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Ministerul Antreprenoriatului ºi Turismului, alãturi de Alianþa
pentru Turism, este partener în cadrul celei de-a doua ediþii a competiþiei
„Destinaþia anului 2022”, o importantã acþiune de promovare a
turismului intern, care are drept scop popularizarea locurilor
emblematice ale României în mediul online, în emisiuni Prima TV, prin
implicarea directã a românilor pe www.destinatiaanului.ro, ºi prin
colaborarea cu bloggeri ºi influenceri de turism.
   „Invit toþi românii sã nominalizeze, în aceastã primã etapã a
competiþiei, oraºele ºi localitãþile turistice pe care le iubesc ºi vor sã le
vadã incluse în topul destinaþiilor cele mai mai atractive din þara noastrã!
Preferinþele pot fi exprimate pânã pe data de 10 aprilie, atunci când se
va stabili podiumul pe categorii ºi regiuni istorice”, a declarat ministrul
antreprenoriatului ºi turismului, Constantin-Daniel Cadariu.
   Pânã în acest moment, au fost înregistrate mii de nominalizãri pe
www.destinatiaanului.ro. La categoria „City Break” competiþia este intensã:
pe lângã Oradea, Iaºi sau Brãila, finaliste ale ediþiei de anul trecut, mulþi
romani recomandã Braºovul, Clujul, Timiºoara, Sibiul, Alba Iulia, dar ºi
Craiova, Târgoviºte, Brãila, Tulcea, Hunedoara ºi Piatra Neamþ. Surprize
plãcute apar ºi la categoria „Localitãþi turistice”, unde nume noi ca Valea
Doftanei, Brezoi, Sfântul Gheorghe (Delta Dunãrii), Rimetea, Breb, Slãnic
Moldova sau Vatra Dornei au strâns cele mai multe recomandãri pânã acum.
   Cele 6 destinaþii cu cele mai mari scoruri vor beneficia ulterior de
promovare naþionalã intensã în lunile mai-august atât pe social media,
cât ºi prin emisiunile Destinaþia Anului difuzate pe Prima TV.

Ministerul Antreprenoriatului ºi
Turismului, partener în cadrul competiþiei

„Destinaþia anului 2022"

Traficul internaþional
de arme a atins

cele mai înalte cote

citiþi în pagina 8
 Continuare în pag. 11

“Parte a Sistemului Naþional de Apãrare, Ordine Publicã
ºi Siguranþã Naþionalã, Serviciul Român de Informaþii
ºi-a consolidat misiunea de pilon al siguranþei naþionale
în cei 32 de ani de activitate, prin profesionalism ºi
capacitatea permanentã de modernizare ºi adaptare.

Situaþia complexã generatã de agresiunea militarã
rusã din Ucraina, suprapusã gestionãrii pandemiei
COVID-19, aduce în atenþie noi provocãri. Garantarea
siguranþei cetãþeanului are o înþelegere extinsã în

Mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciucã cu prilejul împlinirii
a 32 de ani de la înfiinþarea Serviciului Român de Informaþii

acest context ºi necesitã soluþii care sã ofere securitate
ºi protecþie în plan social, economic, dar ºi în ceea ce
priveºte spaþiul cibernetic ºi informaþional.

Prin Programul de Guvernare, ne-am asumat ca în centrul
proiectelor ºi acþiunilor noastre sã fie cetãþeanul, iar acest
obiectiv este imperativ sã se reflecte în toate domeniile de
activitate. Aºteptãrile ºi preocupãrile fireºti ale oamenilor
trebuie sã se regãseascã în acþiunile statului român ºi sã
primeascã rãspuns adecvat. CONTINUARE ÎN PAGINA 10
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În cadrul ºedinþei
Colegiului Prefectural de marþi 29
martie a.c., au fost prezentate ºi
dezbãtute activitãþi desfãºurate de
Direcþia Judeþeanã de Statisticã
Mehedinþi, Inspectoratul Teritorial
de Muncã ºi Filiala Teritorialã de

Îmbunãtãþiri Funciare Mehedinþi.
   În ceea ce priveºte recensãmântul
populaþiei, proces promovat de
Direcþia Judeþeanã de Statisticã,
prefectul judeþului Mehedinþi, Alin
Constantin Isuf face apel ca oamenii
sã continue autorecenzarea, demers
necesar atât la nivel naþional, cât ºi
la nivel european.
         Cum ne autorecenzãm?
   Pentru autorecenzare este necesarã
o conexiune la internet ºi de o adresã
de mail valabilã. Accesaþi platformele
recensamantromania.ro /
autorecenzare.insse.ro, link-ul care
duce spre platforma de autorecenzare
unde va fi completat un formular de
preînregistrare. Persoana care
acceseazã platforma se înregistreazã
pe baza CNP-ului ºi completeazã
adresele de mail pentru membrii
gospodãriei din care face parte.
Autoritãþile dau asigurãri cã datele
personale vor rãmâne confidenþiale.

ªedinþa Colegiului Prefectural

   Persoana care a fãcut
preînregistrarea ºi membrii
gospodãriei sale (pe care i-a trecut
în formularul de preînregistrare) 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”.
   În formularul de ºapte pagini se vor
completa informaþii precum cetãþenia,
adresa, starea civilã, etnia ori nivelul
de studii. Completarea chestionarului
dureazã între 10 ºi 20 de minute.
   În perioada 14 martie - 15 mai se
va desfãºura autorecenzarea, iar în
intervalul 16 mai - 17 iulie vor fi
chestionaþi de un recenzor românii
care nu au acces la internet sau nu
au un dispozitiv de pe care sã
rãspundã la întrebãri.
   În cadrul Colegiului Prefectural,
Inspectoratul Teritorial de Muncã a
prezentat un material cu privire la
procesul de informare ºi
conºtientizare a cetãþenilor români
aflaþi în cãutarea unui loc de muncã
în strãinãtate ºi riscurile la care se
pot expune prin necunoaºterea legii.

     E uimitor cã mai existã
oameni care cred cã Putin era
îndreptãþit sã invadeze Ucraina. La
fel, existau inºi care, în septembrie
1939, au gãsit probabil
“îndreptãþitã” invadarea Poloniei de
cãtre trupele lui Hitler. Totdeauna
se gãsesc unii cãrora pur ºi simplu
le pute realitatea grea ºi urâtã a
violului, ºi dau vina pe victimã.
Totdeauna aceastã atitudine denotã
nu doar frustrare ºi obtuzitate, ci ºi
o cruzime greu de catalogat, o
cruzime care, la o adicã, i-ar plasa
foarte bine ºi rapid în tabãra
agresorului. La o adicã ne-ar pune
imediat pistolul la tâmplã gãsind
rapid justificãri (de clasã, rasiale,
politice, etnice) sã ne plaseze în
lagãre de muncã sau în ghetouri.
Pe cei mai recalcitranþi dintre noi
i-ar aºtepta beciurile.

Cât de greu e sã înþelegi cã trei
milioane de oameni, în majoritatea
lor femei ºi copii, nu de drag ºi-au
lãsat casele, ºcolile, magazinele,
slujbele, viaþa de zi cu zi? Sunt unii,
printre noi, care ºi acum neagã
realitatea Holocaustului. Spun cã
lagãrele de exterminare sunt o
invenþie evreiascã. Aºa cum sunt
unii care vãd în preºedintele
Ucrainei un actoraº ºi în toatã
tragedia un teatru. Pãi e un teatru,
dar e un teatru atroce, absurd. Un

Monstrul adormit
teatru de luptã, unde unii îi
bombardeazã pe alþii, fãrã nicio
noimã.

Rãzboiul acesta e unul din care
nimeni nu va ieºi învingãtor. Toþi
vor ieºi învinºi, ºi ruºii,  ºi
ucrainienii, chiar ºi noi. Sunt unii,
printre noi, care zic pãi da, dar nu
vezi în ce maºini de firmã vin
refugiaþii?! Dar în ce ar fi trebuit sã
vinã ca sã ne înduioºeze? În cãruþe?
Sunt ºi ei, sau au fost, cetãþenii unei
þãri bogate, normale. Doar cã
trãiesc tragedia de a fi în coasta
unui stat, Rusia, condus dictatorial
ºi oligarhic.

Rusia e un monstru care nu se
mai trezeºte de mai bine de un
secol din coºmarul totalitar. Rusia
e un stat în care s-a produs la scarã
industrialã un om cu adevãrat nou,
homo sovieticus, cum spunea
Zinoviev. Un om care acceptã uºor
dictatura ºi îi silabiseºte uºor
ordinele ºi îi îngurgiteazã uºor
aberaþiile. Doar cã era un monstru
adormit pânã mai ieri. Iatã cã acum
însã monstrul s-a trezit ºi tropãie
cu labele sale criminale. Sã ne
fereascã Dumnezeu de furia dementã
a dictatorului care refuzã sã-ºi
accepte înfrângerea. Hitler, dacã ar
fi avut arme de distrugere în masã,
nu ar fi ezitat sã le foloseascã, doar
din acel orgoliu de jivinã strivitã.

Putin e un Hitler al zilelor
noastre, gata sã facã orice pentru
a-ºi hrãni demenþa orgolioasã. Sã
ne fereascã Dumnezeu ºi de
limitaþii din jurul nostru, care îl
cauþioneazã la modul stupid pe
unul ca Putin ºi sunt gata sã ne
livreze “teoriile” lor demente, fiind
incapabili sã înþeleagã ºi sã
priveascã în faþã  adevãrul simplu ºi
îngrozitor al crimelor ºi distrugerilor
din acest rãzboi anacronic.

 Biroul de presã
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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.
   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 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.

LUNA PÃDURII - O necesitate în sprijinul vieþii
   Din seria
manifestãrilor tehnico -
organizatorice a fãcut
parte ºi acþiunea de
plantare organizatã de
Direcþia Silvicã
Mehedinþi în data de
25.03.2022, pe raza
Ocolului Silvic Drobeta
Turnu Severin. La
aceastã acþiune au luat
parte elevi ºi profesori,
personalul din cadrul
Inspectoratului de
Jandarmi Mehedinþi,
precum ºi voluntari din
societatea civilã dupã
cum urmeazã:
·14 elevi ºi 3 profesori de la Liceul
Tehnologic Halânga comuna
Izvorul Bârzii;
· 1 profesor ºi 10 elevi voluntari de la
ªcoala Generalã ªimian din comuna
ªimian;
· 18 voluntari angajaþi ai Inspectoratului
de Jandarmi Mehedinþi;
· 28 silvicultori (4 ingineri, 2 ºefi
de districte ºi 22 de pãdurari) din
cadrul Ocolului Silvic Drobeta
Turnu Severin.
·S-au plantat cca. 750 buc. puieþi
forestieri din specia salcâm, pe
zonele rãmase neregenerate din
cadrul unitãþii amenajistice 189 C,
din Unitatea de Producþie VII
Jidoºtiþa, fi ind completatã

ªi anul acesta, jandarmii s-
au  alãturat reprezentanþilor
Direcþiei Silvice Mehedinþi ºi
voluntarilor, participând la o acþiune
de împãdurire în cadrul campaniei
“Luna Plantãrii arborilor”.
   Materialul sãditor din specia
salcâm a fost pus la dispoziþie de
Direcþia Silvicã, fiind plantat pe o
suprafaþã de jumãtate de hectar de
teren, pe raza comunei Izvoru Bîrzii-
sat Baloteºti. Fiind parte a comunitãþii,
implicarea jandarmilor este fireascã

regenerarea naturalã de salcâm
existentã, ce s-a instalat în urma
aplicãrii unui tratament de întinerire
a pãdurii. Puieþii folosiþi la lucrãrile
de plantare au fost  produºi în
Pepiniera Dudaºu Schelei din
cadrul Ocolului Silvic Drobeta
Turnu Severin.
   La finalul acþiunii, Directorul
Direcþiei Silvice Mehedinþi ing.

Jandarmii au participat la o nouã
acþiune de împãdurire

ºi  încurajeazã  cât mai mulþi voluntari
sã se alãture acestor acþiuni.
   Anul trecut, jandarmii
mehedinþeni au participat la
acþiunea de împãdurire în cadrul
campaniei iniþiate la nivel naþional
de Jandarmeria Românã intitulatã
,,172 de stejari pentru România”,
marcând astfel numãrul anilor de
existenþã instituþionalã, activitate
care a fost reluatã  ºi anul acesta,
în preajma Zilei Jandarmeriei
Române.

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

Nicolicioiu Cristian Sorin 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

Suma datoratã de cãtre asociaþiile de proprietari (20 la numãr)
rãu platnice, cãrora nu li se va furniza energie termicã în sezonul 2021-
2022 pe scãrile de bloc care înregistreazã debite restante cãtre Serviciul
Public de Alimentare cu Energie Termicã (SPAET), la data de 2 noiembrie
2021 se ridica la 2.329.143,43 lei. Din referatul trimis de SPAET cãtre
Guvern anul trecut aflãm cã, de la clienþi, la data de 10/11/2021 suma se
ridicã la 5.867.536,38 lei cu TVA ( din care asociaþiile de proprietari au o
datorie de 4.482.418,09 lei cu TVA), sumã necesarã acoperirii cheltuielilor
curente (salarii, închirierea capacitãþilor de producþie, operare, etc.). O
nimica toatã, ar spune unii.
   Din analizele efectuate de Serviciul Public de Alimentare cu Energie
Termicã, cheltuielile aferente sezonului 2021-2022 sunt urmãtoarele:
1. Cheltuieli cu salariile 4.605.380,00 lei
2. Cheltuieli cu bunuri ºi servicii 106.758.903,96 lei
3. Cheltuieli cu investiþiile 0,00 lei
TOTAL: 111.364.283,96 lei cu TVA inclus
Menþionãm cã numai cheltuielile cu producerea energiei termice au fost
în valoare de 106,75 mil. lei, adicã 95,65% din cheltuielile totale.
Facturarea energiei termice furnizatã populaþiei se ridicã la suma de
63.248.224,81 lei.

