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Miercuri, 15 ianuarie, în
cadrul Comisiei de Dialog Social
(CDS) din cadrul Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii, printre
altele, s-au pus în discuþie
urmãtoarele:

· Proiectul de ordin al ministrului
Educaþiei ºi Cercetãrii privind
organizarea simulãrii Evaluãrii
Naþionale pentru absolvenþii clasei
a VIII-a ºi a simulãrii probelor
scrise ale examenului de naþional
de Bacalaureat în anul ºcolar 2019
- 2020 ºi pentru aprobarea
calendarului acestora

· Proiect de ordin privind
structura anului ºcolar 2020-2021.

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
face urmãtoarele precizãri:
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Comisia de Dialog Social: Simulãrile pentru
clasa a VII-a ºi a XI-a vor fi organizate la

nivel judeþean, cu subiect unic

7
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Ca element de noutate, simularea
pentru clasa a VII-a va avea loc în
luna mai ºi va fi reglementatã separat,
dupã ce vor fi publicate programele
de examen ºi noi modele de
subiecte, având în vedere cã aceºti
elevi au studiat dupã alte programe
decât cei de clasa a VIII-a. Aceasta a
fost propunerea susþinutã în
unanimitate de cãtre toþi membrii
Comisiei de Dialog Social.

Cel de-al doilea element de
noutate este acela cã în luna mai,
fiecare inspectorat ºcolar poate
organiza o nouã simulare cu
subiecte unice, elaborate la nivel
judeþean. Tot atunci, în
conformitate cu

 Continuare în pag. 15

România normalã:
România dezbinãrii
ºi conflictului politic

Jandarmii mehedinþeni
au prezentat bilanþul

activitãþilor desfãºurate
în anul 2019

Orban ºi orbeþii lui
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„Naºii” mafiei
româneºti ºi

mondiale
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Noi suntem proºtii
Europei. Cineva

trebuia sã o facã ºi
pe asta
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Un preot de altãdatã

Festivalul Internaþional de Literaturã
“Mihai Eminescu” ediþia a XXX-a
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Editorial  de Sorin Vidan

Parcã nicicând nu a fost mai tulbure
viaþa politicã, mai complicatã ºi mai
obositoare. Cine ar mai putea înþelege,
azi, toatã nebunia ºi confuzia de pe
scena politicã, haosul acesta generat
cu entuziasm de minþile politicienilor
noºtri?

Avem, pe de o parte, un PSD prins
în corzi, care a pierdut guvernarea
ºi nu are încã un lider puternic, iar
pe de altã parte avem un PNL care
încearcã sã acopere o realitate
socialã ºi economicã al naibii de
complicatã. Iar peste toate troneazã
figura aparent impasibilã a unui
preºedinte, Klaus Iohannis, pentru
care se pare cã „România normalã”
de care zicea în sloganul electoral,
e România dezbinãrii ºi conflictului
politic perpetuu.

Privind în imediat, vin alegerile
locale. Dar peste acest orizont
electoral bântuie spectrul
anticipatelor. Scenariul respectiv
devine tot mai posibil, odatã ce PNL
vede în aceste anticipate nu doar
sursa majorã de legitimare (prin vot
popular direct), ci ºi oportunitatea de
a deþine controlul complet al jocului,
prin rãsturnarea majoritãþii
parlamentare. Soluþia agreatã pare a
fi aceea de a forþa PSD sã declanºeze
procedura moþiunii de cenzurã.

România normalã:
România

dezbinãrii ºi
conflictului politic

Camera Deputaþilor a
adoptat în anul 2010 un proiect
de lege, prin care data naºterii
poetului Mihai Eminescu - 15
ianuarie - a devenit Ziua Culturii
Naþionale. A fost aleasã aceastã
zi deoarece, Mihai Eminescu,
poet, prozator ºi jurnalist român,
este considerat cea mai
importantã voce poeticã din
literatura românã.

