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În fiecare an, pe data de 23 martie, se sãrbatoreºte Ziua Mondialã
a Meteorologiei, care marcheazã intrarea în vigoare în anul 1950 a
Convenþiei privind crearea Organizaþiei Meteorologice Mondiale,
subliniind totodatã contribuþia capitalã adusã de Serviciile Naþionale
de Meteorologie ºi Hidrologie la siguranþa ºi bunãstarea populaþiei.
Pe întreg globul aceastã zi se sãrbãtoreºte prin organizarea de
activitãþi specifice, temele alese ilustrând încã o datã probleme de
actualitate referitoare la vreme, climã ºi apã.

Ziua Mondialã a Meteorologiei

„Trei, Doamne, ºi toþi trei”
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Editorial  de Sorin Vidan

     Partea proastã în tot acest rãzboi
nu e doar starea generalã de confuzie
- un aer de ameninþare ºi nesiguranþã
care ne învãluie pe toþi ºi face din
vieþile noastre un teritoriu ºi mai plin
de temeri, ºi aºa le aveam legat de
pandemie -, nu doar valul uriaº de
refugiaþi, acest exod fãrã precedent,
teribil, cât mai ales - atunci când
vorbim de partea proastã a lucrurilor
- e sentimentul cã situaþia nu se va
îndrepta în curând, ºi cã vor trece ani,
decenii poate, pânã ce în colþul acesta
de lume se va reaºeza pacea,
stabilitatea, liniºtea.
   Suntem abia la începutul acestei
crize geopolitice ºi demografice
îngrozitoare ºi deja resimþim inflaþia.
Cum va fi prin decembrie? Moneda
euro deja a luat-o la deal, ºi nu dã
semne cã s-ar întoarce din drum.
   Criza din Ucraina e mult mai
amplã decât o vedem noi la tv, în
consecinþele ei economice ºi
financiare îºi va pune puternic
amprenta pe zona în care ne aflãm
ºi noi. Europa, cu toate
mecanismele ei birocratice ºi
instituþionale, o sã resimtã din plin
impactul. Aproape 3 milioane de
refugiaþi nu sunt de ici de colo ca
numãr, nici ca bani, nici moral. Sunt
milioane de oameni care au lãsat în
urmã sisteme întregi puse la pãmânt
sau blocate: pensii, învãþãmânt,
bãnci, spitale. ªi care trebuie
integraþi în sistemele similare ale
Uniunii Europene. Vorbim de
asigurãri de sãnãtate, ajutoare
sociale, manuale, ºcoli, ca sã nu mai
vorbim de cazare ºi masã. Toate
acestea vor apãsa, inevitabil, pe noi.
Sigur, mai mult pe Germania ºi
Austria, nu într-o proporþie atât de
copleºitoare pe noi, deºi avem ºi noi

Vremuri tulburi
undeva la peste 700.000 de refugiaþi.
   Cert este cã lucrurile o sã dureze
ºi costurile de rãzboi le vom suporta
ºi noi, indirect. Invazia rusã din
Ucraina destabilizeazã serios toatã
zona, dã peste cap nu doar vieþile a
milioane de oameni nevinovaþi, ci ºi
vieþile celor care nu sunt implicaþi
direct. La ce sã ne aºteptãm, de fapt?
La o creºtere a preþurilor, o simþim
deja pe pielea noastrã. ªi la o
devalorizare progresivã a leului, deci
inflaþie, în condiþiile în care salariile
vor rãmâne, cel puþin deocamdatã,
fixate, imobile. Leul e din ce în ce
mai lebãdã în relaþia cu costurile, ºi
mai ales cu cele legate de energie.
   Acum toate au un nume: criza,
rãzboiul. Toate au o scuzã ºi nu ne
vor mai surpinde. Sau nu vom mai
putea replica la fel de uºor. Nici cu
covid-ul nu stãm chiar pe roze.
Trecem acum printr-un nor de viroze
de ne speriem din orice. Fãrã mascã
e mai bine, dar e ºi mai nesigur. Am
scãpat de covid? Nu prea cred.
   Asaltaþi ba de covid, ba de facturi,
ba de ameninþarea unei crize
umanitare ºi economice uriaºe, zic
totuºi sã nu ne pierdem cu firea ºi
sã ne amintim cã am trecut noi ºi
prin perioade mult mai grele. Cu
calm, cu toleranþã vom reuºi sã
vedem din ce în ce mai mult pãrþile
frumoase ale vieþii. Destul ne-am
chinuit, în aceºti ani, cu restricþii ºi
frica de covid ºi de spitale.
Odatã cu încãlzirea vremii ne putem

bucura de soare, de aer curat, sãnãtoºi
sã fim. Ceea ce se întâmplã cu
ucrainienii trebuie sã fie pentru noi o
lecþie de viaþã (cât de efemere sunt
agoniselile, cât de valoroase sunt
vieþile celor dragi, copii, bãtrâni,
animale, soþi, rude) ºi un prilej sã ne
reconstruim, prin generozitate ºi
implicare, umanitatea atât de greu
încercatã în aceºti ultimi ani.

Sâmbãtã, 19 martie, Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier a gãzduit
Turneul Interjudeþean de ªah “Cupa
Primãverii”.

   La acest eveniment au participat
elevi din judeþele Gorj ºi Mehedinþi,
acþiunea fiind realizatã în
parteneriat cu domnul Moþi Iliuþã
Daniel, instructor autorizat,
legitimat la ªah Club Oltenia
Craiova. Toþi participanþii la acest
concurs au primit premii din partea
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.
   Pentru susþinerea ºi promovarea
acestui sport al minþii, s-a încheiat
un parteneriat între muzeu ºi
Clubul Sportiv “Educaþie prin ªah”,

Turneul Interjudeþean de ªah
“Cupa Primãverii”

în cadrul cãruia vor avea loc, anual,
4 concursuri de ºah la Pavilionul
Multifuncþional.
1. Luna martie 2022 - Turneul

Interjudeþean de ªah, “Cupa
Primãverii”. Participã sportivi din
judeþele Gorj ºi Mehedinþi. Locaþia
- Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
2. Luna mai 2022 - Festivalul de
ªah „Valurile Dunãrii”. 1. Turneu
naþional de sah pentru seniori. 2.
Memorialul „Paul Hedreanu”,
ediþia I - Turneu Naþional de ªah
pentru copii. Locaþia - Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier;
3. Luna iunie 2022 - Cupa “1
iunie”- Turneu judeþean de ªah.
Participã sportivi din judeþul
Mehedinþi.  Locaþia - Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier;
4. Luna decembrie 2022 - Cupa
„1 Decembrie” - Turneu
Interjudeþean de ªah. Participã
sportivi din judeþele Gorj ºi
Mehedinþi.  Locaþia - Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier.
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ªi în acest an, în judeþul Mehedinþi, LUNA
PLANTÃRII ARBORILOR s-a dorit a se  constitui
într-o veritabilã sãrbãtoare a sãdirii arborelui, pe
lângã latura practico - organizatoricã, aceastã
acþiune având ºi scopul de a conºtientiza  ºi educa
opinia publicã privind importanþa pãdurii ºi
necesitatea protejãrii ei. În perioada martie-aprilie,
Direcþia Silvicã Mehedinþi, va desfãºura un amplu
program de împãduriri, culturi în pepiniere,
plantaje, etc. În campania de împãduriri din anul
2022, Direcþia Silvicã Mehedinþi, prin cele 8
ocoale silvice din subordine, a utilizat peste  200
mb de puieþi din specii diferite: molid, brad, pin
negru, gorun, gârniþã, stejar pedunculat, stejar
roºu, cer, fag, paltin de câmp, salcâm, glãdiþã,
paltin de munte, frasin, cireº, plop e.a., plop alb,
salcie, anin, mãr. Lucrãrile de regenerare ce vor
fi efectuate în acest an asigurã atât instalarea ºi
menþinerea vegetaþiei forestiere cât ºi creºterea
productivitãþii arboretelor, continuitatea producþiei
de lemn ºi intensificarea funcþiilor de protecþie
exercitate de pãdure.
   Concomitent cu lucrãrile de instalare a noii
generaþii de pãdure (total regenerãri - 542 ha din
care: regenerãri naturale - 499 ha,   regenerãri
artificiale - 43 ha), va continua consolidarea
regenerãrilor existente, prin executarea lucrãrilor
de completãri curente (total 34 ha) ºi a lucrãrilor
de refacere a plantaþiilor afectate de diverºi factori
vãtãmãtori în anul 2021, acestea realizându-se
pe suprafaþa de 15 ha.
   O componentã importantã a activitãþii de
regenerare a pãdurilor o reprezintã susþinerea
din punct de vedere tehnic ºi logistic a acþiunilor
promovate de societatea civilã pentru

 Luna plantãrii arborilor

dezvoltarea conºtiinþei apãrãrii, conservãrii ºi
dezvoltãrii pãdurii, a respectului pentru pãdure
în societatea româneascã actualã.
   Astfel, în LUNA PLANTÃRII ARBORILOR se
desfãºoarã numeroase evenimente care constau în
principal, în acþiuni de plantare, conferinþe pe teme
ecologice, expoziþii pe teme specifice pãdurii,
concursuri profesionale, furnizarea (contracost) de
cãtre subunitãþile direcþiei silvice, de material sãditor,
pentru plantarea unor arbori sau în împãdurirea
unor suprafeþe de teren, cu asigurarea asistenþei
tehnice gratuite, din partea personalului silvic.
   Iubirea ºi grija pentru pãdure trebuie sãditã în
fiecare dintre noi, de pãdure trebuie sã aibã grijã
fiecare român, nu numai silvicultorii.
   Din seria manifetãrilor tehnico -organizatorice a
fãcut parte ºi acþiunea de plantare organizatã de
Direcþia Silvicã Mehedinþi în perioada 01-
02.03.2022, pe raza Ocolului Silvic Strehaia. În
cadrul unui parteneriat educaþional, la aceastã
acþiune au luat parte elevi ºi profesori, precum ºi
voluntari din societatea civilã dupã cum urmeazã:
• 2 profesori ºi 10 elevi de la Liceul ªerban

Cioculescu din  Municipiul Drobeta Turnu Severin;
• 1 profesor ºi 20 elevi voluntari de la Liceul
Matei Basarab din Oraºul Strehaia;
• 6 silvicultori ºi 15 voluntari din localitatea
Strehaia.
   S-au plantat cca. 4.000 buc puieþi forestieri din
speciile: gorun, gârniþã ºi cireº, pe zonele rãmase
neregenerate din cadrul unitãþilor amenajistice 18
A ºi 5A, din Unitatea de Producþie III Cerânganul,
fiind completatã regenerarea naturalã de cvercinee
existentã, ce s-a instalat în urma aplicãrii unui
tratament intensiv de întinerire a pãdurii. Puieþii
folosiþi la lucrãrile de plantare au fost produºi în
pepinierele ocolului silvic.
   La finalul acþiunii inginerul Dumitraºcu Cristian
din cadrul Ocolului Silvic Strehaia le-a vorbit
participanþilor despre importanþa pãdurii ºi
necesitatea protejãrii ei, reamintind faptul cã
pãdurea îl ocroteºte pe om ºi contribuie la creºterea
calitãþii vieþii acestuia prin funcþiile multiple de
protecþie ºi producþie pe care le îndeplineºte.

 Resp. Regenerarea Pãdurilor
 ing. Ciochinã Cristian Dorin

     Echipa de proiect 3E -EXERCIÞIU-
EXPERIENÞÃ-EXPERTIZÃ a desfãºurat un
workshop intitulat “AZI PRACTICANT, MÃINE
SPECIALIST” dedicat parteneriatului dintre agenþii
economici, elevii grupului þintã, comunitate, echipa
de proiect prin activitãþi de joc, aplicaþii practice,
schimburi de bune practici, aspecte demonstrative
realizate de cãtre elevii grupului þintã din proiect ºi
maiºtrii instructori, activitatea având un numãr de
60 participanþi cu aceleaºi obiective:
• calitatea stagiilor de practicã a  elevilor;
• inserþia pe piaþa muncii a tinerilor absolvenþi.

“Azi practicant, mâine specialist”

   În cadrul workshopului, agenþii economici au
prezentat elevilor perspectiva lor, profilul
angajatului în momentul în care doresc sã
angajeze un elev/absolvent cu specializarea
asistent medical generalist sau asistent medical
de farmacie ºi ce pot oferi prin stagiile de practicã
în cadrul companiilor/instituþiilor. Pe de altã parte
elevii au putut adresa întrebãri cu privire la un
eventual interviu în vederea angajãrii.

   Ambele pãrþi au fost încurajate sã transmitã
newslettere, sã scrie articole ºi sã comunice ori
de câte ori vor considera necesar.
   Workshopul a fost conceput în vederea
dezvoltãrii parteneriatului unitate de învãþãmânt
- elev ca viitor angajat - parteneri de practicã -
viitori angajatori, identificarea, atragerea
resurselor suplimentare necesare acumulãrii
cunoºtinþelor practice adaptate la piaþa muncii.
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În Episcopia Severinului ºi
Strehaiei s-a desfãºurat sâmbãtã,
19 martie, faza judeþeanã a
Olimpiadei de Religie, Cult
Ortodox. La primele ore ale
dimineþii, elevi de la toate ºcolile
din municipiul Drobeta Turnu
Severin ºi din judeþul Mehedinþi ºi-
au îndreptat paºii cãtre ªcoala
Gimnazialã Nr. 14, unitate de
învãþãmânt care a gãzduit
competiþia ºcolarã.

La faza judeþeanã a Olimpiadei
de Religie de anul acesta s-au

Etapa judeþeanã a Olimpiadei de religie

calificat 107 de elevi din
învãþãmântul preuniversitar. Ca în
fiecare an, participarea este destul
de numeroasã la aceastã disciplinã,
elevii apreciind materia ca fiind de
bazã în formarea ºi educarea lor.

