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Urmãtorul numãr al ziarului “Obiectiv
mehedinþean” apare în data de 7 ianuarie 2021.

În vremuri de pandemie, mai
sunt posibile proiecte culturale cu întâlniri
directe, dar cu respectarea normelor
sanitare. Aºa s-a întâmplat cu
INTERFERENÞE, un proiect cultural
interdisciplinar Drobeta Turnu Severin-
Slatina-Bucureºti. Dupã ce, prima datã,
el s-a desfãºurat la Drobeta Turnu
Severin la începutul lui noiembrie, la
Casa tineretului, a urmat Slatina, 4
decembrie, sala de spectacole ºi foaierul
Centrului cultural “Eugen Ionescu”.
   Pe scurt, proiectul prevede întâlniri între
poeþi, prozatori, dramaturgi, jurnaliºti,
artiºti fotografi, în sistem turneu, în fiecare
loc, deci, programul este relativ acelaºi,
dar cu noi completãri, cu alte nuanþe, cu
alt public, evident.
   Între protagoniºtii proiectului s-au
numãrat: Adina-Marina Tabacu (foto),
haiku, Maria Racoviþan, fotografie

INTERFERENÞE
(Bucureºti), Ciurea Valeru, poezie,
fotografie, jurnalism, film documentar,
Nicolaie Dincã, poezie, teatru, Cornelia
Ciurea, fotografie (Slatina), Dan ªalapa,
poezie, criticã literarã, istoriografie
culturalã, studiu geografic, Doru
Vîlceanu, fotografie, Dumitru Andreca,
scriitor, membru USR, jurnalist, critic
literar, mentor cultural ºi literar.
   La Slatina, s-a prezentat revista culturalã
SCORPION, redactor ºef, Valeru Ciurea;
s-a fãcut o perezentare generalã a
proiectului UNESCO, Tezaur uman viu,
Mehedinþi ºi Olt de cãtre Dan ªalapa,
Valeru Ciurea. De asemenea, au fost
vernisate douã expoziþii de fotografie, EVA
XXI, curator, Valeru Ciurea, ºi
FRAGMENTE DE INFINIT, foto-literaturã,
Doru Vîlceanu ºi Dan ªalapa.
   În încheiere, a fost o proiecþie de film
documentar, “Drumul spre Europa”,

realizatori Valeru Ciurea ºi Visi
Ghencea, 2005.

Au mai participat: George
Smarandache, Corina Daºoveanu, Dan
Alexoae, Mirela Ispãºoiu, Eugen
Dulbaba, Ana Chiþulescu, Aurelia Dincã,
Valerica Predescu, Ionuþ Tãnase,
Eugenia Mateºicã, Sorina Preduþ.
   Manifestarea de la Slatina a fost filmatã
ºi, editatã, se aflã postatã pe AMRadioTv,
redactor-realizator Valeru Ciurea.
https://www.amradiotv.ro/2020/12/06/
interferente-la-slatina/
?fbclid=IwAR3kjX7WauN59G
g4ZVrBkAMgqNa19cYCIdzur9l-
pvTbqwBDVIwaqW_1Spo

Proiect susþinut de Fundaþia pentru
tineret ºi Societatea Dunaris Mehedinþi,
Asociaþiile Center Art Romania ºi Olt-
Artis Slatina.           D.D.S

La Mulþi Ani!
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Pluguºor pentru anul care vine... Google a lansat la
data de 15 martie 2020

un fond global de
urgenþã dedicat sãlii de
ºtiri mici ºi mijlocii care

serveºte audienþei
locale, România aflându-
se pe lista þãrilor eligibile.

Scopul programului
este de a sprijini

financiar ºi de a încuraja
jurnalismul de calitate în
timpul crizei cauzate de

virusul COVID-19.
Conducerea ziarului

“Obiectiv mehedinþean”
a aplicat pentru proiectul
“Fondul de Ajutor pentru

Situaþii de Urgenþã în
Jurnalism” ºi, dupã o

pertinentã verificare a
solicitãrii noastre,

Google a considerat cã
îndeplinim condiþiile de

eligibilitate. Astfel am
putut beneficia de oferta

programului
lansat de Google.

Mulþumim Google!

Un an întunecat

Între COVID ºi CREDINÞÃ 6
pag.
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Editorial              de Sorin Vidan

E posibil sã nu avem un
guvern nou, expresie a recentelor
alegeri parlamentare, pânã în
Crãciun. Pentru marea majoritatea
a populaþiei, fie cã a votat, fie cã
nu, nu e nicio pagubã. Nu sesizãm
vreo dramã în faptul cã nu vom avea
un guvern proaspãt, gata de
acþiune, deºi probabil cã e o dramã,
totuºi, când te gândeºti cã cel puþin
deocamdatã marile teme ale
societãþii de azi nu au un rãspuns
coerent ºi eficient: ce mãsuri
trebuie luate pentru sistemul
sanitar mai ales în lupta cu covid;
ce facem cu ºcolile, le redeschidem
sau nu, în ianuarie?; ce mãsuri
luãm pentru a atenua efectele crizei
economice tot mai evidente?;

Deocamdatã asistãm la baletul
prezidenþial. Asistãm la piruetele
unui preºedinte care nu prea vrea
sã accepte realitatea electoralã
(faptul cã nu partidul sãu de suflet
a câºtigat, ci a câºtigat partidul pe
care ani de zile l-a demonizat), un
preºedinte care nu prea vrea sã
înþeleagã cã situaþiunea politicã
actualã nu-i permite poziþii de forþã.
De aceea nici nu a reuºit ceva cu
negocierile lui.

Dar nici nu acceptã cã nu a reuºit
mai nimic, ºi cã e vorba de un eºec
evident, cel puþin pânã azi: „Sunt

Un an întunecat
în negociere, deci este foarte
devreme sã vorbim despre vreun
eºec, din pãcate, este prea devreme
sã vorbim despre o reuºitã.”

Culmea este cã motivul ar fi
tocmai ieºirile în media ale unor
politicieni neascultãtori, care în loc
sã stea frumos în echipã, la masã,
se aruncã pe canalele mediatice:
„Principalul motiv este cã au
încercat, cel puþin unii, sã negocieze
via media, ceea ce nu se face. O
negociere se face între echipele
desemnate din partide ºi nu se
comunicã rezultate intermediare,
cine cu cine s-a certat. Prin astfel
de comunicãri nu se face decât sã
se scadã încrederea publicului în
partide, în politicieni, un lucru care
este contraproductiv.”

Multe lucruri sunt contra-
productive, în niciun caz
comunicarea publicã. Acum, cã îi
place sau nu preºedintelui, e firesc
ºi necesar ca politicienii sã se
exprime public. ªi mai necesar ar
fi  ca politicienii, dincolo de
exprimãrile lor publice, sã punã
umãrul pentru a redresa o þarã grav
afectatã de crizã, de covid, de
neîncredere, de teamã.

A fost un an întunecat, un an
sumbru. E ºi datoria politicienilor sã
aducã þara la luminã, sã dea speranþã.
Vom avea ºi un nou guvern, ºi o
nouã ecuaþie parlamentarã, pânã la
urmã. Conteazã ce vor face pentru
noi, în 2021.

Sperãm ca noul an sã ne aducã
normalitatea pierdutã, sã scãpãm
de acest flagel numit covid care ne-
a transformat atât de mult viaþa,
lumea. Sã încheiem acest an cu
împãcare sufleteascã ºi sã pãºim
în noul an sãnãtoºi, cu speranþã.

Sã ne ocroteascã bunul
Dumnezeu pe toþi!

Organizaþia Judeþeanã Mehedinþi a Partidului Miºcarea Popularã
vã doreºte sã aveþi parte de
SÃRBÃTORI LINIªTITE,

pline de magie, bucurie ºi sãnãtate! Sã nea dea Dumnezeu tuturor un
an mai bun ºi mai liniºtit ºi sã mergem înainte cu speranþã ºi credinþã!
Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sãrbãtori sã ningã asupra voastrã doar

bucurie ºi senin, prosperitate, veselie ºi sãnãtate în anul ce vine!
Sãrbãtori Fericite!
CRÃCIUN FERICIT!

La Mulþi Ani!”
Ramona Cupã, preºedinte PMP Mehedinþi

Frumuseþea iernii,
cu dulcele ecou al colindelor

ºi cu imaginea celor dragi în suflet
sã vã aducã împlinire,

iubire ºi fericire.
Sãrbãtori binecuvântate!

Emilia Mihãilescu,
Manager al Centrului Cultural

“Nichita Stãnescu”
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   Anul 2020 a fost greu, a adus multe
provocãri ºi ne-a pus, de multe ori, în situaþii
dificile. A adus schimbãri importante pentru
fiecare dintre noi ºi ne-a determinat sã
cãutãm ºi sã apreciem adevãratele valori!
   În prag de sãrbãtori, primiþi gândul meu
bun de sãnãtate, respect ºi prietenie!
   Sã vã bucuraþi de credinþã ºi speranþã
într-un an mai bun! 

Sãrbãtori cu sãnãtate!
La Mulþi Ani!

av. Aladin GEORGESCU
Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi

Anul 2020 a fost unul
important din punctul de vedere al
investiþiilor pe care Consiliul Judeþean
Mehedinþi le-a realizat în infrastructura
rutierã, la nivelul drumurilor judeþene.
   Cel mai amplu proiect de
reabilitare/modernizare a 112 km
drumuri judeþene, care are ca termen
de finalizare, septembrie 2022, a
înregistrat progrese în implementare,
astfel încât pe unul dintre cele cinci
loturi lucrãrile au fost deja finalizate

Lucrãrile pe cel mai important proiect de infrastructurã din Mehedinþi,
realizate în proporþie de 50%

În scurt timp se va face
recepþia pe DJ 561A,

tronsonul Bãlãciþa – Opriºor.

ºi vor fi recepþionate în perioada
urmãtoare. ªi loturile 1,2 ºi 5 se aflã
în faze avansate.
 Pe lotul 1, DJ  562A, Rogova -
Vânjuleþ - Cioroboreni - Pãtulele -
Rogova, 26 km, a fost asfaltat pe
toatã lungimea drumului, lucrãrile
fiind realizate în proporþie de 70%.
 ªi pe lotul 2, DJ 563, int. cu DN
56A - Punghina -Opriºor - int.cu
DJ 561A, în lungime de 16 km, s-a
aºternut primul strat de asfalt pe
toatã lungimea drumului, iar cel de-
al doilea, pe o lungime de 70%.
 Lotul 3, DJ 561A, Opriºor (int.

cu DJ 563) ºi Bãlãciþa (int. cu
DJ 606), 11,8 km, lucrãrile au
fost finalizate, urmând sã se
realizeze recepþia.
 Un progres mai lent înregistreazã
lotul 4, DJ 561A, Gvardiniþa - Bâcleº
- Vlãdica - Tâmna (int. cu DN 6), 32
km, unde implementarea este la un
procent de doar 14%, dar avem
speranþa cã se va recupera pe
parcursul anului viitor.
 Lotul 5, DN 67A - Grozeºti -
limita jud. Gorj, în lungime de 26
km, a fost asfaltat în proporþie de
80% ºi lucrãrile vor continua

conform graficului de lucru.
   “Mã bucur cã prin acest proiect
am reuºit sã rezolv una dintre cele
mai grave probleme ale oamenilor
din aceste zone, aceea de a scoate
praful de pe drumurile pe care
circulau ºi înlocuirea condiþiilor de
trafic greoi cu cele civilizate care le
oferã ºi siguranþã sporitã! 
Continuãm împreunã dezvoltarea
judeþului Mehedinþi!
Multã sãnãtate tuturor!”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

 Biroul de presã
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Parohia Broºteni, din comuna
Broºteni, judeþul Mehedinþi, având ca
parteneri Consiliul Local - Primãria
Broºteni ºi Asociaþia “Fiii Lupºei”, a
susþinut marþi, 15 decembrie 2020,
conferinþa de încheiere a proiectului
“Elaborarea documentaþiei tehnico-
economice pentru biserica Sfinþii
Împãraþi a fostei mãnãstiri a
Cuþuieºtilor din Broºteni, judeþul
Mehedinþi”, finanþat de Institutul
Naþional al Patrimoniului prin Timbrul
Monumentelor Istorice.

Lansarea oficialã a proiectului a
fost fãcutã printr-o Conferinþã de
Presã ce a avut loc marþi, 8
septembrie 2020, orele 14:00, în
sala mare a Centrului Turistic pentru
activitãþi Culturale ºi Sportive din
satul Lupºa de Jos, iar încheierea
acestuia s-a desfãºurat marþi, 15
decembrie 2020, începând cu orele
12:00, în aceeaºi locaþie din
localitatea Lupºa de Jos.

“Fiecare popor ºi fiecare
epocã stã pe umerii vremilor
trecute”  (Mihai Eminescu).

Proiectul “Elaborarea documentaþiei tehnico-economice pentru biserica Sfinþii Împãraþi
a fostei mãnãstiri a Cuþuieºtilor din Broºteni, judeþul Mehedinþi” a ajuns la sfârºit

Localitatea mehedinþeanã
Broºteni, deºi relativ tânãrã dacã
este privitã ca individualitate, îºi
înfige rãdãcinile în trecutul glorios
al codrilor strãmoºeºti brãzdaþi aici
de râul cu apã curatã, numit de daci
Mutru sau Motru. Râul ºi ramul
eminescian s-au împletit ºi aici
armonios, ca pe majoritatea
plaiurilor þãrii noastre, transpunând
piciorul de plai mehedinþean de pe
hotarul cu moºiile Gorjului într-o
gurã de Rai, prielnicã vecuirii
efemere a dârzilor noºtri înaintaºi,
pentru care credinþa, graiul ºi glia
s-au identificat cu însãºi rostul vieþii.

Biserica ce poartã hramul Sfinþii
Împãraþi “Constantin ºi Elena” stã
mãrturie a acestei realitãþi de aproape
douã veacuri, încãpãþânându-se
parcã sã se plece în faþa
vicisitudinilor vremii, asemenea
celor care au ctitorit-o ºi celor pe
care i-a slujit ºi au slujit-o.

Ridicat în prima jumãtate a
secolului al XIX-lea (1830-1840),
edificiul ecleziastic îºi spune încã

istoria tuturor celor care îi
trec pragul, însã din ce în ce
mai stins. Aceastã sfântã ºi
dumnezeiascã bisericã, ce
prãznuieºte hramul Sfinþilor
Împãraþi “Constantin ºi
Elena”, s-a zidit din temelie
de dumnealui jupân
Constantin Cuþui la leatul
1836 ºi s-a zugrãvit cu toatã
cheltuiala ºi osteneala

dumnealui coconu Mihalache
sin Constantin Cuþui la leat
1840, în zilele împãratului
nostru Nicolae Pavlovici, luna
august 10, Constantin
Z(ugravul) – pisania din
pronaos.

Biserica Cuþuieºtilor, o
emblemã a comunei Broºteni
alãturi de Cula ridicatã de
aceeaºi familie ºi de
Bisericuþa de lemn din Sãlcii,
aºteaptã parcã neputincioasã
întoarcerea celor de altãdatã.
De peste o jumãtate de veac
îndurã necontenit rãnile
produse fie de ateismul comunist, fie
de neglijenþa noastrã, a celor de azi.

Prin proiectul “Elaborarea
documentaþiei tehnico-economice
pentru biserica Sfinþii Împãraþi a
fostei mãnãstiri a Cuþuieºtilor din
Broºteni, judeþul Mehedinþi”,
finanþat de Institutul Naþional al
Patrimoniului prin Timbrul
Monumentelor Istorice, având ca
beneficiar Parohia Broºteni,

Consiliul Local – Primãria Broºteni
ºi Asociaþia Fiii Lupºei, a fost
realizat un prim-pas în demersul de
restaurare al acestui monument,
înscris în Lista Monumentelor
Istorice cu codul MH-II-m-A-10271.

Proiectul, dupã cum reiese ºi din
titlu, a avut drept scop elaborarea
de cãtre specialiºti a documentaþiei
tehnico-economice, cu toate
condiþiile impuse de un obiectiv

patrimonial de o asemenea
valoare, documentaþie absolut
necesarã accesãrii de fonduri în
vederea restaurãrii efective.

Perioada de implementare a fost
13 August – 30 Noiembrie 2020,
bugetul total fiind de 154.946 lei,
din care 15.000 lei reprezintã
contribuþia proprie.

Marian Gherghinescu 
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Luni, 14 decembrie a.c., la
sediul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã “Drobeta”  al
judeþului Mehedinþi, ºapte

Ceremonial de depunere a jurãmântului militar la ISU Mehedinþi

pompieri au depus jurãmântul de
credinþã faþã de þarã, în cadrul unui
ceremonial restrâns, impus de
contextul epidemiologic actual.

