp, FRF a fost
stabilit meciurile de baraj
pentru promovarea în
Liga 3. Astfel, campioana

judeþeanã de la Mehedinþi va întâlni,
pe 18 iunie, respectiv 25 iunie,
reprezentanta Aradului. La jumãtatea
sezonului, Recolta Dãnceu ºi AB
Ineu sunt lideri autoritari în
campionatele judeþene respective.
La începutul lunii iunie va avea loc
ºi etapa interjudeþeanã la U19, iar
campioana de la Mehedinþi va întâlni
câºtigãtoarea de la Hunedoara.

Clasament Liga 4
1. Recolta Dãnceu 11  11 0   0   68-8    33
2. AS Tr.Severin 11   8 1   2   24-14  25
3. Pandurii Cerneþi 11   8 0   3   42-16  24
4. AS Obârºia de Câmp11   6 1   4   18-17  19
5. Viitorul Cujmir 11   6 0   5   36-23  18
6. Victoria Vânju Mare11   5 3   4   22-25  18
7. Viitorul Severin 11   5 1   6   25-20  16
8. Viitorul Corcova 11   4 2   5   21-36  14
9. Real Vânãtori 11   3 0   8   18-36   9
10. Inter Salcia 11   3 0   8   19-41   9
11. Inter Crãguieºti 11   2 0   9   17-46   6
12. AS Noapteºa 11   0 2   9   12-40   2
Clasament Liga 5
1. Avântul Bistriþa 10   9 0   1 50-12   7
2. Viitorul Bistriþa 10   8 0   2 32-8    24
3. Coºuºtea Cãzãneºti 10   5 0   5 24-19  15
4. Viitorul Dârvari 10   3 1   6 17-41  10
5. Voinþa Opriºor 10   2 1   7 15-31   7
6. ASG Hinova 10   2 0   8 11-28   6
Programul optimilor de finalã:
Coºuºtea Cãzãneºti - Viitorul Corcova
Real Vânãtori - AS Turnu Severin
Inter Crãguieºti - Recolta Dãnceu
AS Noapteºa - Pandurii Cerneþi
Voinþa Opriºor - AS Obârºia de Câmp
Inter Salcia - Viitorul Severin
Avântul Bistriþa - Victoria Vânju Mare
Viitorul Bistriþa - Viitorul Cujmir

 Mircea Oglindoiu

CFR’43 Turnu Severin,
surpriza Cupei României

nu au fost trecute cu vederea, iar
mai mulþi jucãtori au fost convocaþi
la naþionala de juniori U19, alãturi
de care au posibilitatea sã participe
la Europeanul din Suedia.
   Pentru CFR’43 urmeazã returul Ligii
Elitelor la U19. Pe 27 martie,
severinenii, aflaþi pe locul secund în
Seria Vest, vor juca în Banat, cu
ocupanta locului 3, CFR’33 Timiºoara.
În tur, oltenii s-au impus cu scorul 4-
1. În cazul în care îºi pãstreazã locul
secund ºi dupã încheierea returului,
CFR’43 se va califica în “Final 4”,
turneu pe care încearcã sã-l
organizeze în Sala Polivalentã din
Drobeta Turnu Severin. FK Odorhei
ºi Ceahlãul Piatra Neamþ ocupã, în
prezent, primele 2 locuri în Seria Est.
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv, o vorbã

de a lu Zbanghiu al bãtârn spunea cã
ce depinde de noi e bine sã facem, cã
dacã nici noi nu facem nimica, nu
putem sã avem pretenþii di la alþii sã
facã ceva pentru noi. Adicãtãlea, dacã
putem sã schimbãm ceva în bine, sã
o ºi facem. Sã dãm ºi altora exemplu.
Sã începem cu strada pe care stãm,
cu cartierul în care locuim, cu oraºul
în care ne-am nãscut. Bine, ca sã nu
par patetic, vorba lu naºa Reta, care
ºtie di la naºu Pantelicã ce e cu starea
de bine dupã douã pahare cu zaibãr,
da dacã depinde de noi ceva, e bine
sã ºi facem. Cã mie îmi plãcu
scrisoarea unui severinean cãtre
marele public, care zicea cã “Pentru
mine, Severin este cel mai frumos oraº
din România. Doar cã, în ultimii 30 de