Candidaþii calificaþi în urma
acestei etape judeþene a Olimpiadei
de Religie vor participa în perioada
27 aprilie - 1 mai la faza naþionalã
care se va desfãºura pentru nivelul
gimnazial la Târgu Mureº, iar
pentru nivelul liceal la Sibiu.

Olimpiada de religie - cultul

ortodox, clasele V-XII reprezintã un
concurs de excelenþã care se
adreseazã elevilor cu aptitudini,
înclinaþii ºi interese deosebite
pentru disciplina religie. La aceastã
competiþie pot participa elevi din

învãþãmântul de stat, particular ºi
confesional, indiferent de forma de
învãþãmânt. Participarea la aceastã
olimpiadã este opþionalã ºi
individualã.

Pr. Marian Alin Giginã

În data de 01.03.2022 ºi
02.03.2022 elevii Liceului Teoretic
“ªerban Cioculescu” din Drobeta
Turnu Severin, împreunã cu
voluntarii de la Liceul “Matei
Basarab” Strehaia ºi locuitorii din
localitatea Strehaia, însoþiþi de
cadre didactice, au participat alãturi
de silvicultorii Romsilva la o
acþiune de împãdurire organizatã
de colegii noºtri de la Ocolul Silvic
Strehaia din cadrul Direcþiei Silvice
Mehedinþi.
   În cadrul acestei acþiunii s-au
plantat 4.000 de puieþi forestieri din
speciile gorun, gârniþã ºi cireº în
UP III Cerânganul, u.a. 18A ºi 5A.
   La acþiune au participat:
   - 2 profesori ºi 10 elevi ai

Sã fim prietenii pãdurii

Liceului Teoretic „ªerban
Cioculescu” Drobeta Turnu-
Severin, în calitate de organizatori;
- 1 profesor ºi 20 elevi, drept
voluntari ai Liceului “Matei
Basarab” Strehaia
- 6 silvicultori din cadrul O. S.
Strehaia
- 15 voluntari din localitatea
Strehaia.
   La aceastã activitate ºi-a adus
aportul ºi ªcoala Gimnazialã “Mihai
Viteazu” Strehaia prin asigurarea
transportului din localitatea Strehaia
pânã la punctul de plantare.
   Acþiunea s-a bucurat de un real
succes, urmând ca pe viitor sã
participãm ºi la alte acþiuni.
Prof. MILOªESCU CRISTIAN
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„Pseudo-ºedinþa organizatã în
data de 20 martie 2022, la Braºov,
nu are niciun efect asupra

„Respingem demersurile fostului preºedinte Diaconescu ºi
recunoaºtem doar structurile statutar alese ale filialelor PMP!”

Conducerea PMP aleasã democratic ºi statutar,
în congresul din data de 19.02.2022, se delimiteazã categoric ºi

respinge demersurile FOSTULUI preºedinte Cristian Diaconescu.
Printr-un comunicat de presã semnat de preºedintele Eugen Tomac,

„Singura conducere a PMP Mehedinþi recunoscutã statutar, cu drept de
reprezentare în faþa membrilor ºi a instituþiilor, este cea validatã prin
Hotãrârea CEN nr. 34 din 22 septembrie 2021, cu preºedinte ales în

persoana dnei Maria Ramona Cupã”.

funcþionãrii ºi organizãrii filialelor
PMP din þarã. Conducerea legitimã
a PMP recunoaºte doar structurile

statutar alese ale filialelor PMP ºi
validate prin votul acordat în
forurile superioare de conducere
ale PMP, conform Statutului
partidului. PMP îºi continuã
activitatea de partid ºi propriile
proiecte naþionale, asumate de la
înfiinþare, fãrã a fi perturbat de
intenþiile unor FOªTI membri de

a dezechilibra PMP - al treilea
partid la nivel naþional ca membri
aleºi în administraþia publicã
localã, ca urmare a alegerilor
locale din 27 septembrie 2020",
se mai aratã în comunicatul de
presã semnat de preºedintele ales
Eugen Tomac.

 Biroul de presã

Activitãþi dedicate sãrbãtoririi
Zilei Jandarmeriei Române

   „În PMP nu existã decât o singurã
structurã de conducere, aleasã
democratic, ºi care astãzi, în deplinã
legalitate, în acord cu statutul
partidului nostru, cu un singur vot
de abþinere, a decis sã ne despãrþim
definitiv de fostul nostru coleg,
domnul Diaconescu. S-a încheiat o
etapã, lucrurile sunt clare, începând
de astãzi domnul Diaconescu nu mai
este membru PMP. Înþeleg cã are alte
obiective politice, îi urãm succes, dar
experienþa pe care am avut-o
împreunã este una regretabilã ºi ea
s-a încheiat astãzi”, a declarat
preºedintele PMP, Eugen Tomac.
   „Am fãcut o incizie, am extirpat
aceastã cangrenã care se numeºte
Cristian Diaconescu”, a declarat ºi
preºedintele executiv PMP, Petru Movilã.
   Eugen Tomac a fost reales, la
congresul PMP din 19 februarie,

Pe data de  03 aprilie 2022,
Jandarmeria Românã aniverseazã
172 de ani de la înfiinþarea armei,
ocazie cu care la nivelul
Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi  se organizeazã
o serie de manifestãri în cinstea
acestei zile, astfel:
· Întrecerile sportive (tenis de masã,
fotbal, concurs de forþã, ºah) ce se
desfãºoarã între echipele aparþinând
structurilor din cadrul inspectoratului,
au debutat, în data de 21 martie a.c.,
ºi se vor încheia cu premierea
câºtigãtorilor, într-un cadru festiv, pe
data de 31 martie a.c.;
· Concursurile “Cupa Jandarmeriei  la
TIR” ºi “Cupa Presei la TIR”, se vor
organiza pe data de 24 martie, a.c.,

Cristian Diaconescu a fost exclus din PMP

preºedinte al PMP. Cristian
Diaconescu, fostul preºedinte al
PMP, a contestat juridic organizarea
congresului ºi chiar a încercat
provocarea unui scandal în
interiorul PMP.

în poligonul de tragere din
municipiul Drobeta Turnu Severin,
unde sunt aºteptaþi jurnaliºtii
acreditaþi pe lângã instituþie, pentru
a-ºi dovedi calitãþile de trãgãtori la
þintã, în cadrul competiþiei devenitã
tradiþie în suita manifestãrilor
dedicate Zilei Armei;
· “Ziua Veteranilor unitãþii” va avea
loc în data de 24 martie a.c., în
cinstea cadrelor militare în rezervã,
care au activat de-a lungul timpului
în cadrul unitãþii noastre;
· Activitatea organizatã în
parteneriat cu Direcþia Silvicã
Mehedinþi privind plantarea de
arbori se desfãºoarã vineri, 25
martie a.c., în zona Baloteºti,
judeþul Mehedinþi;
· Organizarea unor standuri
expoziþionale unde va fi prezentatã
o parte din tehnica ºi mijloacele
folosite în misiunile specifice, pe
strada Theodor Costescu, în zona
Fântânii Cinetice, activitate
organizatã în data de 31 martie, a.c.;
· Simpozionul “Jandarmeria
Românã - 172 de ani în slujba
cetãþenilor” va avea loc la Sala
Palatului Culturii “Teodor
Costescu”, în data de 31 martie a.c.
 INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul

Colegiul Naþional al PMP a decis excluderea din partid a domnului
Cristian Diaconescu. „S-a încheiat o paginã neplãcutã din activitatea

noastrã”, spune liderul PMP, Eugen Tomac.

Conducerea PMP pune lucrurile la punct:
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (30)
     Citim pe un site cã musiu Bilicã Gates
vrea sã finanþeze un proiect de cercetare
tehnologicã la sfârºitul cãruia sã avem la
dispoziþie un implant sub piele care sã ne
ofere nu doar date medicale, pe care sã le
accesãm imediat ºi sã fie, simultan
conectate la serverele medicilor de
familie, ci sã aibã ºi funcþia de
smartphone, adicã un fel de telefon bãgat
pe sub pielea clientului! Asta mi-a amintit
de “Star Trek”, serialul anilor ’80, în care
vedeam astfel de minuni, care azi, sunt
banalitãþi: ecran tactil, replicator de
alimente, echipamente de comunicaþie
wireless… La fel, ne amintim cã
pandemia a fost bine implementatã mintal
prin filme artistice, dar ºi prin mari
manifestãri publice, cum a fost festivitatea
de deschidere a Olimpiadei de la Londra
2018, când un mare tablou coregrafic
înfãþiºa un fel de salon de spital, prin care
se miºcau personaje îmbrãcate în halate
albe, cu seringi uriaºe, cu mãºti, plus o
monstruozitate de pãpuºã uriaºã, care
amintea de imaginea morþii ca-n fresce
danteºti! Ne întrebam cu toþii, atunci, care
sã fi fost mesajul, pe care încercam sã-l
interpretãm prin contextul sportiv, ºi nu
ne-am lãmurit mai deloc. Nici mai târziu,
dupã izbucnirea “pandemiei”, nu am
primit explicaþii prea multe de la
scenariºti, de la organizatori despre
introducerea acelui tablou în ansamblul
festivitãþii pur sportive!
   Acum, în “Jurnalul Militar” de luni, 21
martie 2022, citim o declaraþie a lui Adrian
Toni Necºu cum cã “În maxim o lunã,
România se va afla sub conducere
militarã”. Cine este Toni Neacºu?Este fost
membru al Consiliului Suprem al
Magistraturii - CSM - deci, hai sã-i dãm
crezare mãcar prin prisma acestei foste
calitãþi, dar care este justificatã de
competenþe profesionale, desigur, ºi de un
bun ºi exersat spirit anticipativ, intuitiv. Ce
spune dumnealui, aºadar, vizavi de cel ce
ni se întâmplã, nouã, românilor, în primul
rând, prin prisma celor ce se desfãºoarã
sub ochii noºtri, cu noi ca protagoniºti, ca
societate, în complementaritate cu cele ce
ni se inoculeazã prin presã ca fiind fie
proiecte de legi, fie fapte directe, dar
nelãmurite suficient, fie sunt zvonuri ºi
speculaþii, dar neconfirmate ori contestate
cu rigoare de guvernanþi ori Preºedinþie?
   “Cine crede cã panicile acestor zile,
isteria combustibililor ºi a uleiului, sunt
simple întâmplãri, se înºealã.(…) Cine

Se rup verigi existenþiale sub raþiuni ºi teroare psihicã
necunoscute omenirii. Rãzboi între civilizaþii sau pentru impunerea
altei ordini mondiale? Armata de „analiºti” ºi doctoranzi vorbeºte de
rãzboi între civilizaþii?! Imposibil încã de apreciat. Nu, Rusia nu poate
impune ceea ce este o dezordine ºi vandalism, rãzboi fratricid... drept
un model cu iz de barbarism de a revizui ºi reîntregi teritorii. Lipseºte
grefa demograficã, dar este greu de crezut cã va fi omisã dupã rapturile
teritoriale. Paranoia îndepãrtãrii pericolului NATO este o aparenþã. Putin
nu este nebun decât de putere, ceea ce aºazã orgoliul peste raþiune. În
realitate este un prilej de rescriere a „destinului” conglomeratului
sovietic crezut desuet. Cineva vrea sã reitereze puterea imperialã ºi sã
acceadã la stãpânirea „inelelor” planetare. Numai cã oligarhii ruºi, se
pare, deþin majoritatea iahturilor de lux din lume, ceea ce contrazice
ideea demolãrii din demenþã ºi trezirea nihilismului începutului de
secol trecut. Acumularea excesiv de lacomã nu se împacã cu
autodistrugerea, nici nu sunt semne ale abandonului de sine. Aceastã
contradicþie este una sistemicã, dovedind potenþialul imploziv al alipirii
neoimperialiste, un rapt cu masca unui mariaj cu tancul în spate.
   Oripileazã însã lipsa unei soluþii de contracarare a dezastrului jucat
sub teroare perpetuã ca desfiinþare de habitat ºi fizico-psihicã, ca ºi
amorþirea în care Occidentul a lãsat sã treacã timpul fãrã o decizie
hotãrâtã în privinþa Ucrainei dupã ocuparea Crimeii: ori aderarea
acesteia în regim special de urgenþã, ori cantonarea trupelor de
descurajare ºi menþinere a pãcii (ONU), date fiind prezumþiile evidente
ºi informaþiile „din teren”, intenþiile reintegratoare, expansioniste ale
ursului rãsãritean. Uimeºte, de asemenea, atitudinea de expectativã ºi
spectatori la catastrofã cu milioane de refugiaþi ºi mii de victime, cu
copii abandonaþi în drumul fãrã luminã de frica nuclearã a Vestului.
Tocmai frica o speculeazã Putin, dar este un foc cu care nu te joci.
Privitori, ºtiri de senzaþie, programe nonstop televizate...
   Oare, cât este un risc real major ºi cât cacealma în ruleta ruseascã, o
pilulã servitã la fileu? Niciodatã Rusia nu a jucat ruleta dincolo de
graniþã! Cât a atârnat teama cu adevãrat ºi cât confortul propriu al
numai câtorva naþiuni? Un amestec de interese europene ºi emoþii
tratate cu raþiuni reci, fie ele ºi de stat, care, se pare, au îngheþat aplombul
ºi promisiunile vagi dintru început ale lui Biden. Culoarul aerian parþial
solicitat pentru refugiaþi suscitã ºi el aceeaºi retoricã, deºi riscurile
unor „scãpãri” rezidã, la rãzboi ca la rãzboi, cum zicea E. Hemingwai.
   De curând, paranoia ºi rãzboiul hibrid cuprind România, demenþa
împinge cãrucioare cu alimente ºi combustibili în uriaºe pungi de plastic
ºi tomberoane, un altfel de spectacol, scabros, al fricii primordiale ºi al
lãcomiei altoite ca niciunde. Dupã pandemie, o altã molimã de sorginte
(sub)umanã grefatã perfect pe tarele românilor, între care lãcomia ºi
egoismul, chipurile, reflexe ale supravieþuirii… O tânãrã în trening trage
ºi împinge totodatã - ce performanþã!- douã cãrucioare mari pline cu
vreo douã sute de sticle de ulei ºi marketul lasã zvâcniri atavice sã
genereze o crizã de proporþii. Iar guvernul este surprins ºi obosit de
atâtea avalanºe. De ce nu se raþionalizeazã de la primul semnal consumul
de combustibil la un rezervor ºi la alimente, dar nu numai? Lãcomia
visceralã este o competiþie inconºtientã spre înfometare, un fel de
achiesare la un act premergãtor de terorism indus mascat.
   Statul acum trebuie sã acþioneze, preventiv ºi discret, încât sã
dezamorseze arma care atacã iminent din interiorul statului, pusã în
mâinile unor indivizi care nu învaþã civismul. Se aºteaptã declanºarea
unor simple  mecanisme de detensionare ºi calmare, înainte de a se
transforma în „pandemie” incontrolabilã. Nu lãsaþi molima liberã,
neexplicitatã ºi netratatã fiindcã alimentaþia, combustibilul ºi speculaþiile
creeazã hiperinflaþie, ajunge în finanþe... ºi aici se opreºte totul. Nu
aºteptaþi, dezvãluiþi cu toþii hidoºenia! Dumitru Drinceanu

