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Isteria noastrã cea de toate zilele

Exersãm azi,
profesãm mâine

prin firma de
exerciþiu!

România este un stat cu potenþial
agricol enorm, iar industria chimicã
este strategicã pentru acest sector.
Este nevoie urgentã de investiþii în

aceastã ramurã economicã!

Sunt incredibile imaginile din marketurile alimentare, cu cãrucioarele
umplute pânã la refuz de baxuri de sticle de ulei. Te întrebi, bine-bine, vine

rãzboiul, ºi ce facem? Plecãm cu baxurile de ulei sau baxurile de hârtie
igienicã dupã noi? Este incredibil în ce hal de panicã ne-au putut aduce

aceºti ani de decizii, frici, restricþii. ªi în ce hal de nervi ne-au adus aceste
douã-trei sãptãmâni de rãzboi undeva destul de aproape.

amãnunte în pag. 2

Nu ºtiu câþi îºi mai
amintesc de melodia celor

de la O-Zone, „De ce plâng
chitarele?”, dar în noaptea
de 14 spre 15 martie a.c.

am auzit caloriferele
plângând. Cu lacrimi reci,

ca cãldura de afarã.

De ce plâng
caloriferele?!?
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La început am crezut cã este o
glumã, o exagerare de moment, fãrã
mari efecte adverse. Dar lucrurile
s-au agravat rapid ºi au cãpãtat
proporþii hilare, de un penibil lipsit
de orice scuzã.

Mã refer la scurta dar intensa
poveste a “scumpirii” benzinei ºi
motorinei peste noapte, la cozile
imense care s-au creat brusc, la
toatã acea isterie ciudatã, greu de
explicat. Vã daþi seama în ce hal de
impresionabilitate (citeºte
manipulare) am ajuns? E deajuns
unul mai breaz sã lanseze o
tâmpenie pe facebook, ºi dacã
tâmpenia aceea atinge voit sau nu
o coardã sensibilã în noi, ºi gata,
suntem din nou la coadã, gata sã
ne facem provizii pantagruelice
pentru un scenariu postapocaliptic.
Nu conteazã decât sã avem noi
magazia plinã, debaraua plinã,
butoaiele pline. La fel în cazul
uleiului comestibil. Sunt incredibile
imaginile din marketurile
alimentare, cu cãrucioarele
umplute pânã la refuz de baxuri de
sticle de ulei. Te întrebi, bine-bine,
vine rãzboiul, ºi ce facem? Plecãm
cu baxurile de ulei sau baxurile de
hârtie igienicã dupã noi? Este
incredibil în ce hal de panicã ne-
au putut aduce aceºti ani de decizii,
frici, restricþii. ªi în ce hal de nervi

Isteria noastrã cea de toate zilele
ne-au adus aceste douã-trei
sãptãmâni de rãzboi undeva destul
de aproape.

Dar cu toate acestea nu se
justificã atitudinea aceasta istericã,
ideea cã dacã îþi pui deoparte cât
mai multe chestii eºti la adãpost.
Nu suntem la adãpost de nimic, la
o adicã. ªi o dovedesc cei peste
670 000 de refugiaþi ucrainieni din
România, de cele 2 milioane care
sunt în Ungaria ºi Polonia nu mai
vorbim. Ce au luat cu ei, din faþa
unui rãzboi oribil? Câteva haine,
copii, animalele de companie. Au
fugit cu câteva genþi ºi trolere. Au
lãsat în urmã totul, agoniseala de
o viaþã, munca de o viaþã. Înainte
de ‘89 uleiul era pe cartelã, ºi mulþi
se împrumutau la vecini, o canã de
ulei sau de zahãr. ªi nu a murit
nimeni de foame. Înainte de ‘89
erau maºini care aveau voie sã
circule sâmbãta ºi duminica pe
criteriul azi numerele cu soþ, data
viitoare cele fãrã soþ. ªtim cum era.
ªi tot am rãzbit.

Astãzi ne agitãm de o fricã fãrã
conþinut, sau dintr-un calcul inutil:
oricât de mult ai pune la cãmarã,
tot se va termina într-o zi. Vedem
ce uºor se dãrâmã ºi distruge o
þarã, oraºe, familii. Cât de uºor îºi
poate face prezenþa în lume rãul
absolut reprezentat de rãzboi, de
crime. Nu galioanele de benzinã ºi
benele de sticle de ulei ne salveazã,
nu ne pot salva din faþa rãului dacã
e sã se producã.  Am trãit decenii
fãrã facebook ºi telefoane mobile
ºi ºtiri. Am putea mãcar încerca sã
nu ne mai lãsãm pãcãliþi, duºi de
nas, manipulaþi încolo ºi încoace.

Am putea încerca mãcar sã
regãsim ceva din bucurille simple,
umane, de altãdatã, ºi pe care le-
am lãsat în urmã de dragul unui
consumerism nociv.

Luni, 14 martie 2022, a început autorecenzarea, prima etapa de colectare
a datelor de la populaþie pentru Recensamântul Populaþiei ºi Locuinþelor
(RPL2021) care presupune, în premierã pentru România, douã aspecte:
• autorecenzarea online
• autorecenzarea online asistatã (ARA), pentru îndrumarea persoanelor
cu abilitaþi digitale mai reduse.
Fiecare persoanã, indiferent de cetãþenie, cu reºedinþa obiºnuitã în
România (care trãieºte pe teritoriul României pentru o perioadã de cel
puþin 12 luni) se poate autorecenza în 2 paºi:
pasul unu: persoana acceseaza PLATFORMA DE AUTORECENZARE ºi
completeazã formularul de pre-înregistrare pentru ea însãºi ºi pentru
membrii gospodãriei din care face parte;
pasul doi: persoana care a fãcut pre-înregistrarea ºi membrii gospodãriei
sale (pe care i-a trecut în formularul de pre-înregistrare) vor primi un
link la adresa/adresele de email indicate, fiecare link conducând la
chestionarul individual de recensãmânt; la finalul chestionarului, dupã
completare, se apasã butonul “Finalizare” ºi chestionarul completat este
transmis în baza de date a recensamântului.
   Toate persoanele care se autorecenzeaza trebuie sã completeze
chestionarul în funcþie de situaþia avutã la momentul de referinþã al
recensamântului care este ora “00:00" din ziua de 1 decembrie 2021.
Autorecenzarea este disponibilã populaþiei, în perioada 14 martie - 15mai
2022 ºi se poate realiza de pe orice dispozitiv electronic (telefoane
inteligente, tablete, laptopuri, desktopuri etc.).
   Autorecenzarea online asistatã se poate face în spaþii special amenajate
de fiecare primarie fie pe tabletele recenzorilor ARA, fie de pe propriile
dispozitive electronice, cu sprijinul unui recenzor.
   RPL 2021 este primul din România organizat integral în format digital,
cu respectarea precauþiilor sanitare impuse de pandemia COVID-19.
Întregul proces al colectãrii datelor se va desfaºura cu asigurarea
confidenþialitaþii ºi protecþiei totale a informaþiilor.
   România se afla la al treisprezecelea recensamânt din istorie ºi al
patrulea dupã Revoluþia din 1989.
   Institutul Naþional de Statistica (sediul central ºi direcþiile teritoriale de
statisticã) mulþumesc în mod deosebit Ministerului Afacerilor Interne
(MAI), Serviciului de Telecomunicaþii Speciale (STS) ºi primãriilor pentru
suportul tehnic, logistic ºi informaþional oferit.
Pentru informaþii detaliate privind desfaºurarea RPL2021 vã rugãm sã
consultaþi www.recensamantromania.ro
(site pe care se gãseºte PLATFORMA DE AUTORECENZARE).

 Direcþia Judeþeanã de Statisticã Mehedinþi
www.recensamantromania.ro

Institutul National de Statistica - COMUNICAT DE PRESÃ

Începe autorecenzarea
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Nu ºtiu câþi îºi mai amintesc de melodia
celor de la O-Zone, „De ce plâng chitarele?”,
dar în noaptea de 14 spre 15 martie a.c. am

auzit caloriferele plângând. Cu lacrimi reci, ca
cãldura de afarã. Din lipsã de bani, de

pãcurinã, de lideri, de dracu mai ºtie ce ºi
cine, cã oricum îi doare la bascã pe ãºtia c-o

permanentã... „mascã”. De eroi ai naþiei, ai
oraºului, ai judeþului, vorba aia, le sare pipota

din piept de dragul bunãstãrii noastre.
ªi, la urma urmei, problema nu este cã ne

„plâng” nouã caloriferele, ci alta. Cã se gãsesc
tot felul de postaci-scribãlãi de partid care
încearcã sã ne „abureascã” cu gaze ºi alte preþuri
cum cã situaþia nu e aºa cum se vede, ci cum o
face „partea ailaltã”, adicã puterea, sau opoziþia,
cã dracu mai înþelege care cum sunt.

ªi, din postare în postare, apar urzicile,
spanacul, vine campania de primãvarã, cãldura
aproapelui se transformã-n caniculã ºi uite-aºa
am mai trecut o iarnã. Cu aceleaºi calorifere.

Exemplul cel mai penibil al situaþiei actuale ne
este dat de o postare a doamnei senator Stela
Firu: „Din pãcate, guvernarea localã PSD îºi aratã,
din nou, incompetenþa. De ºase ani de zile,
severinenii trãiesc un coºmar care pare cã nu se
mai terminã. Dupã cum ºtiþi ºi simþiþi, probabil
SPAET a fost nevoitã sã întrerupã cãldura din
lipsa banilor. Cu conducere PSD la Primãrie,
Consiliul Judeþean ºi, mai nou, Prefecturã, social-
democraþii sunt incapabili sã asigure minimul de
viaþã decentã severinenilor. Probabil, în viziunea
PSD, tot PNL este de vinã ºi Virgil Popescu, cel
care de ºase ani de zile se implicã ºi ajutã cu tot
ce poate Primãria, fapte recunoscute inclusiv de
primarul Marius Screciu. Mai mult, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, Ministerul Energiei a semnat
un ordin comun cu Ministerul Dezvoltãrii ºi cel al
Finanþelor Publice prin care se pot aloca bani
pentru cãldurã. Din pãcate, aceºti bani nu sunt
suficienþi. Contextul internaþional a fãcut ca preþul
pãcurei sã creascã. Dar eu întreb: ce face

De ce plâng caloriferele?!?
prefectul Alin Isuf
sau preºedintele
C o n s i l i u l u i
Judeþean, Aladin
Georgescu? Sau
severinenii nu
conteazã pentru ei?
Nu l-am vãzut pe
prefectul PSD în
nicio apariþie publicã
prin care sã cearã
ajutorul Guvernului. Domnilor de la PSD aveþi
Ministerul Finanþelor, adicã acel minister care
gestioneazã banii þãrii. De ºase ani nu faceþi
altceva decât sã aºteptaþi sã rezolve problema
Virgil Popescu ºi PNL, chiar si atunci când PNL
nu era la guvernare. ªi, dacã nu vã pasã de cei
aproximativ 50.000 de severineni, beneficiari ai
încãlzirii centralizate ºi care suferã de frig, poate
vã pasã de pacienþii din spitale, de mamele din
maternitãþi, de copilaºii din ºcoli, grãdiniþe ºi creºe.
Ieºiþi din birourile voastre cãlduþe, din cãsuþele
alimentate cu gaz ºi rezolvaþi problema!

P.S.: Sunteþi autoritãþi locale, sunteþi principalii
responsabili de problemele comunitãþii care v-a
ales. Poate cu aceastã ocazie ne va spune ºi
preºedintele CJ Mehedinþi, Aladin Georgescu, câþi
bani a alocat din bugetul Consiliului Judeþean
pentru cãldura oraºului Drobeta Turnu Severin.
Domnule Aladin Georgescu aþi ieºit preºedinte
CJ ºi cu votul severinenilor”.

***
Care postare nu e altceva decât campanie

publicitarã mascatã pe faþã la adresa lui Aladin
Georgescu, amintit de 3 ori în postare, pe când
ºeful dumneaei de partid, Virgil Popescu, apare
amintit de numai 2 ori. Bãnuim cã d-aia ne
rãmân nouã caloriferele „reci”, cã nu ºtim cum
sã abordãm subiectul.