Eminescu a cunoscut, poate ca
nimeni altul, problemele ºcolii
româneºti. În anul 1875, Titu
Maiorescu, ministrul învãþã-
mântului ºi cultelor, îl numeºte
revizor ºcolar al judeþelor Iaºi ºi
Vaslui. Îi revenea obligaþia ca, de
douã ori pe an, sã inspecteze 152
de ºcoli din cele douã judeþe ºi sã
îndeplineascã sarcinile adminis-
trative ale cancelariei revizorului.
Munca uriaºã depusã de Eminescu
în aceastã calitate se pãstreazã în
preþioase documente de arhivã,
reprezentând o radiografie obiectivã
a problemelor învãþãmântului nostru
din perioada respectivã. Ele conþin
ºi o serie de propuneri salvatoare
aduse de poet la cunoºtinþa celor
din ministerul de resort, în vederea
revigorãrii ºi eficientizãrii procesului
educaþional românesc, cãci el vedea
în culturã ºi educaþie principalii
vectori ai progresului naþiunii.

Pagini de poezie, prozã,
proiecte dramatice, traduceri,
prelucrãri ºi adaptãri, chiar ºi o
schiþã a unei gramatici sanscrite
sau un dicþionar de rime compun
o operã vastã ºi originalã, liricã,

170 de ani de la naºterea poetului
nepereche, MIHAI EMINESCU

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº

Unitãþile de învãþãmânt care
pregãtesc viitorii subofiþeri
jandarmi au scos la concurs un
numãr de 360 de locuri la cele douã
ºcoli de subofiþeri (ªcoala Militarã
de Subofiþeri de Jandarmi “Petru
Rareº” Fãlticeni -170 locuri
Jandarmeria Românã - din care 5
locuri IGAv ºi 15 locuri S.I.E.,
respectiv ªcoala Militarã de
Subofiþeri de Jandarmi “Grigore
Alexandru Ghica” Drãgãºani -190
locuri Jandarmeria Românã - din
care 5 locuri IGAv ºi 35 locuri S.I.E.)
   La ambele unitãþi de învãþãmânt
postliceal câte 3 locuri sunt pentru romi,

65 de tineri mehedinþeni doresc sã devinã jandarmi.
Aceºtia au optat pentru ªcoala Militarã de Subofiþeri
de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drãgãºani

eroicã, fantasticã, cosmogonicã,
didacticã ºi polemicã care aratã o
minte iscoditoare, o bunã educaþie
filosoficã ºi o voinþã uriaºã de a
stãpâni multe domenii.

Poemul Luceafãrul, a intrat, în
2009, în Guinness Book of
Records. Cu cele 98 de strofe,
Luceafãrul a fost omologat drept
cel mai lung poem de dragoste.

Academia Românã a lansat
aplicaþia digitalã „Mihai
Eminescu, întreaga operã“, opera
eminescianã fiind disponibilã, în
regim gratuit ºi într-un format
compatibil  cu telefoanele
inteligente, în magazinele App
Store ºi Google Play. Aplicaþia
„Mihai Eminescu, întreaga operã“
pentru telefoanele cu sisteme de
operare Android ºi iOS are ca
scop apropierea tineretului de
„omul deplin al culturii române“
prin intermediul tehnicilor de
comunicare moderne.

Strategia PNL e una interesantã.
Orban are în vedere asumarea
rãspunderii pe trei direcþii sensibile
politic: desfiinþarea Secþiei Speciale;
eliminarea pensiilor speciale – ceea ce
reprezintã o temã de mare interes
pentru electorat: ºi, nu în ultimul rând,
alegerea primarilor în douã tururi.
Liberalii sunt siguri cã alegerea
primarilor în douã tururi este mãsura
care va declanºa moþiunea de cenzurã
a PSD, ocazie cu care cade Guvernul
Orban, ºi astfel se deschide calea
pentru anticipate, fix ceea ce vrea
Iohannis ºi Orban. E o strategie
interesantã, nimic de zis.