   Depunerea jurãmântului
militar este un moment
emoþionant, unic în
cariera fiecãrui militar,
care naºte un puternic
sentiment de patriotism,
dar ºi de asumare a unei
mari responsabilitãþi. Prin
acest act, tinerii ºi-au luat
angajamentul cã vor apãra
þara, vor respecta legislaþia
ºi regulamentele militare.
   Cei ºapte pompieri au

fost felicitaþi de inspectorul ºef al ISU
Mehedinþi, colonel Florentin
Dragomir, care le-a cerut sã dea
dovadã de implicare,

responsabilitate ºi disciplinã în
executarea misiunilor ce le revin, dar
ºi de o pregãtire continuã.
   Noii colegi au fost încadraþi, în urma
selecþiei efectuate din sursã externã,
pentru o perioadã determinatã, în
contextul pandemiei generate de noul
coronavirus. Aceºtia îºi vor desfãºura
activitatea în cadrul Detaºamentelor
Drobeta Turnu Severin ºi Orºova, dar
ºi la sediul inspectoratului.
   Colectivul pompierilor
mehedinþeni le ureazã succes în
îndeplinirea misiunilor încredinþate
noilor camarazi!
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE
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Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
contureazã spiritul locului cu impact major pentru comunitate (2)

Cum faci sã menþi cultura în viaþã pe
vremuri de restriºte ºi de pandemie?

O întrebare nu tocmai simplã, chiar foarte
grea. Dar la care instituþia condusã de
managerul Emilia Mihãilescu a gãsit soluþia. A
beneficiat, pentru a putea funcþiona mai departe
ºi de a putea sã îndeplineascã obiectivele, de
sprijinul necondiþionat al Consiliului Judeþean
Mehedinþi, ºi al preºedintelui Aladin Georgescu.
   Chiar ºi în aceastã perioadã grea pentru
întreaga omenire, perioadã supusã regulilor
pandemiei ºi aflatã sub semnul COVID 19 arta
ºi tradiþiile supravieþuiesc. De fapt acest lucru
este cea mai importantã decizie luatã de
conducerea Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu” cã tot ceea ce înseamnã artã, culturã,
obiceiuri, tradiþii trebuie sã meargã mai departe,
ºi pentru acest lucru nici un efort nu este prea
mare. Uneori, arta ºi tradiþiile iau forme
neaºteptate, adaptate, tocmai pentru a reuºi sã

meargã mai departe, sã transceadã aceste
vremuri nemaiîntâlnite, când siguranþa fizicã a
fiecãruia dintre noi este pusã la îndoialã, ºi
reuºesc sã dea mãsura rezistenþei dar ºi a
sensibilitãþii sufletului omenesc.
   Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”, condus de
managerul Emilia Mihãilescu, îºi desfãºoarã
activitatea pe baza unor principii de la care nu
poate face rabat precum: protejarea ºi promovarea
patrimoniului cultural specific judeþului
Mehedinþi, ca parte componentã a patrimoniului
naþional ºi european; primordialitatea valorii ºi a
autenticitãþii în aplicarea criteriilor de evaluare,
selecþie, promovare ºi afirmare a creativitãþii ºi
talentului; deplina libertate de exprimare artisticã
ºi de comunicare publicã a actelor de culturã;
raportarea ofertei culturale la cerinþele cetãþeanului
ºi al comunitãþii; principiul de cooperare-

 urmare din numãrul trecut parteneriate cu instituþiile
culturale, organizaþii
neguvernamentale, etc ºi,
desigur,  gestionarea
judicioasã, riguroasã ºi
transparentã a fondurilor
publice.
   Proiectul managerial
al  doamnei Emil ia
Mihãilescu cuprinde
aproape 70 de activitãþi
culturale, pe an, ºi în
plus activitatea “curentã” sã folosim un termen
practic al Secþiei “Arte” sau alte secþii ale
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”.
   În anul care se apropie de sfârºit un an atipic,
pentru întreaga lume, un an în care “lockdown”
(carantinã) a devenit noþiunea de bazã, au trebuit
reinventate foarte multe, de la noþiunea de “spaþiu
cultural” la adresabilitate, inclusiv chiar aceea
de “produs  cultural”.
   Cel mai greu a fost poate restricþionarea

accesului publicului larg la evenimentele
culturale. Legãtura strânsã între public ºi
“produsul” cultural înseamnã obiectivul ºi
speranþa oricãrei instituþii, fie ea publicã sau
privatã, aºa numiþii “operatori culturali” de a
merge mai departe. De a-ºi îndeplini misiunea,
de a transcede moºtenirea mai departe.
   Perioada de pandemie a avut totuºi ºi o parte
interesantã, s-au strîns puþin rândurile între actorii
culturali ºi consumatorii de produs cultural. S-a
vãzut foarte clar “cultura este muncã” ºi aduce
numeroase beneficii chiar ºi asupra sãnãtãþii
mintale. În momentul în care “on line” a rãmas
singurul instrument de legãturã cu spaþiul
cultural, cu actorii culturali, ne-am dat seama cã
o carte nu încape într-o fereastrã de Zoom, ºi nici
un artist, indiferent despre ce fel de artist vorbim,
nu se poate limita pe micul ecran, chiar ºi al

televizorului, devenit cât peretele.
   Activitatea Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu” a fost ºi ea adaptatã ºi îndreptatã ºi
înspre mediul on line.
   Secþia “Arte” proaspãt reabilitatã complet ºi
reamenajatã, în acest an ºi pregãtitã sã primeascã
studenþii la arte frumoase cu un decor nou, cald
ºi primitor a fost prima din componentele
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu” care a
trecut de la cursurile din clase la cele virtuale prin
intermediul platformelor specializate. Astfel
profesorii ºi studenþii Secþiei “Arte” au reuºit sã
rãmânã ºi sã înveþe mai departe, împreunã.
   Ansamblul Profesionist “Danubius”,
Orchestra “Cetiniþa”, de asemenea, ºi au fãcut
debutul în mediu on line ºi au difuzat concerte
cu prilejul unor sãrbãtori, pe care ar fi trebuit sã
le petreacã împreunã cu mehedinþenii, fie în
zona de nord a judeþului, la munte (Ponoare,
Plaiul Cloºanilor), fie în zona de deal, acolo unde
musteºte vinul, pe care ne-am obiºnuit sã-l
sãrbãtorim, în fiecare an (Vînju Mare), Festivalul
de Poezie  “Nichita Stãnescu”, chiar ºi Galele
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu” au avut
loc tot în mediul on line.
   Un an obiºnuit pentru Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu” ºi managerul Emilia
Mihãilescu înseamnã peste 60 de activitãþi
cultural artistice. Încep devreme în ianuarie odatã
cu Festivalul Internaþional de Poezie “Mihai
Eminescu” ºi ajung spre final, în iarnã, odatã
cu Galele Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”.
   Într-un an special aºa cum a fost 2020, cu
foarte multe probleme, legate de carantinã, de
necesitatea asigurãrii distanþãrii sociale, unul
mai plin de grijã (datoratã ºi regulilor, ºi
restricþiilor), faþã de spectator ºi  artist a existat
o anume cutezanþã, un curaj de a nu renunþa
la identitatea instituþiei, la normalitate, prin
asumarea rãspunderii, a Emiliei Mihãilescu,
cât ºi a preºedintelui Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, de a menþine
ºi continua activitatea Centrului Cultural.

 continuare în pag. 8
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Ministrul economiei, Virgil
Daniel Popescu, a promovat teoria
complementaritãþii pentru a explica
de ce, conform Planului Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã, Oltenia nu
primeºte aproape nimic din cele 30,4
miliarde puse la bãtaie pentru
dezvoltarea României. În loc sã
accepte cã Guvernul Orban a greºit
când a ºters de pe harta investiþiilor
o întreagã regiune, ministrul
mehedinþean a venit cu o explicaþie
conform cãreia, practic, PNRR este
ºansa celorlalte regiuni din þarã sã
ajungã din urmã Oltenia, care
musteºte de proiecte finanþate prin
bugetul multianual al UE!?
   Ultima sãptãmânã a campaniei
electorale a fost marcatã, cel puþin în
zona Olteniei, de scandalul provocat
de publicarea de cãtre Guvernul PNL
a Planului Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã, un document esenþial
pentru dezvoltarea României în
urmãtorii ani. Vorbim despre nu mai
puþin de 30,4 miliarde de euro care
vor merge în investiþii în câteva
domenii esenþiale, precum sãnãtate,
infrastructurã ori combaterea

Parafraza din titlu este dupã
filmul românesc, multipremiat
naþional ºi internaþional, regia Toma
Enache, “Între chin ºi amin”, care
reflectã destinul tragic al
condamnaþilor politic români din
penitenciarul Piteºti, aflaþi în
metafora numelui filmului între
Chin-urile suferite sub teroarea
unor miliþieni supra-zeloºi, dar ºi
a regimului penitenciar
exterminator ca atare, ºi eliberarea
lor interioarã, Amin-ul, prin
credinþa în Iisus ºi Dumnezeu.
   Parafraza noastrã vine sã ilustreze
suferinþa planetei sub cizma Covid-
ului, dar mai ales suferinþa românilor,
aflaþi sub o guvernare ezitantã, cu
douã mãsuri în analiza ºi decizia
necesare în desfãºurarea pandemiei
- vezi cazul Piatra Neamþ, spre
exemplu - ºi exagerãrile din unele
decizii, cum ar fi acele “recomandãri”
privind tãierea porcului, conform
tradiþiei ortodoxe, la români. Raed
Arafat s-a umplut de penibil venind
cu precizãri privind numãrul

 Dorel Teianu

Ministrul economiei încearcã sã explice de ce Oltenia a fost sãritã de la investiþiile prin PNRR
schimbãrilor climatice. La o privire
mai atentã se observã cã una dintre
regiunile istorice ale României a fost
aproape complet ignoratã.
   Cei peste 2,1 milioane de cetãþeni
care trãiesc în Oltenia, uitaþi dintr-o
datã, au stârnit revoltã în rândul
autoritãþilor locale care au criticat
extrem de dur planul Guvernului PNL
de a scoate regiunea de pe harta
investiþiilor. „Când am citit
documentul ne-am sufocat pur ºi
simplu de indignare. Este inadmisibil
ca ceva ce ar fi trebuit sã însemne
reducerea dezechilibrelor între regiuni
este, de fapt, scoaterea Olteniei de pe
hartã. Ca sã înþelegem cu toþii cam
ce viziune de dezvoltare are actuala
guvernare referitor la regiunea
noastrã, vã spun cã Oltenia are
prevãzuþi zero kilometri de autostradã,
zero kilometri de cale feratã
modernizatã ºi doar 4,3 km de drum
expres din cei 631,9 km cât sunt la
nivelul întregii þãri! (…) Olteniei i s-
au alocat 0,07% din banii pentru
dezvoltarea României! Este
inadmisibil aºa ceva! Condamnã
Oltenia la subdezvoltare. Pur ºi

simplu ei urãsc toatã regiunea în
ansamblul ei. Trebuie sã oprim
acest document strategic pentru
cã, dacã va rãmâne aºa, decalajele
dintre regiuni se vor adânci!“, a
declarat Olguþa Vasilescu,
primarul Craiovei, în cadrul unei
conferinþe de presã, citatã de
INDISCRET.
   Explicaþii, explicaþii…
   Ministrul Economiei, Virgil
Popescu, ºi el originar din
Oltenia, vine cu explicaþii pentru
care Olteniei i s-a interzis accesul
la miliardele din PNRR. „PNRR
este fãcut complementar cu bugetul
multianual al UE. Dacã vã uitaþi pe
acel buget o sã gãsiþi obiective
(pentru Oltenia – n.red.)! Uitaþi-vã în
bugetul multianual 2021 – 2027 ºi
vedeþi acolo câte proiecte sunt în
Oltenia. ªi puneþi-le în
complementaritate. (…) Avem bani
prevãzuþi în buget pentru Oltenia“, a
declarat Virgil Popescu, pentru
publicaþia Indiscret în Oltenia.
   „Pentru PNRR existã buget pentru
IMM, pentru competitivitate
economicã. Sunt ºi pentru

întreprinderile din Oltenia, evident“,
a mai spus liderul PNL Mehedinþi.
   Pentru a înþelege mai bine ce a
provocat scandalul PNRR – Oltenia
este de ajuns sã ne uitãm cã, în
viziunea fostului Guvern Orban,
situaþia se prezenta astfel:
- 662 de kilometri de autostradã
pentru Transilvania, Moldova ºi
Muntenia. Pentru Oltenia, în schimb,
zero kilometri.
- 318 kilometri de cale feratã în toatã
România. Pentru Oltenia, din nou,
zero kilometri.

Între COVID ºi CREDINÞÃ
participanþilor la un astfel de ritual
cu rãdãcini precreºtine, de altfel,
sau, în aceeaºi notã a ridicolului, cu
precizãrile privind obiceiul
colindatului.
   Desigur, nu negãm protecþia ºi în
astfel de cazuri împotriva...
pãgânului de Covid, dar a nu lua în
seamã tradiþia ºi dorinþa, mândria ºi
alinierea la spiritul strãmoºilor a
românilor, într-o þarã eminamente
creºtin-ortodoxã, ºi a veni cu astfel
de precizãri, a sunat mai rãu ºi mai
revoltãtor decât celebrele “indicaþii”
ale “epocii de aur”!
   Desigur, creºtinul român ºi-a tãiat
porcul bãgând la lada cu mizerii
recomandãrile oficiale, ºi fãcându-
ºi treaba îndãtinatã pânã la capãt, cu
cuþitul, pârlitul, tranºatul, ºoricul ºi
þuica fiartã, cu “pomana porcului” ºi
cu toate celelalte de cuviinþã!
   Colindatul - sau vestirea Naºterii
Mântuitorului - prin interzicere,
ciunteºte o mare tradiþie, dar ºi o
mare plãcere a copiilor, dar ºi a
adulþilor, în multe pãrþi de Românie,

a primirii simbolice în casa
creºtinului a vestitorilor venirii pe
lume a celui pe care ei îl considerã
“Mesia cel Luminat”, copilul destinat
mântuirii lumii de pãcate.
   Restrângerea petrecerilor de
Crãciun ºi a celor de Revelion, iarãºi,
vine sã ºtirbeascã veneraþia ºi
plãcerea, smerenia ºi bucuria Naºterii
Mântuitorului, pe cea a sfârºitului de
an ºi intrarea într-altul, Nou, cu
speranþe renãscute, ca de obicei.
   Aºadar, între Covid ºi Credinþã,
interferarea autoritãþilor este lipsitã
de finalitatea doritã, de eficienþa
scontatã, întrucât AMIN-ul este mai
puternic decât CHIN-ul, iar
CRÃCIUN-ul mai puternic decât
COVID-ul!
   Desigur, nu trebuie exagerat nici de
cãtre creºtini, virusul poate ataca,
neraþional ºi perfid cum este, în orice
clipã, de oriunde, pe oricine, dar nici sã
intri cu cizmele în sãrbãtori, aºa, doar
cã eºti autoritate, ºi cã poþi, cã ai forþa
de partea ta, nici asta nu este nici moral,
nici laic, nici creºtin! Est modus în
rebus, spune vorba latineascã, existã o

mãsurã în toate, aºadar!
   Între Covid ºi Credinþã, oricare ar fi
acea credinþã, pânã la urmã, învinge
Credinþa, pentru cã aspiraþia omului
se îndreaptã spre Bine, spre Adevãr,
spre Luminã, Divinul, sub orice
formã ar fi el receptat, asumat,
promovat este una din dimensiunile
umanului din noi, deci, indiferent de
CHIN, de ceea ce este impus ca
suferinþã spre a te “lepãda” de
credinþã, este sortit eºecului, mai
devreme sau mai tãrziu, cel mult
poate fi o... victorie de moment a bolii
sau a celor care propagã “lepãdarea”.
   Eforturile unora de a “convinge”
sau de a impune noi reguli în
credinþã, în relaþia cu Divinitatea,
chiar de a o extirpa din mentalul
uman, sunt încercãri penibile, un
efort infim pe lângã perenitatea rasei
umane, a creaþiei ºi devenirii ei. Iar
argumentul suprem - sau unul dintre
argumente - este acela cã dacã niºte
oameni vor sã facã acest lucru, sã
schimbe  rânduiala lumii din
perspectiva relaþiei cu Divinitatea -