Apreciem, totuºi, eforturile tuturor
parlamentarilor de Mehedinþi, indiferent de partid,
sã nu se supere ºi sã ne ameninþe cu, vorba ailaltã:

„Incitarea publicului, prin orice mijloace, la
violenþã, urã sau discriminare împotriva unei
categorii de persoane sau împotriva unei
persoane pe motiv cã face parte dintr-o anumitã
categorie de persoane definitã pe criterii de rasã,
naþionalitate, etnie, limbã, religie, gen, orientare
sexualã, opinie ori apartenenþã politicã, avere,
origine socialã, vârstã, dizabilitate, boalã cronicã
necontagioasã sau infecþie HIV/SIDA considerate
de fãptuitor drept cauze ale inferioritãþii unei
persoane în raport cu celelalte se pedepseºte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendã”.

ªi, ca sã încheiem în nota rece a situaþiei
analizate la cald, reproducem primul ºi ultimul
comentariu la postarea doamnei senator: un fel
de una caldã, una rece. Depinde de... calorifer:

Miþa Lasche: Cu tot respectul doamna senator
Stela Firu dar ºi viceprimarul Ham Ham este
abonat la banul primariei cum sunteþi ºi
dumneavoastrã. Mã refer la firmele ce vã aparþin
ºi aveþi contracte cu instituþiile unde aþi numit
directorii, chiar ºi cu primãria deþineþi contracte,
pe IT. Aºa cã ciocul mic ca eºti la putere de 3
ani! Te-ai lãfãit în perioada asta ºi te trezeºti
acum sã vorbeºti de cãldura Severinului? Sictir!

Stef Matala: Steluþã dragã mai bagã ºi tu o
pastilã sã te mai calmezi puþin!!! Ai uitat cum se
pozau cei trei iepuraºi PNL prin centrala de la
ANL? Mama voastrã de hoþi aþi sãrãcit
populaþia, iar la voi dacã cãutãm în grãdinã
gãsim euro.

 St. JUST
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  Sâmbãtã 12 martie 2022 la ªcoala cu clasele
I-VIII „Constantin Negreanu” din Drobeta Turnu
Severin a avut loc etapa judeþeanã a Olimpiadei
Naþionale interdisciplinare de Limba ºi literatura
românã ºi Religie „CULTURÃ ªI SPIRITUALITATE
ROMÂNEASCÃ”, pentru clasele V - XII.

Competiþia ºcolarã a avut loc la ªcoala Gimnazialã
„Constantin Negreanu” din oraºul nostru, aceasta

Faza Judeþeanã a Olimpiadei Naþionale interdisciplinare
„CULTURÃ ªI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCÃ”

Centrul Cultural “Nichita Stãnescu” ºi
managerul Emilia Mihãilescu au pregãtit daruri
muzicale tuturor doamnelor ºi domniºoarelor,
precum ºi  tuturor oamenilor ca dar de primãvarã,
cadouri muzicale, spectacole folclorice, de
tradiþii ºi obiceiuri, prezentate atât de artiºtii ºi
invitaþii Ansamblului Profesionist “Danubius” pe
scena Palatului Culturii “Teodor Costescu”, cât
ºi de elevii pregãtiþi de profesorii Secþiei “Arte”
a Centrului Cultural “Nichita Stãnescu” sau

Mãrþiºoare muzicale

 G. P.

Martie înseamnã începutul primãverii
calendaristice, dar pentru români este strâns

legatã de tradiþia oferirii de mãrþiºoare, un
simbol strãvechi prin care se celebreazã

schimbarea de anotimpuri ºi renaºterea naturii.
   Mãrþiºorul  tradiþional este confecþionat din

douã fire de lânã sau de mãtase rãsucite,

fiind organizatã de cãtre Ministerul Educaþiei prin
Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi cu
implicarea catedrelor de Religie ºi Limba ºi literatura
românã. La concurs s-au înscris 141 de elevi.

Olimpiada este o competiþie naþionalã de
excelenþã, la care pot participã elevi din toate
judeþele þãrii/municipiul Bucureºti, din
învãþãmântul de stat, particular ºi confesional,

la clasa pe care o frecventeazã în anul de
desfãºurare a Olimpiadei, elevi cu aptitudini,
înclinaþii ºi interese deosebite pentru
disciplinele limba ºi literatura românã ºi religie.

Obiectivul fundamental al acestei competiþii este
centrat pe promovarea interdisciplinaritãþii, prin
identificarea arhetipului literaturii de inspiraþie
sacrã. Concurenþii trebuie sã probeze abilitãþi de
susþinere a unei argumentãri personale, bazate pe
studiu comparativ ºi pe exprimare culturalã.

Olimpiada valorificã personalitatea culturalã
deschisã, flexibilã, a elevului capabil de
performanþã din învãþãmântul preuniversitar ºi se
adreseazã elevilor creativi, cu un orizont cultural
adecvat vârstei, care pot valorifica elemente de
antropologie culturalã din programele
disciplinelor limba ºi literaturã românã ºi religie.
Elevii trebuie sã deþinã abilitãþi de documentare,
de lecturã ºi de interpretare a mesajului textului
literar cu tematicã sacrã ºi a textului nonliterar
despre lume, corelate cu categoria esteticã a
frumosului, a adevãrului ºi a binelui.

Pr. Marian Alin Giginã

unul alb ºi unul roºu, de care se prinde un
obiect artizanal, pentru a fi dãruit doamnelor

ºi domniºoarelor încã din prima zi de
primãvarã calendaristicã. Acestea urmeazã

sã-l poarte agãþat în piept toatã luna martie.
Se spune cã mãrþiºoarele sunt purtãtoare de

noroc ºi de fericire, de aceea la acest ºnur,
legat sub forma unei fundiþe, se adaugã ºi

alte simboluri ale norocului, cum ar fi trifoi cu
patru foi, potcoavã, coºar sau inimã. Tot
norocoase sunt ºi mãrþiºoarele mai puþin

convenþionale, precum cele musicale, ºi ele
aducãtoare de voie bunã ºi veselie.

soliºti invitaþi în spaþii
n e c o n v e n þ i o n a l e ,
precum galeriile unor
centre comerciale.
   De la debutul lunii
martie Centrul Cultural “Nichita Stãnescu” a
susþinut o serie de astfel de evenimente menite
sã celebreze primãvara, renaºterea mai ales dupã
o perioadã destul de complicatã din punct de
vedere sanitar, cu restricþionãri masive, care au

limitat interacþiunea cu publicul spectator, un
public extrem de fidel ºi iubitor pentru artiºtii
Centrului Cultural, prezent de fiecare datã în
numãr mare la manifestãrile  artistice organizate.
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ªedinþa din 15 martie 2022
   Luna martie, ziua 15, anul 2022,
o nouã ºedinþã a Cenaclului
Hyperion s-a desfãºurat în Sala
Cerchez a Palatului Culturii Teodor
Costescu din Drobeta Turnu
Severin. Dupã doi ani grei în care
poezia a suferit în acelaºi timp cu
omenirea, ani în care ºedinþele de
Cenaclu s-au desfãºurat cu
restricþiile impuse de lege, chiar
suspendate în anumite perioade,  a
sosit ºi libertatea mult doritã.
   Searã de martie, primãvarã,
entuziasm, speranþa reînnoirii, au
fost ingredientele care au dat startul
unui nou început. Pentru aceastã
cauzã nobilã oamenii de culturã,
scriitorii, cititorii, interpreþi de
muzicã popularã ºi mulþi alþi
susþinãtori ai liricii mehedinþene au
însufleþit edificiul severinean. În
sfârºit talentul era la el acasã, era
liber sã se desfãºoare prin dãruirea
ºi bucuria celor prezenþi.
   Aºa cum îi stã bine unui Cenaclu

Cenaclul Hyperion

Jandarmii mehedinþeni s-au alãturat campaniei
umanitare organizatã la nivel naþional de Jandarmeria Românã,
în perioada 15-16 martie a.c., ºi în cele douã zile s-au
prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguinã Drobeta Turnu

literar ce fiinþeazã sub simbolistica
marelui Mihai Eminescu, dl.
profesor Copcea Florian a fost cel
care a deschis ºedinþa cu o
prelegere despre cel care a fost
„Hyperionul” neamului românesc.
Cuvântul de deschidere a cuprins ºi
câteva mottouri despre poezie care
au fixat definiþia acesteia în sufletele
celor prezenþi. Citate bine alese, bine
documentate, din marii clasici ai
lumii ºi ai vremii, momentul a creat
prilejul pãtrunderii în cel de al doilea
punct de pe ordinea de zi: “Periplu
poetic”. Rând pe rând, poeþii prezenþi
la eveniment au luat cuvântul.
Poezia a vorbit prin vocile celor care
i-au dat viaþã: dna prof. Emanuela
Busoi, dl prof. Victor Rusu, Daniela
Vîlceanu, Seimeanu Victoria,
Cornelia Dita, Zoea Coman, Eugen
Dulbaba, Eugenia Rada, Pica
Bostina, Titu Dinuþ, Ana Eichert
Giurcã, Ela Bãlescu.
    Punctul trei al ºedinþei a aparþinut
în totalitate dnei  profesor Ileana

Piºleagã. Timbrul unic ºi vocea caldã
au fost atuurile  distinsei doamne
care a rãsãdit în sufletul
participanþilor seninul, puritatea ºi
emoþia mult prea iubitei flori
eminesciene: “Floare albastrã”. Ca de
fiecare datã, Dna Ileana Piºleagã,
marea susþinãtoare a Cenaclului
nostru a venit cu temele fãcute.
Domnia sa ºi-a încheiat momentul cu
un mesaj citit de poeta Ana Blandiana
în campania „Rugã pentru pace”:
   „Cândva Dostoievski a pus
întrebarea: „Existã oare vreo justificare
a pãcii, a fericirii noastre ºi chiar a
armoniei eterne, dacã în numele lor,
pentru un fundament mai solid, se va
vãrsa fie ºi cea mai micã lacrimã a unui
copil nevinovat?”. ªi a rãspuns tot el:
“Lacrima aceasta nu justificã nici un
progres, nici o revoluþie. Nici un rãzboi.
Ea mereu va cântãri mai mult. Doar o
micã lacrimã...”.
   Momentul forte al serii a fost
lansarea de carte a dlui profesor
Victor Rusu. Cu regretul cã dupã o

viaþã trãitã pe altarele cronicilor de
carte, cuvintelor de întâmpinare,
prefeþelor ºi postfeþele cãrþilor
marilor scriitori români ºi nu numai,
abia astãzi a venit rândul unei cãrþi
care sã cuprindã o astfel de temã.
La ceas de searã primãvãraticã a fost
lansatã cartea “DE ÎNTÂMPINARE”,
prima carte de cronicã semnatã
Victor Rusu. Cuvântul introductiv al
lansãrii cãrþii a aparþinut
amfitrionului evenimentului, dl prof.
Florian Copcea, succedat chiar de
cãtre autor. Cartea de faþã “De
întâmpinare” a vorbit prin cuvântul
celui care i-a dat viaþã. O carte
consistentã de teorie literarã,
aproximativ 200 de pagini de
cronici ºi întâmpinãri la cãrþile
marilor scriitori sârbi. Un
document  istoric, o reînnoire a
legãmântului cu fraþii noºtri de
dincolo de apele Dunãrii, un mare
act cultural care s-a nãscut în plinã
eliberare a omenirii de sub amprenta
virusului ucigaº Sars cov-2.
   Momentul de final al ºedinþei pe
ordinea de zi a fost de facturã
folcloricã. Grupul vocal folcloric
“Flori de dor” coordonator proiect,
Gabriela Pogaci ºi coordonator
instructor Dna profesor Siþa Novac,
împreunã cu generaþia tânãrã,
elevele domniei sale: Zoea Coman,
Iulia Becheru, Carmina Orodan, au
delectat audienþa cu un repertoriu
artistic din zestrea neamului
românesc. Costumele tradiþionale,
cântecul popular, jocul ºi voia bunã
au dat mâna cu poezia, cu teoria
literarã, astfel fiind înfãptuit un nou
act de culturã în punctul central al
culturii severinene, Palatul Culturii
“Teodor Costescu”.