Cine se „joacã” cu cifrele la S.P.A.E.T.?

 Continuare în pag. 4
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Un eveniment cultural de
excepþie a avut loc, în data de 25
martie, de Buna Vestire, la Baia de
Aramã, marca Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu” condus de
managerul Emilia Mihãilescu, aºa
cum ne-a obiºnuit aceastã instituþie
de culturã de-a lungul timpului.
   Simpozionul “Buna Vestire-
obiceiuri ºi tradiþii”, organizat de
cãtre Consiliul Judeþean Mehedinþi
prin Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” Primãria ºi Consiliul
Local Baia de Aramã, Inspectoratul
ªcolar Judeþean ºi Liceul

Simpozion organizat de cãtre Centrul Cultural “Nichita Stãnescu” la Baia de Aramã:

Bunavestire - Obiceiuri ºi tradiþii

T e h n o l o g i c
“ C o n s t a n t i n
Brâncoveanu” Baia
de Aramã a cuprins
lansãri de cãrþi ºi

reviste, cu participarea unor distinºi
scriitori din judeþele Mehedinþi, Gorj
ºi Hunedoara.
   La lucrãrile simpozionului au
participat Emilia Mihãilescu,
managerul Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, dar ºi primarul oraºului
Baia de Aramã, Ionuþ Tudorescu.
   Dintre cãrþile lansate amintim
“Repere culturale din Plaiul
Cloºanilor”, de Cornel Boteanu ºi
“Maidaneze” a scriitorului
mehedinþean, Titu Dinuþ.
   De asemenea, a fost lansat ºi
numãrul curent al revistei de tradiþii ºi

culturã “Rãstimp” editatã de Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu” în prezenþa
redactorului ºef, Cornel Boteanu ºi al
întregului colectiv redacþional al acestei
prestigioase reviste, o ediþie foarte
reuºitã aflatã sub semnul lunii martie
ºi a primãverii.

La eveniment au fost prezenþi
cadre d idact ice  º i  e lev i  ai
Liceului  Tehnologic
“Constantin Brâncoveanu” care
au oferit oaspeþilor ºi un mic
spectacol artistic, primit cu
mare bucurie de cãtre aceºtia.
   Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”, managerul Emilia
Mihãilescu cu sprijinul Consiliului
Judeþean Mehedinþi, organizeazã
evenimente culturale ºi artistice
deosebite în tot judeþul Mehedinþi,

beneficiarii acestora fiind cetãþenii
cu scopul de a promova, tot ceea
ce þine de tradiþiile ºi obiceiurile
acestei zone etno folclorice dar ºi
pentru a aduce bucurii acestora.

 Gabriela  Pogaci

Ziua de Buna Vestire numitã ºi Blagoveºtenia se
sãrbãtoreºte în fiecare an pe 25 martie, fiind prima mare
sãrbãtoare dedicatã Maicii Domnului atestatã în
documente. Buna Vestire aminteºte de momentul în care
Sfântul Arhanghel Gavril i-a vestit Fecioarei Maria cã va
naºte ºi va fi mama Fiului lui Dumnezeu, Isus din Nazaret.

Dupã cum spune ºi numele sãrbãtorii, aceastã zi aduce
mereu creºtinilor o veste minunatã. În aceastã zi oamenii
nu trebuie sã se certe deoarece este mare pãcat.
Persoanele care se ceartã în ziua de Bunã Vestire, pe
25 martie, vor avea necaz tot anul. Sãrbãtoarea Bunei
Vestiri a nãscut, de-a lungul timpului, o serie de datini,
superstiþii ºi obiceiuri. Buna Vestire este cunoscutã în
calendarul popular sub denumirea de Ziua Cucului, pentru
cã în aceastã zi are loc primul sãu cântec, prin care
anunþã vestirea primãverii. În aceastã zi se fac ºi
previziuni meteorologice. În popor existã credinþa cã aºa
cum este vremea ziua de Buna Vestire, aºa va fi ºi în
ziua de Paºti. De Buna Vestire este bine sã se punã pe
pragul casei pâine ºi sare pentru hrana îngerilor.

Valoarea energiei termice facturatã agenþilor
economici este de 76.765.046,02 lei.

Din analiza celor prezentate mai sus,
rezultã o pierdere de 34.599.237,94 lei
(76.765.046,02 – 111.364.283,96) cu TVA.
Pierderile induse de prestarea serviciului
de producere, t ransport  ºi  distr ibuþ ie
energie termicã pentru perioada 2020-
2021, au fost în valoare de 34.599.237,94
lei cu TVA, sumã care nu poate fi suportatã
din bugetul  Cons i l iu lu i  Local  a l
Municipiului Drobeta-Turnu Severin.
   Pierderile în reþeaua de transport sunt
de 26,34%, iar în reþeaua de distribuþie de
14,41%, pierderi ce ar fi fost mult diminuate
dacã SPAET ar fi putut sã reabiliteze reþeaua de
termoficare. Faptul cã reþeaua de transport nu
aparþine S.PA.E.T., creeazã imposibilitatea
reabilitãrii ei printr-o investiþie.
   Consumul de combustibil (pãcurã) aferent
sezonului rece 2020-2021 este de aproximativ
30.000 tone la preþul de achiziþie menþionat în

Cine se „joacã” cu cifrele la S.P.A.E.T.?
 Urmare din pag. 3 contractul aflat în vigoare la data de

10.11.2021 de 3.342,21 lei/tonã cu TVA
(preþul poate suferi modificãri pe parcursul
sezonului rece), în valoare totalã de
100.266.300,00 lei. Cantitatea de pãcurã
necesarã continuãrii furnizãrii de energie
termicã este de 10.500 tone (1,5 luni-luând
în considerare fluxul de producere agent
termic, facturare ºi încasare), în valoare de
35.093.205,00 lei.
   Restanþa cãtre ANRSPS-UT 515 privind
combustibilul de pãcurã consumatã în
sezonul 2020-2021 este de 22.000 tone în
valoare de 73.528.620,00 lei (preþul de
referinþã fiind cel din data de 10/11/2021).
   De la Guvern, astã iarnã, s-a primit suma
solicitatã, 44.596.000 lei, ºi anume:
- 22.362.328,00 lei contravaloarea avans
combustibil (pãcurã) necesar continuãrii
furnizãrii agentului termic pentru perioada 15/
11/2021-31/12/2021.
- 11.233.672,00 lei - reprezentând restanþã UAT
pentru diferenþa de preþ aferentã sezonului

2020-2021;
- 11.000.000,00 lei reprezentând c/v diferenþã
preþ pentru perioada 01/11/2021-31/12/2021.
   Dupã ce s-a întrerupt furnizarea agentului
termic în data de 15 martie a.c., am fost anunþaþi
cã ministrul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi
Administraþiei, Cseke Attila, a aprobat
repartizarea cãtre PRIMÃRIA Drobeta Turnu
Severin a primei tranºe din subvenþia de
compensare a costurilor legate de achiziþia de
pãcurã necesarã producerii energiei termice în
sistem centralizat pentru sezonul rece 2020-
2022, astfel: luna noiembrie, suma de
3.702.476,26 lei; luna decembrie, suma de
5.912.945,95 lei; luna ianuarie, suma de:
2.791.372,62 lei; luna februarie, suma de
2.673.205,77 lei.
În total este vorba despre 15.080.000,6 lei.
Vom reveni în numerele viitoare cu execuþiile
bugetare detaliate ale Serviciului Public de
Alimentare cu Energie Termicã. Poate mai vin
tranºe de bani ºi nu trebuie sã ne prindã cu…
„iarna descoperitã”. Iar!  St. JUST
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Aºa cum am explicat juridic
ºi cum era previzibil, Cristian
Diaconescu ºi secretarul sãu, care au
vrut sã anuleze Congresul Extraordinar
al PMP din data de 19 februarie 2022,
când Eugen Tomac a fost ales
preºedinte al partidului, au pierdut
definitiv, la Curtea de Apel, cererea de
admitere a unei ordonanþe
preºedinþiale. Nimic nu mai poate avea
acum relevanþã pentru ca Diaconescu
ºi echipa lui sã mai rãmânã credibili,
iar delirul visãtorilor de cafenea a luat
sfârºit. Mai mult, Diaconescu ºi Piþigoi
sunt buni de platã!
   Curtea de Apel Bucureºti a respins,
pe 25 martie 2022, apelul introdus
de Cristian Diaconescu ºi Ioan Piþigoi
împotriva deciziei Tribunalului
Bucureºti de respingere a ordonanþei
preºedinþiale care ar fi trebuit sã
blocheze Congresul Extraordinar din
19 decembrie 2022. Cum decizia
este definitivã, instanþa a tranºat
definitiv rãzboiul surd din interiorul
PMP ºi, practic, a validat legitimitatea
totalã a lui Eugen Tomac ºi a echipei
sale la conducerea PMP.
   “Curtea de Apel Bucureºti a hotãrât
astãzi: Congresul PMP din 19
februarie, prin care membrii de partid
ºi-au ales un nou preºedinte, în

   Eduard Koler, ales consilier
municipal la Severin, pe listele PMP,
recunoaºte deschis într-o înregistrare
audio BOMBÃ, în faþa colegilor sãi,
în comisia de analizã a activitãþii
aleºilor locali din campania
electoralã, cã a plãtit pentru a
cumpãra voturi. Înregistrarea dateazã
din anul 2020 ºi este printre multele
motive care au stat la baza excluderii

Încã o loviturã durã pentru Cristian Diaconescu ºi visãtorii de cafenea plantaþi prin Filialele locale ale PMP.
Eugen Tomac ºi echipa lui conduc PMP-ul

persoana lui Eugen Tomac, ºi o nouã
conducere, a fost convocat statutar
ºi legal. Judecãtorii au respins
acþiunea prin care reclamanþii
contestau organizarea congresului ºi
i-a obligat pe aceºtia sã plãteascã
cheltuielile de judecatã. Regret cã
fostul preºedinte a ales sã
dezinformeze, sã pãcãleascã mulþi
colegi. Dupã hotãrârea instanþei de
astãzi, sper cã acei colegi care mai
aveau vreun dubiu în ceea ce îl
priveºte pe Cristian Diaconescu s-au
convins cã acesta nu are nimic de-a
face cu adevãrul, cu onestitatea. PMP
are nevoie de oameni cinstiþi ºi
muncitori! Haideþi sã îl reconstruim
ºi sã îl ducem înapoi unde îi este
locul, pe prima scenã a politicii
româneºti!”, a declarat secretarul
general al PMP Ionuþ Simionca, pe
contul sãu de socializare.
   Într-un delir nemaivãzut, prin
unele filiale, oamenii numiþi de
Diaconescu, ilegal ºi ilegitim, au
bãtut toba ºi au împrãºtiat fake-
news-uri prin media, visându-se
lideri de filiale ºi justiþiari politici.
Doar cã decizia Curþii de Apel
i-a amuþit!
   Sã recapitulãm faptele!
   Preºedintele partidului, Cristian

Diaconescu, introduce pe 1
februarie 2022, pe rolul Tribunalului
Bucureºti, o cerere de ordonanþã
preºedinþialã, pentru a împiedica
organizarea Congresului
Extraordinar programat pe 19
februarie 2022. Din varii motive,
legate printre altele ºi de formularea
eronatã a unor pretenþii (deºi onor
Diaconescu a fost judecãtor ºi ar fi
trebuit sã ºtie), cererea formulatã de
el ºi de secretarul general adjunct
al PMP - Ioan Piþigoi, este respinsã.
   Cum niciunde nu se stipuleazã
legal cã acel congres poate fi

suspendat, el are loc conform
planului, iar acolo este aleasã o
nouã conducere, cu preºedinte
Eugen Tomac. Deci perfect statutar
ºi legal. Cristian Diaconescu face
apel la procesul pierdut, la Curtea
de Apel Bucureºti, iar la termenul
din 25 martie 2022, apelul este
respins. Deci în aceastã situaþie în
care ne aflãm, conducerea
partidului este doar cea aleasã
statutar pe 19 februarie 2022.
Definitiv ºi irevocabil!

DEZVÃLUIRI BOMBÃ!