 Continuare în pag. 8
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Drobeta Turnu Severin este primul oraº
de pe teritoriul României de astãzi, care a fost
ridicat la rang de „municipiu” încã din timpul
împãratului Publius Aelius Hadrianus (117-138),
la rang de colonie în timpul lui Septimius Severus
(193-211), distrus de huni în secolul al V-lea, ca
apoi sã fie refãcut de împãratul Iustinian în
secolul al VI-lea, sub numele Teodora.
   Situat într-o regiune de confluenþã spiritualã între
Banat, Transilvania ºi Þara Româneascã, Severinul
a reprezentat un important centru comercial, cultural
ºi strategic din punct de vedere militar.
   Populaþia din aceastã regiune fiind permanent
majoritar româneascã ºi ortodoxã, aceasta a
resimþit nevoia ºi oportunitatea înfiinþãrii cu 650
de ani în urmã, în octombrie 1370, a celei de-a
doua Mitropolii pe teritoriul Þãrii Româneºti –
Mitropolia Severinului, avându-l ca mitropolit
pe Înaltul Prelat Antim.
   Mitropolia Severinului s-a menþinut pânã în anul
1453, când a fost mutatã în condiþiile accentuãrii

650 de ani de la înfiinþarea Mitropoliei Severinului

dependenþei þãrii faþã de Poarta Otomanã.
   Spiritul ºi tradiþia ei avea sã dãinuie în
vreme, pânã în zilele noastre când, în anul
2003, în ºedinþa din 3 – 5 martie a Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la
cererea Arhiepiscopiei Craiovei, a fost
aprobatã înfiinþarea Episcopiei Severinului

ºi a Strehaiei, cu reºedinþa în municipiul
Drobeta Turnu Severin.
   Astfel, în acest an 2020, noi aniversãm cu
pioºenie, dar ºi cu mândrie, împlinirea a 650
de ani de la înfiinþarea Mitropoliei Severinului.
              Prof. Marius Screciu,
Primar al Municipiului Drobeta Turnu Severin

La 24 noiembrie 1924 se ianugura
prima salã a complexului TEATRU, astãzi,
Palatul culturii “Teodor Costescu” Drobeta
Turnu Severin, ansamblu arhitectonic destinat
actului cultural preponderent  severinean, dar
gândit de iniþiatorii ºi finanþatorii sãi la începutul
secolului al XX-lea, ca element de menþinere a
românitãþii în Banat, aparþinând vreme
îndelungatã Imperiului Austro-Ungar, apoi pe
Valea Timocului, Serbia ºi Bulgaria, unde a
existat ºi încã mai existã o consistentã
comunitate româneascã.
   Marcarea în fiecare an a acestui moment
inaugural a prilejuit, din 2017, acordarea unor
Diplome de recunoaºtere a contribuþiei unor
personalitþi - creatori - la promovarea artei ºi
culturii, a cercetãrii, a pãstrãrii identitãþii de neam

GALA PREMIILOR DE EXCELENÞÃ 2020

ºi limbã, a istoriei ºi sacrificiului înaintaºilor
pentru ceea ce avem astãzi.
   Ajunsã la cea de a IV-a ediþie, GALA
PREMIILOR DE EXCELENÞÃ a Palatului
culturii “Teodor Costescu” a  prilejuit marþi 24
noiembrie a.c., la împlinirea a 96 de ani de la
amintita inaugurare, desfãºurarea unui
merituos arsenal de forþe artistice, creatoare ºi
evocatoare venind din mijlocul comunitãþii
severinene, onoratã de administraþia
municipiului ºi de conducerea Palatului, la
propunerile responsabililor de servicii
culturale ale instituþiei.
   Gala, onoratã de prezenþa lui Marius
SCRECIU, primarul Severinului, a debutat cu
un micro-concert de muzicã instrumentalã -
prelucrãri folclorice sau teme celebre din creaþia

universalã, în interpretarea orchestrei “Lãutarii
Mehedinþiului” - dupã care s-au decernat
însemnele recunoaºterii - diplomã ºi trofeu,
creaþie originalã - pentru mai mulþi artiºti ºi
creatori din sfera cultã sau cea popularã, între
ei, Nicolae Jinga ºi Alexandru Drãghici (poezie),
Emanuela Buºoi (traducere), Ileana Mateescu
(proiect cultural istoric), Nina Predescu, Marcel
Tãnase (folclor), Doru Vîlceanu (fotografie
artisticã), Marian Pele (cercetare ºi istoriografie),
Nicolae Mîþu (activitate teatralã), Dan ªalapa
(monografie teatru severinean) s.a.

Diplomele ºi trofeele au fost înmânate de Sorin
Vidan, managerul Palatului, care a justificat
în fraze puþine, dar puternic evocatoare
fiecare gest de recunoaºtere a muncii ºi
creaþiei celor laureaþi.  O.M.
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O decizie absolut justã ºi demnã de
toatã lauda, care a însemnat inclusiv
menþinerea locurilor de muncã pentru
absolut  toþi salariaþii. Siguranþa
locurilor de muncã ºi capacitatea
managerialã a conducerii, a fãcut ca
manifestãrile culturale organizate sã
se desfãºoare la nivelul de excelenþã,
aºa cum am fost obiºnuiþi de-a lungul
timpului de instituþia Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu”.
   Un an în care panica ºi teama, pe
care trebuie sã recunoaºtem fiecare
dintre noi am trecut, au  însemnat o
provocare imensã, au fost organizate
35 de manifestãri culturale: “Unirea
la români”;  Zilele Culturii
Mehedinþene la Uzdin (Serbia);
sãrbãtorile primãverii - Obiceiuri ºi
Tradiþii de Primãvarã; Dragobetele;
Tradiþii de primãvarã în Plaiul
Cloºanilor; Mãrþiºor de Mehedinþi;
Ziua Internaþionalã a Femeii; Ziua
Mondialã a Teatrului; Ziua Europei;
dinspre primãvarã, apoi cu
“Bunavestirea obiceiuri ºi tradiþii”
încet ajungem spre varã cu
Simpozionul “Trecerea în Eternitate
a lui Mihai Eminescu”; (Palatul
Culturii), Sãrbãtori Populare
Dunãrene; (Sviniþa), Ie în flori de
sânziene; (Cetatea Medievalã a
Severinului), Primãvara Poeþilor, Varã
Severineanã; Simpozion Centenar
Nil Dorobanþu; (Crainici, com. Bala),
Tabãra de Picturã Danubius Art
(Sviniþa); Festivalul Þãrilor Dunãrene
(Palatul Culturii “Teodor Costescu”);
Festivalul Sensul Iubirii (Palatul
Culturii “Teodor Costescu”);

Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”...

Festivalul Smochinelor (Sviniþa);
Festivalul de Muzicã Uºoarã “Iulian
Andreescu”; Ziua Armatei Române;
Ziua Cadrelor Militare în rezervã;
Festivalul de Muzicã Popularã
“Domnica Trop”; Ziua Naþionalã a
României; Maratonul Artelor Vizuale;
Festivalul de Colinde  Ziurel de Ziuã;
Festivalul de Colinde ºi Tradiþii
Orºova; editarea ºi tipãrirea
publicaþiilor,  cu numeroase eforturi,
în condiþii de pandemie ºi neliniºte.
Legãtura dintre oameni, distanþaþi
social, a fost mai puternicã ca
niciodatã.
   ªi tot atunci am înþeles fiecare
dintre noi, fiecare spectator sau
invitat la manifestãri, actor cultural
sau simplu participant cã, da, mediul
on line este minunat, ºi oferã
posibilitãþi nelimitate, scena însã, tot
ceea ce înseamnã live ºi presupune
interacþiune directã, emoþia, mirosul
unei tipãrituri noi,  foºnetul unei noi

cãrþi sau reviste,  poezia recitatã de
autori, mireasma de vopsea dintr-un
tablou, sau dansurile sunt
complicate pentru o fereastrã de
internet. Nu încap.
   Desigur acest lucru trebuie sã
cântãreascã mult în construirea noii
realitãþi, o realitate la care suntem cu
toþii ºi creatori ºi învãþãcei, pe care
ne strãduim sã o înþelegem.
   Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”,
managerul Emilia Mihãilescu, ne
oferã într-un an complicat pentru
culturã, în România ºi în lume câteva
lecþii, ne oferã modele, demonstreazã
cã se poate, ºi probabil cea mai
importantã lecþie este cã nu putem
declara “lockdown” pentru culturã.
Nu o putem trimite în carantinã.  Nici
tradiþiile ºi obiceiurile populare,
moºtenirea spiritualã a poporului
nostru, nici poezia sau muzica nu le
putem izola. ªi nici un virus nu poate
demola ceea ce s-a construit cu grijã
în atâþia ani. Ne-a arãtat de asemenea,
cã legãtura strânsã între public ºi
produsul cultural reprezintã speranþa
pentru ziua de mâine. ªi acest fapt
nu este puþin lucru. Sau poate este

cel mai important lucru. Mai învãþãm
cã indiferent cât de minunatã este
tehnologia ºi plinã de opþiuni
nenumãrate, vioara, saxofonul, o
voce a unui solist vocal, a artistilor
de la Ansamblul Profesionist
“Danubius”, o patã de culoare
strãlucitoare de pe o pânzã, un stih
recitat din suflet are un impact
nebãnuit, reprezintã “viul” ºi
“autenticul” din fiecare, de aceea nu
“încape” într-o fereastrã de Zoom. De
aceea sunt de neînlocuit ºi
neperisabile.
   Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
de fapt contureazã un spirit al locurilor
cu o însemnãtate extrem de valoroasã
pentru comunitate. Demonstreazã
creativitatea ca valoare specialã a
spaþiului cultural mehedinþean ºi
necesitatea promovãrii ºi creºterii
vizibilitãþii valorilor culturale
mehedinþene în plan local, regional,
naþional ºi în afara þãrii.

sã se gândeascã cã ºi ei sunt
oameni, ºi cã la fel de efemeri ca
oricare dintre credincioºi sunt ºi ei,
eternã este Viaþa, iar Viaþa este un
dar divin - fie ºi cosmic, în ºtiinþele
pozitiviste, dar Viaþã, oricum - iar cu
Divinul ori cu Cosmosul, nule sunt
speranþele de a învinge, de a corecta
ceva în acea supremã Rânduialã!
   Da, nu avem nevoie de încã o...
Nuntã mutã, alt film românesc, 2008,
regia Horaþiu Mãlãele, în care moartea
lui Stalin impune doliu (inter)naþional

Între COVID ºi CREDINÞÃ
timp de ºapte zile, iar, undeva într-un
sat din România, o nuntã programatã
deja, aflatã în defãºurare, se
transformã într-o petrecere fãrã sunet,
pe ascuns, la lumina lãmpilor, o
adaptare sfidãtoare la adresa
autoritãþilor supra-zeloase, adaptare
care vorbeºte, ºi ea, de puterea
credinþei, a tradiþiei, a convingerilor
religioase ori laice, imposibil de
stãvilit. România - ºi nici planeta -
nu are nevoie de o altã nuntã mutã
spre a-ºi demonstra autonomia
spiritualã! C. OVIDIU

„Ziua Porþilor Deschise”

Muzeul Regiunii Porþilor de
Fier organizeazã joi, 17 decembrie
a.c. “Ziua Porþilor Deschise”. Cu
acest prilej, vizitatorii vor putea
admira expoziþiile permanente,
acvariile, Parcul Arheologic ºi
Pavilionul Multifuncþional.
Intrarea este gratuitã!

Copiii sunt aºteptaþi la muzeu
ºi vor fi întâmpinaþi cu bucurie la
bradul împodobit special pentru
ei. La fel ca în fiecare an, Moºul a
lãsat pentru fiecare dintre ei
cadouri.

Vã aºteptãm cu drag!
Manager, Prof. Drd. Chircu

Doiniþa Mariana

 urmare din pagina 6
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1 Decembrie 2020,
Sus inimile, Români!(3)

„Fii om, fii drept ºi recunoaºte cã deasupra ambiþiilor ºi intrigilor ºi
urilor este Patria, este veºnicia Neamului ºi cã acolo trebuie sã ne
întâlnim întotdeauna, chiar dacã nu ne înþelegem de fiecare datã”

(Ion Antonescu).

Pe plan spiritual credinþa.
Statul viitor va fi un Stat de

disciplinã, de ordine ºi de acþiune
creatoare. Tineretul va fi educat în
duhul de jertfã naþionalã ºi de idealism
creºtin pentru care s-au trudit ºi s-au
jertfit, veac de veac, Voievozii, vitejii
ºi martirii noºtri.Þãrãnimea va fi
îndrumatã spre o viaþã nouã, Statul
organizând producþia agricolã, dând
unelte ºi maºini þãranului, creând o
industrie alimentarã ºi transformând
ordinea sanitarã atât de înapoiatã a
satelor noastre. Muncitorimea va fi
ridicatã prin sporirea producþiei ºi prin
crearea de mari lucrãri publice, cãi
de comunicaþie, canale ºi irigaþii.

Funcþionarii vor fi întrebuinþaþi în
aceastã mare acþiune a Statului ºi li
se va deschide drumul spre
întreprinderile private, pentru a
asigura tuturor salarii demne de
munca ºi rolul fiecãruia. Cãrturarii ºi
slujitorii Bisericii vor avea în acest
Stat rolul care li se cuvine
despicãtorilor de drumuri ºi ziditorilor
de suflete. Singura politicã pe care
trebuie sã o faceþi este aceea a iubirii
de Neam ºi a apãrãrii drepturilor lui

sfinte prin muncã, prin cinste, prin
blândeþe, prin conºtiinþã ºi, mai ales,
prin exemplul vostru în toate ºi faþã
de toþi. Am pornit de la icoane ºi
altare, sã ne întoarcem la ele[3].
   Sã ne unim în muncã ºi în frãþie, în
gândire ºi în simþire, în dreptate ºi în
lege, în disciplinã ºi în cumpãtare, în
ordine ºi în credinþã, pentru ca prin
muncã sã ne întãrim, sã prosperãm
ºi sã fim gata pentru orice ceas,
fiindcã numai aºa vom spori stima
prietenilor ºi grija duºmanilor.
Trebuie sã redãm muncitorului
puterea producþiei, ca sã putem
ajunge la ieftinãtatea vieþii; trebuie sã
dãm þãranului liniºtea ogorului, ca sã
poatã munci; trebuie sã dãm
orãºeanului siguranþa vieþii ºi a
ordinei, cãrturarului puterea gândului.

Întreaga Þarã trebuie sã pãºeascã
la muncã ºi la ordine. Pe deasupra
tuturor frãmântãrilor ºi peste toate
neînþelegerile, avem datoria faþã de
strãmoºi ºi faþã de urmaºi sã ne
pregãtim Statul ºi Neamul pentru
apãrarea drepturilor lui veºnice.
Prindeþi voiniceºte de umeri pe toþi
fraþii noºtri de pe întreg cuprinsul
românesc, scuturaþi conºtiinþele de
toate îndoielile ºi de toate laºitãþile
trecutului, sfãrâmaþi ambiþiile deºarte
ºi, sub imboldul vostru ºi sub
exemplul vostru, uniþi pe toþi[4] într-
un singur gând, într-o singurã
simþire, într-o singurã voinþã, cãtre un
singur þel: izbânda României. Astfel,

legea credinþei, legea dreptãþii, legea
disciplinei, legea muncii, legea
educaþiei severe, legea tãcerii, legea
solidaritãþii naþionale ºi a sprijinului
reciproc ºi legea onoarei, vor fi legile
de temelie ale Statului de mâine.
Trebuie Cinste, trebuie Dreptate
ºi Justiþie!

Române! Mulþumirea ta ºi a familiei
tale împovãrate va veni prin înfrãþirea
tuturor, prin munca noastrã laolaltã,
prin înþelegere ºi ascultare ºi nu pe
cãile urii sau ale prãbuºirii altuia.
Fiindcã munca ºi credinþa înalþã, pe
când invidia ºi ura surpã. Fiþi creºtini,
fiþi oameni, fiþi Români întregi. Luaþi
aminte cã aceea ce a prãbuºit pe alþii,
a fost goana dupã bunuri ºi interese
prea pãmânteºti. Nu uitaþi cã aceea
ce a dãrâmat aºezãri ºi Tronuri, a fost
mânuirea oarbã ºi sângeroasã a
trufiei, a rãzbunãrii ºi a violenþei.
   Dãltuiþi în cugetele voastre piatra de
întemeiere nouã a Neamului. Nu vã
risipiþi sbuciumul în fapte mãrunte,
în clocotiri învrãjbitoare ºi în rãzboiri
sterpe. Acestea vã scoboarã ºi
amuþesc poruncile morþilor voºtri.
Neamul acesta trebuie ridicat, întãrit,
îndreptat. N-avem nici un minut de
pierdut în aceastã privinþã.
   Un regim nou de viaþã curatã, un
regim de viaþã armonioasã ºi frãþeascã
între conducãtori ºi conduºi[5]; un
regim de viaþã plinã de ideal, de cuget
curat ºi de forþe creatoare: este o muncã
grea, neînchipuit de grea, care cere

gândire, organizare, metodã, ordine,
disciplinã, neslãbitã voinþã ºi dârzenie.
Dacã o faceþi cinstit, dacã nu umblaþi
dupã foloase personale sau de castã,
dacã nu vã uitaþi cu ochi rãzbunãtori
în trecut, dacã întindem o mânã
frãþeascã tuturor cari sunt în stare sã
punã sufletul, priceperea, cinstea,
munca ºi patriotismul lor în slujba
Patriei, dacã lãsãm ambiþiile ºi pãstrãm
proporþiile, vom reuºi. Nu oricine e
pregãtit pentru aceastã împlinire, ci
numai acei care n-au mâinile pãtate
de sânge, de averea Statului sau de
fapte murdare. Toþi pot însã s-o ajute,
pentru cã este Casa Neamului la care
toþi au datoria sã zideascã.
   Familia, ªcoala, Biserica, Justiþia,
bogãþiile pãmântului nostru ºi toatã
aºezarea Statului, trebuie reînte-
meiate, înrãdãcinate de-a-pururi în
duhul ºi rostul nostru de viaþã
româneascã. Sãteanul aºteaptã
ridicarea, muncitorul vrea mulþumire,
ostaºul vrea onoare, orãºanul vrea
siguranþã. Nu putem întemeia nimic
dãinuitor dacã nu respectãm legile
omeniei ºi ale vieþii.