Daniela Vîlceanu

Doneazã sânge! Salveazã o viaþã!
Severin, pentru o nouã acþiune de donare de sânge.
   Convinºi cã gestul lor poate ajuta oameni cu
grave probleme de sãnãtate, jandarmii
mehedinþeni s-au mobilizat pentru a dona sânge
ºi a reda astfel ºansa unei vieþi normale
persoanelor aflate în situaþii limitã.
   Este un gest benevol al jandarmilor din cadrul
inspectoratului ºi o continuare a misiunilor de ajutorare
a persoanelor care au nevoie urgentã de sânge.
   Prin aceste iniþiative, jandarmii doresc sã sprijine
recrutarea de noi donatori din rândurile cetãþenilor
ºi fidelizarea celor care au mai donat, lansând un
îndemn pentru toþi membrii comunitãþii, sã se alãture
prin voluntariat în acþiuni umanitare, în vederea

acordãrii unui real ajutor oamenilor aflaþi în suferinþã.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (29)
De marþi, 15 martie, cu vreo douã

sãptãmâni mai devreme ca de obicei,
administraþia severineanã întrerupe
alimentarea cu energie termicã a oraºului,
aceasta fiind asiguratã în majoritatea
cartierelor cu agent termic centralizat,
folosindu-se drept combustibil pãcurina.
Efectul va fi, desigur, resimþit nu doar în
locuinþe, ci ºi în ºcoli, spitale, instituþii
publice. Prin urmare, elevii, persoanele
internate ori publicul, ºi alãturi de aceºtia
personalul angajat, vor avea de suferit,
bolile gen „rãceli” se vor manifesta
puternic, farmaciile având reîmprospãtate
surse de venit!
   Motivul invocat ar fi epuizarea pãcurinei
din stocul Severinului ºi, mai departe, lipsa
lui de pe piaþã, de aici, imposibilitatea
realimentãrii. Deci lipseºte pãcurina de pe
piaþã, dincolo de un precis preþ mãrit! Iatã,
întoarcerea la… tradiþionalul cãrbune bate
la uºã, “guvernanþii de la Bruxelles
realizând brusc aceastã nevoie în contextul
“conflictului militar” din Ucraina (aþi
observat, pe canalele oficiale de ºtiri nu
se vorbeºte de rãzboi, ci de “conflict
militar”!), ideea poluãrii ºi a “degradãrii
mediului”, a “încãlzirii globale” trecând
brusc pe planul doi! Acum, nu avem alte
preocupãri decât sã strângem fonduri
pentru refugiaþii din Ucraina, nu mai este
nevoie de nimic prin societatea
româneascã, nu mai avem restanþe, nu mai
avem griji, nu mai avem nemulþumiri ºi
nici, slavã Domnului, delte, omicroni ºi
alte jivine invadatoare la nivel de
anatomie personalã!
   În acest context al ajutorãrii populaþiei
civile ucrainiene, ar fi multe de spus, între
acestea, am include ºi “isteria covid”
transformatã brusc în… isteria ajutoarelor,
o pandemie moralã tot de proporþii
internaþionale! Pe plan naþional, a mai
izbucnit ºi isteria supra-stocurilor de ulei
comestibil, asta ca mãsurã de protecþie în
caz de extindere a “conflictului militar” din
Ucraina ºi a extinderii lui - spun vizionarii
geo-strategici de serviciu din faþa blocului
- în România! De parcã, dacã ar fi aºa, ar
putea fugi cineva din calea frontului cu
baxurile de ulei în spate, cã sã-l consume
în exil!
   Exagerãri ca efect al “conflictului ruso-
ucrainian” de orice naturã ar fi el, oficial,
se resimt ºi la nivel cultural, o imitaþie mult
prea gratuitã a restricþiilor impuse Rusiei
în plan economic, diplomatic, politic. Este
vorba despre interzicerea - suspendarea,

se spune mai politicos - a unor spectacole
ori concerte susþinute de artiºti ruºi ori din
creaþii ale unor mari nume din spaþiul
rusesc. Aºa se întâmplã, spre exemplu la
Teatrul Naþional Bucureºti, unde sunt vizate
spre a fi scoase din repertoriu piese ale
unor dramaturgi ruºi, ori la Montreal, unde
orchestra simfonicã a oraºului a suspendat
un concert al unui violonist rus foarte
talentat de 20 de ani, pe acelaºi motiv al…
al ce?  Blocada culturalã este o exagerare,
un pupincurism al oficialilor în faþa
mãsurilor, altfel justificate, economice ºi de
celelalte genuri! Dar Cehov, întreabã
directorul TNB, ce vinã are din perspectivã
militarã? Ori Ceaikovski, în cazul
violonistului de numai 20 de ani? Boala
vrajbei se întinde tot mai apãsat peste lume,
stârnitã de “valurile” de viruºi, de
conflictele, vã mai amintiþi, între vaccinaþi
ºi nevaccinaþi,  între susþinãtorii
certificatului verde ºi ceilalþi ,
“conspiraþioniºtii”? Mulþi români mai
poartã masca ffp2 ºi în spaþii deschise ºi
în spaþii închise, chiar dacã purtarea ei este,
oficial, la nivel de… “recomandare”, un
subterfugiu birocratic care sã mascheze
toatã tevatura ºi inconsistenþa folosirii ei
pe timpul a ceea ce s-a numit “pandemie”.
   Apropo de lipsa pãcurinei: nu facem un
apel la comunitatea internaþionalã, pânã se
repornesc termocentralele pe cãrbune, la o
colectã de pãcurinã, ca sã evitãm un conflict
civil între administraþii locale româneºti ºi
populaþia înfriguratã, îmbolnãvitã, stresatã,
terorizatã de atâtea lipsuri ºi incompetenþe,
pe alocuri?
   Asta ca sã se dea dovadã de educaþie
cetãþeneascã, de conºþiinþã umanitarã
internaþionalã!

C. OVIDIU
   P.S. Raed Arafat a reapãrut pe ecrane, asta
dupã ce dispãruse din cauza valului de
antipatie pe care l-a stârnit asupra lui în
timpul “luptei anti-covid”, apoi, dupã ce
ceruse înfiinþarea unei aºa-numite poliþii
militare bine înarmate ºi direct sub
comanda lui, pe urmã, a cenzurãrii
comentariilor din mediul virtual mai ales,
care ar fi contrare orientãrii pro-americane,
acum, din postura de apãrãtor al
activitãþilor Crucii Roºii Române! Oare, nu-
ºi mai gãseºte obiectul muncii, efendi Raed,
de tot o dã când pe-o parte, când pe alta?
Frontul ruso-ucrainian nu-i surâde în
context, cã acolo sunt rãniþi, împuºcaþi,
muribunzi, aºa, ca voluntar? Întrebãm, nu
dãm cu… tunul!

“În ecuaþia asta a rãzboiului în care diverse persoane
încearcã sã justifice acþiunile lui Putin invocând motive
istorice, greºeli etnice, urã transgeneraþionalã, râcã
mucegãitã, pentru o mamã, matematica e simplã: Putin a
invadat Ucraina, Putin a bombardat Ucraina, Putin a
semnat pentru moarte. Putin este gunoiul mondial.
     De ce simplific “pentru o mamã”?  Pentru cã acum, în
aceste zile, argumentele ºi justificãrile politice sau istorice,
de oricare parte, nu mai existã pentru o mamã. Existã doar
realitatea: niºte bãieþi, fiindcã privind imaginile de la
televizor media de vârstã a soldaþilor este undeva la 20 ºi
ceva de ani, au fost trimiºi la moarte. ªi ruºi ºi ucrainieni.
Niºte copilandri. Niºte tineri care abia îºi începeau viaþa.
     Sunt mamã de bãiat. Pentru o mamã de bãiat rus sau
ucrainean, ce discutã zilele astea bãieþii în costume prin birouri
cu mese lungi este doar o prelungire absurdã a agoniei: bãiatul
meu, copilul meu unde e? Trãieºte? Este rãnit? Ce fac eu cu
viaþa mea dacã i se întâmplã ceva rostului existenþei mele? 
   “Au jurat cã îºi apãrã þara”, veþi spune unii dintre voi. ªi
poate cã aveþi dreptate, asta este meseria soldatului, sã îºi
apere þara cu viaþa, deºi nu credeam cã în 2022 va mai fi
nevoie ca omenirea sã punã astfel problema.
   ªi nici nu mai credeam cã, în secolul 21, o mamã va
mai fi vreodatã alinatã cu “a murit ca un erou!”.
   Nu ºtiu dacã printre mamele care mã citesc este vreuna
care sã poatã spune, cum zic legendele despre jertfa de
care erau capabile mamele românce “du-te fiule la rãzboi
ºi apãrã-þi þara!”. Nu ºtiu dacã cineva mai poate spune
vorbele astea cu împãcare ºi asumare.
   Am ascultat ºi eu acel dialog dintre mamã ºi fiu, soldatul
rus trimis la rãzboi. Mi-a scos sufletul din piept, mi l-a
întors pe dos, l-a tãvãlit prin zgurã ºi pietriº ºi mi l-a pus
la loc cu pumnul încleºtat.
   Eu nu aº fi capabilã sã îmi trimit copilul pe front. Probabil
cã l-aº lega de mine, aº face din el un dezertor, aº umple
patria de ruºine, aº fi o paria a istoriei. Însã înainte ca fiul
meu sã meargã la rãzboi, aº prefera sã mor.
   Sã mã scuze cei mai curajoºi decât mine pentru textul
ãsta laº ºi nepatriotic.
   Însã viaþa copilului meu, a copiilor, a oricãrui fiu sau
fiicã, este mai importantã decât demenþa unui bully ºi decât
orice bucatã de zgurã. ªi pentru viaþa copilului meu, aº da
tot, chiar ºi ce nu am: pãmânt, apã sau aer.”

Text de Corina Bãcanu

Pentru viaþa copilului meu,
aº da tot, chiar ºi ce nu

am: pãmânt, apã sau aer
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Jandarmii alãturi de
politiºtii mehedinþeni continuã
acþiunile de prevenire a violenþei
ºcolare  în rândul elevilor din
instituþiile de învãþãmînt aflate în
zona de responsabilitate.
   Astfel de actiuni s-au desfãºurat,
vineri, la ªcoala Generalã “Mihai
Viteazul” ºi Liceul Tehnologic
“Matei Basarab” din Strehaia,  unde
oamenii legii au adus în atenþia
elevilor si cadrelor didactice,
principalele infracþiuni sau acte
antisociale sãvârºite de cãtre copii,
consecinþele legale, sociale ºi
morale ale acestor fapte ºi diverse
elemente legislative pe linia

Liceul Teoretic ªerban Cioculescu
în baza proiectului educativ Exersãm
azi, profesãm mâine! a organizat cu
ocazia Zilei Naþionale a Meseriilor
un Târg al firmelor de exerciþiu la
care au participat firmele de exerciþiu
din cadrul liceului. Elevii claselor a
XI-a ºi a XII-a specializarea
“Tehnician în activitãþi economice”
au posibilitatea în cadrul activitãþii
desfãºurate în firmele de exerciþiu sã
îºi dezvolte competenþe
antreprenoriale, de comunicare
contabile, de marketing, negociere,
contractare ºi de relaþionare în
mediul de afaceri. Au oportunitatea
de a realiza conexiunea între teorie
ºi practicã prin locurile ocupate în
diferitele compartimente ale firmelor

Exersãm azi, profesãm mâine
prin firma de exerciþiu!

de exerciþiu. Elevii au posibilitatea
sã exerseze întreaga activitate a unei
firme de la înfiinþare ºi pânã la
înregistarea în contabilitatea firmei.
Au posibilitatea utilizãrii tehnologiei
informaþiilor ºi a unor softuri
contabile specializate care îi
pregãtesc pentru integrarea pe piaþa
muncii în domeniul financiar
contabil. În paralel cu activitatea
specificã firmelor de exerciþiu a avut
loc ºi o prezentare de meserii
respectiv profesii preluate din COR
activitate organizatã de elevii
claselor a IX-a ºi a X-a. La activitate
au participat ºi elevii ªcolii
Gimnaziale Brezniþa de Ocol, ªcolii
Gimnaziale Regele Mihai I, ªcolii
Gimnaziale nr. 6  ºi ai ªcolii

Gimnaziale Constantin Negreanu.
Totodatã a fost prezentatã ºi oferta
educaþionalã pentru anul ºcolar
2022-2023, specializarea Tehnician
în activitãþi economice 24 de locuri

ºi Instructor sportiv 24 locuri.
   Activitatea a fost organizatã ºi
coordonatã de prof. Andriþoiu Leontina
Codruþa ºi profesorii Bãbãþ Andrei
Florin,Miloºescu Dorel Cristian

Jandarmii ºi politiºtii au desfãºurat
acþiuni comune pentru siguranþa elevilor

respectãrii  normelor de convieþuire
socialã. Alte teme aduse în discuþie
au vizat unele  mãsuri pe care elevii
trebuie sã le adopte pentru siguranþa
lor, cum sã semnaleze în mod
responsabil instituþiile competente
cu privire la evenimente care ar
putea pune în pericol securitatea
elevilor ºi cadrelor didactice.
   Atenþia ºi acþiunile jandarmilor si
poliþiºtilor se îndreaptã, în
continuare, spre elevi, pãrinþi ºi
cadre didactice, pentru creºterea
gradului de siguranþã publicã si
eficientizarea mãsurilor necesare
asigurãrii bunei desfãºurãri a
procesului instructiv-educativ.