O înregistrare audio, în posesia cãreia am intrat, scoate la ivealã dezvãluiri ºocante despre modul cum
unii aleºi locali au dat bani alegãtorilor pentru voturi. 100 de milioane de lei vechi (10.000 de lei) pentru

100 de voturi, la secþia de votare din Schela Cladovei! Protagonistul este consilierul municipal
severinean Eduard Koler, ales pe listele PMP, dar exclus ulterior din partid, tocmai pentru astfel de

fapte reprobabile. Este unul dintre indivizii cu care Cristian Diaconescu a încercat sã reformeze PMP.

lui Eduard Koler din PMP.
   Deºi exclus ºi cu astfel de
comporta-mente de mituire
a electoratului în spate,
fostul lider al PMP l-a luat
de bun ºi l-a promovat în
echipa cu care dorea sã facã

reforme în PMP. Astfel de oameni a
promovat, de altfel, Diaconescu! Mai
mult, într-o cerere de intervenþie,
trimisã instanþei care judecã
excluderea lui Koler din PMP, Cristian
Diaconescu are doar cuvinte de laudã
la adresa lui: “Domnul Koler Eduard-
Virgil a fost ºi este un reprezentant
important al Filialei Mehedinþi a
PMP ºi a avut o contribuþie extrem

de importantã, atât la alegerile
locale, cât ºi la cele parlamentare
din anul 2020”. Probabil
„contribuþia importantã” o fi fost
cuantificatã în banii daþi pentru
voturi.
   În înregistrarea pe care o prezentãm,
Eduard Koler spune cu vocea lui: „În
Schela, în Gura Vãii, câþi bani vã
trebuie, 25 de milioane, poftiþi banii!”,
iar aceastã sumã e doar o micã parte
din ceea ce urmeazã. De fapt, Koler,
candidat la funcþia de primar al
municipiului Severin, la alegerile
locale din anul 2020, recunoaºte cu
seninãtate, în faþa colegilor sãi de
partid, cã a dat 10.000 de lei unei

doamne, destinaþi pentru a se
cumpãra 100 de voturi la Schela. „La
Schela s-au trimis 100 de milioane ca
sã mai cumpere încã 100 de voturi!
(…) Ea a venit sã ia banii. E adevãrat
cã i-am dat!”, recunoaºte Koler.
   Eduard Koler a fost exclus din
partid pentru multe motive, acesta
fiind unul dintre ele, dar cazul este
în instanþa de judecatã, unde a fãcut
contestaþie. Totuºi, Cristian
Diaconescu l-a luat de bun ºi chiar
a încercat sã îl promoveze în partid.
   „Ne-am dezis de acest personaj
imediat dupã acea ºedinþã ºi l-am
exclus din partid. Sper ca instanþa
de

 Biroul de presã

Consilierul local EDUARD KOLER recunoaºte cã
ºi-a cumpãrat alegãtorii! Înregistrãri ºocante!

 continuare în pag. 7
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (31)
Din când în când, societatea

civilã este consultatã cu privire la
unele “aspecte majore” ale vieþii sale.
Aºa spune regula democraþiei. Aºa
facem ºi noi, România, ca þarã
democraticã. Adicã suntem normali,
democratic vorbind. Un aspect major
îl reprezintã Educaþia. Învãþãmântul.
Instrucþiunea publicã. Sunt termeni
care nu sunt sinonimi, dar se cam
confundã. Nu conteazã, ideea
principalã în toate cele trei este despre
învãþare, despre ºcoalã, despre elevi
ºi profesori. Despre viitorul intelectual
al unei þãri. România, în speþã. Aºa
cã, sã vedem cum fu consultatã
“societatea civilã” cu privire la acest
aspect, acum, de curând. Actanþii
consultãrii: Iniþiator al consultãrii -
“Consiliul Naþional al Elevilor”;
Societatea civilã - elevi din sistemul
educaþional românesc contemporan;
Tema - tezele semestriale susþinute
de elevii din ciclul gimnazial ºi liceal.
   Pe scurt, elevii, prin reprezentanþii
lor, aleºi la nivel naþional, îi întreabã
pe cei care îi reprezintã, i-au ales,
adicã, dacã sunt de acord cu tezele,
ºi dacã nu cumva acestea nu ar trebui
eliminate din sistem. Rezultatul
consultãrii: da, trebuie eliminate. ªi
asta în proporþie mare, masiv
majoritarã, se susþine în mediul
gimnazial ºi liceeal contemporan.
   Democraþia elevilor noºtri din
sistemul lor de conducere a pornit
prost cu consultarea, am zice noi, fãrã
supãrare, anume cã în sistemul
educaþional, nu decid doar elevii, ci
ºi pãrinþii, nu? ªi specialiºtii în
educaþie. ªi profesorii, la o adicã. Ei
de ce nu au fost incluºi în “eºantionul
reprezentativ” de consultare privind
greaua problemã  - “greaua
moºtenire” - a tezelor?
   Elevii noºtri sunt niºte naivi. ªi le
stã bine, cã aºa este la aceastã vârstã,
un pic de inocenþã nu stricã, dar este
bine, totuºi, sã li se dea peste mânã,
pãrinteºte, cu gând de tandrã ºi justã
îndreptare, atunci când fac pozne în
sensul înþelegerii democraþiei,
inclusiv. Adicã, cum, mã, copilaºii,
taichii, vã apucarãþi sã faceþi pe ouãle
deºtepte, care dau sfaturi gãinii
ouãtoare? Vreþi sã nu mai daþi teze?
Sã nu mai fiþi verificaþi dacã aþi
aprofundat cum trebuie cunoºtinþele

 31 martie 2022, ora 10.00 -
punct de informare organizat în
zona Palatului Culturii “Teodor
Costescu” din municipiul Drobeta
Turnu Severin, unde se vor realiza
standuri expoziþionale  ce cuprind:
prezentarea tehnicii utilizate de
jandarmi în diferite misiuni, o
parte dintre autovehiculele aflate
în dotarea inspectoratului ºi
prezentarea câinilor folosiþi de
jandarmi în misiunile specifice,
ocazie cu care se vor distribui

Jandarmeria Mehedinþi continuã seria activitãþilor prilejuite de

 Ziua Jandarmeriei Românerecomandate de ºcoalã? Veþi fi vrând,
cumva, sã fiþi verificaþi, voi formulând
subiectele, voi corectându-vi-le, voi
notându-le? Asta, desigur, dacã veþi
admite vreun fel de verificare!
   În context, auziþi ce se mai întreabã
unii dintre cei care v-au pus creionul
în mânã, sã ºtiþi a scrie ºi citi, a socoti
ºi descâlcii tainele messenger-ului ºi
ale facebook-ului, ale chat-urilor ºi
blog-urilor, cicã, nu aþi vrea, cumva,
sã fie chiar desfiinþatã ºcoala,
educaþia, orice formã de transmitere
a cunoºtinþelor? Iar noi adãugãm, cu
multã îngrijorare, nu aþi vrea ca lumea
sã se cloneze dupã genomi sintetici
tip Einstein, Newton, Platon, Goethe,
Eminescu ºi alþii de teapa ãstora? Ori
aþi vrea doar dupã unii ca Zuckerberg,
Gates, Soros, multimiliardari dintr-
ãºtia, care au deja destul în conturi,
sã vã þinã ºi pe voi, aºa, trai neneacã
pe banii babachii? Pe loc repaus: Mãi,
copii, nu credeþi cã v-aþi întins prea
mult la caºcaval? Puþinã ruºinicã pe
la nas, nu simþiþi?
   Domnilor prezidenþi de “comitete,
comisii ºi comiþii”, de parlamenturi
ºi parlamentuþe, de senaturi ºi
senatuce, de ministeruri ºi
ministeruþe, de departamenþele ºi
departamentuþe, de secretariatuþe ºi
ultra-secretareþe, voi, toþi, plãtiþi ºi rãs-
plãtiþi din banii “societãþii civile”, ce
faceþi, nu luaþi atitudine? Pânã unde
lãsaþi neruºinarea ºi devianþa în
numele democraþie prost înþelese, sã
ajungã? Sã umileascã întregul sistem
educaþional, aºa, mai scârþâind, cum
se zice cã ar fi el, ºi pânã când?
   Copiii, elevii pot fi absolviþi, la
rigoare, de acest comportament, sã-i
zicem, teribilist, pot fi ºi muºtruluiþi
pãrinteºte, ºi lãsaþi în pace, sã înveþe,
cã de-aia sunt copii, sã înveþe ºi sã
se pregãteascã pentru viaþã, dar voi,
voi, ce pãziþi? Cu voi, cum sã
procedãm? Demisia sã vi-o cerem,
cred ar fi prea puþin, plus cã ºi pe aia,
nu vi-o daþi nici în ruptul capului!
   Dar poate cã, uite, acesta chiar ar fi
un subiect de consultare a societãþii
civile: cum sã dãm de pãmânt cu cei
care încurcã lucrurile ºi nu vor sã plece
pe urmã din funcþii? (Da, ºtim,
rãspunsul este sugerat în întrebare, dar
mulþi vãd, puþini cunosc, merge un pic
de manipulare, nu?) C. Ovidiu

 Pe data de 3 aprilie 2022, Jandarmeria Românã aniverseazã 172
de ani de la înfiinþarea armei, ocazie cu care la nivelul

Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Mehedinþi  au fost organizate
ºi desfãºurate mai multe manifestãri în cinstea acestei zile,

aflându-se în derulare urmãtoarele activitãþi:
pliante informative ºi materiale
promoþionale.
 31 martie 2022, ora 12.00 -
simpozionul ,,Jandarmeria Românã
- 172 de ani în slujba cetãþenilor”
va avea loc la Sala Palatului
Culturii ,,Teodor Costescu”.
 1 aprilie 2022, ora 10.00  - activitate
festivã  la sediul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi pentru
premierea câºtigãtorilor competiþiilor
sportive ºi reprezentanþilor mass-media
la concursul ,,Cupa Presei’’ la TIR.

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

Atenþie! Marile companii de distribuþie a energiei (cele mai multe
strãine) mãresc preþurile înainte de aºa-zisa plafonare, anunþatã de
coaliþia trãdãtorilor de neam, începând cu 1 aprilie.
   Informaþia aceasta este fie ascunsã, fie rãstãlmãcitã de cãtre
comunicatorii oficiali ai Guvernului. Mãrirea va fi de 19,47 % ºi va
afecta irecuperabil câteva sute de mii de companii româneºti. Asta în
condiþiile în care preþul la energie oricum este de 3 ori mai mare faþã
de anul trecut ºi de 4,2 ori mai mare decât în 2019.
   Guvernul trãdãrii naþionale considerã cã aceastã creºtere va duce la încasãri
bugetare imense, dar totodatã la sãrãcirea totalã a populaþiei. Asta omite Guvernul
României sã anunþe public. Precizãm în mod clar cã jumãtate din factura la
energie se duce la stat, iar sumele încasate sunt încã þinute la rubrica secret.
   Prin dublarea preþurilor, statul îºi dubleazã veniturile, camarila
liberalo-pesedistã are de unde sã îºi alimenteze contractele oamenilor
de partid, firmele strãine vor avea venituri colosale, iar românii vor
deveni ºi mai sãraci ºi mai plini de datorii.
   În concluzie, avem de-a face cu o hoþie uriaºã garantatã de cãtre
Statul român prin reprezentanþii sãi politici. ªi în acest sens, cerem
public Guvernului sã îi anunþe pe români de ceea ce urmeazã sã facã,
cine le-a impus aceste mãsuri ºi care sunt consecinþele la nivel naþional.

29 martie 2022                      Biroul de presã

Comunicat de presã

APP dezvãluie ticãloºia „plafonãrii”
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Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din
România ºi Fundaþia Ion I. Brãtianu vor
organiza ediþia din 2022 a Salonului de carte
al fundaþiei, devenit tradiþie la Palatul
Brãtianu, de pe Strada Visarion nr. 4.
Proiectul iniþial a cãpãtat amploare,
devenind un SALON CULTURAL ºi se va
desfãºura în perioada 30 martie - 2 aprilie.
   Ediþia de anul acesta, dedicatã Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România, va fi
însoþit de o expoziþie de picturã, sculpturã
ºi caricaturã, în cadrul cãreia vor fi expuse
ºi douã retrospective: Rudolf Schweitzer-
Cumpãna ºi Tia Peltz.
Participarea publicului e gratuitã dar
limitatã, în funcþie de capacitatea spaþiului
alocat ºi evoluþia situaþiei sanitare.
   Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din
România, cãreia îi este rezervatã, aºa cum am
spus, ediþia din acest an a salonului de carte
al Fundaþiei Ion I. Brãtianu, va fi reprezentatã
de cãrþile apãrute la Editura UZP, de publicaþiile
Uniunii, dar ºi de cãrþile membrilor UZPR,
apãrute sub egida altor edituri.
   În cele patru zile cât va dura SALONUL
CULTURAL, sunt estimate 15 lansãri de carte,
din totalul de peste 150 de autori înscriºi.
   Gazda evenimentului, Ion I. Brãtianu,
preºedintele fundaþiei cu acelaºi nume, va
face deschiderea Salonului cu lansarea a
trei cãrþi: „În aºteptarea eternitãþii”,

„Seniori i  l i teratur i i  noast re”  ºi
„Contribuþia lui Ion C. Brãtianu la
revoluþia paºoptistã din Þãrile Române
ºi cugetãrile sale despre aceastã
revoluþie”. Aceasta din urmã este o carte
bilingvã (românã-francezã), a apãrut la
Paris la Editura Laumond ºi este
prezentatã pentru prima datã în România.
   Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din
România, pe lângã expunerea celor peste
100 de titluri apãrute la Editura UZP, va
avea ºi patru lansãri editoriale.
   Una este cartea intitulatã „Ideile
fundamentale ale dreptului Presei” de
Dimitrie Gusti, lucrare apãrutã la Berlin
în 1908 ºi publicatã pentru prima datã
în româneºte în 1969. ªi republicatã,
iatã, de Editura UZP, la iniþiativa
regretatului Doru Dinu Glãvan (care are
ºi cuvântul de încheiere al cãrþii), sub
îngrijirea lui Ioan C. Popa, Mihai Milca
ºi (de asemenea, regretatul) Neculai
Trandafir.
   O altã lansare va fi cea a cãrþii lui Adrian
Fetecãu, „TOKYO 2020. Jurnalist în
pandemie” dedicatã lui Doru Dinu

UZPR - Regal de carte la
Salonul cultural de la Palatul Brãtianu

   Începând cu 1 Aprilie, Cetatea Medievalã a Severinului
trece la programul de varã ºi îºi aºteaptã vizitatorii!
   În aceastã perioadã s-au achiziionat noi articole
vestimentare ºi arme pentru muzeul Cetãii, noi echipamente
medievale, noi suveniruri ºi multe alte surprize.
   De asemenea, urmeazã a se realiza noi investiii ºi
evenimente medievale care sã punã în valoare acest
minunat obiectiv turistic!  Viceprimar, Daniel Cîrjan