Viaþa omului, cinstirea avutului,
respectarea muncii ºi casei altuia
sunt valori pe care veacuri de
civilizaþie le-au împietrit în fiinþa
popoarelor, iar când acestea s-au
dãrâmat în datinile unui Neam,
Neamul s-a stins.
   Un popor care nu respectã trecutul
ºi datina creºtineascã, un popor care
îºi pierde credinþa, un popor care nu
cultivã iubirea pentru morþii sãi, este
un popor condamnat[6]. Trebuie
deci sã reluãm firul întrerupt ºi sã
cãlcãm pe drumul pe care au cãlcat
strãmoºii noºtri[7].

[3] Biserica lui Hristos nu înseamnã numai ziduri, icoane, coruri, lumânãri, clopote, slujbe. Ea este dragoste, jertfã, milostenie,
trudã, curãþenie sufleteascã. Oriunde trãieºte un suflet curat, acolo este un altar al dumnezeirii.
[4] Toþi Românii hotãrâþi, toþi Românii cinstiþi, toþi Românii sârguincioºi, toþi Românii întregi
[5] În acest sens, orice ºef trebuie sã se poarte cu subalternii sãi cu omenie. Acest sentiment nu poate ºi nu trebuie sã lipseascã nici
chiar în Armatã, unde disciplina comportã oarecare rigiditate. Sentimentele sufleteºti de omenie faþã de subaltern aduc din partea
acestuia dragoste de muncã, încredere în ºefi, în vigoarea moralã în toate acþiunile lui bune, mândria respectului ce i se dã, personalitate.
De aceea, în serviciul zilnic, în discuþiunile ocazionale, în viaþa socialã ºi în greºelile ce eventual se fac, ºeful este dator sã-ºi trateze
subalternii în cadrul legilor, însã urban ºi civilizat - nu se admit douã atitudini: una de platitudini în sus ºi alta de brutalitate în jos. Iar
când e vorba de a cumpãni dreptatea, sã aibã în vedere cã aceasta se dã dupã legiuiri scrise, dar se dã ºi dupã comandamente de ordin
moral ºi sufletesc ºi cã nu se poate admite ca cineva sã aibe dreptate ºi sã nu i se dea. Altfel, subordonaþii nu vor voi sã aibã iniþiativã,
iar a avea iniþiativã înseamnã a avea curajul rãspunderii ºi încredere cã riscurile vor fi dominate de rezultate. În cadrul legilor, iniþiativa
cea mai largã trebuie sã anime pe toþi cei câþi fac parte dintr-o instituþie civilã sau militarã. Ceea ce trebuie însã sã se þinã în seamã în
exercitarea iniþiativei este corectitudinea: corectitudine în interpretarea legilor, corectitudine în aplicarea lor.
[6] Cãci, de la antici ºi pânã astãzi, nu rãzbat în veºnicie decât popoarele care au cultul eroilor ºi al mormintelor. Eroii ºi martirii sunt
pentru un neam ceea ce sunt profeþii pentru religie ºi sfinþii pentru Bisericã. Ei sunt verigile prin care se leagã lanþul veºniciei naþionale.
Ca magii, cãrora singuri le-a dãruit Domnul taina drumurilor de luminã, aceºti despicãtori de poteci noi îºi duc harul pentru împliniri
de taine. Cu cât un neam îºi poate împodobi mai mult istoria cu apariþiile acestea neobiºnuite, cu atât el e mai glorios ºi mai mare; ºi cu
cât un neam este mai sterp în înþelegerea ºi în crearea eroilor ºi a martirilor, cu atât prezenþa lui în Istorie este mai mãruntã ºi mai
trecãtoare. De aceea, popoarele trebuie sã aibã o adevãratã religie închinatã oamenilor predestinaþi, eroilor ºi martirilor.
[7] Adicã Neamul Românesc trebuie sã se întoarcã la izvoarele lui; fapta lui sã oglindeascã toate virtuþile strãmoºeºti.

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

 continuare în numãrul urmãtor
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Aºa cum demonstreazã un
fost vice-preºedinte „Pfizer”, instituþia
din U.K. care se ocupã cu pandemia
este, în ciuda denumirii (acronimul
SAGE are ºi înþelesul de „înþelept”)
deosebit de incompetenþã ºi este
compusã din politicieni ºi impostori,
neavând niciun membru cu calificare
de „imunolog clinic”. SAGE
estimeazã cã 100% din populaþie are
„ºanse” sã se infecteze cu „noul”
coronavirus, tocmai pentru cã e nou
- dar, de fapt, niciun (corona)virus nu
este lipsit de strãmoºi. De aceea, de
fapt, 30% din populaþie este deja
imunã, pentru cã “noul” coronavirus
are mare parte din caracteristicile
“vechilor” coronaviruºi. SAGE
estimeazã cã 7% din populaþie s-a
infectat deja. În realitate, procentul
este de aproape patru ori mai mare -
25-33%. Dacã se iau în calcul ºi
copiii, care sunt aproape 100%
imuni, înseamnã cã peste 70% din
populaþie este deja imunã.
Concluzia din titlul articolului de pe
„Evenimentul zilei”[1] este logicã:
Vaccinul anti-covid nu mai este
necesar! [2]

Iatã ce spune ex-vicele de la Pfizer:
„Falsa presupunere cã 100% din
populaþie este susceptibilã sã se
infecteze cu virusul ºi cea cã doar 7%
s-a infectat conduc SAGE la concluzia

Pandemia este gestionatã de incompetenþi, impostori
ºi indivizi aflaþi în grave conflicte de interese

cã „pandemia de-abia a început”, [...]
deºi acest lucru este un „nonsens
evident”. Din moment ce este
demonstrabil cã „în jur de 30% din
populaþie avea imunitate prealabilã”
ºi dacã se adaugã ºi copiii, care sunt
„rezistenþi”, ceea ce urcã procentul la
circa 40%, ºi considerând cã rata de
infectare este „undeva între 25% ºi
32-33%”, aceasta înseamnã cã între
65% ºi 72% din populaþie are
imunitate la Covid-19.

Luând în considerare ºi realitatea
imunitãþii de grup, când susceptibilitatea
la un virus coboarã atât de jos – la circa
20-35%, „aceastã populaþie nu mai
poate suporta o extindere a epidemiei”,
ºi astfel virusul „descreºte ºi dispare”.
Aºadar, [...] „pandemia este efectiv
terminatã ºi poate fi gestionatã cu
uºurinþã de un Sistem Naþional de
Sãnãtate funcþionând corect. În
consecinþã, þãrii ar trebui sã i se permitã
imediat sã-ºi reia viaþa normalã”. De ce
nu se întâmplã asta, totuºi? De ce nu
suntem lãsaþi sã revenim la viaþa
normalã ºi sã ne vedem de libertatea ºi
destinul proprii?

Iatã câteva explicaþii:
- aproape toate þãrile lumii, minus

China (care ºi-a rezolvat problema
fãrã vaccin) ºi Rusia (care are
propriul vaccin) au pre-cumpãrat
miliarde de doze de vaccin de la

„Pfizer”, „Johnson & Johnson” ºi
„Moderna”; numai U.E. a pre-
cumpãrat deja cca 700 milioane de
doze; aºadar, aceste vaccinuri trebuie
sã fie livrate, trebuie sã ni se
inoculeze; este într-atât de inevitabil
acest vaccin, încât nu vom mai putea
circula fãrã ca scannerele din
aeroporturi, gãri, puncte de trecere
a frontierei, instituþii publice etc. sã
ne „citeascã” ºi sã confirme cã avem
vaccinul în corp, indiferent dacã
suntem imuni sau nu la „noul”
coronavirus;

- acþiunile la bursã ale „Big
Pharma” au avut creºteri explozive în
ultimele nouã luni; Moderna, un start-
up care nu a produs nimic înainte de
2020 în materie de vaccinuri, a ajuns
la o capitalizare bursierã de 35 mld
dolari, ceea ce reprezintã cam 80%
din bugetul anual al Romãniei; cu
câteva zile înainte de anunþul
vaccinului „sigur” ºi “95% eficient”,
CEO - ul „Pfizer” a vândut acþiuni
„Pfizer” în valoare de cca 4,5 milioane
dolari, fãrã sã îl bage cineva la
puºcãrie pentru delict de iniþiat[3];

- vaccinarea în masã, totalitarã, e
noul levier politic al dlui Johannis;
vãzând cã populaþia s-a cam sastisit
de permanenta aruncare a vinei pe
psd (care face opoziþie de faþadã, de
motan de hârtie, zilele astea
“aniversând” 13 luni de la cedarea
puterii cãtre veºnicul atârnãtor Orban
ªicã), Johannis s-a aruncat cu
disperare pe aceastã temã, sperând
cã astfel mai induce odatã în eroare
publicul, aºa cum a fãcut anul trecut,

cu referendumul “pã corupþe”;
- statele lumii (nu ºi România,

încã) le-au exonerat de
rãspundere civilã ºi penalã pentru
efectele adverse ale vaccinului pe
toate cele trei corporaþii Big
Pharma care s-au aruncat în
cursa nebuneascã dupã acest
vaccin ne-necesar, cu „vitezã
super-luminicã” (warp speed
acceleration - program american
de 1,6 mld dolari de forþare a
aruncãrii pe poaþã a acestui
vaccin); de aceea, când
“specialiºtii” noºtri spun la tv cã
un numãr de 10 mii de decese la
un milion de vaccinaþi este un

risc acceptabil, zicerile lor nu sunt
doar cinice, sunt iresponsabile ºi
criminale, cãci fac ca lumea sã se
teamã de medicinã, sã nu mai aibã
încredere în ºtiinþã.

Ce voi face eu, în caz cã acest vaccin
ne-necesar va deveni inevitabil:

- îmi voi lua un timp de 14 zile de
reflecþie de la data la care mi se vor
arãta prospectul vaccinului ºi
istoricul testelor clinice;

- voi pretinde ca vaccinul sã fie
fãcut de medici/asistente medicale
specializate;

- voi cere în scris medicului +
spitalului sã garanteze cã nu existã
efecte adverse, iar efectele secundare
sunt neglijabile;

- voi cere o declaraþie de la medic
+ spital cã îºi asumã rãspunderea
pentru efectele adverse vãtãmãtoare
ale vaccinului, alãturi sau în locul
producãtorilor vaccinului. Dacã
oricare dintre cele 4 pretenþii vor fi
refuzate, va fi fost clar cã vaccinul este
un produs cu defecte, iar punerea lui
pe piaþã, prin dezinformare, prin
ascunderea unor informaþii esenþiale
sau prin panicarea populaþiei este o
practicã incorectã comercialã,
pedepsibilã sever de lege.

Absolut toþi cei vizaþi de vaccin pot
ºi trebuie sã facã asta, pentru cã nu
mai suntem doar pacienþi - aceºti
afaceriºti veroºi ne-au transformat în
consumatori pe spatele cãrora se fac
enorme profituri financiare ºi cinice
profituri politice. Iar consumatorii au
drepturi, mai precis reglementate
decât drepturile pacienþilor. Dacã un
numãr mare de persoane va face acest
lucru, devoalarea realitãþii va fi devenit
inevitabilã.

[1] Impact - https://playtech.ro/stiri/nu-e-nevoie-de-vaccin-pandemia-s-a-incheiat-fostul-
vicepresedinte-pfizer-rupe-tacerea-
238504?utm_source=EVZ+LINK+TEXT&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee -  
[2] https://playtech.ro/stiri/nu-e-nevoie-de-vaccin-pandemia-s-a-incheiat-fostul-
vicepresedinte-pfizer-rupe-tacerea-
238504?utm_source=EVZ+LINK+TEXT&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee
 [3] Ziarul Financiar, Eduart Ivanovici - CEO-ul Pfizer ºi-a vândut peste 60% din acþiuni în ziua în
care compania a dezvãluit ultimele rezultate ale vaccinului de combatere a coronavirusului (zf.ro)
– 11.11.2020 ºi https://www.google.ro/.../ceo-ul-pfizer-si-a-vandut-peste...

Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea,
Art-emis www.art-emis.ro/editoriale
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Nu vom trãi bine nici peste patru
ani pentru cã politicienii actuali sunt
foarte slabi ºi fac tot ce au fãcut ºi
înaintaºii lor. Adicã furã mai mult
pentru ei, decât trag pentru popor.
Pentru cã ºi neonorarea
promisiunilor din campania
electoralã înseamnã tot minciunã ºi
furt. Este vorba de înºelãciune la
adresa electoratului ºi mai ales a
celor care te-au votat. Te-au votat
cu gândul cã vei pune în practicã
programul electoral concret ºi cã îi
vei ajuta sã trãiascã mai bine. Sunt
promisiuni încãlcate ºi se comite
infracþiunea de înºelãciune
prevãzutã în Codul Penal.

Este clar pentru orice procuror de
bunã credinþã cã se poate începe o
anchetã în baza programului
electoral ºi a promisiunilor
neonorate. Dacã sunt prevãzute ºi
termene în programul partidelor ºi
a candidaþilor este cu atât mai bine.
Se poate începe cercetarea mult
mai rapid ºi faptele se contureazã
mult mai clar.

Dacã nu sunt prevãzute termene
clare de îndeplinire a promisiunilor
faþã de alegãtori atunci acestea se
încadreazã în durata mandatului,
cei 4 ani. Prin urmare se aºteaptã
curgerea celor patru ani, iar
parlamentarul sau alesul care nu
ºi-a onorat niciuna dintre
promisiuni trebuie sã fie anchetat
penal ºi cel puþin trebuie sã
returneze indemnizaþiile sau
salariile încasate pe parcursul celor
patru ani sau în funcþie de modul
de ducerea la îndeplinire a
promisiunilor.

Este pânã la urmã un contract
între ales ºi alegãtor prin care
alegãtorul îi deleagã voinþa sa
alesului ºi îl ºi plãteºte sã lucreze
pentru el. Este o treabã destul de
limpede ºi se întreabã foarte multã
lume de ce justiþia nu îºi face
datoria. ªi faptul cã justiþia nu îºi
face datoria nu intrã la altceva decât
la înºelãciune. Au primit banii
degeaba ºi unii ºi alþii. Legea
rãspunderii aleºilor indiferent de
funcþia pe care o ocupã trebuie sã
fie votatã de urgenþã de noul
parlament ºi sã se aplice mãcar
începând cu viitorul legislativ, dacã
nu imediat.

 ªtefan Bãeºiu

Promisiunile neonorate de cãtre ales se încadreazã la înºelãciune
Este nevoie de legi foarte dure pentru

cei care mint electoratul ºi trebuie sã
returneze banii pe care i-au cheltuit
degeaba. Iar un parlamentar are la
dispoziþie lunar foarte mulþi bani

pentru a supravieþui. Este vorba de
mii ºi mii de euro pentru care nu dã
socotealã în faþa nimãnui.

Este nevoie de legi ale
rãspunderii pentru parlamentari,
pentru primari ºi pentru celelalte
categorii de aleºi, dar ºi pentru cei
care ocupã funcþii de demnitate
publicã. Este fiºa postului pentru
fiecare ºi procurorii se pot organiza
în secþii speciale pentru anchetarea
celor care îi înºealã pe alegãtori ºi
pe cetãþeni. Anchete pentru cei care
nu îºi fac datoria faþã de public ºi
faþã de þarã.