Lumile între care trãim
crede cã discuþiile sterile despre starea de
crizã, cu toate excesele aduse de aceastã
reglementare, reprezintã doar o scãpare a
Guvernului, cum ne lasã sã credem, se
înºealã”. Opinia continuã la fel de
tranºantã, în cele ce urmeazã intersectându-
se parcã cu ceea ce spuneam ºi noi în
episodul trecut. Ia, sã citim: “Cine crede
cã aruncarea în spaþiul public despre noua
poliþie a gândirii e întâmplãtoare, se
înºealã”. Permiteþi o precizare: iniþiativa
acestei “poliþii a gândirii” - terifiantã
sintagmã, nu? - aparþine domnului de tristã
amintire, Raed A., care nu are nici în clin
nici în mânecã cu ºtiinþele comunicãrii, aºa
cum nu avea legãturã tabloul spitalicesc
în festivitatea de la Londra 2018!
   Mai departe, în Jurnalul Militar: “Cine
crede cã avem întâmplãtor la ºefia
Guvernului un fost general combatant, ori
cã neaºteptata coaliþie PSD-PNL e doar un
accident, se înºealã”.  Argumentaþia
scurtei, dar pertinentei ºi dãtãtoarei de fiori
reci, a fostului magistrat de la Curtea
Supremã, se încheie cu concluzia cã ne
aºteaptã, “peste cel mult o lunã”, deci,
undeva în jurul Paºtelui, o conducere
militarã, un Guvern militarizat, o comandã
aflatã sub imperativul, zicem noi, unei
eventuale legi marþiale, la o adicã!
   Manipulãrile la vreme de rãzboi sunt o
practicã obiºnuitã, ca sã nu spunem cã ele
sunt o … “specialitate” a mediului politic,
dintotdeauna! Amestecarea de ºtiri “bune”
cu ºtiri “rele”, dezinformarea ºi trunchierea
unor informaþii, sunt cele mai frecvente.
Astãzi, cu “explozia informaþionalã”,
practic, rãzboaiele de orice fel, se câºtigã
mai întâi la nivelul intoxicãrii
propagandistice, apoi, prin devierea
atenþiei de la problemele reale ale societãþii,
a exagerãrii unor fapte minore ºi a
minimizãrii celor importante, acestea ºi
altele fiind procedee din aceelaºi registru
manipulatoriu. Dacã luãm presa actualã la
bani mãrunþi, mai ales cea din spaþiul
virtual, cel mai accesibil, cel mai cu impact
ºi informaþional ºi emoþional, vom gãsi
multe, multe exemple de acest fel, dar toate
bine camuflate sub bune intenþii,
promisiuni liniºtitoare, creatoare de
imagini mentale de noncombat, aproape
imposibil de diseminat, pentru cã ºi
“dezinformatorii” s-au specializat, s-au
perfecþionat, între timp, ca ºi armele clasice
- obuzele, tancurile, rachetele, puºtile cu
lunetã, submarinele, avioanele de
vânãtoare… C.OVIDIU
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Ziua Mondialã a Meteorologiei, marcheazã
intrarea în vigoare a Convenþiei privind crearea
Organizaþiei Meteorologice Mondiale,
subliniind totodatatã contribuþia capitalã adusã
de Serviciile Naþionale de Meteorologie ºi
Hidrologie la siguranþa ºi bunãstarea populaþiei.
Pe întreg globul aceastã zi se sãrbãtoreºte prin
organizarea de activitãþi specifice, temele alese
referitoare la vreme, clima ºi apã.

“Avertizare timpurie ºi acþiune timpurie,
Informaþii hidrometeorologice ºi climatice pentru
reducerea riscului de dezastre”, reflectã
obiectivele fundamentale ale Organizaþiei
Meteorologice Mondiale ºi rolul esenþial pe care
îl joacã Serviciile Naþionale de Meteorologie ºi
Hidrologie în supravegherea sistemului terestru,
prin difuzarea zilnicã de prognoze meteorologice
ºi furnizarea cãtre factorii decidenti a opiniilor
privind variabilitatea climaticã ºi schimbãrile
climatice. Statele membre ale Organizaþiei
Meteorologice Mondiale susþin astfel activitãþile
destinate protecþiei vieþii ºi bunurilor împotriva
fenomenelor meteorologice extreme periculoase
ºi dezvoltãrii pe termen lung a capacitãþii
populaþiei de adaptare la schimbãrile climatice.

Vremea, clima ºi extremele apei devin din ce
în ce mai frecvente ºi mai intense în multe pãrþi
ale lumii,ca urmare a schimbãrilor climatice. Mai
mulþi dintre noi suntem expuºi decât oricând la
multiple pericole asociate, care evolueazã ele
însele ca urmare a creºterii populaþiei, urbanizãrii
ºi degradãrii mediului. Prognozele bazate pe
impact care informeazã publicul despre ceea ce
va face vremea sunt vitale pentru a salva vieþi ºi
miijloace de trai. Cu toate acestea, una din trei
persoane nu sunt încã acoperite în mod adecvat
de sistemele de avertizare timpurie.

O mai bunã coordonare între serviciile
meteorologice ºi hidrologice naþionale, autoritãþile
de gestionare a dezastrelor este fundamentalã pentru
o mai bunã prevenire, pregãtire ºi rãspuns.

Istoricul Staþiei Meteorologice Judeþene
Drobeta Turnu Severin

Staþia Meteorologicã Judeþeanã Drobeta Turnu
Severin face parte din cadrul Centrului
Meteorologic Regional Oltenia (CMR). Efectueazã
program sinoptic ºi climatologic, este inclusã în
circuitul internaþional de date meteorologice.

Executã un program complex de observaþii,
mãsurãri ºi determinãri asupra fenomenelor
meteorologice ºi evoluþiei acestora. Datele
prelucrate sunt transmise sub formã de mesaje
codificate cãtre CMR,Oltenia.

* De la înfiinþarea staþiei, programul sinoptic s-a
efectuat sporadic, începând din anul 1940 se fac
transmisii din trei în trei ore în cursul zilei (programul
de noapte a fost asigurat de militari în termen).

* Începând din anul 1946 programul sinoptic
se executã orã de orã, iar transmisiile se fac prin

 Ziua Mondialã a Meteorologiei
telefon direct la I.M.
Bucureºti, iniþial
programul climatologic
s-a executat la orele 8,
14, 20, din anul 1962 s-
a introdus ºi observaþia
climatologicã de ora 1.

* Începând din anul 1962
în cadrul staþiei se fac
observaþii ºi mãsurãtori de
radioactivitate a mediului
înconjurãtor ºi observaþii cu balonul pilot. În
anul 1962 se renunþã la observaþiile în paralel
de 8, 14, 20 ºi cele de 1, 7, 13, 19 orã localã
introducându-se noul registru de observaþii
climatologice la orele 1, 7, 13, 19.

* La 1 ianuarie 1967 se introduc transmisiile
tip METAR cu indicativ STAS, care au încetat la
data 1 martie 1974 urmare a adresei I.M.H.
Bucureºti nr. 2221/27.02.1974.

* Din anul 1970 parametri umezelii aerului nu
se mai extrag folosind tabelele psihometrice
Assman, introducându-se noile tabele Savici.

* Începând cu luna aprilie 1975 observaþiile
meteorologice ºi prelucrarea lor în scopuri
cl imatologice se executã dupã noi le
instrucþiuni, ediþia 1974.

* Începând cu data de 1 ianuarie 1982 ora 0
mesajele meteorologice se transmit dupã noul cod
sinoptic FM 12 VII, codul vechi fiind scos din uz.

* Din data de 1.07.1984 s-au introdus transmisii
pluvio speciale prin bandã telex direct în
calculatorul serviciului de permanenþã din cadrul
D. A. Jiu, transmisiile s-au extins ºi la posturile
pluviometrice introducându-se transmisie
decadale, lunare, trimestriale ºi anuale.

* Începând cu 29.04.1986 din cauza accidentului
de la Cernobîl se introduc observaþii continue
asupra radioactivitãþii pânã la data de 24.11.1986
când se reduc, executându-se între orele 6 - 22.

* Începând cu 1.11.1989 se introduce în
metodologia de lucru noile reglementãri privind
transmiterea datelor de precipitaþii ºi a informaþiilor
suplimentare asupra fenomenelor meteorologice.

În data de 19 august 2000 staþia este dotatã
cu aparaturã automatã de tip Vaisala, aparaturã
care a fost înlocuitã la data de 15 iulie 2019
având în plus instalat ºi un traductor de radiaþie
globalã. De asemenea, trebuie menþionat
întocmirea <Proiect AT INFRAMETEO> privind
modernizarea infrastructurii de monitorizare ºi
avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice
severe în vederea asigurãrii protecþiei vieþii ºi
bunurilor materiale.

Sunt propuse lucrãri de instalare, montaj în
platformele meteo, pentru vizualizare ºi determinarea
genului norilor ºi a fenomenelor asociate;
echipament pentru determinarea vizibilitãtii
orizontale ºi timp prezent; lucrãri de introducerea de

reþele ºi echipamente de comunicaþii electronice în
infrastructurile interioare existente, precum ºi
racordarea la reþeaua electricã existentã.

Fenomene climatice de risc
Clima reprezintã caracteristica stãrilor vremii

pe un interval îndelungat de timp caracteristic
unei anumite zone, care poate varia atât în
suprafaþã, cât ºi pe verticalã, de la adâncimea
straturilor de uscat ºi acvatice, pânã la limita
superioarã a troposferei.

Efectele fenomenelor climatice de risc sunt
determinate de intensitatea factorilor genetici,
rolul principal revine particularitãþilor sezoniere
ale circulaþiei generale a atmosferei, în
interacþiune cu suprafaþa activã a Terrei.

Cele mai mari cantitãþi lunare de precipitatii pentru
arealul Municipiului Drobeta Turnu Severin se
înregistreazã în sezonul cald al anului, dar ºi iarna.

Cea mai mare valoare a cantitãþii de precipitaþii
este cea din iunie 2008, 99.4 mm, fiind urmatã de
ianuarie cu 98.5 mm înregistatã în anul 2019.

Precipitaþii cãzute în 24 de ore în luna iulie a
anului 1999, 224.0 mm, fiind o cantitate de
precipitaþii excepþionalã, care depãºeste cu mult
cantitatea medie lunarã pentru perioada de referinþã,
urmat de un vârf secundar în luna septembrie de
118.8 mm, înregistrat în anul 2014.

Conform Climei României, cantitatea de 224 mm
din 12 iulie 1999, reprezintã valoarea maximã
absolutã pentru perioada de observaþii 1961-2000.

În data de 09 iunie 2018 în Drobeta Turnu
Severin, s-a produs o vijelie cu rafale de vânt de
peste 70 km/h, producând pagube însemnate,
acoperiºuri smulse de pe blocuri, copaci puºi la
pãmânt ºi maºini avariate.

Pentru prevenirea apariþiei efectelor dãunãtoare
asupra mediului ºi populaþiei ale acestor fenomene
este nevoie de modalitãþi de organizare a autoritãþilor
locale în colaborare cu alte instituþii pentru a le
preîntâmpina ºi diminua, în timp util. Esta necesarã
o acurateþe a prognozelor ºi definirea cât mai clarã a
fenomenelor climatice de risc, aceasta fiind posibilã
doar într-o formã generalizatã.