În organizarea FR De Hand
To Hand ºi Primãria Albã Iulia, la
acest concurs în întrecerea la proba
de Self-Defence au participat 15
cluburi din þarã plus structuri de
intervenþie ale statului. Hand to
Hand e un stil de luptã cu specific
militar fãcând parte din artele
marþiale mixte care sunt într-o
continuã dezvoltare, întrucât
folosesc întreaga gamã de tehnici
marþiale atât ca self-defense cât ºi
în lupta sportivã de full contact
(tehnici de lovire cu braþele ºi
picioarele, tehnici de proiectare ºi
lupta la sol timp de 10" cu acþiune
articulare, strangulãrile, fixãri.
   La proba de self-defense sunt
prezentate de cãtre doi sportivi

Judoka strehãieni, locul ll la Juniori
la Cupa Military Fifting

desfãºuratã la Alba Iulia

grupuri de tehnici de apãrare care
sã cuprindã: o apãrare la lovitura
cu pumnul, o apãrare la lovitura de
picior, o apãrare la atacul cu cuþitul,
o apãrare la atacul cu bastonul ºi o
dezarmare la ameninþarea cu o
armã de foc (pistol).
   Interesant este faptul cã dupã
apãrare, agresorului i se aplicã
tehnici de imobilizare ºi transport.
   Strehaia a participat cu 8 juniori
ºi 3 seniori, obþinând în final locul
II la Juniori ºi locul 3 la seniori.
Federaþia e deschisã ºi primeºte la
concursuri sportivi din toate
stilurile marþiale cu prezentarea
grupurilor de tehnici impuse de
federaþia mondialã.INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul  I.G.M.
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Criza ucraineanã a mitraliat
dictatura Covid ºi oportunitãþile de
control ºi profit ale guvernelor ºi
acoliþilor, care au þinut în prizonierat
ºi teroare întreaga planetã, astfel cã 9
martie, în România, a fost ziua în care
s-a tras cortina peste pandemie,
precum a început, adicã, prin
extragerea iepurelui din joben. În
lumina difuzã a mitralierii cu ºtiri false
se zãreºte o dictaturã militarã, în
spate cu aceiaºi sufleori strategi, cu
aceeaºi isterie manipulatoare,
propagatã prin toate sursele de
informare. Dacã ridici glasul
împotriva Ucrainei ºi susþii ceea ce
afirma secretarul general al ONU, Ban
Ki-moon, cã „Ucraina nu existã ca stat,

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

Americanii nu ºtiu cu cine au intrat în horã
pentru cã nu a solicitat înregistrarea
graniþelor sale în anul 1991” ºi cã în
conformitate cu tratatul CSI teritoriul
Ucrainei este un district administrativ
al Federaþiei Ruse, dacã susþii cã
Ucraina ar deþine „laboratoarele”
conflictului, dacã arãþi cu degetul
mustrãtor spre americanii care ne-au
ocupat ºi înarmat pînã în dinþi, eºti
declarat putinist ºi pus la zidul
infamiei, aºa cum deja s-a întîmplat
cu unele publicaþii ºi posturi de radio
care n-au subscris „Omertei”
coloniale. Deci, la loc comanda! Voi
bate cîmpuri încîlcite, astfel ca Arafat,
ºomerul lãsat la vatrã de Covid, sã nu-
ºi facã de lucru prin cenzurã la text,
cum ºi-a anunþat intenþia. Noua sa
ocupaþie va înscrie în „regulile”
dictaturii militare restricþii mult mai
dure. Le vom simþi din plin cu acest
preºedinte (s)chior cocoºat în faþa
„diplomatei” care a minþit cu rîsul pînã
la urechi, ºi cu un aparat de stat eºuat
lamentabil.

Dupã ridicarea stãrii de alertã ºi a
restricþiilor aferente, n-am revenit la
normalitate. Avem un rãzboi în
coastele noastre, stîrnit de niºte
octogenari demenþi, care se joacã cu

destinul omenirii, ducînd la bun sfîrºit
planul lor diabolic de a schimba din
temelii lumea. Democraþia a murit!
Trãiascã democraþia revopsitã!
Resetarea planetei nu e o teorie a
conspiraþiei, ci a înaintat pe platoul
unui rãzboi programat, care va fi
urmat de o uriaºã crizã a resurselor
ºi alimentelor, de sãrãcie, foamete,
falimente, deposedare de proprietãþi
ºi venit unic mondial. Iatã de ce
consider cã e timpul sã repunem pe
tapet o problemã realã, pe care
majoritatea românilor n-o cunosc. De
cîþiva ani buni, paºnica þarã România
e înarmatã cu forþa cu sicrie
zburãtoare ºi reziduuri de nave
militare scoase la casare. România e
împinsã în rãzboaie strãine de cãtre
preºedintele Iohannis. Altfel spus,
bugetul României este fraudat
sistematic prin achiziþionarea de
armament uzat de la americani.

Ajutã la ceva sã ne mai întrebãm
de ce România are o bazã militarã
americanã la Mihail Kogãlniceanu, cu
30.000 de militari, cînd celelalte state
NATO ºi-au declarat neutralitatea? De
ce avem un scut antirachetã la
Deveselu ºi Baza Aerianã de la
Câmpia Turzii, care au inflamat
Kremlinul, cînd România e o þarã
paºnicã? În contextul celui mai mare
conflict armat din Europa de dupã Al
Doilea Rãzboi Mondial, cu obedienþa
ºi excesul de zel caracteristice,
Iohannis cumpãrã armament de zor,
cu bani împrumutaþi la cea mai mare
dobîndã din 2013 încoace, ajutîndu-
i pe americani sã scape de uriaºele
datorii. Deja parºiva Olandã bate ºaua
ºi ridicã pretenþii de la un stat
falimentar. SUA datoreazã lumii 17
trilioane de dolari cãtre creditori
importanþi: China, Japonia, Brazilia,
Taiwan, Elveþia, Belgia, Anglia,
Luxemburg, Rusia, Hong Kong. În
perioada 2016-2020, Iohannis a
cumpãrat tehnicã militarã (o bunã
parte nefolosibilã) în valoare de
3.259.587.408 dolari.

Pe fondul conflictului militar dintre
Rusia ºi Ucraina, cu al sãu aparat
cognitiv rudimentar, Iohannis solicitã
din nou americanilor avioane de luptã
ºi submarine. Probabil, submarinele
vor fi umplute cu dosarele penale ale
corupþilor de rang înalt, începînd cu

Iohannis, Koveºi ºi restul pomeniþilor
din tagma jefuitorilor ºi trãdãtorilor
de þarã ºi vor fi þinute la rece în Marea
Neagrã. Moment potrivit ca
americanii sã vîndã fraierilor rablele
ºi submarinele casate. Un fel de
ºpagã, americanilor, pe promisiunea
Kamalei de a ne apãra de ruºii care îl
aleargã cu arma la ochi pe Iohannis
în vis. Din 1997, România a pãstrat
aparenþele în relaþia cu Ucraina, însã
ºtim cu toþii cã þara noastrã n-a reuºit
sã depãºeascã raptul istoric:
teritoriile româneºti confiscate în
urma celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial de URSS ºi cedate mai tîrziu
Ucrainei, care încã mai provoacã
sentimente puternice românilor. De
asemenea, procesul de la Haga, în
urma cãruia o mare parte a resurselor
de gaz din Marea Neagrã a revenit
României, producînd urã în mentalul
colectiv ucrainean. În acelaºi timp,
nu trebuie uitat cã Ucraina a refuzat
sã negocieze drepturile minoritãþii
române din nordul Bucovinei, din
sudul Basarabiei (Bugeagul) ºi din
Þinutul Herþa, interzicînd limba
românã în ºcoli, un subiect extrem
de complicat, rãmas nesoluþionat ºi
de care, actualei conduceri de la
Bucureºti nu-i pasã.

Totuºi, românii manifestã curaj ºi
generozitate greu de egalat faþã de
refugiaþii ucraineni. Probabil „vizita
de studiu” a Kamalei Hariss, „cel mai
puþin capabil diplomat din
Washington”, cum a caracterizat-o
Tucker Carlson de la „Fox News”, a
avut ca scop confirmarea studiului
în limba românã pentru comunitatea
românilor din Ucraina, altfel nu-i vãd
rostul venirii la Bucureºti, pentru
cîteva încurajãri de florile mãrului.
Oricum ar fi fost, vizita Kamalei în
România ºi Polonia rãmîne una
controversatã. Societatea americanã
a prosperat doar prin intermediul
rãzboaielor. De data aceasta,
americanii nu ºtiu cu cine au intrat
în horã! Nici mãcar nu ºtiu sã joace
hora. Ar trebui sã ia lecþii, altfel ar fi
ultima lor minciunã mediaticã ºi
ultimul lor rãzboi, amintindu-ne de
cele zece rãzboaie ale lor, pornite pe
baza a zece minciuni mediatice.
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Concluzia este cã în România nu prea este
de stat, dar nu e nici ultimul loc în care ai
vrea sã rãmâi. Este o þarã de mijloc. Poate
chiar frumoasã la multe capitole. Ar putea sã
fie chiar ºi dezvoltatã, cu locuitori cu un nivel
de trai bun spre ridicat. Dar nu a fost sã fie în
ultimii 30 de ani. Era destul timp sã facem
treabã ºi sã transformãm aceastã þarã. Nici
nu pãrea sã fie greu sã facem acest lucru.
Oricum, nu existã altã cale pentru dezvoltarea
acestei þãri, decât prin dictonul „Prin noi
înºine!”. Nu a mers nici cu UE, nici cu NATO,
nici când am fost ocupaþi de alte popoare.
Chiar nu s-a vãzut nimic trainic
în aceastã þarã. ªi pânã la urmã
nu este vorba de drumuri,
clãdiri ºi alte construcþii
grandioase, ci de spiritul unui
popor care rezistã în furtunã ºi
care mereu ºi mereu o poate lua
de la capãt ºi poate reconstrui
ºi construi. Este unitatea care
þine popoarele împreunã ºi care
reuneºte oamenii în jurul unor
þeluri comune.

Chiar dacã am rãmâne în câteva secunde
cu totul distrus, important va fi cum ne vom
ridica sã mergem mai departe. Nu va conta
sã ne jelim morþii câteva milenii, ci doar sã
le aducem respectul cuvenit ºi sã le cinstim
memoria, fãcând ceva trainic ºi construind.
România poate este cea mai dãruitã geografic
þarã din lume. Nu sunt multe þãri care sã aibe
de toate din punct de vedere geografic ºi al
resurselor ºi sã nu fie nici extraordinar de
mari. Mereu ne-am plâns de milã ºi cã nu
merg lucrurile. Nu am avut noroc nici cu
lideri de mare valoare ºi de vizionari.

Unii au spus cã marele dezavantaj al þãrii
a fost chiar aºezarea geograficã, la marginea
Europei sau mai exact spus la marginea
civilizaþiei. Sunt ºi alte multe þãri care sunt
aºezate mult mai rãu decât România. Grecii
fac agriculturã pe stânci, Egiptenii produc
legume lângã deºert. Israelienii sunt în top,
deºi le cad bombe zi de zi peste cartiere.
Japonezii au câte 3 cutremure pe zi ºi
exemplele pot continua. Probabil cã pânã
la urmã omul sfinþeºte locul, cum spune un
proverb românesc. Iar românii care la
capitolul acesta au avut de suferit. La
capitolul „Mascul alfa”, la lideri.

Sigur cã avem câteva exemple de lideri în
istoria naþionalã, dar parcã niciunul nu a fost
prea respectat pe mapamond. Poate un Vlad
Þepeº care sã fie mai cunoscut în lume, dar
este transformat mai mult în legendã, decât
în figurã istoricã la modul concret. Dar mai   ªtefan Bãeºiu

Testul uleiului pentru popor

Într-o lume agitatã ºi nesigurã, într-o perioadã în care
tandreþea, drãgãlãºenia, sunt rare, am simþit nevoia unui

spectacol liniºtitor, plin de nostalgie, de frumuseþe, de
iubire ...” - Tudor Gheorghe, maestrul vorbelor cântate.