Cetatea Medievalã a Severinului
trece la programul de varã

Glãvan, cel care l-a provocat pe autor sã
devinã corespondent al UZPR din Japonia,
la Jocurile Olimpice din 2020. Cartea este
recompusã din corespondenþa cãtre UZPR a
lui Adrian Fetecãu, publicatã zilnic, la
momentul acela, pe site-ul Uniunii.
   O a treia lansare va fi una de-a dreptul
spectaculoasã, cãci e vorba de un best-seller
apãrut de curând în Turcia, unde a luat unul
dintre cele mai mari premii pentru literaturã,
The best of Time. Spectaculozitatea vine
din faptul cã autoarea e o româncã din
Teleorman, iar cartea se numeºte „Elena, fata
de Ghiaur”. Este povestea autobiograficã a
Elenei Mantu, o fatã crescutã într-un mediu
ostil, respinsã de familie (pentru cã n-a fost
bãiat!), cu o mamã care s-a sinucis când fetiþa
avea doar cinci ani, cu un tatã care a murit
bolnav, cu o sorã ºi restul familiei care au
izgonit-o, pur ºi simplu, de acasã. Obligatã
de context sã se întreþinã singurã, fata apucã
pe cãi greºite ºi ajunge în cele din urmã în
Turcia, unde are norocul sã cunoascã un turc
care se îndrãgosteºte de ea ºi o ia de nevastã.
Au împreunã doi copii frumoºi, un bãiat ºi o
fatã. Toatã experienþa ei începutã dramatic ºi
terminatã oarecum bine (chiar dacã soþul ei
a decedat) este expusã în cartea „Elena, fata
de Ghiaur”, care are acum, în Turcia, un
succes fulminant, obþinând, din partea
instituþiilor culturale, cele mai înalte distincþii
ºi premii. Cartea apare acum în limba
românã, cu acelaºi titlu din limba turcã, la
Editura UZP.
   Ion Vãduva îºi va lansa ultimul sãu volum,
intitulat “Literaturã ºi atitudine”, o carte de
interviuri realizate cu mari personalitãþi ale
literaturii ºi culturii române.
  De asemenea, la sala de festivitãþi a Palatului
Brãtianu, va avea loc ºi lansareavolumului 2
al Antologiei CERTITUDINEA, apãrutã recent
la Editura Uranus.
Printre cei peste 150 de autori de carte se
aflã ºi jurnalistul/scriitorul Mihai Traistã de
la comunitatea Ucrainienilor din România,
din partea cãreia vor expune ºi alþi autori.
Tot din partea ucrainienilor va prezenta unul
sau mai multe momente artistice violonista
prim-concertistã Natalia Pancec Colotelo,
de la Filarmonica din Bucureºti.
   Un alt moment artistic va fi susþinut ºi de
cunoscutul violoncelist Adrian Naidin, care
va avea ºi lansare de album.
   Participarea publicului e gratuitã dar
limitatã, în funcþie de capacitatea spaþiului
alocat ºi evoluþia situaþiei sanitare.

Departamentul de Comunicare

 urmare din pag. 5         judecatã sã analizeze dosarul
cu acurateþe ºi chiar sã foloseascã proba de care faceþi
vorbire acum!”, a declarat Ion Cupã, la acea vreme
vicepreºedinte regional al PMP.
   Contactat cu o întrebare despre aceastã situaþie, Eduard
Koler a trimis un mesaj sec: „Cred cã eºti în eroare!”. În
completare, totuºi nu a uitat sã ne jigneascã.
   Credem cã organele abilitate ale statului, cele cu
competenþe penale sã se autosesizeze ºi sã cerceteze
aceastã speþã ce miroase a mitã electoralã.

Consilierul local EDUARD KOLER...

 R. C.
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SUA joacã un periculos „moment
istoric” la nivel mondial. O lunã de
rãzboi, o Ucrainã fãcutã zob de
încãpãþînarea unui actoraº umflat în
pene de Robinette Joe Biden,
interesat sã-l scoatã basma curatã
pe fiul sãu, Vînãtorul (Hunter)
Biden, conectat la robinetul cu bani
ai Ucrainei, sã acopere actul criminal
al laboratoarelor fabricante de arme
biologice ºi, implicit, iatã o economie
româneascã scurtcircuitatã, lãsatã în
aer de un prim ministru în pom ºi
un preºedinte cãruia i-a intrat în cap
cã ar fi un lider regional care va
schimba arhitectura Europei, pas cu
pas, precum a schimbat în negurã
faþa României, pentru cã, în mintea
lui, a confundat tot timpul Estul cu
Vestul, dreapta cu stînga, susul cu
josul, Nordul cu Sudul ºi pe
americani cu zeii olimpici.

Marile puteri s-au angajat într-o
cursã a înarmãrii, o cursã a traficului
internaþional de armament, iar
dregãtorii de la Bucureºti se poartã
cu patria mea ca ºi cu un obiect
cumpãrat de la sex-shop. De parcã
onerosul pact militar cu Ucraina n-
ar fi fost de ajuns, Iohannis a cerut
cu teribilism aplicarea de sancþiuni
suplimentare Rusiei. O provocare
iresponsabilã! La fel cum un ºoarece
s-ar burzului la un elefant. Dupã o
lunã de tictocãrealã ºi de lacrimi
publicitare, Zelenski nu pricepe (sau
nu vrea) cã a aruncat Ucraina pe
gheaþa subþire a unchiului Biden ºi
în curtea unei Europe de care se vor
scutura, ca de satana, dupã Anglia,
ºi alte state. Gîndiþi-vã doar la
sãrãcia ºi catastrofa economicã care
vor lua Ucraina în stãpînire ºi nu
numai. Biden îºi freacã bucuros
mîinile pentru cã la încheierea
rãzboiului va da de lucru masiv

Traficul internaþional de arme a atins cele mai înalte cote
firmelor americane de construcþii care
i-au sponsorizat campania
prezidenþialã. Cine va reconstrui
Ucraina din temelii, dacã nu, SUA.
Dupã rãzboaiele din fosta Iugoslavie,
Irak, Iran, Siria, Afghanistan, jalea
americanilor cruntã ºi ticãloasã
continuã cu Rusia ºi Ucraina,
dovedind cã diplomaþia lor privind
implementarea aºa-zisei democraþii
este extrem de violentã. E tot mai clar
cã pacea îi face slabi pe americani!

Potrivit unui studiu realizat de
Brown University, citat de AFP,
rãzboaiele declanºate de SUA dupã
2001 au provocat moartea a sute de
mii de persoane, militari, civili, copii,
femei, ziariºti ºi au costat pînã la 4.4
trilioane de dolari. Motiv pentru care,
Obama a primit Nobelul pentru pace,
deºi i s-ar fi cuvenit un Nürnberg
pentru crime de rãzboi. În aceeaºi
notã, fostul ºef al Armatei britanice
vrea un proces de tip Nürnberg
pentru Vladimir Putin. De acord, dar
ca cetãþean planetar, solicit acelaºi
tip de proces pentru Bush sr., Obama
ºi Robinette Joe Biden, pentru
genocidul din statele arabe, din fosta
Iugoslavie ºi pentru toate rãzboaiele
sîngeroase, duse de americani sub
pretextul democratizãrii ºi eliberãrii
popoarelor de sub dictatura care îi
împiedica sã-ºi extindã sferele de
putere ºi influenþã mondialã.

Evident, Putin este pentru moment
motivul pentru care traficul
internaþional de arme a atins cele mai
înalte cote. UE nu se lasã mai prejos
ºi, prin vocea Ministrului german,
Annalena Baerbock, anunþã cã va
suplimenta livrarea de armament cãtre
Ucraina. Arme, muniþie ºi mercenari,
acestea sînt cuvintele de pe agenda
zilnicã a marilor puteri, traficante de
arme. Putin are în cîrcã apocalipse de
tot felul, dar i se mai pun ºi din oficiu.
De pildã, o televiziune naþionalã, care
numai naþionalã nu e, zilele trecute
dezbãtea o crimã din 2015 pe care o
punea în cîrca lui Putin, cum cã acesta
ºi-ar fi ucis un contestatar cu un glonþ
în spate. Precizez, nu sînt putinistã,
ci sorã cu adevãrul. Într-un editorial
pe care îl semnam în 2015, afirmam
cã SUA a început sã zgîndãre Rusia,
prin spioni ucraineni. Doar n-o sã
credeþi cã Putin ºi-a obstruat

contestatarul în stil „Al Capone”, cu
un pîr-poc. Nu e naiv sã-ºi oblitereze
preopinentul în vecinãtatea
Kremlinului, cînd toatã planeta era cu
ocheanul pe el. Dar ce cãuta
Boris Nemþov, contestatarul lui
Putin, cãsãtorit cu Raisa
Akhmetovna, tatãl a patru copii,
recunoscut pentru donjuanismul
sãu, la plimbare, în miezul
nopþii, pe podul Bolºoi
Moskvoretkii din apropierea
Kremlinului, cu un top-model de
24 de ani, care avea paºaport
ucrainean? Nu cumva „fetiþa”
avea sarcina sã-l conducã de viu
pe ultimul drum, adicã în raza
glonþului, pe motiv cã ar avea sã-
i transmitã anumite informaþii
confidenþiale, fãrã a se afla în
cîmpul interceptãrii?

Dacã Putin voia sã-l scoatã
din peisaj avea alte metode
subtile. Nu cumva unchiul
„democratizãrii” forþate a omenirii ºi
C.I.A. deþin amãnunte cu privire la
asasinat? Nu cumva Washington-ul
dorea sã repete piesa tragicã a Euro
Maidanului sau sã dea startul
„Primãverii ruse” la Moscova? Mai
degrabã, Boris Nemþov, ex-
vicepremier, a fost sacrificat întru
incitarea ºi manipularea mulþimii din
Rusia, astfel ca asasinatul sã fie pus
în cîrca lui Putin, iar ruºii sã fie
motivaþi sã iasã în stradã, sã-i cearã
debarcarea. Uciderea lui Nemþov s-
a vrut a fi startul „Primãverii ruse”,
o încercare de a destabiliza Rusia.
„Nu existã nicio îndoialã cã aceastã
crimã a fost minuþios planificatã, la
fel ca ºi locul ales pentru crimã,
respectiv marele pod de piatrã din
apropierea Kremlinului”, a precizat
comisia de anchetã rusã, într-un
comunicat A.F.P. „Este o încercare
de a destabiliza þara, de a alimenta
confruntarea”, a spus Gorbaciov,
într-o declaraþie pentru Interfax.

Din cele prezentate, înþelege
fiecare cum îl duce capul. O variantã
oficialã va exista cîndva, dar nu cea
adevãratã, ci una elaborat-mãsluitã,
asemenea rezultatului anchetei
comisiei Warren, în cazul J.F.
Kenedy, pentru cã s-a opus
rãzboiului din Vietnam. La fel cum
fiecare a înþeles ce a vrut din vizita

Kamalei la Bucureºti. Excursii ºi
discursuri, din care România va lua
þeapã pe faþã. Pentru cã avem la
Cotroceni ºi în celelalte douã palate

cei mai buni þepari, personaje atît
de malefice încît, dacã ar mai trãi,
s-ar ruºina pînã ºi celebrii Al
Capone, John Dillinger, Frank
Costello, Lucky Luciano, Pablo
Escobar… chiar ºi Bonnie et Clide.
Asta explicã cumva, de ce, printre
altele, unele dintre autoritãþile
noastre se deplaseazã frecvent, în
momente-cheie, pe ruta Bucureºti-
Washington.

Sã ne amintim de marele prieten
al rãzboaielor, generalul Wesley
Clark, din pricina cãruia, dacã nu-l
opreau generalii britanici, ar fi
început, în fosta Iugoslavie, Al
Treilea Rãzboi Mondial; ulterior,
ajuns consilier pe probleme de
apãrare al lui Victor Ponta, cînd
acesta era prim-ministru. W.C.
declara în 2015 cã timpul
diplomaþiei a trecut în Ucraina ºi e
vremea ca Kievul sã primeascã arme
ºi muniþii de la Occident pentru a
face faþã agresiunii ruse. Încã de pe
atunci, Rusia era aþîþatã ºi catalogatã
ca fiind un pericol. De reþinut cã, în
campaniile electorale ale
candidaþilor la preºedinþia S.U.A.,
firmele producãtoare de armament
cotizeazã generos. Astfel cã, oficialii
S.U.A. au în continuare obrazul gros
ºi vorbesc de apãrarea în ghilimele
 continuare în pagina 12

Aranjament grafic - I.M.
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     Multã lume se întreabã cât va mai
dura rãzboiul din Ucraina, dar mai
sunt ºi cei care se întreabã cât va
mai dura cel din þara noastrã. Este
vorba de rãzboiul româno-român,
cum spunea Octavian Paler. S-a
vãzut în câteva momente cã românii
sunt capabili de unitate, dar în
general în viaþa de zi cu zi nu sunt
deloc uniþi ºi sunt cât se poate de
lipsiþi de unitate. Nu este vorba de
individualitate, ci pur ºi simplu
românii sunt învãþaþi de ani de zile
sã nu se bazeze pe vecini sau pe
prieteni, sã treacã peste anumite
momente.
   Din aceastã cauzã, românul a fost
nevoit sã se descurce cum poate, cu
ce are, iar dacã nu are, atunci sã
încerce sã facã rost. De aici s-a
nãscut ºi replica „Merge ºi aºa!”. În
lipsa unor echipamente ºi produse,
în comunism se ajungea la
improvizaþii care în multe cazuri
funcþionau. În altele totul se bloca
ºi se ajunge la pagube sau la
pierderi de vieþi omeneºti. A fost
cazul întreprinderilor comuniste sau
a unor proiecte megalomanice,