ani, în loc sã se dezvolte ºi sã devinã
prosper, a devenit din ce în ce mai
sãrac. Este în continuare frumos, curat,
dar foarte sãrac... Oamenii sunt
resemnaþi, nu mai cred în nicio
minune, nu aºteaptã nimic, se
gândesc cã singura soluþie care le
rãmâne este sã plece. Sau sã trimitã
copiii în alt oraº, care le poate oferi o
soartã mai bunã... Nu poate nimeni sã
vinã sã ne salveze, avem nevoie sã ne  nea Mãrin

Sucã, scrisoarea unui severinean, ºacalii din Crihala ºi stadionu prãbuºit di la Orºova

salvãm singuri ... Îmi doresc ca, în mai
puþin de 10 ani, Severinul sã devinã
cel mai vizitat oraº de pe Dunãre.
Principalele motoare de creºtere
economicã: calitatea serviciilor,
creºterea numãrului de turiºti ºi
inovarea. Fiecare oaspete care va cãlca
pragul Severinului sã poatã spune cã
a fost bine primit ºi bine tratat ºi sã

doreascã sã se reîntoarcã.Se va simþi
acasã. Severinenii vor fi mândri de
ceea ce au realizat împreunã pentru
comunitatea lor. ªi vor fi mândri cã
sunt acasã. Aceasta este viziunea mea
de CETÃÞEAN ! Severin înseamnã
acasã. Hai acasã!”.

Mã nepoate, scrisoarea asta e mai
lungã, io doar am spicuit din ea, dar e
mai mult un semnal de alarmã, un strigãt
ce nu e venit din nepãsare, aºa cã dacã
o gãsiþi, daþi-o ºi celor ce pot sã facã
mai mult decât o schimbare pe stradã.

Bine, între timp, pin Pãdurea
Crihala apãrurã ºacalii, mai nou,
probabel de foame ºi cã or fi crescut
bãlãriile primprejur. Aºa cã dacã vreþi
o plimbare pe promenadã, mare grijã
la animalele sãlbatice, ca sã nu iasã
rãu. Poate sã face ceva în sensu ãsta,
cã e pãcat de florã ºi faunã. ªi
mai ales de cetãþean.

Pe principiul a fost cândva,
pi la Orºova sã prãbuºeºte încet
da sigur ºi stadionu Dierna,
semn cã unde nu sã poate mai
mult, nici sã aºteptãm ceva mai
bun. Bine, nea Stoica fu prezent
la întâlnirea cu noua conducere
interimarã di la ADR Oltenia,
semn cã e interesat de ceva
fonduri europene, ori aºa de
oichii lumii, da poate
nãscoceºte ºi un proiect de
reabilitare a obiectivului sportiv.
Cã-i tare pãcat. A fot odatã ...

Mã fraþilor, da a fost Târgul
Internaþional de Turism la Bucureºti
ºi nu am auzit de vreo prezenþã
mehedinþeanã. Poate privatã? Sã
pare cã s-a blocat de la prezenþa
aceea de multe zeci de mii de euro
ºi pentru care nimenea nu a plãtit.
Poate face nea Aladin o reamintire,
cã au fost bani de la Consiliul
Judeþean,  adicã bani publici!? Bine
cã autoritãþile locale au organizat
Târgu de mãrþiºor.

Acuma, tot semnaleazã cetitorii, cã
amenajarea pistelor pentru biciclete
în Severin ar cam fi fãrã noimã,  aºa
ca sã fie, iar imaginile surprinse cicã
sunt dovada existenþei unui Dorel la
nivel de primãrie.... Chiar aºa,  cum
v-aþi gândit cã trebuie interzisã oprirea

autovehiculelor în apropierea
farmaciilor din zona Spitalului
Judeþean,!?! Mai sunt ºi oameni
bolnavi, nu numai aparþinãtori, care
au nevoie de medicamente ºi trebuie
sã gãseascã un loc de parcare. Unde
a înþãrcat necuratu’ iapa...?!?

Da pãnã data viitoare, atenþie la
ºacali, din pãdure ºi nu numai!
Hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
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