Vã aºteptãm sâmbãtã, 26 martie 2022, ora: 19.00, la
concertul “TANDRU, SENZUAL, UITAT” susþinut de
Tudor Gheorghe, în compania Corului ºi Orchestrei

Concertino din Chiºinãu (Republica Moldova), sub
bagheta dirijorului ºi orchestratorului Marius Hristescu.

Spectacolul va avea loc în sala de spectacole a Palatului
Culturii “TEODOR COSTESCU”. Preþul unui bilet este de

100 lei ºi 90 lei, în funcþie de locul în salã. Biletele sunt
disponibile la Agenþia Teatralã a Palatului Culturii
„Teodor Costescu”, situatã la intrarea în sala de

spectacole. Programul Agenþiei Teatrale: Luni - Joi, orele
09:00 - 15:00 Vineri, orele 09:00 - 13:00 Informaþii ºi

rezervãri, de luni pânã vineri, între orele 09:00 ºi 16:00,
la telefon: 0733 033 071. Accesul în salã se va face
conform locurilor disponibile. Vã aºteptãm cu drag!

avem o ºansã sã ne alegem liderii, cel puþin
în democraþie. Acesta este poate câºtigul cel
mai mare din ultimi peste 30 de ani.

Este diferenþa între regimurile democratice
ºi regimurile autoritare. Este gradul de
existenþã a libertãþilor. În tiranie sunt mai
puþine libertãþi decât în democraþie. Nu cred
cã mai trebuie aduse argumente care este
regimul care oferã cele mai multe libertãþi.
Cel autoritar sau dictatorial reprimã individul
ºi libertãþile, pe când cel democratic pare cã
le ocroteºte. Vocea publicului se face auzitã
în media sau în stradã. Trebuie sã fim

conºtienþi de ce am acumulat pânã acum ºi
de faptul cã libertatea este poate cel mai de
preþ lucru pe care îl are o naþiune. Cât de
uºor tindem sã uitãm ca popor acest lucru.
Sigur cã au fost ºi multe sacrificii, dar nu se
comparã libertatea din democraþie cu
libertãþile din tiranie.

Totuºi, nu trebuie sã ne punem cenuºã în
cap cã am fi ultimii de pe planetã la toate
capitolele ºi cã trebuie sã preparãm zi de zi
colive ºi sã organizãm parastase pentru
democraþie. Nu suntem nici mai rãi, buni,
hoþi, harnici sau leneºi decât majoritatea
vecinilor noºtri sau a popoarelor civilizate.
Nu am fost primii care au dat iama în
benzinãrii. ªi cetãþenii din alte state civilizate
au fãcut acest lucru. ªi în pandemie s-a
întâmplat la fel. Exact acum doi ani. La
începutul pandemiei românii ºi alte naþiuni
goleau supermarketurile de hârtie igienicã, ulei,
carne, congelate, fãinã, zahãr sau fãinã. ªi
acum s-a întâmplat la fel. Românii au trecut
testul uleiului ºi au mers în magazine sã îºi
facã provizii. Este instinctul de supravieþuire.
Strângem hranã pentru zile negre. S-a
întâmplat ºi în Spania povestea cu uleiul. ªi
spaniolii au trãit angoasa cã nu vor mai avea
în ce sã îºi prãjeascã ochiuri sau cartofii prãjiþi.
Suntem europeni, aparþinem civilizaþiei
contemporane mãcinatã de angoase precum
lipsa hârtiei de ºters la fund sau a lipsei
zahãrului de pus în cafea. Împãrtãºim aceleaºi
„valori” ale civilizaþiei... Cred cã stãm pe loc.
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Despre aºa-numitul
“proces al comunismului” nu se
mai vorbeºte prin mediile
româneºti, subiectul pare
abandonat. Motivele nu le ºtim, dar
le putem intui. Dar nu asta este
tema acestui material, ci o apariþie
editorialã recent: “România ºi
Correa de Nord. Pagini din cartea
comunismului”, Editura Ars Longa,
Iaºi, 2022, autori prof. dr. Romeo
Popa ºi Theodora Popa, fiica
primului semnatar menþionat.
Amândoi, licenþiaþi în istorie.
   Cartea este o panoramare a
“celebrei” vizite de stat a lui Nicolae

O carte ca un argument la “procesul comunismului”
ºi Elena Ceauºescu în Coreea de
Nord, condusã de Kim Ir Sen, în
iunie 1971, dupã ce, cu câteva zile
înainte, fuseserã tot într-o vizitã
oficialã în China lui Mao Tze Dun,
acestora urmându-le tot pe atunci,
vizite de acelaºi rang în Vietnam
ºi Mongolia, toate state-satelit ale
Moscovei. Desigur, acest periplu
nu putea sã ocoleascã…
Moscova,  unde delegaþ ia
româneascã face o escalã la
sfârºitul acestui amplu periplu.
   De ce este importantã o astfel de
lucrare? Dincolo de structura sa
argumentativã ºi documentarã,

întemeiatã pe surse oficiale, unele
chiar inedite - cum ar fi dosarul
vizitei în Coreea de Nord,
neaccesat pânã acum din Arhivele
Naþionale - care pune la dispoziþia
cititorului interesat de comunismul
Est-european, cu rãdãcini în
Moscova leninisto-stalinistã, ºi cu
ramificaþii solide în Asia centralã ºi,
parþial, de Sud-Vest. Pentru
România este importantã prin
informaþiile atât mai de largã
circulaþie cât ºi cele de una mai
restrânsã, altele fiind noi, inedite
unui spaþiu public, dar, per total
pentru evocarea lor coerentã,
cronologicã ºi cu multe trimiteri la
conexiuni complementare, care
întregesc un ansamblu necesar atât
cititorului pasionat de istorie, dar
ºi cercetãtorului.
   De asemenea, cartea este de
folos ºi ca importantã adãugire la
acel “proces al comunismului”,
care, cândva, va trebui (re)deschis
ºi datã o rezoluþie pe mãsura a
ceea ce a reprezentat el în istoria
României, dar ºi a omenirii. Pentru
România este cu atât  mai
important acest demers ca valoare
moralã, simbolicã, dar nicidecum
gratuitã, cu cât aici, comunismul

a înregistrat cele mai dure
experienþe, cele mai atroce forme
de opresiune, cele mai aberante
modalitãþi de reprimare a luptei de
rezistenþã anti-comunistã.
   Cartea, la lansarea de miercuri 9
martie a.c. la Palatul Culturii din
Drobeta Turnu Severin, s-a bucurat
de o distinsã prezenþã, între
participanþi, dr. Marian Pele, prof.
Monica Mãnescu, Noel Negrea,
Victor Rusu, prof. Cristian Petcu,
Ion Gaiþã, scriitori, medici, alþi
numeroºi profesori, oameni de
culturã ºi artã severineni, jurnaliºti.

Prof. Dan ªalapa

Studenþii pompieri ºi-au
desfãºurat activitatea în cadrul
Detaºamentului de Pompieri Drobeta
Turnu Severin sub îndrumarea unui
ofiþer cu experienþã, desemnat tutore
profesional.
   Programul de pregãtire s-a
derulat pe o perioadã de
aproximativ o lunã de zile, timp în
care viitorii ofiþeri au avut
posibilitatea de a-ºi îmbunãtãþi
cunoºtinþele teoretice ºi de a-ºi
perfecþiona deprinderile în ceea ce
priveºte tehnicile de intervenþie în
situaþii limitã, pentru salvarea vieþii
ºi bunurilor cetãþenilor.

Studentul aflat în primul an de
studiu a încadrat funcþia de
servant, iar cei doi studenþi aflaþi
în anul III de studiu au dublat
persoanele aflate pe funcþia de ºef

Studenþi pompieri în practicã
la ISU Mehedinþi

Trei studenþi ai Facultãþii de Pompieri din cadrul Academiei de Poliþie
”Alexandru Ioan Cuza” ºi-au încheiat stagiul de practicã în cadrul

Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al judeþului Mehedinþi

gardã de intervenþie.
   Prin parcurgerea stagiului de
practicã operativã în subunitate,
studenþii ºi-au dezvoltat abilitãþile de
acþiune, aceºtia participând la misiuni
ºi intervenþii alãturi de pompierii
profesioniºti, sub stricta ºi directa
coordonare a tutorelui. Activitatea
desfãºuratã de studenþi a fost adaptatã
gradului lor de pregãtire, astfel încât
sã nu le punã în pericol viaþa sau
integritatea corporalã.
   Practica este o disciplinã
obligatorie, care urmãreºte
consolidarea elementelor de
competenþã: cunoºtinþe, deprinderi
ºi atitudini, care s-a încheiat cu o
apreciere de serviciu, însoþitã de un
raport de evaluare a activitãþii.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

I.P.J. MEHEDINTI Pentru
colegul nostru, ºef de post în
comuna Vlãdaia, judeþul
Mehedinþi, a fost o zi
specialã. Cu o vechime de 6
ani în slujba cetãþenilor,
agentul ºef adjunct Romeo-
Gabriel Vîlvoi a dovedit
devotament ºi încredere în
cariera de poliþist.
   În cadrul unei activitãþi
festive desfãºurate la sediul
unitãþii, domnul comisar ºef
Raminel ªtefan Bibu,
împuternicit inspector ºef al
Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Mehedinþi, i-a înmânat o
diplomã onorificã conferitã de
Direcþia de Ordine Publicã din cadrul
Inspectoratului General al Poliþiei
Române ºi i-a transmis aprecieri
pentru recunoaºterea contribuþiei

Diplomã onorificã pentru ºeful de
post din comuna Vlãdaia

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

sale la prinderea autorilor unor
furturi din gospodãrii, la scurt timp
de la comiterea faptelor din partea
întregului colectiv.
   Îl felicitãm ºi îi dorim mult succes
în continuare!
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   La ªcoala Militarã de Subofiþeri Jandarmi „Grigore
Alexandru Ghica” Drãgãºani sunt scoase la concurs un numãr
de 350 locuri, din care 3 sunt destinate cetãþenilor de etnie
romã, iar 2 celor de altã minoritate.
 La ªcoala Militarã de Subofiþeri Jandarmi “Petru Rareº”
Fãlticeni sunt scoase la concurs 350 locuri, din care 3 sunt
destinate cetãþenilor de etnie romã, iar 2 celor de altã minoritate.
   Cererea-tip de înscriere se depune pânã pe data de
18.03.2022, exclusiv în format electronic, scanat, pe adresa de
e-mail: resurse_um0524@jandarmeriamehedinti.ro,  inclusiv
în zilele de sâmbãtã ºi duminicã, iar dosarele se depun personal
ºi în volum complet, pânã pe data de 27.03.2022, la sediul
Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Mehedinþi.
   Pentru a urma cursurile ºcolilor militare de subofiþeri de la
Drãgãºani sau Fãlticeni, trebuie îndeplinite anumite condiþii ce
pot fi consultate pe site-ul www.jandarmeriamehedinti.ro,
secþiunea Carierã /Anunþuri admiteri.
   Evaluarea psihologicã a candidaþilor se realizeazã pânã la data
de 22.03.2022, conform planificãrii care poate fi comunicatã
ulterior, prin postarea în timp util pe pagina de internet a
Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Mehedinþi.
   Proba eliminatorie de evaluare a performanþei fizice se susþine
în perioada 31.03 - 06.04.2022 indiferent de unitatea de
învãþãmânt pentru care candidaþii au optat, pentru cei înscriºi
la Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Mehedinþi, aceasta se
va susþine la centrul zonal de selecþie al ªcolii Militare de
Subofiteri “Grigore Alexandru Ghica” Drãgãºani.
   Proba de verificare a cunoºtinþelor se va susþine în data de
09.04.2022, la unitãþile de selecþie de cãtre candidaþii care au
promovat proba de evaluare a performanþei fizice ºi va consta
într-un test grilã ce cuprinde subiecte din disciplina limba
românã, disciplina limbã strãinã, subiecte din legislaþia
specificã Ministerului Afacerilor Interne, precum ºi a instituþiilor
politice ale statului ºi subiecte de educaþie civicã ºi cetãþeneascã,
exerciþii de evaluare a capacitãþii de analizã ºi sintezã, precum
ºi exerciþii privind deprinderea raþionamentului logic. Tematica
ºi bibliografia de concurs sunt cele prevãzute pe site-ul:
www.jandarmeriamehedinti.ro.
  Examinarea medicalã se va realiza în perioada 18.04-
20.05.2022, pentru candidaþii care se încadreazã în numãrul
locurilor scoase la concursul de admitere, în ordinea
descrescãtoare a notelor finale.
   Sunt declaraþi „Admis” candidaþii care au fost declaraþi apt
medical, în ordinea descrescãtoare a notelor finale.
   Rezultatele finale ale admiterii se afiºeazã la sediul unitãþilor
de învãþãmânt ºi se posteazã pe site-ul oficial al acestora, pânã
la data de 27 mai a.c.
   Mai multe informaþii se pot obþine la sediul Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Mehedinþi, situat în municipiul Drobeta
Turnu Severin, strada Portului nr. 2 sau la numãrul de telefon
0252.311078/interior 24.507 (Serviciul Resurse Umane).
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

BULETIN INFORMATIV
În perioada 07-18 martie

2022, Jandarmeria Mehedinþi desfãºoarã o
nouã campanie de recrutare pentru cei

care doresc sã urmeze o carierã militarã în
Jandarmeria Românã, astfel:

În cursul anului 2022, Inspectoratul
Teritorial de Muncã Mehedinþi

desfãºoarã, sub coordonarea Inspecþiei
Muncii, Acþiunea de Control pentru

verificarea modului în care se respectã
prevederile legale de securitate ºi
sãnãtate în muncã la curieratul de

mãrfuri en-gros ºi en detail.
   Conform informaþiilor, curierul în acest
context, este elementul care face legãtura
între furnizorii de produse diverse,
partenerii acestora din mediul de afaceri
(restaurante, magazine, etc.) ºi clienþii
utilizatori, de multe ori, prin intermediul
unor platforme informatice.