  ªtefan Bãeºiu

Cât mai dureazã rãzboiul din România?
precum Canalul sau Casa Poporului.
   În democraþie, principiul „Merge
ºi aºa!” a dat rezultate dezastruoase
în mai toate domeniile de activitate.
Este vorba de a face concesii de la
performanþã, competitivitate,
competenþã ºi legalitate. Cam
acesta este ºi palierul pe care se
desfãºoarã rãzboiul româno-
român. Unii aplicã ºi respectã
legea ºi alþii cautã sã o fenteze ºi
sã scape de aplicarea legii. Astfel,
se nasc cel puþin douã viziuni în
a vedea lumea. Ce rezultat au avut
concesiile în educaþie, de
exemplu. Profesori care s-au
fãcut cã trec examene, cã dau
admitere la facultate ºi care s-au
trezit cu o diplomã în mânã. La fel
s-a întâmplat cu promovarea
celor competenþi ºi nu sunt de
mirare rezultatele pe care le au
elevii an de an la evaluãrile
naþionale. Sunt deja printre cele
mai slabe din Europa, la
evaluarea PISA.
   Atunci când faci concesii în
educaþie sã nu ai pretenþia la
evoluþie ºi la performanþã. Este

adevãrat cã vor produce elite,
vârfuri, ºcolile ºi facultãþile, dar în
mare parte vom rãmâne fãrã ele
pentru cã nu îºi vor gãsi locul
într-un sistem care nu
promoveazã competenþa ºi
competiþia ºi legalitatea.
   Ce s-a întâmplat legat de concesii
în Sãnãtate? Sã ne aducem aminte
de faptul cã de zeci de ani se tot
pompeazã zeci de miliarde de euro
în domeniu ºi nu am construit
mãcar un spital nou. Suntem trataþi
în aceleaºi spitale din perioada
comunistã, doar cã s-a mai dat cu
vopsea pe deasupra. Au mai venit
ºi echipamente medicale cu
achiziþii vãmuite. Ce s-a întâmplat
ºi legat de pregãtirea medicilor ºi
de admiterea la Medicinã. Am
depãºit cumva perioada în care se
mergea cu mitã în spitale, deºi au
fost majorate salariile? Cine îºi mai
aduce aminte de concesiile fãcute
la capitolul igienã în unitãþile
sanitare. Cum erau îndoiþi cu apã
dezinfectanþii ºi cei internaþi mai
plecau acasã cu alte infecþii, în loc
sã fie trataþi de afecþiunea pentru
care ajungeau în primã instanþã
la spital.
   Sã ne aducem aminte ce se
întâmplã la capitolul concesii ºi la
rãzboiul celor care promoveazã

legea ºi competenþa în Armatã.
Avem cea mai cãzãtoare flotã aero
ºi nu mai avem flotã maritimã
militarã deloc. Nu mai spun de cea
comercialã. Au fost vândute pe
nimic. Vã mai aduceþi aminte de
concesiile fãcute legat de
privatizarea unor întreprinderi
comuniste. De concesiile fãcute în
Tratatul de Aderare a þãrii la UE.
   Cine îºi mai aduce aminte de
rãzboiul concesiilor din justiþie.
Poate cã de aici a început totul.
De la faptul cã pentru unii legea
este mumã, iar pentru alþii ciumã.
Mai exact se aplicã doar pentru
cei sãraci ºi fãrã de relaþii. S-a
vãzut cum mulþi suspuºi au
scãpat de justiþie ºi de alte organe,
în ciuda evidenþelor de zeci de
ani. Nu mirã pe nimeni, pun pariu,
exemplul Bãsescu. Acesta a fost
salvat de justiþie ºi alte organe
care au fãcut concesii zeci de ani.
Acum, la finalul vieþii, l-au lovit.
Niciodatã nu este prea târziu
pentru aplicarea justiþiei, ar spune
unii, dar s-a ºtiut tot timpul situaþia
securisticã a fostului ºef de stat.

Acesta este rãzboiul româno-
român: compromisul, concesia
în plan intern ºi trãdarea în plan
extern.
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Registrul Auto Român, alãturi
de fermierii ºi apicultorii care solicitã
eliberarea cãrþii  de identitate a
vehiculului (CIV) ºi efectuarea
inspecþiei tehnice periodice (ITP) la
domiciliu sau locul de garare al
acestora. Echipele RAR se deplaseazã
continuu pe tot teritoriul þãrii cu
autolaboratoarele specializate, pentru
ca deþinãtorii acestor vehicule sã nu
mai fie nevoiþi sã le transporte la
staþiile ITP sau la reprezentanþele
judeþene ale Registrului Auto Român.
Începând cu aceastã primãvarã,
procedura se efectueazã ºi pentru
remorcile speciale apicole.
   Legea nr. 260/2020 a produs
modificãri în procedura de înregistrare
a tractoarelor ºi maºinilor
autopropulsate pentru lucrãri în cadrul
primãriilor, aceastã procedurã fiind
posibilã doar pentru vehiculele care
deþin CIV sau atestat tehnic ºi ITP.
Desigur, obligativitatea se aplicã doar
în cazul în care respectivele vehicule
circulã ºi pe drumurile publice, dar este
puþin probabil ca un astfel de utilaj sã
se poatã deplasa doar în afara acestor

Registrul Auto Român, acþiuni pentru sprijinirea apicultorilor ºi
deþinãtorilor de tractoare ºi utilaje agricole

sectoare de drum.
   La scurt timp dupã
modificãrile cadrului legal,
Registrul Auto Român a
demarat o campanie de
sprijinire a deþinãtorilor de
tractoare agricole ºi maºini
autopropulsate pentru lucrãri,
prin intermediul laboratoarelor
noastre mobile pentru
certificarea autenticitãþii,
disponibile în toate
reprezentanþele din þarã. La solicitarea
proprietarilor acestor vehicule, specialiºtii
RAR se deplaseazã în teren ºi efectueazã
procedurile necesare pentru eliberarea CIV
sau a atestatului tehnic, în funcþie de tipul
vehiculului: tractor agricol sau maºinã
autopropulsatã pentru lucrãri. În plus, în
cadrul aceleiaºi deplasãri în teren,
inginerii RAR fac ºi inspecþia tehnicã
periodicã a tractoarelor. Tot acest demers
vine în sprijinul proprietarilor de utilaje,
care nu mai sunt nevoiþi sã transporte
vehiculele la staþiile ITP sau la
reprezentanþele RAR, dar pentru a face
aceste proceduri mai eficiente, sfatul
nostru este ca proprietarii sã solicite

sprijinul autoritãþilor locale, pentru a fi
ajutaþi sã se organizeze ºi sã solicite
deplasarea autolaboratoarelor mobile.
   Luând în calcul dificultãþile pe care le
au apicultorii în a se deplasa la staþiile
ITP sau la reprezentanþele RAR, de
curând am extins procedura ºi pentru
pavilioanele apicole. Astfel, ne
deplasãm noi, inginerii RAR, acolo unde
sunt amplasate remorcile sau
semiremorcile speciale apicole care au
nevoie de CIV sau ITP, iar procedura este
una cât se poate de simplã.

Pentru efectuarea ITP în teren,
apicultorii pot contacta ºefii
reprezentanþelor teritoriale ale RAR ca sã
stabileascã detaliile concrete ale
deplasãrii autolaboratoarelor noastre.
   “ITP la faþa locului” face parte din

campania noastrã de sprijinire a
deþinãtorilor de (semi)remorci speciale
apicole (foto 1), prin înlesnirea
condiþiilor de efectuare a inspecþiei
tehnice periodice (ITP) acolo unde ne
solicitaþi prezenþa.
   În ceea ce priveºte autovehiculele
speciale apicole (foto 2), precizãm cã
avem în lucru procedura de extindere a
acestei facilitãþi ºi asupra pavilioanelor
apicole montate pe autovehicule,
activitate ce se va regãsi în proxima
modificare a legislaþiei naþionale de ITP.
   Pânã când se va concretiza
demersal, aceastã activitate se poate
face doar la reprezentanþele RAR sau
la staþiile ITP autorizate.
      Biroul de presã
Registrul Auto Român

INFORMARE DE PRESÃ

 Urmare din pag. 1          Contextul actual de securitate implicã
extinderea preventivã ºi gradualã a umbrelei de securitate ºi protecþie a
cetãþenilor români, prin acþiuni coordonate ale instituþiilor.

Salut demersurile Serviciului Roman de Informaþii pentru cunoaºterea,
prevenirea ºi contracararea vulnerabilitãþilor, riscurilor ºi ameninþãrilor
la adresa securitãþii cibernetice a României. Aceste acþiuni trebuie
continuate în deplinã concordanþã cu respectarea drepturilor cetãþenilor
ºi a valorilor fundamentale ale societãþii democratice.

Felicit Serviciul Român de Informaþii pentru dedicare ºi profesionalism!
Doresc mult succes misiunilor de asigurare a securitãþii cetãþenilor ºi

statului român!
La mulþi ani, SRI!”

Nicolae-Ionel Ciucã, Prim-ministru al României

Mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciucã...
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MUZE-ale romilor

Proiect cultural co-finanþat de Administraþia Fondului  Cultural Naþional

În perioada 01.02.2022 - 30.09.2022, Muzeul Regiunii Porþilor de Fier, în
parteneriat cu Asociaþia Comunitãþii Eºelniþa “Cazanele  Dunãrii” ºi Asociaþia Mod of
Life implementeazã proiectul cultural MUZE-ale romilor, proiect cofinanþat de
Administraþia Fondului Cultural Naþional.

Scopul proiectului: Constituirea unui nucleu expoziþional multimedia MUZE-
ale romilor în spaþiile Muzeului Regiunii Porþilor de Fier în vederea integrãrii reperelor
culturale ale minoritãþii rome în circuitul turistic cultural european

Obiectiv general: Diseminarea conceptului cultural al minoritãþii rome în diferite
medii sociale pentru promovarea incIuziunii, diversitãþii ºi toleranþei unei etnii cu acces
limitat la culturã

Obiectiv specific 1: Identificarea reperelor culturale ale minoritãþii rome  din
judeþul Mehedinþi prin realizarea unei culegeri de informaþii din teren timp de 3 luni

Obiectiv specific 2: Promovarea reperelor culturale ale minoritãþii rome în
circuitul turistic cultural european prin realizarea unui nucleu expoziþional multimedia
(“album de familie”, film documentar, expoziþie, pagina de facebook, pagina de
YouTube, eveniment cultural) timp de 5 luni

Obiectiv specific 3: Managementul proiectului MUZE-ale romilor timp de 8
luni prin gestionarea, monitorizarea ºi controlul proiectului

Proiectul nu reprezintã în mod necesar poziþia Administraþiei  Fondului Cultural  Naþional. AFCN nu
este responsabilã de conþinutul  proiectului  sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite.
Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanþãrii.
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Gazda emisiunii, Gianina Corondan, va cãlãtori cu
echipa de filmare în fiecare destinaþie. De acolo va
avea intervenþii live ºi va realiza emisiuni cu
principalele atracþii ale zonei. În urmãtoarea etapã,
juriul prezidat de Dragoº Anastasiu va acorda voturile
celor mai atractive destinaþii pe baza înscrierilor ºi
ale unor criterii care cuprind investiþiile fãcute în
infrastructura turisticã ºi acþiunile de comunicare
realizate în ultimii 2 ani. Votul juriului va conta pentru
1/3 din scor, iar numãrul nominalizãrilor pentru
celelalte doua treimi.
Juriul acestei etape este format din 20 de
experþi ºi influenceri de turism:
1. Dragoº Anastasiu - Presedintele juriului,
Alianþa Pentru Turism;
2. Daniel Mischie - Alianþa Pentru Turism;
3. Iulia Dangulea - Ministerul Antreprenoriatului
ºi Turismului;
4. Marilena Rumega - Ministerul
Antreprenoriatului ºi Turismului;
5. Dana Glonþ - www.DanaGont.ro;
6. Felix Tãtaru - Institutul Oraºelor Vizionare;
7. Charlie Ottley - Producãtor TV;
8. Adrian Voican - BIBI Touroperator;
9. Cãlin Ilie - Federaþia Industriei Hoteliere din România;
10. Andrei Blumer - Asociaþia de Ecoturism;
11. Radu Florin - Fabrica de Aventura;
12. Andreea ºi Vlad Moraru -
www.ValizeVesele.ro;
13. Catinca ºi Cristian Dorobanþu - Binome Film;
14. Georgiana ºi Vlad Anicãi -
www.RomanianThrills.us;
15. Cezar Dumitru - www.imperatortravel.ro;
16. Simona ºi Alex Vrânceanu - www.lipa-lipa.ro;
17. Eddie Tone - www.tuktuk.ro;
18. Oana Grozavu - www.visatorprinlume.ro;
19. Mirela Leoni - www extravilan.ro;
20. Raluca Jianu - epicvisits.com.

Biroul Comunicare ºi Protocol

„Destinaþia anului 2022"

Vineri, 1 aprilie, începând de la ora 19, unii dintre
cei mai reprezentativi scriitori români
contemporani vin la Universitatea de Vest din
Timiºoara, în cadrul unui eveniment moderat de
criticul literar Mircea Mihãieº. Vor fi prezenþi în
Aula Magna UVT, pentru a intra în dialog cu
publicul timiºorean, Mircea Cãrtãrescu, Ioana
Pârvulescu, Radu Paraschivescu, Tatiana
Niculescu, Ioana Nicolaie ºi Vlad Zografi.
    Acest dialog cu totul special, intitulat „Fiction
& Company”, face parte din seria evenimentelor
ce se desfãºoarã sub genericul „La UVT, Cultura
este Capitalã!” ºi oferã oportunitatea celor prezenþi
ca, dupã o lungã perioadã, sã fie faþã în faþã cu
scriitori care au dat nenumãrate titluri definitorii
pentru literatura românã, sã adreseze întrebãri ºi
sã se conecteze într-o manierã aparte cu literatura.