Apoi este înºelãciune ºi faptul cã
poporul a votat un parlament
unicameral cu 300 de parlamentari
ºi are tot la fel, adicã peste 500 cu
toate drepturile ºi pensiile speciale
de rigoare. Au minþit în alegeri
când au spus cã eliminã pensiile
speciale trebuie sã fie anchetaþi
penal pentru înºelãciune. Adicã îmi
dai votul ºi eu elimin pensiile
speciale. Cine a promis asta în
programul electoral trebuie sã fie

pus de urgenþã sub acuzare. La fel
ºi politicienii care sunt plãtiþi de
cãtre stat ºi care au minþit cã vor
face în aºa fel încât sã o ducã bine
ºi românul de rând, sã existe

servicii decente de sãnãtate ºi o
educaþie mai bunã.

S-a promis cã sistemul de
educaþie va fi unul performant. Este
una din promisiunile din primul
mandat fãcute de preºedintele

Klaus. Ar trebui sã dea o parte din
salarii înapoi. Mulþi au promis cã
vor face multe pentru sãnãtate. S-a
promis cã vor fi ridicate acele
spitale regionale. Nu le-a mai fãcut
nimeni, dar politicenii care le-au
promis au luat salariul, au sustras
banii de la bugetul de stat prin
înºelãciune.

Este necesarã o secþie ºi pentru
tragerea la rãspundere a celor care
ocupã funcþii alese. O secþie
special, la fel cum este ºi secþia
pentru cercetarea magistraþilor care
calcã des pe bec. Politicianul ales
are o responsabilitate dublã faþã de
cel care este numit prin concurs,
sã obþinã posturi publice. Aºadar,
este nevoie de legi ale rãspunderii
pentru politicienii care promit ºi nu
se þin de promisiuni.
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POR 2014-2020 la bilanţ
Fonduri nerambursabile de 1,7 miliarde de euro în Regiunea Sud-Vest Oltenia

Spitale noi, şcoli moderne, drumuri mai bune, clădiri mai sigure. O societate puternică, europeană, care nu lasă pe nimeni în
urmă. Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia s-a implicat activ, în calitate de Organism Intermediar, în gestionarea
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Oltenia a primit, astfel, şansa de a se dezvolta prin investiţii în infrastructura
de transport, urbană, socială, de sănătate, educaţională, de turism şi patrimoniu, precum şi prin investiţii în infrastructura de afaceri
sau dezvoltarea IMM-urilor.

Bilanţul POR 2014-2020, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, înseamnă nu mai puţin de 1.871 de proiecte depuse. Dintre
acestea, au fost semnate 802 de contracte, în valoare nerambursabilă de peste 1,7 miliarde de euro.

„De la începutul perioadei de programare 2014-2020 şi până în prezent, ADR Sud-Vest Oltenia a depus toate eforturile
pentru sprijinirea investiţiilor promovate de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi pentru sprijinirea mediului
privat în implementarea cu succes a contractelor semnate. Având în vedere faptul că, în cadrul anumitor priorităţi de investiţie,
au fost depuse foarte multe proiecte, prin care alocarea regională iniţială a fost cu mult depăşită, am întreprins demersuri
constante în vederea identificării unor soluţii privind realocarea de fonduri suplimentare şi supracontractarea în cadrul
priorităţilor care au performat. Aceste eforturi s-au concretizat, astfel încât, la această dată, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia,
suma atrasă, de aproximativ 1,7 de miliarde de euro, este de 2,5 ori mai mare decât alocarea regională iniţială”, a declarat
doamna Marilena Bogheanu, directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia.

Fondurile europene alocate prin POR 2014-2020 au ajuns atât în municipiile reşedinţă de judeţ, cât şi în oraşele mai mici din
fiecare judeţ al regiunii, precum şi în comune şi sate. Astfel, toate cele cinci judeţe ale Olteniei beneficiază, printre altele, de
investiţii în infrastructura urbană, rutieră, socială, de sănătate sau educaţională.

În ceea ce priveşte infrastructura rutieră, cele cinci consilii judeţene din regiune au în implementare 19 contracte, prin care
378 de kilometri de drumuri judeţene vor fi reabilitaţi şi modernizaţi cu o finanţare nerambursabilă de peste 336,2 milioane de euro.

Investiţie majoră şi vitală pentru Oltenia, contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţă Craiova a fost semnat
în data de 30 aprilie 2020 şi are o valoare de aproximativ 591 de milioane de euro. În actuala perioadă de finanţare, va fi realizată
documentaţia tehnico-economică necesară realizării investiţiei, în timp ce construirea Spitalului Regional va beneficia de finanţare
în perioada de programare 2021-2027.

Mediul academic din regiune beneficiază, de asemenea, de investiţii cu fonduri europene, prin POR 2014-2020. Universitatea
de Medicină şi Farmacie din Craiova a finalizat un proiect cu o finanţare nerambursabilă de 2,2 milioane de euro pentru dotarea
spaţiilor de învăţământ, în timp ce Universitatea din Craiova a contractat trei proiecte cu o valoare totală de 17,5 milioane de euro.
Investiţiile vizează reabilitarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport şi a facultăţilor cu
profil electric. De asemenea, alte două proiecte depuse de Universitatea din Craiova vor fi contractate în perioada următoare.

Creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii nou înfiinţate, dezvoltarea celor existente, creşterea gradului de
tehnologizare cu echipamente noi şi, astfel, crearea de noi locuri de muncă şi oferirea de oportunităţi de angajare pentru tineri şi
pentru şomeri sunt rezultate directe ale activităţii ADR Sud-Vest Oltenia. Nu mai puţin de 1.157 de aplicaţii au fost depuse de mediul
de afaceri din regiune. Au fost semnate 461 de contracte, cu o valoare totală nerambursabilă de aproximativ 122,7 milioane de euro.

Aproape două mii de proiecte depuse, câteva sute de contracte semnate şi fonduri nerambursabile de 1,7 miliarde de euro.
Implicare, studiu, pregătire, evaluări, selecţii, verificări. POR 2014-2020 a ajuns la momentul bilanţului şi deschide calea spre viitor,
către proiectele noi de dezvoltare, în perspectiva Programului Operaţional Regional 2021-2027 pe care ADR Sud-Vest Oltenia îl va
gestiona, cu acelaşi profesionalism, în calitate de Autoritate de Management la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Foarte interesante sunt relaþiile cu strãinãtatea în
aceste zile. Este rost de cãlãtorii îndepãrtate, de
discuþii cu persoane strãine sau de planuri în acest
sens. Se deschide o etapã deosebitã vizavi de relaþiile
cu strãinãtatea, evidenþiindu-se totodatã ºi o dorinþã
de rafinare sufleteascã. Îþi este favorizatã participarea
la cursuri, seminarii, conferinþe ºi activitãþile
culturale. Mentalul este destul de rãscolit, astfel cã
îþi poate fi dificil sã menþii o conversaþie importantã
sau sã iei decizii de anvergurã. Rezumã-te la strictul
necesar ºi relaxeazã-te! Reuniuni profesionale,
discuþii cu ºefi. Prietenii îþi sunt alãturi cu sfaturi
bune ºi propuneri de implicare în proiecte socio-
profesionale de mare anvergurã. Sãnãtatea este
vulnerabilã spre finalul sãptãmânii ºi vei avea nevoie
atât de odihnã, cât ºi de îngrijiri de specialitate.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Se deschide un nou capitol financiar, mai ales
secþiunea bani ºi bunuri comune cu alþii. Se
recomandã prudenþã, deoarece sunt ºanse de a se
încurca lucrurile destul de mult. Pe de o parte, apar
câºtiguri suplimentare, dar pe de altã parte, tinzi sã
investeºti în diverse. Ar fi bine sã laºi deciziile ce
privesc cheltuielile pentru sãptãmânile urmãtoare,
când se limpezesc gândurile ºi comunicarea se poate
desfãºura armonios. Planuri de cãlãtorii în strãinãtate
sau de studii pe termen lung. Este posibil sã fii nevoit
sã reiei unele secvenþe de învãþare sau de evaluare
necesare în plan profesional. Sarcini de lucru oferite
de cãtre ºefi ºi dezbateri colegiale furtunoase. Se vor
remarca ºi relaþiile cu prietenii, plus activitãþile sau
proiectele comune cu aceste persoane.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Relaþiile parteneriale se reconfigureazã, deschizându-
se un nou capitol. Sunt ultimele frãmântãri în relaþia cu
partenerul de viaþã sau în relaþia cu cei de afaceri. Acordã
atenþie sporitã acestor relaþii ºi opereazã acele schimbãri
de care ai nevoie pentru bunãstarea ta viitoare. Financiar,
sunt posibile cheltuieli comune cu alþii, separãri de
bunuri patrimoniale, discuþii legate de moºteniri ºi
partaje specifice unui divorþ. Prudenþã, rãbdare,
toleranþã! Evitã implicarea în datorii, credite sau în a te
oferi sã plãteºti tu pentru alþii. Activitãþile culturale îþi
vor bucura sufletul în a doua parte a sãptãmânii. Participã
activ la ele ºi lasã-te purtat de feeria lor. Se contureazã o
etapã nouã de învãþare, de implicare în diverse forme de
instruire, plus cãlãtorii peste mãri ºi þãri. La finalul
sãptãmânii se contureazã reuniuni importante, atât în
mediul profesional, cât ºi în mediul personal.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Se deschide o nouã etapã profesionalã la locul de
muncã. Se vor revizui anumite sarcini de muncã, vei
primi altele de mare anvergurã, iar eforturile tale vor fi
rãsplãtite din plin. Implicã-te cu încredere în tot ce se
iveºte, pentru cã te vei descurca excelent. Relaþiile
parteneriale sunt umbrite ºi se contureazã încet, sigur ºi
discret schimbãri de anvergurã. Observã ºi reþine ceea
ce se discutã ºi ceea ce se petrece între tine ºi partenerul
de viaþã, colaboratori, parteneri de afaceri. Sunt adieri
subtile privitoare la ceea ce va urma. Cheltuieli comune
cu alþii pe facturi, servicii de care beneficiaþi împreunã,
planuri financiare importante. Sãnãtatea este vulnerabilã
în aceste zile, de aceea fii prudent ºi dozeazã-þi eforturile.
Dialoguri cu persoane aflate în þãri strãine. De mare folos
îþi sunt activitãþile culturale.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Eºti foarte creativ în aceastã sãptãmânã ºi dornic de
a-þi schimba planurile de viaþã, mai ales cele care
privesc segmentul sentimental. Sunt ultimele retuºuri
în ceea ce priveºte relaþia cu persoana iubitã ºi relaþia
cu copiii. Stabileºte clar ce anume vrei în continuare
sã se petreacã în viaþa ta amoroasã ºi ai încredere cã
aºa va fi. Deci, fii foarte atent ce îþi doreºti! Copiii
reprezintã un alt subiect important în primele zile ale
sãptãmânii. La serviciu se deschide o nouã etapã, care
anunþã sarcini de lucru interesante, de mare anvergurã.
Totuºi, climatul profesional este tensionat ºi umbrit,
astfel cã este bine sã-þi dozezi eforturile ºi sã te implici
numai în ceea ce simþi tu cã îþi este de folos ºi îþi
bucurã sufletul. Îngrijeºte-þi sãnãtatea! Noutãþi
parteneriale ºi financiare cu efecte pe termen lung.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Segmentul domestic ºi relaþiile familiale intrã într-o
nouã etapã. Schimbãri de domiciliu, chestiuni
privitoare la moºteniri, planuri domestice, discuþii de
anvergurã cu neamurile. Ceea ce se stabileºte acum
pe tot ce þine de casã ºi familie va avea efecte pe termen
lung. Se animã mult segmentul amoros. Relaþiile cu
persoana iubitã ºi relaþiile cu copiii se vor reconfigura
încet, sigur ºi discret, acum în aceastã sãptãmânã fiind
un preambul la ce va urma. Prudenþã ºi circumspecþie!
Este rost de discuþii aprinse, însã se vor lãmuri multe
ºi mãrunte. Mult de lucru, atât la serviciu, cât ºi acasã.
Se contureazã o nouã etapã profesionalã, care va implica
mult de lucru, sarcini de lucru de anvergurã cu efecte
pe termen lung. Schimbãri ºi în privinþa sãnãtãþii.
Dialoguri parteneriale.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Se contureazã multe controverse în relaþiile cu anturajul
apropiat. Discuþii aprinse, aflarea unor secrete personale
ale unor apropiaþi ºi de aici este posibil sã revizuieºti
toate relaþiile în care eºti implicat. Renunþã la cei care te
consumã prea mult, pentru cã vor veni alþii în preajma
ta de o mai bunã calitate. Se contureazã noi relaþii
apropiate, care acum, deocamdatã stau în umbrã. Evitã
sã vorbeºti prea mult despre tine ºi despre intenþiile
tale de viitor. Unii te vor percepe greºit ºi îþi pot crea
neplãceri. Noutãþi în plan domestic ºi în relaþiile familiale.
Se vor pune în discuþie aspecte privitoare la moºteniri,
la reparaþii, curãþenii generale, dar poate fi vorba ºi despre
mutarea într-o altã locaþie. Rãscoliri sentimentale ºi
controverse în relaþiile cu copiii. Începând cu aceste zile,
foarte importante vor deveni pentru tine ºi hobby-urile.
Este posbil sã dezvolþi unul care, în timp, poate deveni
chiar o profesie bine remuneratã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Planuri financiare noi pe termen lung! Dispar unele
blocaje din calea obþinerii veniturilor din munca
desfãºuratã, astfel cã poþi cheltui liniºtit pe tot ce ai
nevoie sau pe cadouri ºi mofturi personale. Se deschide
o etapã nouã de câºtig din surse oficiale, cum ar fi un
nou job. Se contureazã întâlniri ºi dialoguri multe cu
persoanele din anturajul apropiat. Cumva mentalul este
umbrit, astfel cã va persista senzaþia de mers în gol ºi
senzaþia discuþiilor sterile. Este bine sã abordezi
subiecte banale, cotidiene fãrã a povesti despre tine,
intenþiile tale ºi fãrã a emite judecãþi ºi opinii personale.
Treburi domestice de anvergurã alãturi de membrii
familiei, discuþii privitoare la îmbunãtãþirea condiþiilor
din spaþiul locativ. Zilele acestea începe o nouã etapã
domesticã, cu efecte pe termen lung. Este bine sã te
relaxezi cu un hobby.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Se deschide o nouã etapã personalã, în care te vei orienta
spre cu totul alte valori morale ºi spirituale. Este bine sã-
þi stabileºti planuri noi de mare anvergurã, gândindu-te
la cum þi-ai dori sã se desfãºoare viaþa ta de acum încolo.
Stãrile tale de spirit sunt fluctuante, astfel cã de aici ºi
relaþiile cu ceilalþi se desfãºoarã anevoios. Fii prudent ºi
controleazã-þi reacþiile, pentru cã existã riscul sã strici
relaþii ºi situaþii bune! Segmentul financiar primeºte raze
luminoase începând cu aceastã sãptãmânã, stabilizându-
se situaþia câºtigurilor tale din munca desfãºuratã la un
loc de muncã. Se finalizeazã o etapã în care fluctuaþiile
financiare au fost foarte mari. Relaþiile cu anturajul apropiat
intrã într-o etapã nouã, favorabilã pe termen lung. Astfel,
de unii apropiaþi te vei desprinde ºi încet, sigur ºi discret
se contureazã relaþii noi. Cãlãtorii pe distanþe scurte ºi
dialoguri importante cu membrii familiei.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Ai nevoie de multã odihnã ºi detaºare de cotidian în
prima parte a sãptãmânii. Se pot evidenþia afecþiuni
ale ficatului, ºoldurilor, coapselor, dar ºi afecþiuni
specifice aparatului respirator. Îngrijeºte-te pe îndelete!
Se poate declanºa o etapã în care sãnãtatea sã-þi dea
multe ºi ciudate bãtãi de cap. Pe de altã parte, sunt
momente bune de a te gândi la relaþiile ºi situaþiile în
care eºti implicat. Revelaþii obþinute vor fi de mare
anvergurã ºi de un real folos. Personalitatea ta începe
un proces de reconfigurare care se va desfãºura pe
termen lung ºi în care stãrile tale de spirit vor fluctua
mult. Stabileºte scopuri precise, învaþã de la toþi cei
din preajma ta, amintindu-þi cã viaþa este un film în
care trebuie sã joci diverse roluri. Cheltuieli, câºtiguri
bune din munca desfãºuratã la un serviciu ºi întâlniri
cu persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Schimbãri de proporþii în relaþiile cu prietenii ºi cu
susþinãtorii din segmentul profesional! Te vei desprinde
de unii, te vei apropia de alþii, însã gustul dulce-amar
predominã. Este vremea marilor revizuiri ale tuturor
relaþiilor ºi planurilor în care eºti implicat. Ai nevoie de
odihnã ºi meditaþie interioarã. Se pot evidenþia afecþiuni
ale sistemului osos ºi articular. Fii prudent ºi îngrijeºte-
te serios cu ajutorul specialiºtilor în sãnãtate. Dialogurile
tãinuite cu oameni dragi de încredere. Reþine ce afli în
aceste zile, pentru cã sunt informaþii preþioase ºi foarte
utile pe termen lung. A doua parte a sãptãmânii îþi rezervã
acþiuni diverse, pentru cã te vei simþi mult mai bine.
Începi o nouã etapã de viaþã, etapã ce va dura mulþi ani
de acum încolo, iar pregãtirile personale în acest sens le
vei face vrei, nu vrei. Este posibil sã faci un salt evolutiv
foarte important pentru tot restul vieþii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Noutãþile socio-profesionale abundã în aceastã
sãptãmânã, astfel cã este bine sã fii pregãtit pentru orice.
Se deschide o nouã etapã la locul de muncã, în care este
posibil sã primeºti sarcini de lucru noi direct din partea
unor ºefi ºi autoritãþi sau chiar poþi obþine o funcþie de
conducere. Totuºi analizeazã bine despre ce este vorba ºi
spune nu acolo unde constaþi cã ar fi prea dificil sã rezolvi
sau sã-þi asumi. Foarte delicate sunt relaþiile cu prietenii
ºi susþinãtorii din segmentul socio-profesional. Unele
relaþii se vor finaliza definitiv. Este puþin probabil sã legi
noi relaþii în aceastã perioadã, de aceea fii prudent ºi nu-
þi divulga pãrerile ºi intenþiile. La nivel personal se va
remarca tendinþa de a te izola, de a fi mai mult tu cu tine,
de a-þi revizui întreaga filozofie de viaþã referitoare la lumea
contemporanã. Autor: AstroCafe.ro
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Menþinerea apetitului
pentru plasamentele în active
riscante a permis monedelor de la
marginea zonei euro sã se
aprecieze faþã de cea unicã.