Obiectiv general:
   Diminuarea consecinþelor sociale ºi
economice negative care derivã din
nerespectarea prevederilor legale, de cãtre
angajatorii din acest domeniu.

Obiective specifice:
• creºterea gradului de conºtientizare a
angajatorilor ºi a lucrãtorilor în ceea ce
priveºte necesitatea respectãrii
prevederilor legale referitoare la securitatea
ºi sãnãtatea în muncã în societãþile
comerciale care au acest obiectiv de
activitate, astfel încât sã fie:
• realizatã ºi implementatã evaluarea
riscurilor, de cãtre angajator,  pentru
securitatea ºi sanãtatea lucrãtorilor în ceea
ce priveºte expunerea în trafic a curierilor;

ITM Mehedinþi - Comunicat de Presã

Inspectoratul General pentru Imigrãri informeazã cã, începând cu data de 9 martie a.c.,
îºi înceteazã aplicabilitatea Hotãrârea Guvernului nr. 171 din 3 februarie 2022 privind

prelungirea stãrii de alertã pe teritoriul României ºi stabilirea mãsurilor care se aplicã pe
durata acesteia pentru prevenirea ºi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

În contextul încetãrii stãrii de alertã instituitã pe teritoriul României, documentele
eliberate de structurile de imigrãri a cãror valabilitate a fost menþinutã conform Legii nr. 55 din
15 mai 2020 privind unele mãsuri pentru prevenirea ºi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, urmeazã sã expire dupã o perioadã de 90 de zile de la încetarea stãrii de alertã.
Astfel, începând cu data de 9 martie 2022, strãinii ºi cetãþenii Uniunii Europene,
Spaþiului Economic European ºi Confederaþiei Elveþiene, precum si membrii lor de
familie, au la dispoziþie 90 de zile pentru a efectua demersurile de înregistrare ºi de
preschimbare/prelungire a documentelor care au expirat în aceastã perioadã precum:
certificatele de înregistrare a rezidenþei sau cãrþile de rezidenþã, permisele de ºedere
temporarã ºi permisele de ºedere pe termen lung.
Pentru evitarea aglomerãrii în spaþiile de lucru, Inspectoratul General pentru Imigrãri
recomandã utilizarea, în continuare, a aplicaþiei Portal IGI prin care se poate obþine o
programare în vederea depunerii cererilor, înainte de prezentarea acestora la ghiºeu.
Aplicaþia poate fi  accesatã la urmãtorului link: https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/.

   Cetãþenii pot obþine informaþii complete ºi permanent actualizate privind
legislaþia aplicabilã în domeniul migraþiei, azilului ºi integrãrii persoanelor, prin

consultarea paginii de internet a instituþiei la adresa https://igi.mai.gov.ro/
.BIROUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

• asiguratã elaborarea de instrucþiuni proprii
pentru completarea  ºi/sau aplicarea
reglementãrilor de securitate ºi sãnãtate în
muncã, þinând seama de particularitãþile
activitãþilor ºi ale locurilor de    muncã aflate
în responsabilitatea lor;
• asiguratã de cãtre angajator o instruire
suficientã ºi adecvatã în domeniul
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã pentru toþi
lucrãtorii ºi consemnatã în fiºa de instruire
individualã;
• implementate mãsuri ce pot fi aplicate în
perioadele cu temperaturi extreme, pentru
menþinerea stãrii de sãnãtate a angajaþilor.
   Activitatea de prevenire a acestor accidente
este o problemã care trebuie sã primeze,
având în vedere numãrul de vehicule
implicate, diversitatea acestora, tonajul de
marfã transportat în fiecare an ºi avântul luat
de activitatea de livrare la domiciliu.
   O mai bunã coordonare a activitãþii de
prevenire, în domeniul securitãþii ºi
sanãtãþii în muncã, realizatã de angajatorii
implicaþi, precum ºi de lucrãtorii care au
diferite sarcini de muncã ºi care acþioneazã
conform instruirii primite, este punctul de
plecare esenþial pentru a preveni
accidentele de muncã, atât pentru
angajatori cât ºi pentru personalul
societãþilor de curierat.

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

INFORMARE PRIVIND NECESITATEA
PRESCHIMBÃRII / PRELUNGIRII DOCUMENTELOR
CETÃÞENILOR STRÃINI ÎN TERNEN DE 90 DE ZILE

ÎN CONTEXTUL ÎNCETÃRII STÃRII DE ALERTÃ
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Era înmormântare în … Preot în acel sat era Pãrintele
Izverceanu. Familia a invitat ºi pe preotul de la Ponoare,
cu care era rudã de departe. Despre Pãrintele …
Popescu se dusese vestea cã este un preot foarte
inteligent. Era tânãr ºi se afirma cu fiecare prilej cã are
pregãtire teologicã. Avea ºi voce frumoasã ºi cânta cu
tragere de inimã, aºa cã în câþiva ani se fãcuse cunoscut
în zonã. Pãrintele Izverceanu auzise numai vorbe bune
despre dânsul, dar nu-l cunoscuse personal, fiind mare
diferenþã de vârstã între ei. L-a primit pe tânãrul preot cu
tot respectul, au fãcut slujbã frumoasã ºi lumea era
mulþumitã.

La pomanã este obiceiul în Buseºti ca sã vinã toþi din
sat. Uneori se strâng câte 3-400 de persoane. Aºa a fost
ºi atunci. Câte un enoriaº mai curios îl întreba pe ºoptite
pe pãrintele Izverceanu: “- Cum vi se pare, pãrinte, de
pãrintele de la Ponoare? Aºa-i cã-i bun?” Pãrintele
rãspundea convingãtor: “- Da…, pânã acum se prezentã
excepþional, dar lasã c-o sã-l verific eu mai încolo, sã
vedem ce-i poate pielea!” La pomanã, au adus un
castron cu vreo 3-4 litri de aghiasmã. Era suficientã ca
sã umble preotul prin sat cu colindul de Boboteazã! I-
au dat castronul cu aghiasmã ºi busuioc pãrintelui
Popescu. Vãtraiul cu foc ºi tãmâie l-a luat pãrintele
Izverceanu. Au început slujba parastasului. Fiecare
dintre preoþi ºtia ce are de fãcut ºi ce are de zis. La
sfârºit, au înconjurat mesele, unul tãmâind, altul stropind
cu aghiasmã.

Dupã ce pãrintele Izverceanu a binecuvântat masa ºi lumea
s-a aºezat, i-a zis cu voce tare tânãrului confrate: “- Pãrinte
Popescu, aici la noi este obiceiul, ca preotul care duce
castronul cu aghiasmã, dupã ce boteazã masa sã bea toatã
aghiasma din castron! Dumneata ai dus castronul, acum
trebuie sã bei aghiasma! Aºa e obiceiul!” Lumea îl ºtia pe
pãrintele Izverceanu bun de glume, dar nu se aºtepta la una
ca asta, sã glumeascã pe seama preotului nou venit. Omul
era strãin de sat ºi nu-i cunoºtea toanele pãrintelui. Tânãrul
preot a ezitat câteva clipe, apoi, tot cu voce tare, ca sã fie
auzit de meseni, i-a dat replica: “- Da, pãrinte, am auzit de
obiceiul acesta, numai cã nu spuserãþi decât o parte din
el…!” “- Adicã?” a întrebat pãrintele Izverceanu nedumerit.
“- Pãi, obiceiul este ca ºi preotul care duce vãtraiul cu
cãrbuni sã-i  mãnânce!”

Lumea a izbucnit în râs, înþelegând cã pãrintele
Izverceanu ºi-a gãsit naºul. Bãtrânul i-a lãsat sã se
potoleascã, apoi a zis tare, în auzul tuturor: “- Pãrinte
Popescu, mi-ai plãcut! Auzisem despre dumneata cã eºti
un preot bine pregãtit ºi foarte inteligent! Nu te-am
cunoscut pânã azi. La slujbã mã convinseºi, cã n-ai trecut
degeaba prin ºcoalã ºi s-a prins ceva de dumneata. Vrusei,
însã, ca sã vãd dacã îþi merge mintea ºi-ntr-ale lumeºti! Îþi
fãcui un test de inteligenþã, pe care-l trecuºi cu nota 10.
Sã fie fericiþi enoriaºii dumneata, cã au un preot deºtept,
evlavios, care ºtie sã se descurce în lume!”

În felul acesta, pãrintele Izverceanu l-a fãcut cunoscut
pe tânãrul sãu confrate tuturor celor de faþã ºi despre gluma
aceea se vorbeºte ºi astãzi în partea locului.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Testul de inteligenþã

Pentru pompieri, au fost scoase la
concurs 300 de locuri, dintre care 275 de
subofiþeri de pompieri ºi protecþie civilã
(douã alocate candidaþilor de etnie romã),
iar 25 de maiºtri militari auto.

Tinerii care îºi doresc sã urmeze o
carierã militarã în domeniul situaþiilor de
urgenþã au ºansa de a se înscrie la
concurs, pânã la data de 18 martie a.c.

Candidaþii trebuie sã aibã vârste
cuprinse între 18 ºi 27 de ani - împliniþi în
anul participãrii la concurs, sã fie
absolvenþi cu diplomã de bacalaureat,
media generalã obþinutã la purtare, în liceu,
sã nu fie mai micã de 9 ºi sã nu aibã
antecedente penale, cu excepþia situaþiei
în care a intervenit reabilitarea.

Totodatã, sã nu fie în curs de urmãrire
penalã ori de judecatã pentru sãvârºirea
de infracþiuni, sã nu fi fost destituiþi dintr-
o funcþie publicã ºi sã nu le fi încetat
contractul individual de muncã pentru
motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Pentru a participa la concursul de
admitere, tinerii trebuie sã fie declaraþi
“apt” la evaluarea psihologicã, care se va
realiza pânã la data de 22 martie 2022.

Concursul se va desfãºura la sediul
ªcolii de Subofiþeri de Pompieri ºi
Protecþie Civilã “Pavel Zãgãnescu”
Boldeºti ºi constã în susþinerea a douã
probe: evaluarea performanþei fizice - prin
parcurgerea unui traseu practic-aplicativ,
organizatã în perioada 31 martie – 6 aprilie
2022, respectiv verificarea cunoºtinþelor,
ce va avea loc în data de 9 aprilie 2022.

 Proba de verificare a cunoºtinþelor
constã în susþinerea unui test grilã la
disciplina - matematicã.

COMUNICAT DE PRESÃ

ISU “Drobeta” recruteazã tineri pentru ªcoala de Subofiþeri de
Pompieri ºi Protecþie Civilã “Pavel Zãgãnescu” Boldeºti

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al Judeþului Mehedinþi recruteazã
candidaþi în vederea participãrii la concursul organizat de ªcoala de Subofiþeri de

Pompieri ºi Protecþie Civilã “Pavel Zãgãnescu” Boldeºti, sesiunea martie - mai 2022.