Regiunea aceasta poate fi caracterizatã ca un þinut
cu regim submediteranean, fiind acoperitã frecvent
în cursul anului de masele de aer umed ºi cald din
SV, având lanþul carpatic ca pavãzã în calea aerului
rece continental din Est.  Biroul de presã
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     Cândva, venirea primãverii, cu
repetabila reînviere a naturii, era
aºteptatã cu bucurie ºi pace lãuntricã.
Primãvara aceasta a venit la pachet
cu „eliberarea” temporarã a românilor
din cuºca Covid… de ochii lumii ºi
doar pentru „derutarea inamicului” -
a se citi - poporul român, dar ºi cu
teama unui rãzboi devastator.
   Dupã vizita fulger „marelui” vizir
al Pentagonului la Bucureºti, prilej
cu care, demisionatul cu epoleþii
plini de stele a fost uns prim cioban
la stânã, o altã „înaltã” vizitã, utilã
românilor precum frecþia la un picior
de lemn, o aduce la Bucureºti pe
„Doamna Americii”… Kamala, ca sã
aibã de unde pleca. Doamne, da’
dusã mai e cucoana în cauzã! Asta a
surclasat „isteþimea” doamnelor
noastre: Viorica, Raluca ºi Alina,
luate împreunã... cã de sfidare nu se
poate vorbi. N-o duce capul, fiind,
aºa cum o caracterizeazã
conaþionalii ei:  „Cel mai puþin
capabil diplomat din Washington”.
   „Dup-atâta frig ºi ceaþã”… volens-
nolens, am ajuns la concluzia cã
primii trei oficiali ai „stelelor ºi
dungilor” au procesoarele de la
mansardã cam scurtcircuitate:
   - Joe Biden, Preºedintele S.U.A.,
primul om în stat. Dupã atâtea „scãpãri
de memorie” ºi gafe impardonabile,
ultima declaraþie publicã bate recordul:
„Putin nu este criminal de rãzboi!”, apoi,
tras de mânecã de bãieþii GloboCap,
urmatã dupã câteva minute, de o alta:
„A… ce spuneaþi?... Putin este criminal
de rãzboi!”), a apãrut solicitarea ca
Biden sã fie supus unei examinãri a
posibilitãþilor sale cognitive.
 - Kamala Haris, Vicepreºedintele
S.U.A., al doilea om în stat, „prima
doamnã a Americii”, conform
afirmaþiei-gafã a chiriaºului de la Casa
Albã. O lume întreagã a putut vedea
cum a doua personalitate oficialã a

„Trei, Doamne, ºi toþi trei”
„Stars and Stripes” a venit la Bucureºti
cu notiþa-ordin pe care a copiat-o într-
un catastif, super-vizionatã de un robot
înalt ce o urmãrea din poziþia mutului
de drepþi-cocoºat în aºteptarea
comenzii. „Scriitoarea” ºi-a înºirat
mãrgelele cu stiloul, ºi-a arãtat dantura
ºi… dusã a fost. Mi-am închipuit
pentru o clipã, cã în locul lui K.W.
Iohanis ar fi fost N. Ceauºescu ºi m-a
bufnit râsul. Pentru aºa ispravã,
„cismarul” ar fi trimis-o urgent la cules
sparanghel, în Germania, chiar dacã
încã nu a început sezonul.
   Profitând de un time out în „rãzboiul
ciudat” din Ucraina, „doamna”
Margaret Hariss de la ‘Ndragheta
Mondialã a Sãnãtãþii (a se citi O.M.S.)
a papagalizat la ordin scamatoria
gogoºii plandemice: „Departe de a se
fi încheiat. Ne aflãm cu siguranþã în
mijlocul pandemiei!”. Dacã în timpul
vizitei mrs. Kamala a fost liniºte ºi pace
pe malurile Dâmboviþei, imediat dupã
plecarea sa ºi dupã declaraþiile
‘Ndraghetei Mondiale cazurile de Covid
au început sã se umfle precum aluatul
lãsat la dospit, doar din pix, iar
rapoartele zilnice ruleazã cifrele ca la
„pãcãnele”. Ciudatã coincidenþã… S-
o fi speriat Covidul de „doamna” cu
copy-paste? Unde eºti, Gheorghiþã? 
   - Nancy Pelosi - Preºedinte al Camerei
Reprezentanþilor a Statelor Unite ale
Americii - al treilea om în stat - l-a
confundat pe actualul lider de la Casa Albã
cu Bush, iar Maxine Waters, o altã
„democratã” a susþinut cã „Putin
avanseazã în Coreea”, în loc de Crimea)…
   Cu un preºedinte dus cu pluta
precum legendarul vas fantomã „De
Vliegende Hollander” (Olandezul
zburãtor) ºi niºte paparude cu gurã
mare ºi minte-ioc, nu mã mai mir cã
fosta cea mai mare putere a lumii, a
ajuns de râsul curcilor. Ei sunt cei care
conduc (oficial, nu de facto) S.U.A…,
aºa cã de ce ne-am mai mira cã
România nu mai are suveranitate, nu
mai are economie proprie. Importãm de
la morcovi, urzici ºi ace cu gãmãlie,
pânã la sicrie zburãtoare la mâna a treia,
fregate casate, rachete expirate moral
ºi centrale nucleare experimentale, pe
pielea românului. României i-a fost
furatã demnitatea, nu mai are diplomaþi
de talia lui Titulescu sau ªtefan Andrei.
Actualii componenþi ai „Guvernelor
mele” sunt un fel de comisari-politruci,
funcþiile lor publice oficiale neavând
nicio conexiune cu experienþa

profesionalã în domeniu. Unii au fost
numiþi direct de „partenerul strategic”,
alþii, de Imperiul celor 12 stele, de
„Vaterland”, de „Le coq gaulois”…,
dar toþi sunt executanþi de ordine
strãine. Ei nu slujesc poporul român,
ci intereselor „Înaltelor Porþi”
contemporane aflate în marº forþat spre
„Marea Resetare”.
   Dupã toate împrumuturile
postdecembriste, mai nou, dupã cele cu
dobândã record ale lu’ Cîþu - pentru
„volatilizarea” cãrora, nimeni, nici
Parlamentul, nici Preºedintele, nici
Guvernul nu au dat raportul naþiunii
române, colonialiºtii olandezi deja au
început sã batã ºaua, amintind românilor
ce se întâmplã cu statele falimentare.
   Situaþia este gravã. Chiriaºul de la
Cotroceni secondat de un fost
puºcãriaº drogat au fãcut „un pact
neghiob”, nu cu „Molotov ºi
Ribbentrop” (vorba lui Adrian
Pãunescu), ci un acord militar cu
acelaºi stat artificial vecin cu care Emil
Constantinescu a „negociat”-semnat-
parafat-promulgat actul de trãdare
naþionalã din 1997, nereclamat ºi
nemodificat nici pânã azi.
   Acordului militar România-Ucraina
- în cazul României, încheiat în afara
calitãþii de membru N.A.T.O. - ºi
promulgat de actualul ºef al statului în
anul 2021, fãrã ca acesta sã fi întrebat
poporul român - pentru a i se respecta
voinþa -, a pus România în pericolul
de a putea fi considerat stat-
agresor[1]. Nu trebuie uitat cã punctul
5 al Tratatului N.A.T.O. este valabil doar
în caz de apãrare a unui stat membru
atacat de cãtre alt stat ne-N.A.T.O. ªi
atunci, doar dupã consultarea ºi
acordul fiecãrui membru al alianþei.
   Articolul 5 din Tratatul N.A.T.O.:
„Pãrþile convin cã un atac armat
împotriva uneia sau mai multora dintre
ele, în Europa sau în America de Nord,
va fi considerat un atac împotriva
tuturor pãrþilor ºi, în consecinþã, sunt
de acord cã, dacã are loc un
asemenea atac armat, fiecare dintre
ele, în exercitarea dreptului la
autoapãrare individualã sau colectivã,
recunoscut prin art. 51 din Cartea
Organizaþiei Naþiunilor Unite, va
sprijini partea sau pãrþile atacate, prin
realizarea imediatã, individual ºi
împreunã cu celelalte pãrþi, a oricãrei
acþiuni pe care o considerã necesarã,
inclusiv folosirea forþei armate, în
vederea restabilirii ºi menþinerii

securitãþii în spaþiul Atlanticului de
Nord. Orice astfel de atac armat ºi
toate mãsurile adoptate ca urmare a
acestuia vor fi imediat aduse la
cunoºtinþã Consiliului de Securitate.
Aceste mãsuri vor înceta dupã
adoptarea de cãtre Consiliul de
Securitate a mãsurilor necesare
pentru restabilirea ºi menþinerea pãcii
ºi securitãþii internaþionale”.
   Existã, deci, posibilitatea ca în cazul
României, punctul 5 al Tratatului
N.A.T.O. sã nu fie activat, aºa cã
verdictul ar putea fi: „Români, voi aþi
comis-o, descurcaþi-vã fãrã N.A.T.O.!”.

  Breaking News Pamflet
   Dispãruta „Vocea Americii”
preluatã de resuscitata „Europa
liberã” a anunþat cã drept
recunoºtinþã pentru obedienþa fãrã
marigini faþã de „partenerul strategic”,
de Mutti Merkel-Abgelauferin, Klaus
Schwab-Resetatorul, Ursula-Cruella
de Vil, Macaron de Élysée ºi gaºca,
pentru atitudinea anti-româneascã de
distrugere „Pas cu pas” a
supravieþuitorilor „României re-
educate”, trogloditului greu-vorbitor
de la Hermannstadt - via Valea Oltului
i se va construi un bust la dimensiuni
adecvate în vederea montãrii acestuia
pe Muntele Rushmore, în Dakota de
Sud, alãturi (dar ceva mai jos) de
foºtii preºedinþi ai statelor americane:
George Washington, Thomas
Jefferson, Theodore Roosevelt ºi
Abraham Lincoln. Votul s-a efectuat
pe fondul sonor al cunoscutei piese
muzicale patriotice „Rushmore, Über
alles”, însã proiectul bustului a fost
respins. Abraham Lincoln a folosit
dreptul sãu de „veto”, obiectând cã
marele schior alunecã prea des pe
trasee periculoase, fapt care ar putea
dãuna grav ºubredei stãri cognitive
a lui Joe Biden, ar afecta strãlucirea
celor douã „doamne” ale Americii -
Kamala Haris ºi Nancy Pelosi - ºi ar
putea aduce mari prejudicii
rãzboiului din Ucraina ºi stãrii
climatice generale.
P.S. Români, imaginaþi-vã cã s-ar face
acum  alegeri prezidenþiale ºi
parlamentare fãrã campanie
electoralã în România. Doamneee,
nici Carlo Goldoni, nici Caragiale,
nici specialiºtii de efecte speciale de
la Holywoodul n-ar putea egala
spectacolul de „Oscar”! Parol!

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

Rãzboi de duratã ºi de distrugere. Aceasta pare
sã fie reþeta pe care Rusia o aplicã în statul vecin.
Românii au rãsuflat uºuraþi când ºi-au dat seama
cã sunt protejaþi maximum de cei o mie de
soldaþi din NATO sau câteva sute. Adicã, e
protecþie maximã. Nu ai ce spune. Doar NATO
ar spune cã 300 de oºteni de-ai sãi ar rãpune
ursul rusesc, cât ai spune peºte! Teoria asta am
mai vãzut-o pe la tv, cum cã ruºii s-au fãcut de
râs, cã au tancuri din cartoane de ouã, cã vestele
antiglonþ sunt din carton ºi alte lucruri de genul
acesta. Apar în fiecare zi informaþii dubioase de
pe frontul de la nord-est, înspre est.

Este în mod clar ºi un rãzboi al declaraþiilor ºi
al dezinformãrii ºi al ºtirilor false. Poate este la
fel de important ca rãzboiul propriu-zis. Cel puþin
pentru destabilizarea populaþiei ºi controlul
acesteia, dar ºi pentru telespectatori. Este un
rãzboi ºi pentru telespectatori, având în vedere
cã personajele principale vin în fiecare zi cu
replici desprinse din filmele de acþiune. ªi
imaginile sunt unele apocaliptice. ªi ºtirile sunt
unele apocaliptice. Unii spun de altfel dacã nu
cumva asistãm deja la debutul celui De-al Treilea
Rãzboi Mondial. Dacã nu cumva a ºi început,
având în vedere cã Rusia este de o lunã în
Ucraina ºi nu o mai dovedeºte ºi sunt mii de
arme nucleare disponibile. Acest lucru poate
avea mai multe explicaþii. Unii au spus cã este
vorba de o strategie greºitã ºi cã Putin avea în
plan un rãzboi foarte scurt, adicã ucrainenii ar
fi fugit în izmene în calea tancurilor ºi pe drum
ar fi oprit ºi la florãrie dupã garoafe sã le
înfileteze în þeava puºtilor. Nu a fost aºa, semn
cã Putin ºi ai lui ºi-au calculat greºit paºii.

  ªtefan Bãeºiu

Rãzboiul dezinformãrii profunde
Apoi se mai spune cã Putin ºi-a adaptat stratega

din mers ºi acum vrea sã distrugã de fapt sistematic
statul vecin pentru a-l transforma într-o zonã
tampon, în care sã nu existe decât populaþie care
sã munceascã pentru invadator. Dacã populaþia
nu ar dori sã lucreze pentru noul stãpân atunci tot
locul va fi pârjolit ºi se va lupta ani de zile într-un
rãzboi urban, de guerillã. Atunci vom avea o zonã
de rãzboi permanent lângã þara noastrã.

Ar fi ºi aceasta o variantã de lucru pentru
Putin, în aºa fel încât Ucraina sã nu mai fie
bunã de nimic. Nici pentru NATO, nici pentru
UE, nici pentru nimeni. Un morman de moloz
între Est ºi Vest. Este un nou zid al separaþiei
între cele douã lumi, între est ºi vest. Unii ar
spune între democraþie ºi deziluzie. Sunt multe
zone de gri, dar ceea ce trebuie sã fie
condamnat din start sunt crimele comise în
acest rãzboi. Distrugerea totalã a unei þãri,
rãpirea vieþii unor persoane care nu au vreo
legãturã cu rãzboiul ºi cu stãpânii sãi.