Leul a avut un parcurs mai calm
decât alte active din regiune,
fluctuaþiile sale limitându-se la
circa jumãtate de ban.

Media euro a început perioada
cu o medie de 4,8735 lei, care a
scãzut a doua zi la 4,8680 lei. La
sfârºitul intervalului, cursul a fost
stabilit la 4,8684 lei, într-o ºedinþã
mai agitatã decât cele precedente,
cotaþiile urcând de la 4,866 la 4,877
lei, evoluþie datoratã stãrii de
incertitudine din mediul politic,
unde coaliþia de dreapta nu
reuºeºte sã ajungã la o înþelegere

Miercuri, indicele dolarului faþã de
un coº al altor valute majore, a atins
cel mai scãzut nivel de doi ani ºi
jumãtate, în timp ce cotaþiile au crescut
la 1,2146 – 1,2212 dolari, valori care
se mai înregistrau în aprilie 2018.

Deprecierea monedei americane
s-a datorat poziþiilor de protecþie
care au fost luate pe pieþele
financiare, înainte de de încheierea
ºedinþei de politicã monetarã a
anului a Rezervei Federale (FOMC)

În aceste condiþii, cursul dolarului
a coborât de la 4,0245 lei, în prima
parte a intervalului, la 3,9889 lei, în
ºedinþa de miercuri. O valoare mai
redusã, de 3,9840 lei, a fost atinsã
la jumãtatea lui septembrie 2018.

Creºterea plasamentelor în
moneda elveþianã, consideratã drept
un refugiu, a provocat aprecierea
acesteia pânã la 1,073 – 1,077
franci/euro, iar media ei a urcat pânã
la 4,5284 lei, pentru ca la sfârºitul
perioadei sã se retragã la 4,5184 lei.

Preºedinta Comisiei Europene,
Ursula von der Leyen, a declarat cã
existã progrese în cadrul negocierilor
acordului comercial post-Brexit, ceea
ce a încurajat plasamentele în moneda
britanicã, care a urcat la 1,1043 –
1,1108 euro. Media stabilitã de BNR
a fluctuat între 5,3063 ºi 5,4014 lei.

În eventualitatea în care nu se va
ajunge la un acord comercial, lira

Euro e stabil, dolarul
a coborât sub 4 lei

 continuare în pag. 18

Nr. Înregistrare 141/16.11.2020

Anunþ simplificat privind lansarea apelului de selecþie nr. 1/2020 aferent mãsurii
M2/6A – “ Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”

Numãrul de referinþã al sesiunii cererii de proiecte: M2/6A – 1/ 08.12.2020 – 18.12.2020

Asociaþia GAL ÞINUTUL CLOªANI anunþã lansarea, în perioada 08 DECEMBRIE 2020 – 18 DECEMBRIE 2020, a primei sesiuni
din 2020 de depunere a Cererilor de finanþare pentru Mãsura M2 –“Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”.

I. Data lansãrii apelului de selecþie:  08 DECEMBRIE 2020
II. Data limitã de depunere a proiectelor:  18 DECEMBRIE 2020
III. Locul ºi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele se depun la Biroul GAL ÞINUTUL CLOªANI din satul Halânga, comuna Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi. Beneficiarii

pot depune proiectele în perioada 08.12.2020 – 18.12.2020, în zilele de joi ºi vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00.
Data limitã de primire a proiectelor este: 18 DECEMBRIE 2020, orele 14:00.

Apelul de selectie va dura 10 de zile calendaristice sau, dacã valoarea proiectelor depuse este de cel puþin 120% din
valoarea alocãrii sesiunii, se reduce perioada de 10 de zile calendaristice, dar nu mai puþin de 5 zile lucrãtoare.

Astfel, depunerea proiectelor în cadrul sesiunii se opreºte înainte de termenul limitã de 30 de zile calendaristice
prevãzut în apelul de selecþie, atunci când valoarea publicã totalã a proiectelor depuse ajunge la cel puþin 120% din
nivelul alocãrii sesiunii, cu excepþia primelor 5 zile lucrãtoare ale perioadei de depunere, când oprirea depunerilor de
proiecte nu este condiþionatã de atingerea plafonului de cel puþin 120% din nivelul alocãrii sesiunii.

IV. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin mãsura M2 sunt:
o Microîntreprinderi ºi întreprinderi non-agricole mici existente din teritoriul LEADER - GAL ÞINUTUL CLOªANI
o Fermieri sau membrii unor gospodãrii agricole (autorizaþi cu statut minim de PFA)  care îºi diversificã activitatea de

bazã agricolã prin dezvoltarea unei activitãþi neagricole în teritoriul LEADER în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile
în categoria microîntreprinderi ºi întreprinderi mici, cu excepþia persoanelor fizice neautorizate (orice persoanã fizicã sau
juridicã sau orice grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de forma juridicã acordatã grupului ºi membrilor sãi în
temeiul legislaþiei în vigoare, poate fi considerat membru al unei gospodãrii agricole, cu excepþia lucrãtorilor agricoli).

o Cooperative sau ONG-uri meºteºugãreºti
Atenþie! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
Atenþie! Microîntreprinderile ºi întreprinderile mici existente trebuie sã-ºi desfãºoare activitatea propusã prin proiect

în teritoriul GAL, punctul/punctele de lucru pentru activitãþile aferente investiþiei finanþate prin proiect, trebuie sã fie
amplasate în teritoriul GAL. În cazul in care activitatea propusã prin proiect se desfãºoarã la sediul social, acesta trebuie
sã fie în teritoriul GAL.

O micro-întreprindere este consideratã nou înfiinþatã (start-up) dacã este înfiinþatã în anul depunerii Cererii de Finanþare sau dacã
nu a înregistrat activitate pânã în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Atenþie! Investiþia ºi activitatea trebuie sã se realizeze pe teritoriul GAL, dar comercializarea producþiei poate fi realizatã
ºi în afara teritoriului GAL.

Atenþie! Nu sunt eligibile proiectele depuse de solicitantii care desfasoarã activitate în domeniul pescuitului ºi acvaculturii,
respectiv activitãþi aferente  Cod CAEN Revizuit 2, Secþiunea A, Diviziunea 03-Pescuit ºi Acvaculturã. Proiectele de
diversificare a activitãþii de pescuit ºi/sau acvaculturã se finanþeazã prin POPAM.

V. Fondul disponibil – alocat în aceastã sesiune:
Contribuþia publicã totalã a mãsurii este de 493.764 euro.
Contribuþia publicã totalã alocatã pentru acest apel de selecþie este de 54.940,30 Euro.
Tipul sprijinului: Rambursarea costurilor eligibile suportate ºi plãtite efectiv de solicitant pentru proiectele de modernizare/dezvoltare

a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente, pe baza unui Studiu de fezabilitate/Memoriu Justificativ cf. HG 28/2008, actualizatã.
Se pot acorda plãþi în avans, cu condiþia constituirii unei garanþii echivalente corespunzãtoare procentului de 100% din valoarea

avansului, în conformitate cu art.45(4) ºi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013.
Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de maxim 90%din valoarea eligibilã a investitiei, cu respectarea

regulilor de minimis.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% în toate situatiile ºi pentru toate categoriile de beneficiari eligibili.
Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsã între 5000 Euro ºi  54.940,30 euro.
VI. Modelul de cerere de finanþare pe care trebuie sã-l foloseascã solicitanþii
Pentru proiectele ce se încadreazã ca obiective ºi tip de investiþie într-una din mãsurile din SDL, se vor utiliza Cererea de

Finanþare ºi formularele standard ale Cererii de Finanþare adaptate de GAL ÞINUTUL CLOªANI care pot fi accesate pe
pagina de  internet tinutulclosani.wordpress.com secþiunea Mãsuri.

Modificarea formularului standard al Cererii de Finanþare (eliminarea, modificarea secþiunilor, necompletarea tuturor datelor
solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanþare pe motiv de neconformitate administrativã.

VII. Documentele justificative pe care trebuie sã le depunã solicitantul odatã cu depunerea proiectului se regãsesc pe
site-ul GAL Þinutul Cloºani tinutulclosani.wordpress.com, cât ºi la sediul GAL din satul Halânga, comuna Izvoru Bîrzii,
judeþul Mehedinþi, pe support tipãrit.

VIII. Informaþii detaliate referitoare la desfãºurarea sesiunii, accesarea ºi derularea mãsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului
elaborate de GAL pentru mãsura M2/6A – “Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”, publicat împreunã cu
toate anexele, cererea de finanþare ºi formularele de verificare pe pagina web a GAL tinutulclosani.wordpress.com,
mailto:gal.burcel@yahoo.ro dar ºi la sediul Grupului de Acþiune Localã ÞINUTUL CLOªANI, unde, de marþi ºi miercuri între orele
12:00 - 14:00, puteþi solicita în mod gratuit informaþii despre mãsurã ºi ghidul mãsurii.
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Nr. Înregistrare 137/13.11.2020

Anunþ simplificat privind lansarea apelului de selecþie nr. 1/2020 aferent mãsurii M4/3A
“COOPERAREA ÎN SCOPUL CREÃRII DE FORME ASOCIATIVE, REÞELE ªI CLUSTERE, GRUPURI

OPERAÞIONALE PENTRU  DIVERSIFICAREA ACTIVITÃÞILOR RURALE“
Numãrul de referinþã al sesiunii cererii de proiecte: M4/3A– 1/ 02.12.2020 – 08.01.2021

Asociaþia GAL ÞINUTUL CLOªANI anunþã lansarea, în perioada 02 DECEMBRIE 2020 – 08 IANUARIE 2021, a primei sesiuni din 2020 de depunere a Cererilor de
finanþare pentru Mãsura M4/3A “COOPERAREA ÎN SCOPUL CREÃRII DE FORME ASOCIATIVE, REÞELE ªI CLUSTERE, GRUPURI OPERAÞIONALE PENTRU
DIVERSIFICAREA ACTIVITÃÞILOR RURALE“.

I. Data lansãrii apelului de selecþie: 02 DECEMBRIE 2020
II. Data limitã de depunere a proiectelor: 08 IANUARIE 2021
III. Locul ºi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele se depun la Biroul GAL ÞINUTUL CLOªANI din satul Halânga, comuna Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada

02.12.2020 – 08.01.2021 , în zilele de joi ºi vineri, în intervalul orar 10:00 - 14:00.
Data limitã de primire a proiectelor este: 08 IANUARIE 2021, orele 14:00.
Apelul de selecþie va dura 30 de zile calendaristice sau, dacã valoarea proiectelor depuse este de cel puþin 120% din valoarea alocãrii sesiunii, se reduce

perioada de 30 de zile calendaristice, dar nu mai puþin de 5 zile lucrãtoare.
Astfel, depunerea proiectelor în cadrul sesiunii se opreºte înainte de termenul limitã de 30 de zile calendaristice prevãzut în apelul de selecþie, atunci când

valoarea publicã totalã a proiectelor depuse ajunge la cel puþin 120% din nivelul alocãrii sesiunii, cu excepþia primelor 5 zile lucrãtoare ale perioadei de
depunere, când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiþionatã de atingerea plafonului de cel puþin 120% din nivelul alocãrii sesiunii.

IV. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin mãsura M4 sunt:
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Mãsura M4/3A „COOPERAREA ÎN SCOPUL CREÃRII DE FORME ASOCIATIVE, REÞELE ªI CLUSTERE, GRUPURI OPERAÞIONALE

PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITÃÞILOR RURALE“ sunt PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE ºi în a cãrui componenþã sã fie cel puþin un partener din
categoriile de mai jos ºi cel puþin un fermier sau un grup de producãtori/o cooperativã care îºi desfãºoarã activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcþie de submãsurã:

m fermieri; m microîntreprinderi ºi întreprinderi mici; m organizaþii neguvernamentale; m consilii locale;
m unitãþi ºcolare, sanitare, de agrement ºi de alimentaþie publicã.
Beneficiarii indirecti ai investiþiilor finanþate în cadrul Mãsurii M4/3A sunt: micii fermieri din teritoriul GAL, populaþia din teritoriul GAL, procesatorii ºi comercianþii.
Parteneriatul poate avea ca membri ºi persoane fizice (autorizate sã efectueze activitãþile pe care le desfãºoarã în proiect), cu condiþia ca liderul de proiect sã fie cel puþin PFA,

II, IF (înfiinþate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare).
Parteneriatele constituite exclusiv din solicitanþi parteneri sau legaþi definiþi conform Legii nr. 346/2014 privind stimularea înfiinþãrii ºi dezvoltãrii întreprinderilor mici ºi

mijlocii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, nu sunt eligibile.
Pentru a evita situaþia în care parteneriatul este constituit exclusiv din solicitanþi parteneri sau legaþi se va verifica acþionariatul partenerilor în baza de date ONRC.
Atentie! Sprijinul va fi acordat pentru proiecte care nu intrã în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (vor cuprinde doar acþiuni, investiþii, operaþiuni legate de

produsele prezente în Anexa I la TFUE cu excepþia peºtelui ºi a produselor pescãreºti).
Atenþie! Sunt eligibile ºi parteneriatele formate doar din fermieri. În cazul în care parteneriatul este format doar din fermieri, în cadrul unui Acord de Cooperare cel puþin unul dintre

fermieri trebuie sã desfãºoare activitãþi agricole autorizate (inclusiv PFA, II, IF).
Indiferent dacã deþine calitatea de lider de proiect sau membru al unui acord de cooperare în cadrul mai multor proiecte, un fermier nu poate beneficia de

sprijin prin intermediul Mãsurii M4/3A sau submãsurii 16.4/ 16.4a din cadrul PNDR 2014-2020 sau masuri echivalente din cadrul Mãsurii 19.2 din PNDR
2014-2020 pentru aceeaºi categorie de produse.