Cererea-tip  de înscriere se descarcã de pe
site-ul oficial al Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã “Drobeta” al judeþului Mehedinþi
ww.isumehedinti.ro - secþiunea Carierã se
completeazã de cãtre candidat în mod vizibil,
se semneazã ºi se transmite, exclusiv în
format electronic, la adresa de e-mail a unitãþii
de recrutare resurseumane@isumehedinti.ro
(pentru candidaþii cu domiciliul sau reºedinþa
în judeþul Mehedinþi), pânã la data de 18
martie a.c., inclusiv în zilele de sâmbãtã ºi
duminicã.

 La primirea cererii-tip de înscriere,
persoana cu sarcini de recrutare atribuie
candidaþilor, codul unic de identificare,
folosit pe întreaga procedurã de concurs.
Cererea-tip de înscriere, cuprinzând
elementele prevãzute anterior se scaneazã
ºi se comunicã candidaþilor prin e-mail.

În vederea constituirii dosarului de
recrutare, candidaþii trebuie sã depunã
documentele solicitate pânã la data de 27
martie 2022 la sediul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al judeþului
Mehedinþi, situat pe strada Portului nr. 2
din municipiul Drobeta Turnu Severin.

  Detalii  suplimentare privind
desfãºurarea admiterii (condiþiile de
înscriere, conþinutul dosarului de recrutare,
etapele ºi probele de concurs, tematica ºi
bibliografia) pot fi consultate accesând site-
ul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
”Drobeta” al Judeþului Mehedinþi -
www.isumehedinti.ro sau site-ul ªcolii de
Subofiþeri de Pompieri ºi Protecþie Civilã
“Pavel Zãgãnescu” Boldeºti  -
www.scoaladepompieri.ro

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI
RELAÞII PUBLICE

„Industriã chimicã are nevoie de
investiþii strategice dacã ne dorim ca acest
sector sã fie competitiv ºi performant.
Mandatul meu, ca ministru al economiei,
este sã consolidez relaþiile cu partenerii
economici ºi, astfel, împreunã sã dezvoltãm
un ecosistem ce poate servi ca model
pentru fiecare ramurã industrialã, inclusiv
pentru industria chimicã”, a declarat
ministrul Florin Spãtaru.
   Ministrul economiei a avut vineri, 11

România este un stat cu potenþial agricol...
martie, o întâlnire de lucru cu reprezentanþii
Bãncii Europene pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare (BERD) în cadrul cãreia a fost
discutatã  oportunitatea realizãrii unei strategii
naþionale, pe termen mediu ºi lung, având ca
scop dezvoltarea regionalã echilibratã, extrem
de importantã pentru România.
   În cadrul întâlnirii au fost discutate ºi
subiecte precum climatul investiþional dar
ºi sprijinirea companiilor locale.

 Biroul de presã
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

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

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Prima parte a sãptãmânii este favorabilã
desfãºurãrii treburilor gospodãreºti ºi
relaþionãrii cu membrii familiei. Aparent este în
regulã în segmentul domestic, dar conflictele
mocnesc în umbrã. Fii alãturi de cei dragi ºi
cautã sã-i înþelegi pe fiecare. Cumva se simte
în aer, cã lucrurile nu mai merg ca înainte.
Schimbarea este greu de produs, mai ales cã
eºti deja foarte obiºnuit cu situaþia familialã
actualã. Totuºi, fii pregãtit pentru orice! Este
nevoie sã acorzi timp ºi atenþie copiilor sau
persoanei iubite. Ai încredere cã te vei descurca
foarte bine cu toatã lumea.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

O sãptãmânã cu multe întâlniri, dialoguri
ºi cãlãtorii pe distanþe scurte. Probabil cã
trebuie sã rezolvi acte, documente, sarcini
profesionale în locaþii diferite ºi astfel sã te
plimbi destul de mult. Intervin ºi treburile
gospodãreºti sau rezolvarea unor situaþii ale
membrilor familiei. Discuþii aprinse de la bani
ºi  bunuri  patr imoniale.  Se contureazã
implicaþii financiare mari în tot ce þine de casã
ºi familie. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce
alãturi persoanele dragi ºi oportunitatea de a
te ocupa de un hobby.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Este vorba despre bani în primele douã zile
ale sãptãmânii. Sunt ºanse sã-þi creascã
veniturile din activitatea profesionalã
desfãºuratã la un loc de muncã. Dar, în paralel
apar cheltuieli pe nevoi personale. ªi cei dragi
îþi vor da târcoale, pentru a le îndeplini niscai
mofturi. Prudenþã ºi discernãmânt, pentru cã
sunt posibile pierderi, furturi sau cheltuieli
nefolositoare. În zilele de joi ºi vineri vei fi înconjurat
de multã lume, în mod special de cãtre neamuri ºi
prieteni apropiaþi. Dialoguri aprinse pe temele
cotidiene de larg interes. Ocupã-te ºi de treburile
gospodãreºti!

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

 Începi sãptãmâna în forþã, plin de
energie ºi determinat sã schimbi multe în viaþa
ta. Ar fi bine sã te gândeºti la prioritãþi. Este
timpul sã te ocupi mai mult de nevoile tale
personale ºi mai puþin de ale altora. Relaþiile cu
ceilalþi, mai ales relaþia cu partenerul de viaþã,
colaboratorii, asociaþii sunt contradictorii. Sunt
posibile neplãceri de la ºi prin aceste persoane,
de aceea fii prudent. Unele relaþii se vor finaliza,
iar unele colaborãri îºi modificã rapid termenii
ºi condiþiile de desfãºurare. Revin în atenþie
cheltuielile comune cu alþii, însã vei reuºi sã te
descurci cu brio.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna te predispune la a te gândi
mai mult la tine ºi la planurile tale de viitor.
Ai nevoie de liniºte, meditaþii în locuri sfinte,
plimbãri uºoare în aer liber ºi mult somn.
Prioritãþile momentului sunt locul de muncã
ºi sãnãtatea. Existã niscai neplãceri în ambele
direcþii, dar ai încredere ºi rãbdare cã vor veni
vremuri bune. Deocamdatã, este bine sã te
relaxezi  º i  sã-þ i  îndeplineºt i  sarcini le
cotidiene cât poþi tu de bine. A doua parte a
sãptãmânii aduce cheltuieli, dar îþi cresc ºi
veniturile. Evitã extravaganþele ºi exagerãrile
de orice fel!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În pr ima parte a sãptãmânii  se
evidenþiazã relaþiile cu prietenii. Dialogurile
cu unele persoane din viaþa ta îþi vor lãmuri
multe ºi mãrunte, mai ales în ceea ce priveºte
cariera ta profesionalã ºi imaginea publicã.
Þine cont de cele aflate ºi depune eforturi
serioase, pentru a-þi îmbunãtãþi viaþa. Vor
interveni momente de relaxare ºi disconfort
sufletesc. Le vei putea depãºi cu bine dacã
îþi vei organiza treburile foarte bine. Sunt
posibile neplãceri legate de sistemul renal,
coloanã sau legate de segmentele capului. În
a doua parte a sãptãmânii te vei simþi excelent.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
O sãptãmânã interesantã, cu multe

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

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

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

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

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

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

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

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

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

(17 - 23 martie 2022)

Autor: AstroCafe.ro
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INFORMARE

Aceastã informare este efectuatã de: Primãria oraºului Strehaia, jud. Mehedinþi,
în calitate de beneficiar, Tel.: 0252-370159, E-mail: contact@primariastrehaia.ro, ce
intenþioneazã sã solicite de la  Administraþia Bazinalã de Apã Jiu aviz de gospodãrire a
apelor pentru realizarea lucrãrilor “Înfiinþare reþea de distribuþie gaze naturale, de
presiune medie în oraºul Strehaia, judeþul Mehedinþi”, Obiectivul I, amplasate în
Oraºul Strehaia, jud. Mehedinþi.
   Aceastã investiþie este nouã.
   Ca rezultat al procesului de producþie nu vor rezulta ape uzate.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului sãu la adresa: Giura Ioan, Str. Republicii, nr. 124, Oraºul Strehaia, Jud.
Mehedinþi, Tel.: 0252-370159, dupã data de 08.03.2022.

Autoritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor (ANSVSA), respectiv Direcþia
Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Mehedinþi, informeazã despre derogarea temporarã pentru
introducerea de animale, altele decât animalele de
companie, pe teritoriul UE, care nu îndeplinesc în totalitate
condiþiile de introducere în Uniunea Europeanã, cu condiþia
gestionãrii în mod adecvat a riscurilor privind sãnãtatea
animalã ºi þinând cont de condiþiile locale.
   Decizia a fost luatã ca urmare a notificãrii Comisiei
Europene prin care s-a solicitat statelor membre
flexibilizarea condiþiilor de introducere în UE ºi pentru
alte specii de animale (suplimentar faþã de animalele
de companie).
   În vederea soluþionãrii rapide a unor astfel de situaþii,
ANSVSA a informat organizaþiile implicate în salvarea
animalelor ca introducerea acestora în România sã se
realizeze numai prin posturile de control la frontierã
aprobate pentru controlul animalelor vii, respectiv Postul
de Control la Frontierã (PCF) Albiþa ºi PCF Halmeu.
   Animalele vor fi cazate în adãposturi adecvate speciei,
vor fi adãpate ºi îngrijite, iar în situaþia în care se pune
problema transferului acestora, mijloacele de transport
utilizate vor fi adecvate transportului de animale.
   Condiþiile sanitare veterinare minime pentru introducerea
cailor de sport:
- Animalele sã fie identificate prin microcipare;
- Sã fie însoþite de paºaport.
   Pentru a se asigura condiþii de bunãstare acestor animale,
ANSVSA colaboreazã cu ONG- urile pentru protecþia
animalelor, cu proprietari de centre de echitaþie, de ferme,
cu hipodromul din Ploieºti ºi, în eventualitatea sosirii unor
animale de circ, cu Federaþia Grãdinilor Zoologice ºi
Acvariilor din România.
   În acest sens s-au transmis instrucþiuni cãtre PCF de
intrare ºi DSVSA judeþene pe teritoriul cãrora vor fi
adãpostite animalele în unitãþi autorizate/înregistrate
sanitar veterinar, unde vor fi carantinate ºi supravegheate
sanitar veterinar.

Director Executiv,
Dr. Mariþoiu Valentin

DSVSA Mehedinþi - Comunicat de Presã

O nouã derogare privind
introducerea în România ºi a altor

specii de animale din Ucraina,
altele decât animalele de companie

Rãzboiul din Ucraina a condus la
retrageri de capital din regiune ce au
provocat miºcãri ample ale monedelor faþã
de cea unicã, fiind atinse minime istorice,
urmate de aprecieri rapide, cu excepþia
cursului euro/leu, care s-a menþinut în
culoarul 4,94 - 4,9490 lei.

Leul nu a fost afectat de creºterea luna
trecutã cu 8,5% a ratei anuale a inflaþiei,
comparativ cu februarie 2021 sau de majorarea
deficitului balanþei comerciale din prima lunã
a anului cu 2,126 miliarde euro, comparativ
cu 944,9 milioane euro în ianuarie 2021.

Cursul euro a scãzut de la 4,942 lei, la
începutul perioadei, la 4,9476 lei, la finalul
ei, care reprezintã minimul ultimelor trei
sãptãmâni. Tranzacþiile s-au realizat
constant în culoarul 4,945 - 4,952 lei.

Presiunile de depreciere a leului se
menþin ridicate. La jumãtatea perioadei,
cotaþiile din pieþele asiatice au atins pentru
scurt timp un record de 4,963 lei.

O analizã a Bãncii Transilvania
anticipeazã pentru acest an un curs mediu
anual al euro de 5 lei în 2021, 5,05 lei în
2023, respectiv 5,08 lei în 2024.

Decizia BNR de a reîncepe achiziþiile de
titluri de stat din piaþa secundarã, pentru a
mãri lichiditatea a încetinit ritmul de
creºtere a dobânzilor interbancare, care se
menþin totuºi la valori care se mai
înregistrau în vara lui 2013.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei contractate înainte de mai
2019, a scãzut la finalul perioadei de la 4,37
la 4,36%. Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, a urcat
de la 4,43 la 4,44%, iar cel la 12 luni, care
reprezintã rata dobânzii plãtitã la creditele în
lei atrase nivel interbancar, s-a oprit la 4,52%.

Plasamentele în dolar, considerat drept

Leul rãmâne cea mai stabilã monedã din regiune
un „refugiu”, la fel ca ºi yenul japonez sau
francul elveþian, s-au înmulþit de la
începutul rãzboiului din Ucraina. La aceastã
evoluþie au contribuit ºi diferenþele dintre
politicile monetare ale BCE ºi cele ale Fed.