Mai este teoria cã unii ar fi interesaþi de un
conflict major pentru a reface vechile graniþe, de
a rediscuta vechile tratate internaþionale, de a
redesena ºi retrasa graniþe. Sunt multe state care
au pretenþii teritoriale asupra vecinilor. Poate sã
fie ºi un asalt asupra globalizãrii. Cert este cã se
pune în discuþie ºi libertatea fiecãruia dintre noi.
Este destul de confortabil ca german sã stai la
meciul echipe preferate ºi sã bei bere, la mare
distanþã de zona de rãzboi. Pe deasupra, sã te
încãlzeºti cu gazele primite de la Rusia. Sunt
compromisurile pe care statele occidentale le fac
sau sunt probabil dispuse sã le facã în continuare.
Vor ajunge iar în situaþia de a închide ochii ºi de

a trage o nouã cortinã peste statele
vecine Rusiei ºi rãzboiului. Adicã, noi
suntem la distanþã ºi facem acest
compromis, aceastã vânzare, pentru
a avea liniºte ºi pentru a ne vedea
în continuare de meciurile
preferate ºi de bere ºi de cârnaþi.

Se poartã bãtãlia pentru
libertate. Este în pericol libertatea
tuturor. Lumea democraþiei nu este
cea mai bunã, dacã trebuie
analizate unde sunt mai multe
câºtiguri ºi libertãþi pentru
cetãþeni. Din pãcate, viitorul ne va
arãta un cetãþean prizonier, din ce
în ce mai greu de pus în situaþia
de a alege orice. De la hranã, ce
spune sau unde merge. Iar acest
viitor nu aratã deloc bine. Cert
este cã acum se pun bazele unui
rãzboi foarte periculos ºi greu de
combãtut: cel al dezinformãrii
profunde, militarizate. Definitive.
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În primele douã luni ale
anului 2022, I.S.U. Mehedinþi a
asigurat gestionarea a 1.890 de
misiuni ºi acþiuni, concretizate în
1.843 de intervenþii în situaþii de
urgenþã, reprezentând, în medie,
circa 31 de intervenþii pe zi, 43 de
recunoaºteri în teren ºi patru
exerciþii cu forþe ºi mijloace în teren.
   Misiunile desfãºurate de pompierii
mehedinþeni au constat în 782 de
intervenþii SMURD, 45 de incendii, 136
de arderi necontrolate ale vegetaþiei
uscate, 52 de intervenþii pentru
asistenþa ºi salvarea persoanelor, 55
de acþiuni pentru protecþia comunitãþii,
patru misiuni pentru intervenþii la
inundaþii, alte patru de sprijin, trei
misiuni pirotehnice, trei misiuni
desfãºurate pe timpul evenimentelor
de amploare care pot genera situaþii
de urgenþã ºi 36 alte situaþii.
   Pentru prevenirea situaþiilor de
urgenþã generate de r iscul
epidemiologic, au fost asigurate
723 de misiuni, care au constat în
verificarea concentraþiei de oxigen
la secþiile COVID din spitale, dar ºi
pentru decontaminarea unor spaþii
ºi mijloace de transport persoane.
   Paramedicii SMURD au intervenit la
782 de urgenþe medicale, dintre
acestea 397 au constat în intervenþii
pentru diverse afecþiuni medicale, 132
traumatisme, 46 misiuni de transport
persoane suspecte/confirmate cu
COVID, 43 intoxicaþii, 36 afecþiuni
cardiace, 34 accidente de circulaþie ºi
altele. Pe timpul intervenþiilor au fost
asistate medical 814 persoane, dintre
care 784 adulþi ºi 30 de copii.
   Pompierii din cadrul subunitãþilor de
intervenþie ale I.S.U. Mehedinþi au
acþionat pentru stingerea a 45 de
incendii, 42 dintre acestea manifestându-
se la proprietãþile particulare ale
cetãþenilor (locuinþe, terenuri ºi
gospodãrii). Cauzele probabile
predominante au fost determinate de:
coºurile de fum necurãþate, amplasate
sau neprotejate termic faþã de materiale
combustibile (15), instalaþiile electrice (6),
acþiunea intenþionatã (5) ºi folosirea
focului deschis (5).
   În incendii ºi-au pierdut viaþa douã
persoane, iar alte cinci au suferit arsuri.

Situaþii de urgenþã gestionate
de pompierii mehedinþeni

   Obiectivul principal al pompierilor
mehedinþeni rãmâne gestionarea
eficientã a situaþiilor de urgenþã, prin
asigurarea unui rãspuns prompt în
misiunile de prevenire, protejare ºi
salvare a persoanelor, bunurilor
acestora, dar ºi a mediului.

Informaþii de background
     Din a doua jumãtate a lunii martie,
ca urmare a încetãrii stãrii de alertã
pe teritoriul României, principalele
instituþii cu atribuþii în gestionarea
riscului epidemiologic (Direcþia de
Sãnãtate Publicã Mehedinþi,
Inspectoratul de Poliþie Judeþean,
Inspectoratul Judeþean de Jandarmi
ºi Serviciul Teritorial al Poliþiei de
Frontierã) ºi-au încetat activitatea în
cadrul Centrului Judeþean de
Coordonare ºi Conducere a
Intervenþiei aflat la ISU Mehedinþi.

Amintim cã, în ultimii doi ani,
pompierii mehedinþeni au fost
angrenaþi, zilnic, în gestionarea
efectelor pandemiei cu SARS- Cov-2.
   În aceastã perioadã, aceºtia au
efectuat peste 5.000 de misiuni,
dintre care 2.432 de decontaminare
biologicã, 1.177 de intervenþii pentru
gestionarea situaþiilor de urgenþã
generate de epidemie, în urma
cãrora au fost asistate un numãr de
2.700 de persoane, 1.163 misiuni
de verificare a concentraþiei de
oxigen la secþiile COVID din spitale,
dar ºi 233 misiuni de transport
vaccinuri, materiale ºi echipamente
de protecþie, precum ºi teste antigen.
COMPARTIMENTUL  INFORMARE
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Rãzboiul din Ucraina nu a afectat
evoluþia cursului euro/leu însã
dobânzile au continuat sã creascã
ceea ce va ridica implicit ºi valoarea
indicelui de referinþã pentru creditele
consumatorilor (IRCC) ºi va afecta,
prin majorarea ratelor, bugetul celor
care au credite.

Dupã creºterile mari din primele
douã ºedinþe ale acestei sãptãmânii,
dobânzile interbancare ºi-au încetinit
miercuri evoluþia ascendentã, odatã
cu reducerea cererii, dar se menþin la
valori care se mai înregistrau în urmã
cu aproape nouã ani.

Indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate dobânzile
la majoritatea creditelor în lei
contractate înainte de mai 2019, a
crescut de la 4,53 la 4,55%, faþã de
4,39% la sfârºitul sãptãmânii trecute.
Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare,
a urcat de la 4,64 la 4,65%, iar cel la
12 luni, care reprezintã rata dobânzii
plãtitã la creditele în lei atrase nivel
interbancar, a sãrit de la 4,69 la 4,72%.

Dealerii anticipeazã cã la ºedinþa
de politicã monetarã a BNR care se
va desfãºura în 5 aprilie, se va decide
o majorare mai „brutalã” a dobânzii-
cheie de la 2,5 la 3%. Acest pas de
creºtere de 0,5 puncte de bazã s-ar
putea menþine ºi în urmãtoarele douã
ºedinþe, din mai ºi iulie, dar nu sunt
excluse „surprize” provocate de criza
economicã declanºatã de atacarea
Ucrainei de cãtre Rusia.

Tranzacþiile s-au efectuat
constant în culoarul 4,943 - 4,952
lei iar cursul euro a fluctuat între

Performanþa leului nu a fost
afectatã de rãzboiul din Ucraina

4,9452 lei, minimul ultimei luni, ºi
4,9481 lei, cel de la finalul
perioadei fiind stabilit la 4,9459 lei.

Stabilitatea cursului se datoreazã
regimului de fluctuare controlatã pe
care îl practicã BNR, care intervine
punctual atât în piaþa valutarã cât
ºi în cea monetarã.

Decizia de miercurea trecutã a
Rezervei Federale americane de a
majora dobânda de politicã monetarã
de la 0 - 0,25% la 0,25 - 0,50% nu a
afectat evoluþia perechii euro/dolar,
ea fiind deja înglobatã în anticipãrile
pieþei, ceea ce a asigurat monedei
unice cea mai bunã performanþã din
ultimele ºase sãptãmâni ºi aprecierea
la 1,1119 dolari.

Afirmaþia fãcutã luni de preºedintele
Rezervei Federale americane, Jerome
Powell, conform cãruia este necesarã
o acþiune „rapidã” de majorare a
dobânzii de politicã monetarã pentru
a stopa creºterea inflaþiei din Statele
Unite, care a atins maximul ultimilor
40 de ani, a stimulat achiziþiile de dolari
ºi bonuri emise de Trezoreria SUA.

În aceste condiþii, euro a scãzut
la 1,0960 - 1,1044 dolari, iar cursul
monedei americane a urcat de la
4,4777 la 4,4960 lei.

Media monedei elveþiene a fluctuat
între 4,7662 ºi 4,8143 lei, pentru a
încheia intervalul la 4,8072 lei.

Creºterea inflaþiei din Marea
Britanie la 6,2% în februarie, maxim
al ultimilor 30 de ani, ar putea
impune Bãncii Angliei sã opereze o
nouã majorare a dobânzii sale cheie,
care este în prezent de 0,75%.
Aceste date au înmulþit plasamentele
în lira sterlinã iar cursul a urcat de
la 5,8760 lei, la începutul perioadei,
la 5,9435 lei, la sfârºitul ei.

Bitcoin a coborât la începutul
sãptãmânii trecute la un minim de
37.600 dolari, dar a crescut marþi la
la circa 43.300 dolari pentru a încheia
perioada la 41.820 - 42.550 dolari.

Ether, a doua cea mai tranzacþionatã
criptomonedã, a crescut de la un
minim de circa 2.500 dolari la puþin
peste 3.000 dolari, pentru ca
miercurea aceasta sã fluctueze între
2.930 - 2.990 dolari.

Analiza cuprinde perioada 16 - 23
martie.  Radu Georgescu
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În perioada 18-19.03.2022 în Sala “Lucian Grigorescu”
din Bucureºti s-a desfãºurat Finala Campionatului Naþional
de Tineret, U23, competiþie din calendarul oficial al
Federaþiei Românã de Judo.
   CSM Drobeta Turnu Severin a avut în concurs 3
sportivi care s-au clasat dupã cum urmeazã:
   Loc III -ARGINT DIANA -52 kg
   Loc V -RÃDUCAN ANA MARIA  -78 kg
             -TOPALÃ VLAD +100 kg
   A fost o competiþie grea pentru cã vine dupã o pauzã
competiþionalã mare pentru aceastã vârstã datoritã pandemiei
ºi condiþiilor limitate de pregãtire a sportivilor noºtri.

Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin

300 de sportivi ºi-au disputat titlurile de campioni
naþionali în cadrul CN de Chanbara, la cele trei probe:
lupta cu arme soft (cuþit, sabie scurtã, sabie lungã, douã
sãbii, Nunchaku), Kosen (luptã la sol) ºi Tsunami Fight
(K1 în Chimonou de chanbara).
   Strehaia a fost reprezentatã de patru sportivi de la Palatul
Copiilor-filiala Strehaia: Voicitoiu Serena medaliatã cu aur la
probele de lupta cu arme, de asemenea medaliatã cu aur la
Kosen; Ceauca Maria (bronz la lupta cu arme, aur la Kosen);
Turcu Mihai (argint la proba cu arme, argint la Kosen);
Hurtupan Daniel (bronz la lupta cu arme, bronz la Kosen).
   La seniori, Strehaia a fost reprezentatã de Judoka
Dragomir (Gîdea) Mihaela din partea CS Strehaia la Kosen,
unde a obþinut titlul de vicecampioanã naþionalã (medalie
de argint) la categoria +60 kg.
   Un început de an postpandemic bun pentru sportivii
Strehãieni, care sperã cã vor fii pe podium ºi la viitoarele
concursuri. Sã le urãm succes în continuare!

În data de 31 martie 2022 Institutul de
Cercetãri Socio-Umane „C. S. Nicolãescu-
Plopºor” al Academiei Române, din Craiova
organizeazã un workshop online cu tema:
REVISTA ARHIVELE OLTENIEI-SERIE
VECHE. La ceas aniversar, împlinirea unui
secol de la prima apariþie a revistei, colectivul
de cercetãtori din cadrul ICSU „C. S.
Nicolãescu-Plopºor” propune un program
în cadrul cãruia vor fi organizate mai multe
manifestãri ºtiinþifice ºi culturale care au în
vedere punerea în valoare a bogãþiei
materialelor din aceastã publicaþie ºtiinþificã.
Dezbaterea, din 31 martie va fi coordonatã
de cãtre cercet. ºt. III, dr. Lazãr Simona ºi
cercet. ºt. III, dr. Anca Ceauºescu ºi reuneºte
cercetãtori, cadre didactice ºi studenþi
pasionaþi de istorie.
   Revista ARHIVELE OLTENIEI a apãrut în
peisajul cultural românesc în anul 1922, ca
publicaþie trimestrialã, sub conducerea dr.