V. Fondul disponibil – alocat în aceastã sesiune:
Contribuþia publicã totalã a mãsurii este de 54.075 euro.
Contribuþia publicã totalã alocatã pentru acest apel de selecþie este de 54.075 Euro.
m Tipul sprijinului: Rambursarea costurilor eligibile suportate ºi plãtite efectiv
m Plãþi în avans, cu condiþia constituirii unei garanþii bancare sau a unei garanþii echivalente corespunzãtoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate

cu art. 45 (4) ºi art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acþiuni care sunt eligibile în cadrul altor

mãsuri/sub-mãsuri, acestea vor respecta intensitatea maximã aferentã submãsurii/submãsurilor din care fac parte operaþiunile, fãrã a depãºi valoarea maximã de 54.075 euro.
Costurile de funcþionare a cooperãrii nu vor depãºi 20% din valoarea maximã a sprijinului acordat pe proiect depus.
Toate costurile sunt acoperite de aceastã mãsurã ca o valoare globalã. Intensitatea ajutorului este de 100%.
Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsã între 5000 Euro ºi 54.075 euro.
VI. Modelul de cerere de finanþare pe care trebuie sã-l foloseascã solicitanþii
Pentru proiectele ce se încadreazã ca obiective ºi tip de investiþie într-una din mãsurile din SDL, se vor utiliza Cererea de Finanþare ºi formularele standard ale Cererii

de Finanþare adaptate de GAL ÞINUTUL CLOªANI care pot fi accesate pe pagina de  internet tinutulclosani.wordpress.com secþiunea Mãsuri.
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanþare (eliminarea, modificarea secþiunilor, necompletarea  tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea

Cererii de Finanþare pe motiv de neconformitate administrativã.
VII. Documentele justificative pe care trebuie sã le depunã solicitantul odatã cu depunerea proiectului se regãsesc pe site-ul GAL Þinutul Cloºani

tinutulclosani.wordpress.com, cât ºi la sediul GAL din satul Halânga, comuna Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi, pe support tipãrit.
VIII. Informaþii detaliate referitoare la desfãºurarea sesiunii, accesarea ºi derularea mãsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL pentru mãsura M4/3A - “

COOPERAREA ÎN SCOPUL CREÃRII DE FORME ASOCIATIVE, REÞELE ªI CLUSTERE, GRUPURI OPERAÞIONALE PENTRU  DIVERSIFICAREA ACTIVITÃÞILOR RURALE”,
publicat împreunã cu toate anexele, cererea de finanþare ºi formularele de verificare pe pagina web a GALtinutulclosani.wordpress.com, mailto:gal.burcel@yahoo.ro dar ºi la sediul
Grupului de Acþiune Localã ÞINUTUL CLOªANI, unde, de marþi ºi miercuri între orele 12:00 - 14:00, puteþi solicita în mod gratuit informaþii despre mãsurã ºi ghidul mãsurii.
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Când eram copil, mai bine-zis pânã prin
anii 1960, se mai umbla în Bârda cu Vicleiul.
Îmi amintesc cã l-au primit pãrinþii mei de câteva
ori în serile de Crãciun. Tãticu îmi povestea cã
în tinereþea sa umblase mulþi ani el însuºi cu
Vicleiul ºi jucase pãpuºile. Renumit în Bârda la
jocul pãpuºilor fusese Ionicã al lui Puraicã. Din
pãcate, anii au trecut ºi n-am mai vãzut nicãieri,
nici în satul Bârda, nici la televizor în alte zone
acest obicei. Dar sã vedem despre ce este vorba:
“Vicleiul” era o ladã, care, de multe ori, putea fi
o masã, pe picioarele cãreia se fixau în cuie
scânduri, aºa încât partea din faþã ºi pãrþile
laterale erau acoperite. În spate rãmânea liberã.
Pe peretele din faþã era o fereastrã cu policioarã.
La Viclei participau patru flãcãi, care cântau atât
vocal, cât ºi din instrumente, în special din fluier.
Puteau avea la ei chiar ºi Steaua. Cel de-al
cincilea flãcãu nu era vãzut de spectatori. El
ºedea pe un scãunel în spatele Vicleiului. Peste
lada Vicleiului era pus un cearºaf, care acoperea
ºi pe flãcãul din spate. Acest flãcãu avea rolul
de-a juca pãpuºile pe policioara ferestruicii, în
timp ce flãcãii ceilalþi cântau texte, respectiv
colinde, care vorbeau tocmai de evenimentele
pe care încercau sã le interpreteze pãpuºile.
   Primele scene reprezentate de pãpuºile
Vicleiului erau scene biblice, respectiv Naºterea
Mântuitorului, venirea magilor, tãierea pruncilor
etc. Partea a doua a programului, pe fondul unor
cântece populare interpretate la instrument
(fluier), pãpuºile interpretau diferite scene din
istoria româneascã (executarea domnitorului
Constantin Brâncoveanu, spre exemplu) sau
scene din viaþa socialã localã. În aceste scene
“de actualitate” erau biciuite anumite fapte
imorale petrecute în sat în timpul anului. În
final, o pãpuºã mai cu “tupeu” cerea bani într-o
farfurioarã, alta cerea bãuturã, pe care gazda
trebuia sã i-o toarne pe o þeavã. Þeava strãbãtea
“trupul” pãpuºii, ajungând în gura celui ce juca
pãpuºile. Tãticu povestea cã de multe ori, când

Vicleiul
mergea cu Vicleiul, cel ce juca pãpuºile mai
ºterpelea din casa gazdei câte o oalã de sarmale,
câte o strachinã cu fripturã, câte o dimigeanã
cu bãuturã sau altceva ce nu era pus bine. Totul
era iertat însã în serile Crãciunului!
   Vicleiul era o formã de teatru popular religios.
El a fost cunoscut în mai multe regiuni ale þãrii,
cum ar fi Oltenia, Moldova, Muntenia, Banatul,
zona minierã a Transilvaniei ºi chiar în
Maramureº, fiind cunoscut sub mai multe
denumiri: “tãierile”, “cei  trei magi”, “vifleim”,
“viclei”, “irozi”, “ladã cu pãpuºi”, “bisericuþã”.
L-au practicat nu numai românii, ci ºi populaþii
conlocuitoare, precum nemþi, saºi, secui,
unguri, ruteni, sârbi etc. Despre Viclei existã
menþiuni ºi la alte popoare, precum
macedoromânii balcanici, ruºii, polonezii,
sârbii, nemþii ºi francezii. Desigur, cã avea
particularitãþi specifice la fiecare popor ºi în
fiecare zonã. Se practica din serile Crãciunului
pânã la Boboteazã. Într-o însemnare româneascã
de pe la 1830, aflãm cã în Bucureºti umblau cu
Vicleiul fii boiereºti, cu haine aurite, care umblau
cãlãri pe la casele boiereºti ºi la curtea
domneascã. Erau însoþiþi de 30 de ostaºi.
   Desfãºurarea pieselor reprezentate de pãpuºi,
dialogurile lor ºi întregul cadru  depindeau de
isteþimea ºi ingeniozitatea interpreþilor, în special
a pãpuºarului, adicã a celui ce juca pãpuºile.
   Folcloristul G. Dem. Teodorescu ne
informeazã cã se mai obiºnuia sã meargã ºi
Steaua cu Vicleiul.
   Primele menþiuni despre Viclei apar în
Principatele Române în secolul al XVIII-lea.
Secretarul lui Constantin Brâncoveanu, Anton
Maria del Chiaro vorbeºte de ceva asemãnãtor
Vicleului, care se practica la acea vreme în
Bucureºti. Cel mai vechi text despre Vicleiul
propriu-zis ni se pãstreazã de la 1821. În 1827,
Ion Thomici publicã la Buda o variantã mai
dezvoltatã a Vicleiului. Formele cele mai

complete dateazã de la 1848 ºi aparþin lui Anton
Pann ºi G. Dem. Teodorescu. La 25 nov. 1864,
în Moldova se interzicea Vicleiul prin ordin
domnesc, fiind calificat drept “imoral”, ceea ce
a fãcut ca sã nu mai fie jucat acolo Vicleiul pânã
1879, când a intervenit pentru modificarea
ordinului respectiv Ion Creangã ºi alþi
intelectuali ai vremii.
   Vicleiul a fost studiat de-a lungul timpului de o
serie de folcloriºti ºi istorici orientaliºti de seamã,
precum: Kunos, Laschen, G. Iacob, K. Weinhold,
A. Martin, I. C. Schuller, G. Dem. Teodorescu, M.
Gaster, N. Cartojan ºi alþii. Nu au ajuns toþi la o
concluzie comunã privind originile Vicleiului. G.
Dem. Teodorescu, spre exemplu, susþinea cã
Vicleiul a fost o formã de rãspândire a
creºtinismului în pãrþile noastre. Pentru aceasta
folosea unele mãrturii ale lui Tertulian, Teofilact,
Inocenþiu al III-lea ºi alþii. M. Gaster fixeazã apariþia
Vicleiului în perioada introducerii în cultul Bisericii
a sãrbãtorilor Naºterii ºi Botezului Domnului,
respectiv secolul IV. ªi Nicolae Cartojan vede o
vechime foarte mare a acestui obicei tradiþional. În
1916, s-a descoperit în Biblioteca Vaticanului
Codexul Palatin de cãtre Spiridon Lambros. În
acest codex existã douã variante de Viclei din
secolul al XIV-lea. Oricum, se pare cã el provine
din mediul bizantin ºi de acolo a fost adus ºi la
noi. Câtã vreme Vicleiul ºi-a pãstrat caracterul sãu
pur religios, Biserica l-a sprijinit ºi l-a ajutat sã se
rãspândeascã. Faptul cã mare parte din repertoriul
Vicleiului a fost laicizat cu timpul, el devenind o
adevãratã armã prin care se biciuiau moravurile
sociale, a fãcut ca Biserica sã nu-l mai agreeze.
   Este pãcat, cã astãzi Vicleiul a dispãrut
aproape complet din spaþiul românesc. El fãcea
parte din zestrea ce ne-au transmis-o strãmoºii
prin veacuri.       Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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DSVSA Mehedinþi intensificã
acþiunile de control în perioada sãrbãtorilor de iarnã

În perioada premergãtoare
sãrbãtorilor de iarnã, Direcþia
Sanitarã Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Mehedinþi,
prin intermediul structurilor de
control oficial, a demarat controalele
tematice specifice, pentru a asigura
cetãþenilor un comerþ cu produse
alimentare sigure.
   În intervalul 03.12.2020 –
07.01.2021 Direcþia Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Mehedinþi intensificã
acþiunile de control, cu scopul
prevenirii apariþiei toxiinfecþiilor
alimentare ºi al prevenirii rãspândirii
virusului Pestei Porcine Africane
(PPA) din zonele de restricþie unde
este diagnosticatã aceastã boalã, prin
comerþul ilegal cu porcine/carne ºi
produse din carne de porc (provenite
de la animale bolnave).
   În cadrul acestor controale se va
verifica modul în care operatorii din
sectorul alimentar autorizaþi/
înregistraþi sanitar-veterinar ºi
pentru siguranþa alimentelor
respectã condiþiile sanitare veterinare
ºi de siguranþa alimentelor
referitoare la procesarea alimentelor
de origine animalã (carne, lapte,
produse lactate, peºte, ouã) ºi
nonanimalã (produse de panificaþie
ºi patiserie, legume-fructe),
asigurarea trasabilitãþii acestora,
condiþiile de ambalare, transportul,
depozitarea ºi comercializarea
acestora cãtre consumatorul final.
   Obiectivele vizate în cadrul
acþiunilor de control sunt: pieþele
agro-alimentare; abatoarele ºi
unitãþile de tranºare a cãrnii; unitãþile
de procesare ºi depozitare a
alimentelor de origine animalã ºi
nonanimalã, precum ºi unitãþile de

Informare de presã

vânzare cu amãnuntul (carmangerii,
mãcelãrii); unitãþile de alimentaþie
publicã, pizzerii, unitãþi tip catering,
cofetãrii, patiserii, laboratoare de
cofetãrie/patiserie; unitãþile de tip
hotelier ºi pensiunile turistice;
unitãþile de tip hipermarket/
supermarket, magazinele alimentare
ºi alte tipuri de unitãþi care
comercializeazã produse alimentare.
  Reprezentanþii DSVSA Mehedinþi
vor realiza controale în trafic, cu
sprijinul reprezentanþilor
Inspectoratului de Poliþie Mehedinþi
ºi Inspectoratului de Jandarmi
Mehedinþi, pentru a se verifica dacã
sunt respectate condiþiile sanitare
veterinare legale pentru transportul
animalelor ºi al produselor alimentare
de origine animalã ºi nonanimalã,
precum ºi respectarea restricþiilor
sanitare veterinare impuse pentru
miºcarea porcinelor din gospodãriile
populaþiei situate în zonele afectate
de focare active de PPA.
   Totodatã, o atenþie deosebitã va fi
acordatã verificãrii condiþiilor
sanitare veterinare ºi de igienã
existente în locurile organizate
periodic de cãtre autoritãþile locale,
în vederea comercializãrii unor
alimente care prezintã caracteristici
tradiþionale (ex. tonete, chioºcuri,
rulote, standuri de comercializare).
La nivelul unitãþilor de vânzare cu
amãnuntul supuse înregistrãrii ºi
controlului sanitar veterinar ºi
pentru siguranþa alimentelor se va
proceda la:
   1. a) verificarea respectãrii
cerinþelor pentru înregistrarea
sanitarã veterinarã ºi pentru siguranþa
alimentelor;
   2. b) verificarea respectãrii
cerinþelor de igienã, de depozitare,

ambalare ºi pãstrare a produselor
alimentare aflate la comercializare;
   3. c) verificarea trasabilitãþii
produselor alimentare.
   În plus faþã de anii anteriori,
controalele din aceastã perioadã
urmãresc, în contextul pandemiei
de COVID-19, atât respectarea
normelor ºi cerinþelor de igienã
alimentarã, cât ºi a celor privind
distanþarea fizicã a vizitatorilor aflaþi
în unitãþi de alimentaþie publicã, a
purtãrii mãºtilor de protecþie pentru
personalul angajat care asigurã
procesarea, ambalarea, depozitarea
ºi comercializarea alimentelor. În
acest context, va fi verificatã ºi
realizarea igienizãrilor cu substanþe
virucide care sã asigure curãþarea ºi
dezinfecþia eficientã a incintelor ºi
echipamentelor care sunt în unitatea
respectivã.
   De asemenea, DSVSA Mehedinþi va
întreprinde acþiuni de informare a
consumatorilor, cu ajutorul mass-
media locale, asupra necesitãþii de a
se respecta urmãtoarele recomandãri:
– efectuarea la medicul veterinar a
examenului trichineloscopic asupra
cãrnii obþinute de la porcii crescuþi ºi
sacrificaþi în gospodãriile proprii;
-carnea ºi produsele din carne de porc
rezultate în urma sacrificãrilor
tradiþionale în gospodãria proprie este
destinatã exclusiv consumului familial,
fiind interzisã comercializarea acestora
în consum public;
– informarea consumatorilor, prin
intermediul mass media de la nivel
local, cu privire la riscul major de
îmbolnãvire la care se expun
persoanele care cumpãrã ºi consumã
carne de porc a cãrei origine nu este
cunoscutã, provenitã din tãieri
clandestine sau care nu a fost supusã

controlului sanitar veterinar (inclusiv
examenul pentru identificarea
Trichinella spp.).
   Medicii veterinari din DSVSA
Mehedinþi, precum ºi cei de la nivelul
circumscripþiilor sanitare veterinare
ºi pentru siguranþa alimentelor
oficiale (CSVSAO) de la nivelul
pieþelor agroalimentare vin în sprijinul
consumatorilor prin asigurarea unui
program prelungit de lucru în
perioadele 03.12.2020 – 24.12.2020
ºi 28.12.2020 – 07.01.2021, inclusiv
în zilele de sâmbãtã ºi duminicã.
Orarul medicilor veterinari este afiºat
pe site-ul DSVSA Mehedinþi ºi în
punctele de lucru, în acesta fiind
incluse numele medicului veterinar
responsabil ºi numerele de telefon la
care consumatorii pot sesiza orice
aspect privind nerespectarea
normelor sanitare veterinare ºi pentru
siguranþa alimentelor.
   EXAMINAREA CÃRNII PROVENITE DE
LA PORCII SACRIFICAÞI ÎN VEDEREA
DEPISTÃRII TRICHINELOZEI ESTE
OBLIGATORIE.
   Probele se recolteazã din
musculatura intercostalã, pilierii
diafragmatici, muºchii abdominali,
partea muscularã a diafragmei
situate în apropierea coastelor sau
a sternului (de dimensiunea unei
nuci). Costul unui examen
trichineloscopic la nivelul CSVSAO
ºi DSVSA este între 21 de lei
(trichineloscopie directã) ºi 76 de lei
+ TVA (digestie artificialã) pentru
probe provenite de la 10 porci.
   În situaþia în care se vor
constatã încãlcãri ale normelor
sanitare veterinare ºi pentru
siguranþa alimentelor, în funcþie
de gravitatea abaterilor se vor
aplica sancþiuni contravenþionale
conform HG 984/2005 ºi/sau
sancþ iuni  comple-mentare
prevãzute de legislaþia în vigoare.
   ANSVSA pune la dispoziþia
cetãþenilor numãrul de „Call
Center” – 0800 826 787 – care
poate fi apelat gratuit, din orice reþea
de telefonie, pentru a sesiza
nereguli în domeniul siguranþei
alimentelor.

Dr. Valentin Mariþoiu,
Director Executiv D.S.V.S.A. Mehedinþi
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Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã
Jud. Mehedinþi

ANUNÞ
Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare, Spitalul
Orãºenesc Baia de Aramã, jud. Mehedinþi

organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii contractuale -
POSTURI VACANTE:
- 1 (unu) post-îngrijitor de curãþenie, studii – ºcoalã
generalã, curs igienã, fãrã vechime.
   Depunere dosare: 14.12.2020 - 28.12.2020: proba
scrisã ºi/sau proba practicã: 06.01.2021, ora 13.00;
proba interviu: 12.01.2021, ora 13.00;
- 1 (unu) post, asistent medical generalist debutant
cu PL, Cabinet Pediatrie-Ambulator integrat spitalului;
studii: ºcoalã postlicealã sanitarã; certificat de membru
OAMGMAMR - vizat 2020; fãrã vechime.
   Depunere dosare: 14.12.2020 - 28.12.2020; proba
scrisã ºi/sau proba practicã: 06.01.2021, ora 9.00:
proba interviu: 12.01.2021, ora 9.00.