BCE a menþinut, joia trecutã, ratele de
dobândã la minime ºi a decis sã opreascã
programele de cumpãrare de active
începând cu trimestrul al treilea. În schimb,
Fed este aºteptatã sã opereze o primã
majorare, începând cu decembrie 2018, de
cel puþin un sfert de puncte procentual a
dobânzii sale de politicã monetarã.

Volatilitatea perechii euro/dolar este
foarte mare. Lunea trecutã, euro a atins un
minim al ultimilor ani de 1,0807 dolari,
pentru ca joia trecutã, când s-au desfãºurat
negocieri între miniºtrii de externe ai
Ucrainei ºi Rusiei, sã urce la 1,1078 dolari,
cel mai abrupt salt zilnic din ultimii aproape
ºase ani. La finalul intervalului, cotaþiile
fluctuau între 1,0949 ºi 1,1025 dolari.
Cursul monedei americane a fluctuat între
4,4859 ºi 4,5151 lei iar cel de miercurea
aceasta a fost stabilit la 4,4992 lei.

La sfârºitul perioadei cursul francului
elveþian a fost stabilit la 4,7833 lei iar cel
al lirei sterline la 5,8760 lei.

Preþul gramului de aur a scãzut de la
maximul istoric de 293,9846 la 278,0574
lei, dupã ce metalul galben a alunecat la
1.913 - 1.926 dolari.

Creºterea ordinelor de vânzare de
criptomonede din partea ruºilor, a provocat
deprecierea cotaþiilor acestora. Miercurea
aceasta direcþia s-a modificat iar bitcoin a
crescut la 38.970 - 41.680 dolari, dupã mai
multe zile în care a coborât pânã la circa
37.600 dolari. La rândul sãu, ether se
aprecia la 2.600 - 2.730 dolari.

Analiza cuprinde perioada 8 - 16 martie.
 Radu Georgescu

Vând casã cãrãmidã, la 6 km de oraºul Strehaia,
compusã din 4 camere + 1 camerã, hol, 3 terase (una
închisã), baie (fosã septicã), dotatã cu maºinã de
spãlat automatã, apã caldã (boiler electric), bucãtãrie,
dotatã cu combinã frigorificã, aragaz, cuptor cu plitã
electricã, instant Delimano, sobã cu plitã, cãmarã,
beci (butoaie, damigene 50 ºi 25 litri), gresie, faianþã
(bucãtãrie, baie, hol ºi terase), magazie, hambar,
curte + grãdinã, mari, 2 surse de apã. Telefon contact
0722216893

anunþ
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Transferat vara trecutã de
Politehnica Timiºoara, de la AS
Sport Kids Drobeta, ca soluþie
pentru grupa de juniori U16,
mijlocaºul severinean Rãzvan
Erceanu a fãcut în iarnã pasul la
echipa de seniori a clubului, unde
a fost inclus în lotul pentru
cantonamentul de iarnã. A jucat în

Clasament
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
Programul etapei a XI-a din Liga 5
Viitorul Bistriþa - Coºuºtea Cãzãneºti
ASG Hinova - Avântul Bistriþa
Voinþa Opriºor - Viitorul Dârvari
Clasament
1. Avântul Bistriþa 10   9 0   1 50-12 27
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

Erceanu, în vizorul
francezilor de la Nantes

mai multe amicale
ºi a lãsat o
impresie bunã
a n t r e n o r u l u i
Nicolae Croitoru.
   Erceanu încã nu
ºi-a fãcut debutul
la Liga 2, dar ar
putea ajunge în

Franþa,
la FC
Nantes.
În data de 11 aprilie
este aºteptat la un
stagiu alãturi de
”canari” ºi ar putea
rãmâne în Hexagon,
dacã va confirma. De
altfel, Erceanu este
monitorizat încã din
2017, dupã ce a
încântat la Mini-
mondialul cluburilor
U13, de la d’Orvault,
unde a fost prezent cu
AS Sport Kids Drobeta,
alãturi de alte 124 de
echipe, iar clubul
severinean, patronat de
fostul prim-divizionar
Cornel Mihart, lua unul

   Faza judeþeanã a Cupei României - Mehedinþi ºi-a
stabilit semifinalistele, în urma jocurilor disputate, la
începutul acestei luni, în cadrul optimilor de finalã ºi,
ulterior, a sferturilor de finalã. Astfel, Recolta Dãnceu,
Pandurii Cerneþi, AS Turnu Severin ºi Viitorul Corcova
au rãmas în competiþie, pentru disputarea trofeului.
Meciurile din cadrul penultimului act al Cupei
României - faza judeþeanã Mehedinþi se vor disputa
în luna iunie.
   Pânã atunci, Liga 4 ºi Liga 5 se reia la sfârºitul
acestei sãptãmâni, cu prima etapã a returului. În Liga
4, liderul autoritar este Recolta Dãnceu, iar în Liga 5
pentru primul loc se mai luptã doar Avântul Bistriþa
ºi Viitorul Bistriþa.

Rezultatele optimilor de finalã:

Coºuºtea Cãzãneºti - Viitorul Corcova    0-1
Real Vânãtori - AS Turnu Severin 0-3
Inter Crãguieºti - Recolta Dãnceu 1-9
AS Noapteºa - Pandurii Cerneþi 3-5
Voinþa Opriºor - AS Obârºia de Câmp  0-5
Inter Salcia - Viitorul Severin 1-2
Avântul Bistriþa - Victoria Vânju Mare  3-2
Viitorul Bistriþa - Viitorul Cujmir 5-3

Rezultatele sferturilor de finalã:

Viitorul Bistriþa - Recolta Dãnceu 2-8
Avântul Bistriþa - AS Turnu Severin 0-4
Viitorul Corcova - AS Obârºia de Câmp 2-1
Viitorul Severin - Pandurii Cerneþi 0-1

Programul etapei a XII-a din Liga 4

Victoria Vânju Mare - Recolta Dãnceu
Pandurii Cerneþi - AS Noapteºa
AS Turnu Severin - AS Obârºia de Câmp
Viitorul Severin - Inter Salcia
Viitorul Cujmir - Viitorul Corcova
Real Vânãtori - Inter Crãguieºti

S-au stabilit semifinalistele Cupei României
 Mircea Oglindoiu

dintre trofee.
   Rãzvan are ”pedigree” de
fotbalist, tãtãl sãu Marian “Careca”
Erceanu jucând la Divizia B, pentru
FC Drobeta ºi Building Vânju Mare,
ºi la Divizia C, pentru CS Severnav
Drobeta Turnu Severin sau AS
Termo Severin. “Dacã eu nu am
reuºit, din varii motive, sã joc mai
sus, sunt convins cã fiul meu o va
face la nivel înalt. E visul vieþii mele
ºi al lui. Rãzvan a început fotbalul
la 5 ani ºi jumãtate, iar la Sport Kids
a jucat mijlocaº dreapta, stânga,
central, dar ºi atacant. ªi fata mea
Lavinia joacã fotbal la seniori ºi e
talentatã”, a declarat Marian
Erceanu.
   Nãscut la data de 25.04.2006, la
Drobeta Turnu Severin, Rãzvan

Erceanu a izbutit, în toamnã, o serie
de goluri spectaculoase în Liga
Elitelor U16 ºi U17, pentru
Politehnica Timiºoara, împotriva
unor echipe precum UTA Arad, ACS
Târgu Mureº 1898 sau
Universitatea Cluj. Per ansamblu,
a înscris în acest sezon de 15 ori
în Liga Elitelor.
   Sora lui Rãzvan, Lavinia Erceanu
joacã fotbal în Liga 2, pe postul de
mijlocaº, la ACS Atletic Drobeta.
   Pentru FC Nantes au evoluat
fotbaliºti români ca Viorel
Moldovan (2000-2003, 2003-
2004), Claudiu Keºeru (2003-
2010), Bãnel Nicoliþã (2013–2014)
sau Ciprian Tãtãruºanu (2017-
2019).
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Mã nepoate, avem atâþia
specialiºti pi la Mehedinþi, cã o
parte au plecat ºi pi la Capitalã, sã
sã pripãºeascã. Sau sã sã
pricopseascã, cum ar spune Tanþa
lu Pecingine, care de când rãmasã
fãrã cãldurã, îl tot blagosloveºte pe
nea Virgil, bãiatu’ cu energia.

Bine, erau ºi bãieþii deºtepþi din
energie, da nu toþi au terminat cu
bine, pentru unii s-a încheiat mai
rãu. Acuma, nea Virgil scãpã de
fro câteva ori de mazilire, da i-o
tot pregãtesc. ªi, mai nou,
conducerea PSD a cerut
specialiºtilor din partid o analizã
asupra legii care va fi pusã pe
masa coaliþiei de cãtre ministrul
Energiei, nea Virgil Popescu de
Mehedinþi.

ªi acuma, cicã specialiºtii di la
PSD se opun categoric mãsurilor
pregãtite de ministrul Popescu,
pentru cã reprezintã “un sistem
CARITAS”. Auzi la ei, sistem
Caritas. Bine, lanþu’ de iubire e mai
slab de atâta, mai ales cã nea
Ciolacu zise despre liberali, cã
poate au o lampã a lui Aladin pentru
reducerea CAS. Acuma, nu ºtim
dacã s-o fi referit la preºedintele di
la CJ Mehedinþi, da fiecare cu
lampa lui, sã nu ne bãgãm unde nu
ne fierbe, scuzaþi, arde... lampa.

Între timp, pi la noi pi la Severin,
cicã având în vedere consumul
zilnic de pãcurã în aceastã
perioadã, S. P. A. E. T. a anunþat
cã stocul disponibil a permis
producerea energiei termice pânã
la data de 15.03.2022. Dupã aia,
îngheþ la liber.

Bine, în acelaºi timp, unii au
cãldurã sufleteascã, tanti

 nea Mãrin

Sucã ºi specialiºtii de Mehedinþi, joaca de-a îngheþul ºi dezgheþul
caloriferelor, ºi specula di la pompe

subprefectul liberal al
judeþului Mehedinþi,
Cosmina Stanomir, ne
anunþa în aceeaºi zi, spre
searã, cã Guvernul
României a alocat o
suplimentare de fonduri
de 15 milioane de lei. ªi,
mai mult, cicã banii de
cãldurã au venit prin grija
ministrului Virgil
Popescu, pentru
asigurarea continuitãþii
serviciului public de
alimentare cu energie
termicã, în sistem
centralizat, a populaþiei.
Curat-necurat, coane
Fãnicã. Cã am înºeles...
nimica!

Mã  fraþilor,  organele
abilitate din Mehedinþi au
poposit la staþiile vânzãtoare de
carburanþi. Rezultatele? Le-om
publica, dacã le primim, da sã ne
comunicaþi rezultatele verificãrilor
ºi la Vânju Mare,  Hinova, Cujmir...
Sau acolo nu a existat aprobare di
la judeþeana de partid!? Dacã ar
verifica ºi mai bine, poate s-ar
minuna de ce ar gãsi pin ale
cisterne cu combustibil, abea mai
merg ºi tractoarele, darãmite
maºinile alimentate pin judeþ. Da,
dacã tot merge, di ce sã nu profite
unii, mai ales la cât a ajuns
motorina sã coste?!

Mã nepoate, dacã vã ierea dor  de
nea Suru di la ºomaj, l-aþi putut
admira într-o conferinþã de presã.
Da, da n-am prea înþeles “care
sunt”, “din care” ºi alte exprimãri
din aceeaºi limbã de lemn. O fi
învãþat vorba di la partid...  O SÃ!?

Pãnã la urmã ºi ºomaju’ ºi ºomerii
sunt neºte termeni politici de
aburire a opiniei publice ºi de a
rãmâne pe post ca
dinozaurii...  Pentru
cã la Mehedinþi
nimic nu sã schimbã,
ci doar beneficiarii
parangheliilor ºi a
altor beneficii.

Între timp, mã
fraþilor, mehedinþenii
mei cetitori de
Obiectiv, sã ridicarã
restricþiile ºi gata sã
dete drumu’ la
paranghelii, da ºi la
scandaluri. Numa cã
organele sã aflã la datorie, atât ca
utilaje da ºi ca numãr, ca la circ.
Pãi, dacã nu ne facem de râs, noi
între noi, atuncea cine?!

ªi atenþie la accidente, cã iarã
suntem în topuri, din pãcate, iarã
asta nu e de bine. Om ajunge

vreodatã în frunte ºi la lucruri bune?!
Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi

iubiþi ºi optimiºti!
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