Charles Laugier, care în articolul redacþional
din cadrul primului numãr menþiona: „E câtva
timp, ani aproape, de când noi, câþiva, reuniþi
la Cercul Prietenilor ªtiinþei, din Craiova, ne
trudim, ca pe lângã cele ce am fãcut pânã
acum pentru rãspândirea ºtiinþelor, sã scoatem
ºi o publicaþiune periodicã”. În revistã urma
sã se publice „tot ce intereseazã Oltenia. Atât
cercetãri asupra trecutului, cât ºi manifestaþiile
culturale ºi de viaþã olteneascã din prezent.
De altfel, pentru edificarea celor ce n’ar fi
primit apelul în care se schiþa scopul nostru,
îl reproducem aci mai jos. Înseamnã însã
aceasta cã ne vom limita numai la publicaþii
referitoare exclusiv la Oltenia? De sigur cã nu;

Finala Campionatului Naþional
de Tineret, U23

Strehãienii, pe podium la
Campionatul Naþional de Chanbara

Bucureºti 18-20 martie 2022

suntem o pãrticicã dintr’un tot, o regiune
dintr’o þarã, ªi tot ce atinge tare, toate
progresele ºtiinþei, toate miºcãrile ºi
manifestãrile sociale ne ating ºi pe-noi;
regionalism nu înseamnã exclusivism.
Asemenea nu vom exclude subiectele care, fãrã
a trata chiar despre Oltenia, sunt totuºi o
manifestare a spiritului oltenesc, ºi vom
reproduce cu bucurie tot ce se va mai scrie, cu
privire la Oltenia, ºi de cãtre alþii decât oltenii”.
   În primul Comitet de conducere al revistei
se aflau intelectuali din Oltenia: Ch. Laugier
(Craiova) - director, ªt. Ciuceanu (Craiova),
T.G. Bulat (Râmnicu Vâlcea), Al. Bãrcãcilã
(Turnu Severin), C. D. Fortunescu (Craiova)
- secretar de redacþie. Începând cu anul
1923 cei din comitetul de redacþie sunt
numiþi colaboratori ºi vor fi intelectuali din
întreaga þarã. Între anii 1926-1945
directorul revistei a fost C. D. Fortunescu.
Strãdaniile comitetului de redacþie au avut

consecinþe imediate, revista
apãrând în anul 1922 de patru
ori pe an; între anii 1923-1943
revista, a apãrut de ºase ori
pe an, iar între anii 1944-
1946 publicaþia se tipãreºte,
fãrã a fi difuzatã. Revista a
reapãrut într-o nouã serie,
începând din anul 1981 pânã
în prezent, cu un numãr pe an.
   Publicaþia a gãsit loc atât
pentru numeroase documente
istorice ºi manuscrise inedite,
dar ºi pentru cronici
minuþioase, câteodatã surse
unice de informare, recenzii
sau note bibliografice multiple.
Încã de la apariþia sa, aceastã
publicaþie ºtiinþificã a avut ca

obiectiv studierea istoriei poporului român
pe baza colecþiilor de manuscrise ºi
documente, a periodicelor ºi cãrþilor care au
pus în evidenþã tradiþia vieþuirii românilor
pe aceste meleaguri. Având profil
enciclopedic, revista ºi-a propus, rãmânând
consecventã programului ei, sã publice
materiale din domeniile arheologie, istorie,
etnografie, filosofie, sociologie, economie
ºi drept.
Pentru mai multe detalii a se vedea situl
https: //icsu.ro
cercet. ºt. III, dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu

Purtãtor de cuvânt al ICSU „C.S.
Nicolãescu-Plopºor” Craiova

Workshop online la Institutul de Cercetãri
Socio-Umane C. S. Nicolãescu-Plopºor al

Academiei Române, din Craiova

 I. G. M.



   Se schimbã vremurile, se schimbã
oamenii! Tot mai grea este viaþa, tot mai
multe dezamãgirile! În jurul nostru
observãm cu uºurinþã tot mai mulþi oameni,
care nu mai au nici un respect pentru
cuvântul dat, pentru promisiunea fãcutã.
Fiecare îºi urmãreºte interesele, cu isteþime
diabolicã, chiar dacã e nevoie pentru
aceasta sã recurgã la minciunã, la
jurãminte ºi  acte false, la violenþã sau chiar
la crimã. Priveºti zi de zi la televizor ºi te
uimesc cazurile mai marilor noºtri, care se
dovedesc a fi fost doar niºte escroci, niºte
farseori, niºte biºniþari puºi pe cãpãtuialã
cu orice preþ, care au cãlcat în picioare
interesele þãrii în favoarea propriilor
interese. E greu astãzi sã construieºti un
coteþ pentru un porc, ca om de rând, cu
venituri rezultate din muncã cinstitã; e greu
sã crezi cã din câºtigurile licite au construit
unii palate, pe care ar fi invidioºi împãraþii
din poveºti, cã se plimbã cu maºini de un
lux exorbitant, cã îºi pot permite concedii
în locuri exotice, la preþuri astronomice,
cã deþin sume ameþitoare. E dureros sã vezi
tot mai mulþi semeni de-ai noºtri
cotrobãind în tomberoanele de gunoi, ca
sã-ºi gãseascã ceva de mâncare, în timp
ce festivitãþile, petrecerile, aniversãrile ºi
tot felul de chermeze ale mai marilor zilei
nu se mai sfârºesc.
   Pe vremea romanilor, exista obiceiul ca
atunci când murea cineva, sã i se facã o
mascã de cearã, care i se aºeza pe faþã.
Masca era mulatã pe faþã în aºa fel, încât
imita întru totul faþa aflatã dedesubt. Din
cauza cãldurii, faþa adevãratã se deforma.
Cu toate acestea, cei care veneau la
priveghiu, la înmormântare, vedeau doar
masca, cu imaginea frumoasã, normalã, a
feþei. Numai când venea câte un prieten
apropiat sau câte o rudã, cerea sã-i vadã
adevãrata faþã, adicã “sine - cera”, fãrã
cearã. De acolo a ajuns în limba românã
cuvântul “sincer”, adicã fãrã falsitate,
adevãrat, curat.

Chipuri ºi mãºti    Privesc azi lumea din jur ºi pe cea de pe
sticlã ºi descopãr cã fiecare dintre noi are
o faþã adevãratã, ºi o alta “fabricatã”, o
“mascã”. Masca e întotdeauna cea mai
frumoasã, bine studiatã în oglindã. Individul
purtãtor e numai zâmbete, priviri mieroase,
cuvinte dulci, laudative la adresa
interlocutorului. Când stai de vorbã cu el,
ai impresia cã vorbeºti cu un îngeraº cu
trup omenesc. Te sãrutã, se intereseazã de
sãnãtatea ta, a familiei tale, de ce-þi fac
copiii, cum învaþã, cum îþi pasc caprele. Te
copleºeºte cu atenþiile, cu grija ºi cu
dragostea lui. Aceasta este masca vãzutã.
Dincolo de aceasta este chipul adevãrat al
onorabilului. E greu de vãzut, de studiat,
de analizat, fiindcã masca acoperã cu grijã
totul. Chipul e urât, e hidos, plin de invidie,
de duºmãnie, de ambiþii de tot felul, tot
mai depãrtat de imaginea adevãratã a
chipului omenesc. Mai degrabã ar avea
chip de câine, de lup, de porc, de maimuþã
sau de alte jivini. Când i se iveºte prilejul
unui asemenea individ, te sfâºie fãrã milã,
te pârãºte, te reclamã, te sapã, te înjurã,
te furã, e gata sã te mestece între dinþi ca
un crocodil.
   Dupã învãþãtura noastrã creºtinã, omul
este purtãtorul chipului lui Dumnezeu.
Acesta este sufletul. El este duh, spirit. Nu
este perceptibil simþurilor noastre, ci doar
îi vedem manifestãrile: gândirea,
sentimentele ºi voinþa. Datoritã lui, omul
este capabil de creaþie ºi de progres;
datoritã lui, omul este conºtient de propria
sa existenþã; datoritã lui, omul este
superior tuturor celorlalte vieþuitoare;
datoritã lui, omul este nemuritor! Chipul
acesta îl primim în momentul conceperii.
Este curat ºi frumos, ca un înger. Pe
parcursul vieþii,  chipul acesta se
schimonoseºte la cei mai mulþi. Fiecare
pãcat sãvârºit este ca o bucatã de mizerie,
ce se depune pe hãinuþele sufletului nostru,
pe chipul lui Dumnezeu, ce ne-a fost
încredinþat. Dacã ne spovedim ºi ne
împãrtãºim, mizeriile depuse pe suflet se
curãþã; dacã nu ne spovedim ºi nu ne

împãrtãºim, sufletul nostru
va arãta la sfârºitul vieþii ca
un om, care nu s-a spãlat
70-80 de ani sau mai mulþi!
Fereascã Dumnezeu de o
asemenea priveliºte!
   Masca de care vorbeam la
începutul acestui articol
este faþa pe care ne-o vede
oricine. Chipul de sub
mascã este sufletul nostru.
El este autorul gândurilor,
simþurilor, intenþiilor ºi

voinþei noastre. El este autorul faptelor noastre. Dacã nu
ne îngrijim de chipul acesta, el se urâþeºte, se murdãreºte,
devine hidos, de nerecunoscut. Chiar dacã, uneori, e vopsit
gardul, înãuntru-i leopardul! Este o frumuseþe ºi o urâþenie
trupeascã; este o frumuseþe ºi o urâþenie sufleteascã. Dacã
frumuseþea trupeascã se ofileºte o datã cu trecerea
timpului, cu înaintarea în vârstã, frumuseþea sufleteascã
poate sã supravieþuiascã ºi dincolo de moartea trupeascã,
în veºnicie. Imaginea chipului are influenþe asupra imaginii
mãºtii, cât de grijulii am fi noi ca sã evitãm acest lucru.
Un suflet, un chip robit de pãcat, influenþeazã asupra
trãsãturilor mãºtii. Cu câteva sute de ani în urmã, marele
pictor italian Leonardo da Vinci a început sã picteze Cina
cea de Tainã. Pentru aceastã icoanã a cãutat mult oameni
potriviþi, pe care sã-i reprezinte ca apostoli. Pentru Sfântul
Apostol ºi Evanghelist Ioan a gãsit un tânãr de vreo 19 ani
de o frumuseþe rarã. L-a pictat. I-a pictat ºi pe ceilalþi,
dupã ce le-a gãsit modelele potrivite. Nu gãsea modelul
potrivit pentru Iuda. L-a cãutat 20 de ani. Într-o zi s-a
întâmplat, ca sã vadã ieºind dintr-o cârciumã un om, care
i s-a pãrut foarte potrivit, cu faþa nebãrbieritã, buhãnitã de
bãuturã. L-a rugat sã pozeze, i-a promis o sumã bunicicã
ºi omul s-a învoit. Când beþivanul a intrat în atelierul
pictorului, a recunoscut imediat cã a mai fost acolo în
urmã cu 20 de ani, cã a pozat ºi cã portretul Sfântului
Apostol Ioan de pe pânzã este el cel de atunci! La el se
urâþise ºi chipul, ºi masca!
   În vremurile noastre este foarte greu sã-þi pãstrezi
frumuseþea chipului ºi a “mãºtii”, sã fii, adicã, sincer cu
oamenii ºi cu Dumnezeu. Este foarte greu sã mulþumeºti
ºi pe oameni ºi pe Dumnezeu prin gândurile, vorbele ºi
faptele tale. E foarte greu, dar nu imposibil, ca vorba ta sã
fie “da” pentru ce este “da” ºi “nu” pentru ce este “nu”.
Este foarte greu sã navighezi printre atâtea stânci ºi
capcane, printre atâtea “carnivore”, care abia aºteaptã sã
te sfâºie. Când chipul ce þi l-a încredinþat Dumnezeu va
rãmâne frumos pânã la sfârºitul vieþii, este un semn cã te-
a umbrit aripa sfinþeniei. Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Chestiunile bãneºti ºi moºtenirile sunt în
atenþia ta în primele zile ale sãptãmânii. Achitã
datorii, informeazã-te cu privire la sporirea
economiilor sau discutã cu cei apropiaþi despre
posibilitãþi noi de câºtig. Zilele de 24 ºi 25
martie sunt potrivite pentru a viziona un film bun,
o piesã de teatru sau pentru discuþii elevate cu
persoane aflate pe aceeaºi lungime de undã cu
tine. Cãlãtoriile ºi îmbogãþirea bagajului tãu
educaþional reprezintã teme importante, însã de
realizat într-un viitor ceva mai îndepãrtat.
Sfârºitul sãptãmânii aduce situaþii dinamice în
plan socio-profesional. Relaþiile sociale vor
cunoaºte turnuri noi, foarte dinamice. Prudenþã,
discernãmânt, rãbdare!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Începutul sãptãmânii este destul de tensionat
în plan profesional. Relaþiile parteneriale sunt în
prim plan, lucrul în echipã este la ordinea zilelor,
dar se pare cã îþi este dificil sã te concentrezi pe
ceea ce ai de fãcut sau pe dialogurile cu ceilalþi.
Pe 24 ºi pe 25 martie sunt posibile veºti legate
de chestiuni bãneºti sau moºteniri. Este posibil
sã primeºti recompense sau sã se rezolve datorii
vechi. Evitã cheltuielile nefondate! Rezervã
momente ºi pentru relaxare, plimbãri în aer liber
sau discuþii amicale cu cei dragi. Finalul
sãptãmânii îþi aduc veºti importante despre
cãlãtorii sau despre faptul cã este nevoie sã-þi
îmbunãtãþeºti competenþele profesionale.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Primele zile ale sãptãmânii aduc multã forfotã
în segmentul muncii, de aceea fii prudent ºi
ocupã-te serios de sarcinile tale de lucru. Relaþiile
colegiale sunt tensionate ºi puþin probabil sã
primeºti sprijin de la alþii. Sãnãtatea va da semne
deosebite ºi este bine sã le iei în calcul. Sunt
vizate atât afecþiunile vechi, cât ºi cele noi.
Îngrijeºte-te ºi alterneazã corespunzãtor odihna
cu munca. Pe 24 ºi pe 25 martie sunt posibile
situaþii dinamice în relaþiile sociale, dar cu
prudenþã ºi rãbdare le vei depãºi cu bine.
Weekend-ul vine cu aspecte legate de bani, bunuri
de valoare, moºteniri sau partaje. Atenþie la
informaþiile primite în acest sens!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile cu cei dragi te solicitã mult, însã
sunt zile bune la începutul sãptãmânii pentru a
lãmuri chestiuni vechi ºi pentru a pune la punct
planuri noi fie pentru distracþii, fie pentru
activitãþi comune de genul hobby. În urmãtoarele
zile te pui pe treabã, implicându-te cu spor în
activitãþile specifice locului de muncã. Sãnãtatea
este destul de încercatã, astfel cã ar fi bine sã te
menajezi ºi sã adopþi un ritm de viaþã ºi activitate
cât mai sãnãtos ºi potrivit constituþiei tale.
Finalul sãptãmânii aduce mare zarvã în relaþiile
parteneriale. Reconsiderarea propriilor repere
în viaþã ºi a oamenilor cãrora le acorzi încredere,
ar fi binevenitã. Cheltuieli comune cu alþii.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Activitãþile domestice ºi relaþiile cu membrii
familiei sunt preocupãrile importante de la
începutul acestei  sãptãmâni.  Ambianþa
familialã este destul de tensionatã, dar cu
farmecul tãu nativ poþi restabili armonia ºi
echilibrul în viaþa ta ºi a celor dragi. Existã
persoane în preajma ta care au nevoie de
sprijinul ºi sfaturile tale pertinente. A doua
parte a sãptãmânii  aduce, pe de o parte,
probleme de sãnãtate, iar pe de altã parte,
treburi profesionale sau personale ce trebuie
rezolvate cât mai repede. Sunt posibile situaþii
controversate la locul de muncã, de aceea fii
vigilent ºi menþine ritmul cu ceea ce se petrece
în aceastã zonã a vieþii cotidiene.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