Politicienii sunt foarte ocupaþi în
aceastã perioadã sã descâlceascã iþele
acestui scenariu, sã punã cap la cap
piesele unui joc de ºah în care nu mai
existã nici reguli, nici o finalitate clarã.

În tot acest timp, România realã,
România omului de pe stradã, e o þarã
abandonatã, o Românie lãsatã de
izbeliºte. Tot ceea ce conteazã sunt
cozeriile ºi isteriile politicianiste,
calculele ºi interesele de partid.

respectiv câte douã pentru minoritãþi.
   Probele eliminatorii: vizita
medicalã ºi probele de aptitudini
fizice au loc în perioada 13-17
ianuarie a.c., conform graficelor
stabilite.
   Examenul se va desfãºura în
perioada 10 - 23 ianuarie 2020.
Proba scrisã va avea loc în data de
19 ianuarie ºi  constã  într-un test
grilã la limba românã ºi o limbã
strãinã(englezã sau francezã).
   Rezultatele finale vor fi afiºate în
perioada 20-21 ianuarie, dupã
susþinerea probei scrise.

 continuare în pag. 12



actualitateOBIECTIV mehedinþean 16 - 22.01.2020 pag. 3

Veºti bune la început de an!
S-a semnat contractul pentru una dintre cele mai aºteptate lucrãri:

DJ 607A, tronsonul Centura Severinului - Cerneþi - Husnicioara - Pruniºor

Zilele trecute, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, a semnat
contractul pentru execuþia
lucrãrilor proiectului de

“Reabilitare ºi Modernizare a
Drumului Judeþean 607A pe
tronsonul Centura Severinului-

Cerneþi-Husnicioara-Pruniºor.
Aºadar, investiþia mult aºteptatã

de locuitorii din zonã va fi demaratã
în aproximativ patru luni de zile,
dupã întocmirea proiectului tehnic.

Modernizarea acestui drum vine
la capãtul unor eforturi susþinute
ale echipei Consiliului Judeþean

Mehedinþi, pentru a depãºi
problemele întâmpinate în ultimii
patru ani de zile, de când s-a depus
cererea de finanþare a proiectului.

„Mi-am dorit enorm sã pot
concretiza aceastã investiþie, mai ales
dupã ce în anul 2016 a avut loc o
alunecare de teren care a afectat ºi
mai mult starea drumului, iar noi am
fost nevoiþi sã cãutãm o variantã
ocolitoare pentru a asfalta drumul.

Am refãcut întreaga
documentaþie, iar pe lângã banii
proveniþi din fondurile europene de
cooperare tranfrontalierã România
- Bulgaria, printr-o hotãrâre de
Consiliu Judeþean, am aprobat
suplimentarea sumei cu o
contribuþie de cheltuieli neeligibile
de la bugetul propriu al judeþului de
4.170.000 euro. Valoarea totalã a

contractului este de 34.520.859,92
lei, iar termenul de execuþie este de
30 de luni” a declarat Aladin
Georgescu, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi.

În total se vor moderniza ºi
reabilita peste 27 de kilometri de
drum, iar pe lângã asfaltul propriu-
zis se vor amenaja rigole
carosabile, ziduri de sprijin, podeþe
ºi drumuri laterale.

„Sunt bucuros sã le transmit
cetãþenilor celor trei comune:
ªimian, Husnicioara ºi Pruniºor,
cu localitãþile Cerneþi, Valea
Copcii, Dedoviþa, Marmanu,
Husnicioara, Peri, Pruniºor cã DJ
607A va fi modernizat ºi reabilitat”
a mai adãugat ºeful Consiliului
Judeþean.