Mircea Cãrtãrescu, Radu Paraschivescu, alãturi de alþi scriitori contemporani de excepþie, în dialog la UVT
   Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universitãþii de
Vest din Timiºoara, a declarat: Deºi trãim într-o
vreme în care reþelele sociale ne acapareazã tot
mai mult din timpul liber, mai cu seamã acum,
când trecem printr-o perioadã atât de tulbure, ºi
simþim nevoia sã rãmânem conectaþi la ce se
întâmplã, literatura rãmâne nu doar un loc de
refugiu, dar ºi un univers care ne inspirã. La
Universitatea de Vest din Timiºoara, literatura,
precum ºi cei mai inspiraþi scriitori, îºi gãsesc
mereu un loc de cinste. Ne bucurãm sã îi avem
alãturi de noi pe Mircea Cãrtãrescu, Ioana
Pârvulescu, Radu Paraschivescu, Tatiana
Niculescu, Ioana Nicolaie ºi Vlad Zografi ºi
suntem convinºi cã vom asista la un dialog
memorabil. „La UVT, Cultura este Capitalã!”, iar
intelectualii consideraþi repere ale culturii române

contemporane, ºi nu numai, sunt o prezenþã
constantã la UVT, pentru cã avem convingerea cã
societatea în care trãim, trecutã prin încercãri atât
de serioase în prezent, are nevoie de modele
autentice pentru a deveni mai bunã.
   Acest eveniment este organizat cu prezenþã
fizicã, în Aula Magna UVT, Bulevardul Vasile
Pârvan nr. 4, iar pentru participare este necesarã
rezervarea prealabilã, cu ajutorul acestui link:
https://forms.gle/R2TfDmVS4EMJY7i57.
   De asemenea, evenimentul va fi transmis live
pe pagina de Facebook a UVT. (https://
www.facebook.com/uvtromania)

Horea Bãcanu
Universitatea de Vest din Timiºoara

Departamentul de Comunicare, Imagine ºi
Marketing Instituþional
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Trãia în Prejna Ioniþã S. Om
gospodar, muncitor, cinstit, cu
situaþie economicã de invidiat.
Cuvântul lui era cuvânt, cârciuma îi
era strãinã, casa-i era casã. Pãrintele
Stelicã era unul dintre puþinii lui
prieteni. Se vizitau reciproc, mai ales
la nedei, se ajutau când era cazul.

Într-o zi, prejneanul i-a spus
pãrintelui o întâmplare din copilãrie,
care-i marcase tot cursul vieþii. I-a
spus-o ca la spovedanie, asigurându-
l cã este singurul care o aflã ºi n-a
uitat sã-l roage ca sã n-o spunã mai
departe, cel puþin atât cât el mai este
în viaþã. A simþit nevoia, pur ºi simplu,
sã n-o mai poarte ca o povarã.

,, - Pãrinte, zicea Ioniþã S., eram
copil, prin clasa a cincea sau a ºasea.
Aveam pãrinþii în viaþã, aveam vite
multe în curte, înþelegere în casã, toþi
eram sãnãtoºi, lucrurile mergeau
strunã. Aveam aici în sat un unchi,
Teodor. Era vestit în Prejna ºi în tot
Plaiul Cloºani ca martor de meserie.
Decât sã-i vrea da banii unui avocat,
mai bine îi dãdeai unchiului Teodor
ºi el ºtia cum sã câºtigi procesul. ªtia
legile, cunoºtea judecãtorii,
procurorii, ºtia cum sã ungã osiile,
ce sã spunã ºi te trezeai cu procesul
câºtigat. Parcã era angajatul
tribunalului, cãci rare erau zilele, când
el sã fie lipsã de acolo.

Într-o zi, unchiul Teodor m-a
chemat la el ºi m-a întrebat dacã noi
avem miel de Paºti. Era chiar în
Sãptãmâna Patimilor. I-am spus cã
avem miei, dar sunt mici. ,,- Desearã,
dupã ce se întunecã sã vii la mine,
dar sã nu spui la nimeni!” M-am dus.
M-a luat cu el ºi am trecut dealul la
Izverna. Trecuse de miezul nopþii,
când am ajuns acolo. Ne-am apropiat
de o casã mai izolatã. Probabil el
cunoºtea locurile ºi oamenii. Mi-a dat
o pâine mare ºi mi-a spus: ,, - Fii
atent! Tu rãmâi aici. Când vin câinii
la tine, sã nu fugi. Rupi din pâine ºi
le dai. Aici sã te gãsesc!” A tuºit ºi
câinii s-au alarmat. Au venit spre
locul unde mã aflam eu. Unchiul
Teodor s-a pierdut în noapte. Mi-era
fricã, dar am fãcut cum mi-a spus.
Le-am aruncat pâine ºi câinii au
mâncat. Atunci mi-am dat seama cã
pâinea era muiatã în þuicã tare. Foarte
repede câinii au tãcut. Peste puþin,

Leac pentru hoþie
unchiul Teodor a venit cu un ied
subsioarã ºi mi l-a dat. ,, - Ia-l,
nepoate, þine-l bine ºi aºteaptã-mã,
cã mã duc sã-mi iau ºi pentru mine
unul!” Mi-a dat iedul ºi-a plecat. Eu
nu am ºtiut sã-l þin de gurã, ca sã nu
zbiere. Iedul a început sã zbiere ca
din gurã de ºarpe. Pânã l-am prins
eu de gurã, a auzit stãpânul din casã.
Nu era atunci curent electric. Omul a
aprins felinarul ºi a ieºit. În curte ºi
în beci avea peste cincizeci de oi ºi
de capre amestecate. Cele mai multe
erau fãtate. Era imposibil sã le
numere, deºi vitele erau foarte
agitate. S-a uitat peste tot. N-a vãzut
nimic. Unchiul Teodor se retrãsese
în beci, iar când omul s-a îndreptat
într-acolo, a intrat într-un streaz gol.
Dacã a vãzut cã nu-i nimic,
proprietarul s-a întors în casã ºi a
stins lumina. Peste puþin a venit ºi
unchiul Teodor cu un miel sub braþ.
,, - Hai, nepoate, sã mergem!” a zis
el calm. Am ajuns în vârful dealului
dintre Izverna ºi Prejna. Acolo, la
lumina lanternei, unchiul Teodor a
tãiat iedul ºi mielul, i-a jupuit, i-a pus
în niºte saci, pe care-i avea înfãºuraþi
la brâu. Atunci a pus mâna pe mine
ºi m-a bãtut, cum nu mã bãtuse
nimeni vreodatã, nici pânã atunci,
nici de atunci încoace. Am mai reþinut
doar din cele ce mi-a spus: ,, - Din
cauza ta, nepoate, eu puteam sã fiu
mort acum! Tu nu ai þinut iedul de
gurã ºi eu puteam sã fiu descoperit.
Te bat, ca sã þii minte!” Cu greu am
ajuns pânã acasã.

Le-am spus pãrinþilor toatã
întâmplarea. Nu m-au bãtut ºi ei. Au
vãzut în ce hal eram. Tata a aruncat
iedul furat la câini. ,, - Noi avem ce
tãia din curtea noastrã, Ioniþã, tatã,
nu furãm munca altuia! Sã te rogi la
Dumnezeu sã-þi dea putere, sã
munceºti ºi sã-þi câºtigi singur
pâinea în viaþã, nu s-o rãpeºti pe-a
altuia!” În anul acela au trecut zilele
Paºtelui ºi eu am zãcut la pat. Nu
am putut sã mã duc cu ai mei la
bisericã, la horã. Am stat în casã,
am suferit ºi am plâns. Niciodatã nu
mi-am putut ierta fapta aceea. Bãtaia
de la unchiul Teodor m-a ajutat sã
fiu cinstit apoi toatã viaþa.

Un adevãrat leac!” Mda!
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Creºterea dobânzilor inter-
bancare, în condiþiile majorãrii
inflaþiei, asigurã leului o plasã de
siguranþã, acesta devenind cea mai
stabilã monedã din regiune.

Culoarul de tranzacþionare al
monedei unice a rãmas identic cu
cel conturat din octombrie trecut,
4,943 - 4,952 lei, dupã ce a fost
atins în 22 septembrie maximul
istoric de 4,9495 lei. Cursul euro
s-a miºcat între 4,9459 ºi 4,9490
lei, cel de miercurea aceasta fiind
stabilit la 4,9470 lei.

Analiºtii BCR estimeazã pentru
finalul acestui an un curs euro/leu
„de 5,05 cu presiuni de depreciere
a leului care provin dinspre deficitul
de cont curent mare”.

Dobânzile interbancare ºi-au
încetinit creºterea, odatã cu
depãºirea datei de 25 ale lunii, atunci
când companiile îºi achitã taxele ºi
impozitele la bugetul de stat.
Tendinþa ascendentã manifestatã
încã de la începutul anului a împins
indicii ROBOR la valori care se mai
înregistrau în urmã cu circa nouã ani,
ceea ce creeazã o presiune tot mai
mare pentru cei care au contractat
credite înainte de mai 2019, atunci
când a fost introdus indicele de
referinþã pentru creditele
consumatorilor (IRCC) care este
calculat pânã la sfârºitul acestei luni
la 1,17%. Începând din aprilie
valoarea IRCC va urma sã urce pentru
urmãtoarele luni circa 1,8%. Însã
pentru ultimul trimestru se anticipeazã
aproape o dublare a IRRC.

La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei
contractate înainte de mai 2019, a
urcat de la 4,56 la 4,59%. Indicele la
ºase luni, folosit la calcularea ratelor  Radu Georgescu

Leul este cea stabilã monedã din regiune
la creditele ipotecare, a crescut de la
4,66 la 4,68%, iar cel la 12 luni, care
reprezintã rata dobânzii plãtitã la
creditele în lei atrase nivel interbancar,
a urcat, dupã mai multe ºedinþe de
stagnare, de la 4,72 la 4,73%.

Menþinerea apetitului pentru risc,
investitorii de pe pieþele internaþionale
mizând pe o rezolvare a rãzboiului din
Ucraina, declanºat de Rusia, a avut
darul de a aprecia moneda europeanã
faþã de cea americanã.

Euro a urcat de la valori de la
valori de 1,0945 - 1,092 dolari, la
1,1083 - 1,1161 dolari, la finalul
intervalului. Aceasta a fãcut ca media
monedei americane sã coboare de
la 4,5050 la 4,4372 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat pânã
la 1,019 - 1,024 franci/euro, iar media
ei a urcat la 4,8514 lei, dar a alunecat
miercurea aceasta la 4,8924 lei.

Creºterea inflaþiei din Marea Britanie,
la 6,2% în februarie, maxim al ultimilor
30 de ani, a împins lira sterlinã la un
maxim de 5,9435 lei pentru a scãdea
la sfârºitul perioadei la 5,8330 lei.

Deprecierea semnificativã a
cursului monedei americane ºi
nivelul redus al cotaþiilor metalului
galben, 1.918 - 1.928 dolari, dupã
scãderea de marþi sub pragul de
1.900 dolari, au fãcut ca preþul
gramului de aur sã coboare miercuri
de la 275,4232 la 273,8176 lei, dupã
ce în urmã cu circa o sãptãmânã
preþul a fost de 282,0175 lei.

Dupã creºterea de luni la 48.234
dolari, bitcoin a scãzut miercuri la 46.610
- 47.600 dolari. La rândul sãu, ether se
tranzacþiona între 3.337 ºi 3.420 dolari.

Creºterea este pusã atât pe seama
revenirii apetitului pentru risc dar ºi
deprecierea yenului japonez
comparativ cu moneda americanã.

Analiza cuprinde perioada 22 - 30
martie.
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Maria Diana Popescu, Art-emis www.art-emis.ro/editoriale

a democraþiei, cu toate cã în spatele conflictelor ºi rãzboaielor din
lume se aflã cãtarea cinicã ºi minuþios calculatã a acestora. Armele sînt
oxigenul lor ºi cardul perfect de control al omenirii! S-au ridicat pe
dreptul pistolarului de a ucide oricum, oricînd ºi oriunde. S-au ridicat
pe segregaþie, masacre ºi cadavre. Cît se vor mai juca aceºti soldaþi
veroºi cu chibriturile, nu ºtie nimeni. Pentru cã, iatã, asistãm la un alt
capitol negru al politicii externe a S.U.A., total în detrimentul Europei.