 Eºti vorbãreþ la începutul sãptãmânii, ceea
ce spui este important, astfel cã se vor aduna
mulþi în preajma ta. Unii sunt sceptici vizavi de
pledoariile tale. Totuºi, ar fi bine sã vorbeºti
direct, la obiect ºi mai ales oferã sfaturi numai
la cererea expresã a celorlalþi. Sunt posibile
multe cãlãtorii pe distanþe scurte sau participarea
la cursuri, seminarii, dezbateri personale sau
profesionale. Finalul sãptãmânii aduce rãscoliri
emoþionale, amintiri neplãcute legate de foste
iubiri sau de copii. Însã, cu toate acestea vei
simþi în paralel ºi un soi de eliberare sufleteascã.
Relaxarea pe malul apelor,  aerul curat  ºi
compania celor dragi sunt remedii excelente.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti hotãrât sã schimbi multe ºi mãrunte în
viaþa ta, lucru foarte bun, dacã te focalizezi pe
scopuri importante ºi de duratã. Strãlucirea pe
care o emani va atrage în preajma ta admiratori,
dar ºi personaje curioase, care pânã la urmã îþi
vor pune beþe în roate dacã le acorzi prea multã
încredere. Zilele de 24 ºi 25 martie se remarcã
prin dialoguri ºi întâlniri cu persoanele
apropiate, dar ºi cu neamurile. Roieºte multã
lume în preajma ta, iar informaþiile aflate îþi vor
fi de folos la momentul potrivit. La finalul
sãptãmânii, odihneºte-te acasã, alãturi  de
familie. Demareazã o nouã etapã de viaþã
familialã, de aceea fii prezent alãturi de cei dragi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Eºti gânditor ºi destul de retras la începutul
sãptãmânii. Controleazã-þi atitudinea, pentru cã
astfel relaþiile cu ceilalþi se vor desfãºura anost
ºi în detrimentul tãu. Sãnãtatea rãmâne vizatã,
putând interveni consultaþii, analize medicale
sau intervenþii chirurgicale. Evitã intervalul 24
– 27 martie pentru demersuri medicale! Pânã la
urmã, tu îþi eºti cel mai bun prieten ºi terapeut,
iar acum sunt momente bune de a folosi aceste
atribute. Apar ºi preocupãri legate de bani. Sunt
posibile situaþii conflictuale la locul de muncã
vizavi de drepturile tale salariale. A doua parte
a sãptãmânii îþi aduce în preajmã persoanele din
anturajul apropiat.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu stãri interioare
controversate, astfel cã reacþiile tale vizavi de
ceilalþi ºi de evenimentele în care eºti implicat
sunt pe mãsurã. Ocupã-te de treburi uºoare, iar
la nevoie cere sprijinul celor dragi ºi  de
încredere. Relaþiile de prietenie nu mai sunt ce
au fost, iar acum vei primi dovezi clare asupra
celor pe care îi considerai prieteni pânã nu
demult. Sãnãtatea este vulnerabilã în zilele de
24, 25 ºi  26 martie.  Un plan medical de
îmbunãtãþire a stãrii de sãnãtate a organismului
ar fi de mare folos. În a doua parte a sãptãmânii
te vei simþi mai bine, dar nu forþa nota. Noutãþi
financiare de anvergurã!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti înconjurat de prieteni în primele zile ale
sãptãmânii, care te vor ajuta sã descâlceºti iþele
din segmentul profesional. Totuºi, unii sunt
nesinceri ºi vor doar sã epateze în faþa ta.
Cântãreºte bine cele spuse de alþii ºi hotãrãºte
doar tu cu tine ce vei face mai departe. Pe 24
ºi 25 mart ie te vei  retrage în mediul tãu
personal, abordând dictonul tãcerea e de aur.
Dorinþa de a medita în tainã la treburile tale
este mare ºi uºor de realizat. Sunt posibile stãri
interioare neplãcute, dar sunt pasagere. Spre
sfârºitul sãptãmânii te vei simþi mai bine,
revenind cu succes în mijlocul celor dragi.
Odihneºte-te mai mult!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

 Eºti preocupat de cariera profesionalã ºi de
imaginea ta în ochii celorlalþi la începutul acestei
sãptãmâni. Fii prudent în relaþiile cu ºefii, pentru
cã unii vor încerca sã te încurce prin întrebãri-
capcanã. Însã, prin situaþiile ivite vei putea
soluþiona conflicte vechi. Pe 24 ºi 25 martie este
rost de sfaturi ºi îndrumãri utile din partea
prietenilor sau a persoanelor din mediul
profesional alãturi de care eºti implicat în
activitãþi sau proiecte profesionale. Fii prudent
ºi nu te lãsa în totalitate pe mâna altora. Finalul
sãptãmânii este potrivit odihnei ºi relaxãrii în
naturã, alãturi de cei dragi.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte legate de
cãlãtorii, dar apar ºi discuþii sau întâlniri cu
persoanele strãine sau cu cele aflate în
strãinãtate. Schimbul de idei, aflarea unor
informaþii preþioase te vor face sã-þi revizuieºti
sistemul valorilor morale ºi spirituale. Însã,
discerne atent ce anume introduci în noua ta
filozofie de viaþã. Totodatã va apãrea ºi dorinþa
de a comenta pe teme diverse. Planificarea sau
regândirea unei cãlãtorii îndepãrtate sau a unor
studii pe termen lung sunt binevenite. În plan
profesional apar situaþii urgente cãrora trebuie
sã le faci faþã. La sfârºi tul sãptãmânii,
recomandabile sunt activitãþile comune cu
prietenii.

(24 - 30 martie 2022)

Autor: AstroCafe.ro
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În perioada 10-16 martie 2022,
I.T.M. Mehedinþi a desfãºurat, sub
coordonarea Inspecþiei Muncii, Campania
Naþionalã de verificare a modului în care sunt
respectate cerinþele minime pentru
îmbunãtãþirea securitãþii ºi protecþiei sãnãtãþii
lucrãtorilor, precum ºi verificarea modului de
respectare a prevederilor legale privind
încheierea, modificarea, suspendarea ºi
executarea contractelor individuale de muncã
de cãtre angajatorii care îºi desfãºoarã
activitãþi în staþiile de distribuþie a
carburanþilor auto - cod CAEN 4730.
  Grupul þintã l-a constituit toate tipurile
de întreprinderi (mici, mijlocii ºi mari, cu
capital de stat, privat ºi mixt), care efectueazã
activitãþi de distribuþie a carburanþilor pentru
autovehicule, cod CAEN 4730.
  Obiectivele campaniei au fost:
• Identificarea angajatorilor care nu
respectã prevederile legale care
reglementeazã relaþiile de muncã ºi luarea
mãsurilor care se impun pentru
determinarea acestora sã se conformeze
dispoziþiilor legale în materie;
• Diminuarea consecinþelor sociale si
economice negative care deriva din
nerespectarea de cãtre angajatori a
prevederilor legale menþionate;
• Eliminarea neconformitãþilor constatate,
prin dispunerea de mãsuri obligatorii
pentru remedierea neconformitãþilor ºi
aplicarea sancþiunilor contravenþionale
corespunzãtoare;
• Creºterea gradului de conºtientizare a
angajatorilor ºi a lucrãtorilor în ceea ce
priveºte necesitatea respectãrii prevederilor
legale în domeniul relaþiilor de muncã;
• Diminuarea consecinþelor sociale ºi
economice negative care deriva din
nerespectarea prevederilor legale de cãtre
angajatorii care efectueazã activitãþi de
distribuþie a carburanþilor auto;
• Creºterea gradului de conºtientizare a
angajatorilor ºi a lucrãtorilor în ceea ce
priveºte necesitatea respectãrii prevederilor
legale referitoare la sãnãtatea ºi securitatea
în muncã în societãþile comerciale din
domeniul de activitate sus-menþionat;
• Eliminarea neconformitãþilor constatate

COMUNICAT DE PRESÃ

în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã
în activitãþile specifice ale societãþilor
comerciale din domeniul de activitate vizat
de acþiune.
  Pe durata desfãºurãrii acþiunii au fost
controlaþi  un nr. de 27 agenþi economici.
  În domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã s-au constatat urmãtoarele
neconformitãþi:
- angajatorul nu a asigurat o instruire adecvatã
în domeniul SSM, cu precãdere o instruire
cu privire la protecþia împotriva exploziilor;
- angajatorul nu asigurã echipamentul
individual de protecþie (din materiale care
nu produc descãrcãri electrostatice, ce pot
aprinde atmosferele explozive);
- lucrãtorii nu au acces la fiºele cu date de
securitate pusã la dispoziþie de cãtre
furnizor în conformitate cu prevederile art.
31 din Regulamentul nr. 1.907/2006;
- utilizatorul nu deþine certificatul de
examinare „in situ”, pentru instalaþiile care
funcþioneazã în mediu potenþial exploziv;
- nu a fost realizatã semnalizarea de securitate
ºi sãnãtate la locul de muncã, inclusiv pentru
locurile unde pot apãrea atmosfere explozive;
- la un agent economic a fost oprit din
funcþiune un echipament tehnic (staþie de
distribuþie carburanþi).
  Pentru neconformitãþile constatate în acest
domeniu s-au aplicat 25 sancþiuni
contravenþionale din care un numãr de 15
amenzi contravenþionale în valoare de
124.000 lei;
   În domeniul relaþiilor de muncã, au fost
constatate urmãtoarele deficienþe:
- nu existã evidenþierea orelor de muncã
prestate zilnic de fiecare salariat cu
evidenþierea orei de începere ºi a celei de
sfârºit al programului de lucru;
- nerespectarea dispoziþiilor legale privind
durata maximã a timpului de muncã,
necompensarea orelor suplimentare cu timp
liber corespunzãtor sau neacordarea
sporului corespunzãtor la salariu, în cazul
în care compensarea prin ore libere plãtite
nu este posibilã.
   Pentru deficienþele constatate în
domeniul relaþiilor de muncã s-au aplicat
20 sancþiuni contravenþionale din care un
numãr de 18 amenzi contravenþionale în
valoare de 59.500 lei.
  În total au fost verificaþi 27 de angajatori
la care s-au stabilit 46 de mãsuri în vederea
intrãrii în legalitate ºi s-au aplicat 33 de
amenzi în valoare de 183.500 lei.
Inspector ºef Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P. Aurora Mãdãlina Gîrlea

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a

acordului de mediu - TITULAR PÃUNESCU
MIRCEA ºi PÃUNESCU ECATERINA

PÃUNESCU MIRCEA ºi PÃUNESCU ECATERINA
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire
pensiune, Eºelniþa, strada Dunãrii, nr. 239, amenajare,
recompartimentare, mansardare, construcþie extinsã
P+1, în P+1+M, construire prin extindere, construcþii
tip P+1, tip P, bazin etanº vidanjabil, amenajare parcare
auto, alei pietonale ºi auto, amplasare piscinã,
amenajare acces rutier la drum public D.N. 57”, comuna
Eºelniþa, strada Dunãrii, nr. 239;
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului
APM Mehedinþi,  în zilele de luni pânã joi între orele 800-
1600 ºi vineri de la ora 8 - 14.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM
Mehedinþi.

Pierdut Certificatul de evidenþã nr.
043/15.01.2007, al Jurnalului de Bord
pentru nava pasageri “Dierna”,
proprietar Liceul Tehnologic “Dierna”
din Orºova, judeþul Mehedinþi.

Se declarã nul.

anunþ pierdere

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) se aflã în plinã Campanie de primire a cererilor
unice de platã pentru anul 2022. Astfel, în perioada 1 - 22
martie 2022, au fost depuse 215.378 cereri de platã pentru
o suprafaþã de 1.093.251,12 ha.
   Completarea Cererilor unice de platã se realizeazã accesând
site-ul APIA www.apia.org.ro, respectiv link-ul aplicaþiei IPA-
Online http://lpis.apia.org.ro, iar descrierea amãnunþitã a
utilizãrii aplicaþiei se gãseºte în ghidul de utilizare al acesteia
care poate fi accesat prin butonul Asistenþã.