Concursul se organizeazã la sediul Spitalului
Orãºenesc Baia de Aramã, str. Iulian Predescu nr. 12.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul
Spitalului Orãºenesc Baia de Aramã, Biroul RUNOS,
telefon 0252/381594.

Manager, Dr. Pucã Bogdan Marian
ªef Birou RUNOS, Ec. Dragomir Rozina

Extras din expunerea fãcutã de d.l Dantes
Nicolae Bratu – Inspector General de Stat al

Inspecþiei Muncii cu ocazia centralizãrii
rezultatelor Campaniei naþionale pentru

verificarea modului de aplicare a
prevederilor legale privind munca la

domiciliu, telemunca, decalarea programului
de lucru, securitatea ºi sãnãtatea la locul de

muncã, în vederea reducerii riscului de
contaminare cu Sars-Cov-2

    „Despre Campania naþionalã pentru
verificarea modului de aplicare a prevederilor
legale privind munca la domiciliu, telemunca,
decalarea programului de lucru, securitatea
ºi sãnãtatea la locul de muncã, în vederea
reducerii riscului de contaminare cu Sars-
Cov-2, doresc sã vã împãrtãºesc câteva
impresii ºi concluzii personale.
   Inspectoratele Teritoriale de Muncã au
desfãºurat acþiuni de control la toate
categoriile de angajatori care au mai mult de
50 de salariaþi, indiferent de domeniul de
activitate, în vederea conºtientizãrii ºi
determinãrii acestora de a organiza
programul de lucru astfel încât personalul sã
fie împãrþit în grupe care sã înceapã, respectiv
sã termine activitatea la o diferenþã de cel
puþin o orã ºi de a implementa munca la
domiciliu ºi telemunca, în vederea reducerii
riscului de contaminare cu Coronavirus la
locul de muncã, precum ºi pe timpul
deplasãrii la ºi de la locul de muncã ºi cu
privire la asigurarea unui mediu de muncã
sigur pentru securitatea ºi sãnãtatea
lucrãtorilor. Obiectivele acestei campanii au
fost anunþate public la momentul lansãrii
campaniei. Precizez cã scopul acestei
campanii a fost orientat mai mult cãtre
conºtientizarea angajatorilor decât cãtre
aplicarea de sancþiuni contravenþionale.
   În campanie au fost implicaþi 692 de
inspectori de muncã care s-au organizat ºi au
format echipe de cel puþin 2 inspectori, în funcþie
de mãrimea angajatorilor controlaþi, deci,
practic, la un singur control la un angajator
mare, au participat 4 - 5 inspectori de muncã.
   O dificultate majorã pe care o întâmpinã
inspectorii este cea legatã de mijloacele de
deplasare la locul desfãºurãrii controalelor.
Parcul auto este foarte vechi, uzat ºi
subdimensionat, iar siguranþa celor care se
deplaseazã este pusã în pericol. Îi asigur pe
inspectori cã vom continua sã solicitãm, ca în

Comunicat de presã

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

SC SERVICE VÃRÃNIC COM PROD SRL
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre APM MEHEDINÞI în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului
pentru proiectul “Înfiinþare  Agropensiune turisticã”
propus a fi amplasat în Comuna Brezniþa Ocol, judeþul
Mehedinþi.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din judeþul
Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile
Romane nr. 3, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 -
16:30 ºi vineri, între orele 8:00 - 14:00, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet: http://apmmh.anpm.ro
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile
de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a
autoritãþii competente pentru protecþia mediului.

ANGAJÃM!

   Firmã de construcþii angajeazã personal cu pregãtire
ºi/sau cunoºtinþe în domeniul topometriei pe domeniul
construcþiilor de drumuri, canalizãri ºi aducþiuni apã.
   Cunoºtinþele în domeniul utilizãrii programului
AUTOCAD reprezintã un plus pentru angajare.
   Relaþii la sediul firmei din Magheru, str. Principalã
nr. 1 sau la tel. 0757-106060.

fiecare an, fonduri pentru achiziþia de
autoturisme ºi cã încercãm sã gãsim soluþii de
finanþare pentru îmbunãtãþirea parcului auto.
   Dupã cum am anunþat, am coordonat aceastã
campanie ºi am participat la câteva acþiuni de
control alãturi de inspectori de muncã din
Cãlãraºi, Prahova ºi Argeº. Participarea
conducerii Inspecþiei Muncii la acþiunile de
control a fost, totodatã, ºi o verificare pentru
modul în care se desfãºoarã acþiunile de
control aº putea spune, în condiþiile deja
tensionate generate de situaþia
epidemiologicã care ne îngrijoreazã pe toþi.
Din pãcate, avem printre noi colegi afectaþi în
mod direct de virusul Sars-Cov-2, fie infectaþi,
fie obligaþi sã stea în izolare din cauza
contactului direct cu persoane infectate.
   Este o perioadã grea pentru toþi inspectorii
de muncã, nevoiþi sã se deplaseze în zone ºi
medii de lucru mai puþin sigure, sã vinã în
contact cu multe persoane ºi, totodatã, sã afle,
zilnic, cã încã un coleg sau chiar mai mulþi au
fost confirmaþi pozitiv cu virusul SARS-Cov-
2. Acest lucru ne îngrijoreazã ºi ne întristeazã
profund ºi profit de aceastã ocazie pentru a le
mulþumi inspectorilor de muncã pentru efortul
pe care îl fac, conºtienþi fiind de
responsabilitatea ce le revine ca lucrãtori în linia
întâi a prevenirii ºi conºtientizãrii ºi pentru a-i
felicita pentru activitatea desfãºuratã pe
parcursul întregului an.
   Intenþionãm sã reluãm aceastã campanie,
pentru extinderea verificãrilor la cât mai mulþi
angajatori.
   Vã mulþumesc pentru atenþie ºi pentru
interesul acordat activitãþii Inspecþiei Muncii
ºi vã asigur cã, prin toate observaþiile,
propunerile sau criticile dvs., dovediþi cã ne
sunteþi alãturi în misiunea noastrã, stabilitã
de Convenþiile nr. 81 ºi 129 ale Organizaþiei
Internaþionale a Muncii, ºi în dorinþa noastrã
de a fi mai responsabili, mai buni, mai
performanþi pentru muncã sigurã ºi decentã!”
   Întregul material, care conþine ºi alte
precizãri referitoare la activitatea Inspecþiei
Muncii, poate fi accesat folosind unul dintre
urmãtoarele link-uri:
https://fb.watch/2dY9-Wl2hG/
h t tps : / /www. f acebook.com/ Inspecþ i a-
Munci i - R omani a- 113034700482118 /
videos/2776819529272993/

Inspector ªef Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P  Aurora Mãdãlina Gîrlea

 Urmare din pag. 14

 Radu Georgescu

sterlinã ar putea fi zdruncinatã de criza
Covid-19 ºi de o eventualã decizie a Bãncii
Angliei de a trece dobânda sa de politicã
monetarã în teritoriu negativ pentru a sprijini
economia.

În ciuda deprecierii monedei americane,
preþul gramului de aur a urcat miercuri de
la 237,7012 la 239,0062 lei, ca o consecinþã
a creºterii unciei pe pieþele specializate la
1.854 – 1.865 dolari.

Nivelul dobânzilor interbancare a rãmas
stabil, semn cã BNR a reuºit sã gãseascã
echilibrul în ceea ce priveºte lichiditatea.

La sfârºitul perioadei, indicele ROBOR la

Euro e stabil, dolarul a coborât sub 4 lei
trei luni, în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a
stagnat marþi la 2,04%. La rândul sãu,
indicele ROBOR la ºase luni, folosit  la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a
oprit la 2,09% iar cel la 12 luni la 2,14%.

Picajul în care a intrat moneda americanã
la finalul intervalului, a încurajat
plasamentele în bitcoin care a depãºit pragul
de 20.000 dolari, atingând pe platformele
specializate un vârf de 20.320 dolari, iar
tendinþa era una de creºtere.

Analiza cuprinde perioada 8 - 17 decembrie.
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Stadionul „Municipal” din
Drobeta Turnu Severin va rãmâne din
nou fãrã fotbal. De aproape 8 ani, în
lipsa unei echipe locale, severinenii
au putut vedea meciuri în propriu oraº
doar când au jucat la malul Dunãrii,
în calitate de gazdã, echipe precum
Universitatea Craiova (Liga 1),
Pandurii Târgu Jiu (Liga 1), Viitorul
Târgu Jiu (Liga 2), FCU Craiova (Liga
3 ºi Liga 2) sau, în douã jocuri, chiar
ACS Filiaºi (Liga 3). A fost soluþia
aleasã de factorii locali, care au
preferat sã adopte echipe pe termen
scurt, în loc sã construiascã, pe
termen mediu ºi lung, un proiect ce
viza propriul club sportiv, cum e cazul
multor localitãþi, unele orãºele sau
comune, precum Voluntari, Clinceni
sau Chiajna, au atins nivelul Ligii I,
fiind susþinute de primãrii. CSM
Slatina, CSM Reºiþa, CSM Gloria
Buzãu, Dunãrea Cãlãraºi, Unirea
Slobozia, CS Mioveni, FC Argeº
Piteºti, Fotbal Comuna Recea
Maramureº, UTA Arad, Chindia
Târgoviºte sau CSM Politehnica Iaºi
sunt alte exemple de la nivelul
primelor 2 eºaloane, unde consiliile
locale sunt principalul susþinãtor. La
Liga 3, majoritatea cluburilor sportive
sunt finanþate de la bugetul local.
Drobeta Turnu Severin pare sã fie însã

FCU revine în Bãnie, Severinul rãmâne în “pandemie”...de fotbal
un caz aparte. Dupã tentativa
nereuºitã cu hibridul CS Turnu
Severin, fostã Gaz Metan CFR
Craiova, factorii locali s-au dezis total
de sport. Au preferat varianta de
avarie: închirierea stadionului, în care
s-au investit în anul 2009 aproape 7
milioane de euro, diverselor echipe
din afara judeþului, pe care le-am
enumerat mai sus.
   Doar cã, din 2021, pe arena
municipalitãþii nu mai are cine sã
joace, deoarece nu existã o echipã
localã, iar liderul din Liga 2, FCU
Craiova, va juca de anul viitor pe
Stadionul “Ion Oblemenco”, din
Bãnie. O hotãrãre mai veche a
Consiliului Local Craiova, care
stipula faptul cã pe arena de 31.000
de locuri nu pot juca decât echipe
de Liga 1 sau echipe care ating, cel
puþin, faza ºaisprezecimilor de finalã
ale Cupei României, au împiedicat
pânã acum echipa patronatã de
Adrian Mititelu sã evolueze pe
superbul stadion din Bãnie. Noii
consilieri locali, din diverse partide
politice, au schimbat decizia
sãptãmâna trecutã ºi au stabilit cã
orice echipã poate juca pe Stadionul
Ion Oblemenco, dacã achitã suma
de 10.000 de euro/meci, la cursul
zilei, în lei. Oficialii liderului din

eºalonul secund au depus deja
cerere în acest sens ºi aºteaptã acum
reluarea campionatului, pentru a
putea evolua la Craiova. Liga 2 se
reia pe 20 februarie 2021, datã la
care FCU Craiova va întâlni, pe teren
propriu, Turris Turnu Mãgurele.
Aºadar, meciul FCU Craiova –
Metaloglobus Bucureºti, din data de
21 noiembrie 2020, a fost ultimul
jucat pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, unde chiria
era de doar 1.200 euro/joc.
   Nu e prima datã când FCU
Craiova, echipã (re)înfiinþatã în 2017,
pãrãseºte arena de la malul Dunãrii.
În noiembrie 2019, motivând faptul
cã severinenii vin în numãr foarte
mic la meciuri, echipa patronatã de

Adrian Mititelu decidea sã joace pe
noul stadion din Târgu Jiu, unde
chiria era de 2.500 euro/joc. FCU
Craiova a revenit, în vara acestui an,
pe arena care percepea chirie la
jumãtate de preþ, faþã de Târgu Jiu.
   Rãmas acum, din nou, fãrã fotbal,
Stadionul “Municipal” din Drobeta
Turnu Severin se poate transforma,
de ce nu, în spital mobil pentru
suport COVID, dacã pandemia va lua
amploare în aceastã iarnã. A fost
cazul Stadionului “CFR” din
Timiºoara, în varã (foto, facsimil).
Aºadar, o soluþie de luat în calcul
pentru autoritãþile din municipiul
nostru, care oricum, de 8 ani, au
“virusat” fotbalul local.

 Mircea Oglindoiu
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Aho, aho, copii ºi fraþi
Staþi puþin ºi nu mânaþi,
C-a venit pandemia
ªi-a îngheþat ºi mustãria.

Nu mai e ca în alþi ani,
Când mânam cu mic, cu mare,
ªi mai fãceam o urare,
E de la Covid acuma,
ªi nici nu ne e totuna.

Fu an greu, alegeri grele,
Unii sã uitã ºi-acu la ele.
Cã cherdurã ºi chenzina,
Sã dusã adrenalina,
Nea Drãghiea ºi Teiº,
Cãzurã din Aluniº.

Ãla micu cu pupitru,
Sã fãcu de bãcãnie,
Cã fu la cofetãrie,
Vru sã dea o prãjiturã,

Pluguºorul lui Sucã
pentru 2021

Mã fraþilor, mã cetitorii mei de Obiectiv Mehedinþean, sã fârºi ºi anu ãsta. Fu an rãu,
ce sã zic, îl simþirãm cam toþi, di la ãi mari, la ai mici, unii mai mult, alþii mai puþin. ªi

de câþi ani au trecut, de când am fãcut noi cunoºtinþã, unii cu alþii, sã cade sã
pãstrãm tradiþia ºi sã încheiem cum sã cuvine ºi 2020, cu Pluguºorul:

 nea Mãrin

Dar ieºi fata din turã,
Pã sã vezi cã el e vice,
Fata-i zisã cã-i novice,
ªi plecã ºi supãrat,
Bombãnind ºi înciudat.
Ia mai mânaþi, mãi flãcãi,
ªi pocniþi din zurgãlãi!

A plecat ieri pin judeþ,
Nea Aladin bãiat isteþ,
S-asfalteze dupã ploaie,
Înc-un drum plin de noroaie.
Dupã el, venind agale,
Nea Mazilu-i dã târcoale,
Mai veni ºi Sibinescu,
Mai înalt ca Tutilescu,
Sã uitarã la o groapã,
Nu cãzurã, încã sapã.

Între timp, la cotiturã,
Sta nea Gherghe-n bãtãturã,
Buimãcit ºi calculând,
Babele cum l-au ciupit.
Nici acum nu vrea sã creadã,
C-a cherdut la promenadã.
Ia mai mânaþi, mãi flãcãi,
ªi pocniþi din zurgãlãi!

ªi când sã face Ajunu,
Ãla al lu’ 2021,
Sã vã amintiþi de unu,
Zis Adiþã, zis ºi Bunu,
De le-nvârte cu duiumu,
Când la pompã, când la masã,
Numai banu ban sã iasã.

Sã dusã ºi-al lu’ Zbanghiu,
Sã colinde pe Popescu,
Da plecã la Sârbulescu,
Cã Virgil bãiat de soi,
Avea virusu în toi.
Ia mai mânaþi, mãi flãcãi,
ªi pocniþi din zurgãlãi!

Tanti Firu sã ajunsã,
Stã ºi la masã cu ºtaif,
Sã dã cu odicolon
ªi cântã la saxofon,
Când nu tace la ºedinþã,
Mai face ºi-o dependinþã,
Cã ‘mneaei e doamnã mare,
Nu sã cade sã repare,
Cã de vine nea Buºoi,
Sã urcã pe tontoroi,
ªi de-acolo cu lopata,
Dã zãpada, mâine-i gata.

De urat am mai ura,
Da acum se va-nsera,
Vine Anu Nou din spate,
Cu lumina pe jumate,
Sã sperãm cã va fi bine,
Pentru toþi de la înãlþime,
Pentru noi ãºtia de jos,
De ºtim ce e de folos,
Sãnãtate, bucurii,
Bunãtate ºi copii,
Ia mai mânaþi, mãi flãcãi,
ªi pocniþi din zurgãlãi!

La Mulþi Ani, dragi cetitori,
Cu mult drag ºi pentru voi,
Cum se cade o urare:
Hai ura ºi la mai mare!