Traficul internaþional de arme a atins cele
mai înalte cote
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Începutul sãptãmânii te predispune la
interiorizare ºi  stãri  sufleteºt i  f luctuante.
Revizuieºte-þi planurile de viaþã ºi schimbã,
unde este cazul, fie concepþiile tale, fie etapele
de realizare a ceea ce îþi doreºti. La mijlocul
sãptãmânii te vei simþi mult mai bine, chiar vei
fii într-o formã de zile mari. Atenþie la ce se
petrece cu personalitatea ta în aceste zile! Sunt
posibile stãri  del icate ºi  neînþelese.
Preocupãri le legate de banii  obþinuþi  din
munca proprie sunt fondate, dar nu ai de ce
sã-þi faci griji. Poþi primi cadouri, recompense,
însã se pot redeschide conflicte vechi legate
de bani. Cu rãbdare vei reuºi sã descâlceºti
iþele foarte încurcate ale unor colaborãri.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

  Prietenii ºi susþinãtorii din segmentul socio-
profesional îþi sunt alãturi din primele zile ale
sãptãmânii. Selecteazã atent persoanele cãrora
le acorzi încredere ºi cãrora te destãinui. Existã
unii care nu privesc cu ochi buni ascensiunea
ta de la locul de muncã. Pe de altã parte, sunt
posibile stãri interioare tensionate sau confuze.
Atenþie la o problemã cronicã de sãnãtate ce îºi
poate face simþitã prezenþa! Îngrijindu-te
permanent ºi corespunzãtor vei depãºi totul cu
bine. Învaþã sã te relaxezi ºi sã abordezi altfel
munca ºi implicaþiile ei. Poþi primi cadouri sau
recompense originale sau se pot redeschide
discuþii financiare.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Cariera profesionalã ºi imaginea ta în
societate sunt aspecte cãrora ar fi bine sã le
acorzi importanþã în primele zile ale sãptãmânii.
Unii te admirã, alþii mai puþin, însã altora le
este indiferent ce faci .  Tu ar trebui sã te
gândeºti la ce anume îþi doreºti concret ºi sã
trasezi un plan viabil în acest sens. Pe de altã
parte, segmentul prietenilor ºi al protectorilor
este în bãtaia razelor astrale. Relaþiile sociale
devin foarte dinamice. Este posibilã apariþia
conflictelor rãmase nerezolvate. Spre finalul
sãptãmânii apar stãri interioare tensionate,
confuze ºi o dorinþã de retragere într-un loc
drag sufletului tãu. Sãnãtatea este rãscolitã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

   Începi sãptãmâna preocupat de laturile spirituale
ale vieþii, de cãlãtorii în strãinãtate sau de studii pe
termen lung. Este bine sã-þi alcãtuieºti planuri în
acest sens, dar ia în calcul ºi factorul neprevãzut.
Pe la mijlocul sãptãmânii vor apãrea aspecte legate
de carierã ºi de imagine în societate. Fii prudent în
relaþiile cu ºefii, dar ºi în relaþiile colegiale, deoarece
pot apãrea surprize de proporþii! Sãnãtatea ºi locul
de muncã sunt luminate bine de razele astrelor.
Ascultã sfaturile prietenilor, dar trece totul prin
filtrul minþii tale. Sfârºitul sãptãmânii este
favorabil relaxarii în naturã ºi dialogurilor
amicale cu cei dragi.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

  Sãptãmâna începe cu posibile veºti secrete
sau informaþii legate de o moºtenire. Pe lângã
aspectele materiale ale cotidianului, sufletul tãu
are o mare dorinþã de rafinare sufleteascã ºi de
apropiere de disciplinele spirituale. Orienteazã-
te ºi spre cãlãtoriile în strãinãtate sau studii pe
termen lung, la nivel de plan. Dorinþa de a-þi
îmbunãtãþi mediul în care trãieºti ºi îþi desfãºori
activitatea este la cote înalte ºi uºor de îndeplinit.
Finalul sãptãmânii accentueazã zona carierei ºi
a imaginii tale în ochii celorlalþi. Sunt posibile
turnuri ale unor situaþii considerate sigure, pânã
nu demult.  Detaºeazã-te de cotidian ºi
odihneºte-te! Evitã sã-þi divulgi planurile ºi
intenþiile profesionale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

  Sãptãmâna evidenþiazã situaþii dinamice în sfera
relaþiilor profesionale ºi a celor de cuplu. Sunt
posibile mici neplãceri, dar sunt pasagere. Vor
apãrea informaþii secrete privitoare la banii ºi
bunurile comune cu alþii. În mod special, aspectele
financiare de la locul de muncã, fie se modificã, fie
descoperi nereguli vechi, care acum trebuie rezolvate
urgent. La finalul sãptãmânii te vor atrage practicile
spirituale ale vieþii. Viziteazã locaºuri sfinte,
lectureazã cãrþi deosebite sau stai de vorbã cu
persoane erudite. Astfel, mentalul tãu se va îmbogãþi
cu informaþii interesante, utile, dar în acelaºi timp
se va relaxa.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

  Domeniul profesional, în speþã locul de muncã
îþi creeazã tot soiul de situaþii dinamice cãrora trebuie
sã le faci faþã. Sunt posibile situaþii delicate, dar te
vei descurca cu succes. Atenþie la mental ºi
comunicare, deoarece sunt zone tensionate! Sfera
relaþiilor socio-profesionale se activeazã destul de
mult. Anumite conflicte rãmase nerezolvate se pot
redeschide, tocmai pentru a fi înþelese ºi soluþionate.
Sfârºitul sãptãmânii îþi aduce preocupãri spirituale,
planuri legate de cãlãtorii în strãinãtate sau de studii
deosebite. Chiar dacã aceste planuri nu se pot
concretiza acum, cu siguranþã va veni ºi vremea lor.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

  Cheful de aventuri, veselia ºi dorinþa de a te
implica în relaþii amoroase te va face remarcat în
anturaj, din primele zile ale sãptãmânii. Însã, vor
apãrea aspecte legate de sãnãtate ºi locul de muncã
destul de importante ºi urgent de rezolvat.
Problemele de sãnãtate vechi pot fi readuse în
discuþie. Atenþie ºi la locul de muncã, unde se vor
activa conflicte rãmase nerezolvate! Final de capitol
în plan profesional. În a doua parte a sãptãmânii,
relaþia cu partenerul de viaþã sau colaboratorii te va
duce cu gândul la vremurile trecute, în care ai luat
anumite decizii greºite. Rostul acestor amintiri este
acela de a opera corecþiile necesare în prezent,
îmbunãtãþind astfel lucrurile. Sunt posibile
informaþi i sau dezbateri legate de planul
financiar.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

La începutul sãptãmânii eºti preocupat de
activitãþile domestice ºi de relaþiile cu membrii
familiei. Sunt posibile situaþii delicate, dar cu
rãbdare ºi înþelegere le poþi depãºi onorabil.
Indiferent de dispoziþia celorlalþi tu ai chef de
petrecere ºi aventuri amoroase, însã nu prea ai
succes. Atenþie la relaþiile sentimentale ºi la
copii, pentru cã existã tensiuni mocnite! Se pot
redeschide conflicte vechi în aceste zone ºi o
etapã se va finaliza defini tiv. Weekend-ul
accentueazã unele probleme de sãnãtate, dar ºi
altele de la locul de muncã. Lasã grijile deoparte
ºi acceptã sfaturile ºi ajutorul celor dragi!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

 S-ar putea sã fii destul de guraliv la începutul
sãptãmânii, în mod special cu persoanele din
anturajul apropiat. Fii atent ce vorbeºti, pentru
cã este posibil sã spui ce nu trebuie sau sã
necãjeºti pe alþii, fãrã intenþie. Va apãrea ºi
dorinþa de a sta mai mult acasã, alãturi de
membrii familiei sau de rude. Sunt posibile
situaþii delicate, neînþelese sau rãscolirea unor
amintiri. Reþine ce se contureazã în aceastã zonã,
deoarece apar premizele viitoarelor evenimente!
Finalul sãptãmânii este favorabil distracþiilor,
relaxãrii în naturã, dar ºi pentru a-þi regândi
planurile de viaþã personalã sau profesionalã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Preocuparea legatã de creºterea veniturilor
obþinute din munca proprie este un subiect foarte
important în aceastã sãptãmânã. Este posibil sã
primeºti cadouri sau recompense, dar ºi tu sã fii
nevoit sã oferi altora. De asemenea, astrele îþi
activeazã zonele mentalului concret ºi a
comunicãrii. Vor intra în sfera ta de interes
planurile legate de cãlãtorii sau studii pe termen
scurt. Relaþiile cu neamurile apropiate ºi cu
prietenii pot cunoaºte turnuri noi. Este de reþinut
ce se întâmplã în aceste relaþii, deoarece anumite
situaþii se pot rãsturna nu tocmai plãcut.
Problemele legate de sãnãtate sunt cele deja
ºtiute, deci ocupã-te de ele serios.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Începutul sãptãmânii este agreabil pentru tine,
deoarece sunt ºanse de înnoire ºi schimbare beneficã
a unor planuri care îºi aºteaptã demult rândul. Eºti
entuziast ºi încrezãtor în forþele proprii ceea ce este
minunat. Vor apãrea preocupãrile legate de capitolul
financiar, secþiunea venituri din munca prestatã
oficial. Cariera ºi imaginea ta în societate vor
lua turnuri nebãnuite, dar interesante ºi cu efecte
pe termen lung. ªi totuºi sunt posibile repunerea
în discuþie a unor conflicte socio-profesionale
vechi. La sfârºitul sãptãmânii, bucurã-te de
dialogul sau prezenþa celor dragi ºi relaxeazã-
te în naturã, pe malul unei ape. Sãnãtatea este
precarã.

(30 martie - 6 aprilie 2022)

Autor: AstroCafe.ro
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   Directorul APIA Mehedinþi, doamna
Gherasimescu Mihaela Loredana,
informeazã asupra obligaþiei ce le revine
fermierilor de a respecta normele de
ecocondiþionalitate.
   Ecocondiþionalitatea este o componentã
a Politicii Agricole Comune ce
condiþioneazã acordarea sprijinului
financiar din fonduri europene ºi naþionale
de respectarea de cãtre fermieri a unor
norme de bazã legate de mediu, schimbãri
climatice, bunele condiþii agricole ale
terenurilor, sãnãtate publicã, sãnãtatea
animalelor ºi sãnãtatea plantelor,
bunãstarea animalelor.
   Bunele condiþii agricole ºi de mediu
(GAEC) 6.2 prevãd cã este interzisã
arderea miriºtilor ºi a resturilor vegetale
pe terenul arabil, precum ºi a vegetaþiei
pajiºtilor permanente.
   Obiectivul acestui standard este
menþinerea materiei organice în sol,
prevenirea ºi reducerea poluãrii atmosferei.
   Fermierii care exploateazã teren arabil
(inclusiv pajiºti temporare) nu trebuie sã
ardã miriºtile ºi/sau resturile vegetale
rezultate dupã recoltarea culturilor (paie
de cereale pãioase, vreji de plante proteice
sau de cartof, coceni de porumb, tulpini
de floarea soarelui, rapiþã, inclusiv iarba
rãmasã dupã cosirea pajiºtilor temporare.
   Arderea crengilor rezultate în urma
tãierilor de întreþinere ºi fructificare din
livezi, precum ºi a coardelor din plantaþiile
de viþã de vie, nu contravine obiectivului
GAEC 6, combaterea buruienilor din aceste
plantaþii fãcându-se în timpul vegetaþiei.
   Acest standard nu se aplicã categoriei
de folosinþã a terenului, ºi anume culturi
permanente.
   De asemenea, nu trebuie arsã vegetaþia
ierboasã sau lemnoasã de pe pajiºtile
permanente.
   În cazul în care fermierul constatã cã o
anumitã suprafaþã a exploataþiei sale a
fost arsã, incendiul fiind provocat de o
cauzã necunoscutã, pentru a nu fi
sancþionat, acesta trebuie sã întocmeascã
ºi sã prezinte la Centrul local/judeþean al
APIA la care a depus cererea de platã, o
copie dupã sesizarea depusã ºi
înregistratã la poliþie, la Inspectoratul
judeþean pentru situaþii de urgenþã sau,
unde este cazul, la Detaºamentul de
pompieri din cadrul autoritãþilor publice
locale (Primãrie).

INFORMARE DE PRESÃ
Este interzisã arderea miriºtilor ºi a
resturilor vegetale pe terenul arabil

   Acest document doveditor trebuie
întocmit înaintea efectuãrii controlului ºi
sã fie valabil la data efectuãrii controlului.
Dacã documentul are data eliberãrii
ulterioarã executãrii controlului, fermierului
i se va aplica sancþiunea administrativã
pentru nerespectarea acestui standard.
   Copia dupã sesizarea depusã ºi
înregistratã la poliþie sau la Inspectoratul
judeþean pentru situaþii de urgenþã ori la
Detaºamentul de pompieri din cadrul
autoritãþilor publice locale, unde este cazul,
se va prezenta la Centrul local/judeþean al
APIA în termen de 10 zile lucrãtoare de la
producerea evenimentului.
   Nerespectarea de cãtre fermieri a
normelor privind ecocondiþionalitatea
conduce la reducerea plãþilor sau
excluderea de la platã, a uneia sau a mai
multor scheme de sprijin, accesate în
cursul anului calendaristic în care a avut
loc constatarea, pentru unul sau mai mulþi
ani, cu excepþia cazurilor de forþã majorã
sau circumstanþe excepþionale care au
împiedicat respectarea acestor norme.
   Precizãm cã APIA a încheiat Protocolul
de colaborare cu Garda Naþionalã de
Mediu (GNM) ºi cu Inspectoratul General
pentru Situaþii de Urgenþã (IGSU) privind
acþiunile de monitorizare a modului de
respectare de cãtre fermieri a bunelor
condiþii agricole ºi de mediu referitoare
la arderea miriºtilor ºi a resturilor vegetale
pe terenul arabil ºi la arderea pajiºtilor
permanente.
   Se urmãreºte, prin acþiuni comune,
reducerea cazurilor de ardere a miriºtilor
ºi a vegetaþiei prin sancþionarea celor care
încalcã aceste dispoziþii, de cãtre toate cele
trei instituþii semnatare ale protocolului.
   Pentru mai multe informaþii privind
normele de ecoconditionalitate, vã rugãm
sã consultaþi:
- Ordinul ministrului agriculturii ºi
dezvoltãrii rurale, al ministrului
mediului, apelor ºi pãdurilor ºi al
preºedintelui Autoritãþii Naþionale
Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru
aprobarea normelor privind
ecocondiþionalitatea în cadrul schemelor
ºi mãsurilor de sprijin pentru fermieri
în România, cu modificãrile ulterioare.
- Ghidul fermierului privind
ecocondiþionalitatea, postat pe site-ul
APIA: www.apia.org.ro .

APIA, alãturi de fermieri pentru o agriculturã performantã!

S.C. COTTONTEX SRL
firmã de confecþii articole sportive
cu sediul în Drobeta Turnu
Severin , B-dul. Aluniº nr. 15

angajeazã: confecþioneri ºi muncitori necalificaþi:
• Confecþioner / muncitor necalificat - confecþii articole sportive

o Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate, Experienþa
constituie un avantaj (pe maºini liniare, triploc, zig-zag)
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza cãreia
se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
o Program într-un singur schimb
o Responsabilitãþi: confecþionarea produselor textile (pe maºini
liniare, triploc, zig-zag) conform fiºei postului ºi
documentaþiei tehnice.