Directorul APIA Mehedinti, doamna Gherasimescu
Mihaela Loredana, informeaza asupra faptului cã se va
completa o singurã Cerere Unicã de Platã, chiar dacã se
utilizeazã suprafeþe de teren în diferite localitãþi sau judeþe.
De asemenea, începând din acest an fermierii pot semna
cererea de platã folosind semnãtura electronicã.
   Documentele care se ataºeazã la dosarul Cererii unice
de platã ºi modificãrile aduse acesteia (copie CI/BI/
paºaport/certificat de înregistrare la ONRC/ certificat de
înregistrare fiscalã, dovadã cont bancar activ) se transmit
prin mijloace electronice, cãtre Centrele judeþene ºi locale
ale APIA de care aparþin fermierii.
   Informaþiile detaliate pentru accesarea fiecãrei scheme de
platã/mãsuri de sprijin, hãrþile ºi listele cu UAT-urile eligibile
pentru mãsurile de dezvoltare ruralã, dar ºi ghidurile adresate
fermierilor, pot fi consultate pe site-ul Agenþiei.
   În conformitate cu prevederile OMADR nr.46/25.02.2022
privind aprobarea formularului - tip al cererii unice de platã
pentru anul 2022, Campania de depunere a Cererilor Unice
de Platã se va încheia la data de 16 mai 2022.
   În Anexã poate fi consultatã situaþia depunerii cererilor
unice de platã pentru Campania 2022, structuratã pe fiecare
judeþ, numãr de fermieri ºi suprafaþa solicitatã la platã.

APIA mereu alãturi de fermieri!

Peste 215.000 fermieri au depus
deja Cereri Unice de Platã

Anexa: MEHEDINÞI 4.887 (numãr de cereri
primite) 18.529,80 (suprafaþa realizatã - ha)
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Pregãtitã tactic de Valeriu Tiþa, Viitorul
ªimian a remizat, scor 1-1, cu ultima
clasatã din Seria 7, Aurul Brad. Pe
Stadionul Municipal din Drobeta - Turnu
Severin, hunedorenii au deschis scorul, în
minutul 10, prin Ionuþ Filipaº, iar Gelu
Velici a egalat în minutul 29.
   Deºi visa la play-off, echipa mehedinþeanã
n-a fost capabilã sã învingã un adversar care
avea doar 5 puncte ºi golaveraj 12-36,
înaintea etapei a 17-a! Runda viitoare, ultima
a sezonului regular, Viitorul ªimian va juca,
vineri, pe terenul ocupantei locului secund,
CSM Deva. Indiferent de scor, mehedinþenii
vor juca în play-out, pentru evitarea

Dupã 0-4 cu Mãgurele Cisnãdie ºi 0-9 cu ACS
Carmen Bucureºti, ACS Atletic Drobeta a izbutit, duminicã,
la prânz, prima victorie din 2022. Pe stadionul Termo,
severinencele au dispus cu scorul de 2-1 (2-0) de Atletic
Olimpia Gherla ºi au urcat pe locul 4 în Liga 2, Seria 2, la
fotbal feminin. Gabriela Rãducan ºi Lidia Veveriþã au
marcat, în prima reprizã, pentru echipa antrenatã de Daniel
Ispas. Partida-tur se încheiase la egalitate, scor 0-0.
   Etapa viitoare, oltencele vor juca, pe data de 2 aprilie,
pe Stadionul Granitul din Capitalã, cu ACS Dream Team
Bucureºti. În meciul-tur, de la malul Dunãrii, echipa
severineanã s-a impus cu 1-0.
Liga 2, Seria 2, etapa a 10-a
Atletic Drobeta - Atletic Olimpia Gherla 2-1
Athletic United Bihor - ACS Carmen Bucureºti 1-3
Universitatea Olimpia Cluj II - Mãgura Cisnãdie 8-0
ACS Dream Team Bucureºti a stat.

Legitimat, de un an, în Olanda (Þãrile
de jos), la VV Geldrop, severineanul Luca
Screciu a debutat la echipa naþionalã U15 a
României. Micii „tricolori” au susþinut zilele
trecute, la Buftea, o dublã amicalã cu
Republica Moldova ºi au câºtigat ambele
teste, cu scorul 4-1, respectiv 3-1. Fostul
junior de la ACS Luceafãrul Drobeta, Luca
Screciu, a jucat 33 de minute în primul joc
ºi 12 minute în cel de-al doilea meci de
verificare. Nãscut în 2007, mijlocaºul Luca
Screciu este fiul primarului din Drobeta -
Turnu Severin, Marius Screciu.
   Pentru dubla confruntare cu Republica
Moldova, staff-ul format din antrenorii
federali Victor Ene, Rãzvan Rotaru
(severinean la origine), Daniel Huza ºi
Dumitru Moraru, a avut la dispoziþie
urmãtorul lot:
Portari: Dragoº Enache (Universitatea
Cluj), Eduard Cadar (Farul Constanþa),

N-au dat de Aur(ul), dupã revenirea lui Tiþa
retrogradãrii, alãturi de Jiul Petroºani, Viitorul
Pandurii Târgu Jiu II, Gilortul Târgu
Cãrbuneºti, Progresul Ezeriº ºi Aurul Brad.
   Nou-promovatã, Viitorul ªimian a fost
preluatã, în luna august, de Vali Tiþa, care
a pregãtit echipa „sub acoperire”, deoarece
se afla în litigiu cu Al Hussein Irbid ºi astfel
risca sã nu-ºi mai încaseze banii, dupã ce
fusese dat afarã, iarna trecutã, de
iordanieni, dupã doar 4 jocuri!
   În luna octombrie, Tiþa a plecat la arabi,
pentru a prelua echipa naþionalã a Siriei, de
la care, luna trecutã, a plecat, din nou, pe uºa
din dos. A pierdut inclusiv cu „puternica”
echipã naþionalã a Mauritaniei, iar sirienii n-
au mai rezistat umilinþei, dupã ce au ratat ºi
calificarea la Mondialele din Qatar. Dat, verbal,
afarã, Tiþa revenit la Viitorul ªimian, a fost
pozat de preºedintele George Sãrãcin în
momentul în care fãcea tactica de joc, pe tablã,
înaintea amicalului cu CSO Turceni, din luna

Liga 3, Seria 7, Etapa 18-a
Viitorul ªimian - Armata Aurul Brad 0-0
Progresul Ezeriº - CSM Deva 0-8
Viitorul P.Tg.Jiu II - Voinþa Lupac 0-3
Jiul Petroºani - Pandurii Târgu Jiu 0-0
CSM Reºiþa - Gilortul Tg. Cãrbuneºti 3-0

februarie, dar tot n-a semnat contractul cu echipa de Liga 3,
deoarece, la fel ca vara trecutã, sperã sã ia banii arabilor,
conform contractului nereziliat de comun acord.
   Statistic, Viitorul ªimian a traversat cea mai bunã
perioadã dupã plecarea lui Tiþa la sirieni, cu Relu Þurai la
Timona, care a obþinut 10 puncte în ultimele 4 etape din
2021. În 2022, cu Tiþa revenit în „barcã”, tot „sub
acoperire”, echipa are douã puncte!
   La meciurile oficiale, Tiþa stã în tribunã, iar pe bancã se
aflã Relu Þurai!

Screciu a debutat sub tricolor

Marc Rãdulescu (FCSB)
Fundaºi: Florin Alexandru Gaºpar (CSS
Craiova), Narcis Ilaº (FC Botoºani), Fabian
Grad (FCSB), David John Dumitra (Farul
Constanþa), ªtefan Ioniþã (Dinamo
Bucureºti), Matei Manolache (FCSB),
Ricardo Pãdurariu (FCSB), Alin Techereº
(Universitatea Cluj)
Mijlocaºi: Rãzvan Olaru (Poli Iaºi), Vlad
Lambru (Universitatea Cluj), Eric Adam
(Politehnica Timiºoara), Marian Nescuta
(Juniorul Suceava), Rareº Iliescu (Petrosport
Ploieºti), David Popa (FCSB), Luca Screciu
(Voetbalvereniging Geldrop/Olanda), Vlad
Stancovici (FCSB), Mario Tout (Universitatea
Cluj), Mihai Toma (FCSB)
Atacanþi: Denis Criºan (Espanyol/Spania),
Denis Vereºtiuc (CFR Cluj), Ianis Pîrvu (FC
Argeº), Alexandru Stoian (Academica
Clinceni), Robert Petculescu (Progresul
Spartac Bucureºti), Vlad Oarga (Viitorul Cluj).

 Mircea Oglindoiu

ªi-au refãcut moralul
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Mã nepoate, când vã
spunea Sucã despre încurcatele cãi
ale politichiei mehedinþene, eraþi
cam aºa, cam neîncrezãtori. Pe
principiul vin ai noºtri, pleacã alþii,
pleacã ai noºtri, vin ai noºtri, noi
rãmânem tot ca... deºtepþii.

Ete, pi la PMP Mehedinþi sã
schimbã iarã schimbarea, da sã
vedem cât dureazã. Pã da, cã nea
Diaconescu fu schimbat, sã vedem
cât de legal, da înainte de
schimbare mai fãcu ºi ‘mnealui
neºte permutãri. Aºa cã, ce sã vezi,
Consiliul Executiv Naþional al PMP,
prezidat de Domnul Cristian
Diaconescu, întrunit statutar, cicã,
în data de 20 Martie 2022 la
Braºov, a hotãrât  cã, începând din
data de 20.03.2022, domnului
Eduard Koler, în calitate de
Preºedinte Interimar al PMP
Mehedinti, îi revine sarcina de a

reda filialei onoarea ºi respectul
cuvenit în rândul alegãtorilor!? Sã
vedem cât l-o þâne reveneala, asta
ºi în foncþie de enteresele liderilor
social-democraþi-liberali din
Mehedinþi!

Sã te þii, alegãtorule, cã între
timp îl exclusãrã pe nea
Diaconescu din PMP, iarã acuma  nea Mãrin

Sucã ºi reveneala lu’ nea Eduard Koler,
maidanezii scumpi di la Orºova ºi primãriile mehedinþene din aer

sã vezi scandal ºi atacuri
în justiþie. La Mehedinþi
om vedea cum s-o
termina, da ce mai
înþelege Mãria sa
alegãtorul?! Nimica, vã
spune al lu Zbanghiu, cã
ãsta s-a fãcut comentator
politic, cã dacã s-a încãlzit
afarã, abia aºteaptã sã stea
la umbra nucului ºi sã
comenteze tot. ªi pe toþi.

Mã fraþilor, între timp,
la Orºova sã apucã ºi nea
Mariusicã de treabã, semnã un
contract. Important, ce sã mai, mai
ales cã e contractul privind
capturarea, transportul ºi cazarea
câinilor fãrã stãpân din oraº.  Bine,
la cost, þineþi-vã bine, cã vã vine sã
vã angajaþi ca hingheri, ori sã vã
faceþi un serviciu specializat, asta
pentru cã orºovenii trebuie sã

achite din bugetul
localitãþii suma de
550 de lei pentru
fiecare câine
capturat. Sã te þii
nenicã, dacã i-or
prinde de câteva
ori pe aceiaºi! Cam
sã ‘ntâmplã ºi pi la
Severin, dupã cum
spun surse
nemulþumite de

cum cheltuie autoritãþile locale
banu’ public!

Mã fraþilor, veni ºi inventarierea
românilor,  adicã RECENSÃMÂNTUL.

Noutatea ieste cã nu mai trebuie
sã mergi la recenzor sau sã mergi
tu la iel sã te numere, cã poþi sã te
numeri singur.  Adicã sã te
autocenzurezi pin recenzare. Numa
cã nu funcþioneazã automatu’. Pãi

da, cã încercarã toþ, da digeaba,
sistemu’ tot invalid rãmasã sau cam
aºa. Bine, nerodu’ de Sucã zisã cã
o fi di la lampa lu’ Aladin, cã numai
aia fãcea minuni sã meargã oriºice.
Or n-o fi energie suvpenþionatã.
Cu vp, di la ministru’ Virgil
Popescu, se ºtie!

Mã nepoate, circulã pe online o
ºtire lansatã de publicaþia
Mehedinþul meu... pe canalul
Galaxy TV, cum cã românii din
Germania ar trebui sã revinã în þarã,
în 5 zile, în caz de rãzboi. Or ºti ei
ceva, cã de aia sunt la putere.

Da, dacã tot adusãrãm vorba, sã
spunem cã apãrut nr. 13 al
publicaþiei Mehedinþiul meu... ºi
din multele informaþii reþinem cã

fiecare primarie ºi instituþie,
indiferent de culoarea politicã, cicã
ar fi obligatã sã ACHIZIÞIONEZE
cam 100 de exemplare pentru ca
finanþatoru’ sã fie vãzut cum trebuie
de viitorii alegãtori. O fi bine, nu o
fi, n-avem noi de unde ºti...

Mã fraþilor, da sã vezi daravelã, cã
ma jo r i t a t ea
primãriilor din
Mehedinþi nu
au în
p r op r i e t a t e
clãdirile unde
îºi au sediile.  ªi
atuncea vor
avea probleme
când vor dori sã
a c c e s e z e
fonduri prin

PNRR, da pe cine sã intereseze?!
Aºa cum nu-i enteresezã pe cei

ce nu permit bolnavilor sã opreascã
maºinile lângã farmaciile din
apropierea Spitalului Judeþean de
Urgenþã, aflat în administrarea
Consiliului Judeþean Mehedinþi.

Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!
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