• Muncitori necalificaþi - imprimerie textilã
o Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza cãreia
se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
o Program într-un singur schimb.

• Pentru persoanele interesate de ofertã, ne gãsiþi la sediul din
B-dul Aluniº Nr. 15, Drobeta Turnu Severin, Tel: 0746616464
sau 0757041799.

Sãptãmâna trecutã preºedintele Uniunii Naþionale a
Patronatului Român (UNPR), Ioan Lucian împreunã cu preºedintele
UNPR Moldova NE, Corneliu Pricope, au semnat 3 contracte de
finanþare în valoare de aproximativ 3 milioane de euro.
   Cele 3 proiecte ce au primit punctaje maxime, ale celor 2 entitãþi
patronale, UNPR ºi UNPR NE, se vor desfãºura în cadrul Programului
Operaþional Capital Uman 2014- 2020, acoperind o necesitate
importantã a companiilor private româneºti ºi anume digitalizarea.
   Proiectele vor fi implementate în 22 de judeþe ale þãrii din
regiunile Moldova, Muntenia, Transilvania ºi Banat.

Birou de presã UNPR

   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

UNPR atrage fonduri europene
pentru digitalizarea companiilor

Anunþ public privind depunerea solicitãrii de emitere a
acordului de mediu - TITULAR COMUNA BALA

COMUNA BALA anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Modernizare drumuri locale, sat Rudina, comuna Bala”
propus a fi amplasat în intravilanul ºi extravilanul Comunei Bala,
sat Rudina, judeþul Mehedinþi.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM Mehedinþi,
în zilele de luni pânã joi între orele 8.00-16.00 ºi vineri orele
8:00-14:00.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului APM Mehedinþi.
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Dacã în sezonul regular din
Divizia A la handbal masculin a
bifat 3 victorii ºi 9 înfrângeri, AHC
Drobeta nu se regãseºte în play-off-
ul Seriei C. Echipa antrenorului-
jucãtor Ionuþ Rouã are eºecuri pe
linie, majoritatea la scoruri drastice!
Ultima „ispravã” a avut loc week-
end-ul precedent, când severinenii
au fost învinºi clar de CSU
„Constantin Brâncuºi” Târgu Jiu,
scor 23-36, în Sala Polivalentã din
Drobeta Turnu Severin. Gorjenii au
condus la pauzã „doar”cu 16-13,
iar în repriza secundã au condus
clar ostilitãþile de pe parchet!
   Explicaþia decãderii a gãsit-o unul
dintre cei mai experimentaþi jucãtori
din lotul AHC Drobeta,
severineanul Denis Þiu, fost jucãtor
chiar la UCB Târgu-Jiu, în trecut:
”Din pãcate, o nouã înfrângere.
Avem, în continuare, un lot subþire,
din punct de vedere numeric, nu
valoric. Momentan, nu suntem pe
o linie, aºa cum ne dorim. Avem
sâmbãtã un nou meci, ultimul,

HC Drobeta nu se regãseºte
acasã, cu Poli Timiºoara,
o echipã foarte tânãrã, cu
studenþi ai universitãþii,
dar, dacã vom reuºi sã ne
strângem toþi, fiindcã o
parte din componenþii
lotului nostru sunt angajaþi
în diverse domenii de
activitate, am încredere cã
putem câºtiga. Mai avem
apoi un ultim meci din
acest sezon, la Craiova, iar
din sezonul viitor sper în
rezultate mult mai bune, ca sã
aducem ºi spectatorii în numãr cât
mai mare la salã”.
   Principalul marcator al echipei
severinene a fost veteranul Cristian
Vãrzaru (fost la HC Cildro Severin ºi
HC Delignit Mehedinþi), cu 13 goluri,
urmat de Andrei Negroiu ºi Ionuþ
Rouã, ambii cu câte 3 reuºite. De la
UCB, cele mai multe goluri au
aparþinut lui Daniel Guºe ºi Alexandru
Drugã, ambii cu câte 8 goluri.
   Etapa viitoare, penultima a
sezonului 2021-2022, AHC

Divizia A, Seria C, play-off - Etapa a 8-a
AHC Drobeta - CSU “C-tin Brâncuºi” Târgu Jiu       23-36 (13-16)
CSU Politehnica Timiºoara-Unirea Sânnicolau Mare      27-32 (16-16)
CS Universitatea Craiova-SCM Politehnica Timiºoara II 33-26 (17-18)

Drobeta va juca tot acasã, cu colega
„de suferinþã” CSU Politehnica
Timiºoara, sâmbãtã, 2 aprilie, cu
începere de la ora 12:00. Bãnãþenii
au doar o victorie, din 8 jocuri,
obþinutã chiar în partida-tur,
împotriva severinenilor, scor 49-
26, în urmã cu 2 luni!
   AHC Drobeta s-a înfiinþat vara

trecutã ºi este una dintre cele 3
echipe de seniori care reprezintã
judeþul Mehedinþi în ligile
naþionale, dupã ACS Atletic
Drobeta (Liga 2 la fotbal feminin)
ºi ACS Viitorul ªimian (Liga 3 la
fotbal masculin). Din noul sezon,
va urma CFR’43 Turnu Severin, în
Liga 2 la futsal masculin.

Dacã am spune cã este
salvatorul de pe terenul de fotbal,
probabil ar fi deranjant pentru mulþi,

cei care, de fiecare datã când au
posibilitatea, jignesc ºi duc într-o
luminã proastã activitatea arbitrului
de fotbal din România. Însã, arbitrul
mehedinþean Alin Ghiciulescu a
demonstrat cã ºi „cavalerii
fluierului” au suflet ºi, datoritã
experienþei sale, a salvat braþul unui
jucãtor ºi a pus „piciorul la loc”,
unui portar.

   Derby-ul etapei a 2-a
din returul campionatului de Liga
a IV-a Mehedinþi, CS Recolta
Dãnceu - AS Viitorul Severin a

fost la un pas sã fie umbrit de
douã evenimente medicale.
Unul din minutul 42, când
fundaºul stânga al echipei din
Dãnceu, dupã un duel cu un
adversar, s-a dezechilibrat, iar,
în cãdere, jucãtorul s-a ales
cu braþul drept fracturat.
   „Centralul” partidei, înainte ca
asistenta medicalã sã ajungã la
jucãtorul grav accidentat, a oprit
jocul ºi, dupã o evaluare scurtã
a situaþiei, cu o manevrã de
chiropractie i-a reaºezat oasele
braþului drept. „Jucãtorul Alin
Rapcea a suferit o fracturã,

vizibilã, cu deplasarea oaselor din
încheietura mâinii, o deplasare
urâtã de circa 5-7 centimetri. Am
avut o discuþie scurtã cu el,
explicându-i cã îi voi face o
manevrã rapidã de a-i reaºeza
mâna într-o poziþie cât mai aproape
de normal, jucãtorul a înþeles, a
strâns din dinþi ºi într-o fracþiune
de secundã braþul a fost readus în

poziþia normalã. Poate vã întrebaþi
acum de ce am luat decizia aceasta?
Era o fracturã, urâtã, cu deplasare
ºi în termeni populari, mâna
învineþise instantaneu, fiind blocatã
circulaþia normalã a sângelui.
Distanþa dintre Dãnceu ºi Severin
este una considerabilã (n.r - 40
km), iar clubul nu are ambulanþã,
doar maºinã normalã, fapt pentru
care riscul era mare ca jucãtorul sã
sufere complicaþii. ªi cel mai
probabil ajungea la o intervenþie
chirurgicalã”, a declarat arbitrul
Alin Ghiciulescu, care, pentru
siguranþa jucãtorului, a distrus
apãrãtoarea unui jucãtor de fotbal
ºi i-a prins imobilizat ºi bandajat
braþul între douã bucãþi de
apãrãtoare pentru a sta fix pânã la
spital. Ghiciulescu are ºi atestat de
kinetoterapeut.
   Alin Rapcea a ajuns dupã 45 de

minute la spital, unde medicul
Adrian Tiþu, dupã ce a evaluat
situaþia, a hotãrât doar imobilizarea
braþului pentru 6 sãptãmâni, în
gips, nu ºi operaþie.
   Conform martorilor, în repriza a
doua, arbitrul a mai avut o
intervenþie, i-a repus piciorul
portarului echipei Viitorul Severin
la loc. Astfel, portarul a putut
evolua în teren pe durata celor 90
de minute.
   Partida Recolta Dãnceu - AS
Viitorul Severin s-a încheiat cu
scorul de 6-0 (3-0), iar echipa din
comuna Jiana a rãmas cu punctaj
maximum dupã 13 etape, cu 8
puncte avans de 8 faþã de AS Turnu
Severin ºi 9 de CS Pandurii
Cerneþi. Sâmbãtã de la ora 17:00,
este programat derby-ul Pandurii
- Recolta.

 Mircea Oglindoiu
Liga 4, etapa 13

Recolta Dãnceu - Viitorul Severin 6-0 (3-0)
Inter Salcia - AS Turnu Severin 0-3 (lipsã as.med)
AS Noapteºa - AS Turnu Severin 0-3 (0-0)
AS Obârºia de Câmp - Viitorul Cujmir 1-0 (1-0)
Viitorul Corcova - Real Vânãtori 4-0 (1-0)
Inter Crãguieºti - Victoria Vânju Mare  3-0 (decis la masa verde)

Viaþa bate... fotbalul
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Mã nepoate, când sã mai întâmplã câte ceva
bun pi meleaguri mehedinþene, Sucã vã spune
ce ºi cum, cã nu sã cade numai sã criticãm. Unde
e bine, e de bine, unde e de rãu, spunem. Pã
da, mai nou sã bagã ceva bani ºi pi la sãnãtate,
mai consistenþi, în sfârºit, cã zisã al lu Zbanghiu
cã nu credea cã mai apucã vreun perete zugrãvit
în clãdirile alea vechi ºi infecþioase. Acuma,
ambulatoriul secþiilor de Pneumologie I ºi II din
cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã Drobeta
Turnu Severin va fi extins, reabilitat, modernizat
ºi dotat printr-un proiect implementat de
Consiliul Judeþean Mehedinþi. Sunt ceva
investiþii, sã tot fie fro 20,7 milioane de lei ºi o
finanþare nerambursabilã de 9,2 milioane de lei.
Bani frumoºi, acuma sã vedem cum o sã ºi arate
lucrãrile, la final.

Da apropo de zvonurile dinspre consiliu, la
juma de an di la cununia PNL cu PSD, au apãrut
fricþiunile, da nu între parteneri, cã nu sã ºtie cine
a fost mireasa, ci la nivelul conducerii social
democraþilor mehedinþeni. Mai exzact, cicã nea
Aladin a tras multã spuzã pe turta lui, în ciuda lu
nea Vasile, reuºind sã-ºi punã în funcþii, bãnoase
ºi cu voturi, apropiaþii. Aºa sã întâmplã când te
bagi într-o debarcare din funcþie ºi te opreºti la
colþu’ clãdirii lu nea Dragnea. Vã mai amintiþi cine
iera antemergãtoru’ lu’ Costel, nu?!?

Cicã nea Aladin sã antreneazã, face planuri,
strategii, vorbeºte pi la colþuri, cã schimbã
candidatu’ la primãrie, pe ultima sutã. Bine, mai
fãcurã ºi alþii schema asta ºi cherdurã ºi
primãria ºi consiliu’, aºa cã ce stricã o încercare.
Bine, Sucã nu crede în de-aldea astea, par mai
mult gen bate ºaua sã priceapã primarele, mai
ales cã dacã întrebi pe nea Matache di la Gârla
Mare cine e preºedinte de judeþ, o sã spunã cã
Duicu, punem pariu?! Pe vecie.

Apropo, parcã nea Adrian zicea ceva de o
reîntoarcere?! O fi obosit, sã sã tot întoarcã de
pe o parte pe alta. Cã aºa-i în politicã, ca-n tenis,
cum vã spune Sucã, de fiecare datã. Cã istoria
sã repetã, diferã doar contextul.

Cã ete, nea Stoica di la Orºova, când nu pune  nea Mãrin

Sucã ºi faptele bune di la Mehedinþi,
strategiile politicii severinene ºi ºedinþa lipsã di la Baia de Aramã

poze cu mugurii de primãvarã de pi la pomii
înfloriþi, numãrã capacele de canal, þevile de
scurgere a apelor pluviale, sã
parã mai multe la numãr ºi sã
le treacã ºi la realizãri. Pã ce,
sã nu mai vrea ºi nea
Mariusicã încã un mandat, sã
apuce începerea lucrãrilor la
Autostrada Dunãrii?! Sau
mãcar sã facã ºi ‘mnealui o
pozã de grup ca primaru’ pe
viaþã Marian Ion Rãducan, di
la ªiºeºti, la 25 de ani în
fruntea ACOR.

Mã fraþilor, fu programatã
ºedinþã ordinarã la Consiliul
Local al oraºului Baia de
Aramã,  da nu sã þânu din
motive de lipsã consilieri, adicã
de cvorum.  Ce mai, cineva are
un ‘enteres ºi îi mobilizã pe
aleºi sã nu vinã,  cã o absenþã
nu sã pune. Nici primarul
liberar Ionuþ Tudorescu nu sã
arãtã prea supãrat, semn cã nu-
l prea deranjeazã situaþia. Adicã pentru ‘mnealui
ieste ca chefu’ de a urca sau nu pe scenã sã cânte.
O fi bine, o fi rãu, locuitorii urbei vor hotãrî la

alegerile viitoare. Cã trece timpu probabel repede,
mai e puþin ºi fiecare ajunge deja la jumãtatea

mandatului. ªi dupã aia sã vezi întrecere.
Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi ºi

optimiºti!
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