 Biroul de presã

În urmã cu exact un an de zile,
primarul Marius Stoica trimitea
poliþiºtii locali din subordine sã
amendeze un orºovean care posta pe
Facebook un comentariu extrem de
dur la adresa lui. Iar nemulþumirea

Primarul Orºovei vrea sã
desfiinþeze Poliþia Localã

O nouã fantezie administrativã îl bântuie mai nou pe primarul Orºovei, Marius Stoica. Mai
exact, supãrat rãu de tot pe Poliþia Localã, vrea sã o desfiinþeze. În timp ce ºtirea face
înconjurul þãrii, Stoica nu ºtie cã, de fapt, nu are cum sã desfiinþeze structura, înfiinþatã prin
lege, în anul 2010. Aceeaºi structurã pe care anul trecut o trimitea sã-i amendeze contestatarii.

primarului s-a confirmat
atunci când orºoveanul s-
a trezit cu poliþia localã la
uºã ºi cu o amendã în
valoare de 200 de lei. Dar
vremea a trecut, iar
primarul a descoperit cã
Poliþia Localã este inutilã,
ia bani degeaba ºi trebuie
desfiinþatã. Poate pentru

cã, de atunci, poliþiºtii locali nu au
mai amendat pe niciunul din cei care
îl criticã. În stilul sãu caracteristic,
Stoica a dat o declaraþie care a reuºit
sã ºocheze opinia publicã din
România.

   „Am în faþã un ºtat de platã, din
luna decembrie, ºi vã pot spune cã
un poliþist local care a lucrat 20 de
zile, adicã 160 de ore, are un salariu
de 3.340 de lei, cu normã de hranã
de 740 lei pe lunã. ªeful de Serviciu,
care nu a lucrat toatã luna
decembrie, a luat în mânã 6290 lei.
N-am vãzut o amendã datã pentru
mâncat de seminþe, pentru coji, ºi
se mãnâncã foarte mult în parcuri.
Îmi vin amenzi de la Poliþia Localã
din Severin, de la Poliþia Localã din
Timiºoara, pentru orºoveni care
merg prin oraºele acelea ºi sunt
amendaþi cã ori consumã în parc

alcool, ori mãnâncã seminþe pe
acolo. Cert e cã poliþiºtii locali din
acele localitãþi ºi-au fãcut treaba. Eu
n-am vãzut un poliþist local la Orºova
sã fi dat vreo amendã pentru aºa
ceva. Sunt foarte nemulþumit. Cu o
cheltuialã ca asta, cu o sumã aºa
mare de bani puteam sã fac multe
alte lucruri pentru comunitatea pe
care o pãstoresc. Banii ãºtia nu ºi-i
meritã Poliþia Localã”, spune Marius
Stoica, primarul Orºovei.

   Doar cã, la fel ca de fiecare datã,
primarul pare sã vorbeascã mai întâi
ºi abia apoi sã se documenteze!

 Continuare în pag. 10
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Rãspunsuri le  l i turgice  au
fost  date  de cãt re psal þ i  ai
Ca ted ra l e i  Ep i scopa l e  d i n

Liturghie Arhiereascã la parohia “Naºterea Maicii Domnului - Meva“

Drobeta-Turnu Severin.
Dupã Sfânta Liturghie,

Preasfinþitul Pãrinte Episcop

În prima Duminicã dupã Botezul Domnului Hristos, când Sfânta
Evanghelie ne prezintã începutul propovãduirii Domnului, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei s-a aflat în mijlocul

comunitãþii creºtine de la Parohia “Naºterea Maicii Domnului”, din
cartierul severinean Kiseleff, unde a slujit Sfânta ºi Dumnezeiasca

Liturghie împreunã cu un ales sobor de preoþi ºi diaconi.

Nicodim a sãvârºit Taina Sfântului
Botez pentru fiul  pãrintelui
Petriºor Zaharia, preot slujitor la
aceastã sfântã bisericã.

În cuvântul de învãþãturã rostit,
Chiriarhul mehedinþean a tâlcuit
pericopa evanghelicã din aceastã zi.

Biserica cu hramurile „Naºterea
Maicii Domnului” ºi „Sfântul
Nicodim de la Tismana” este
aºezatã lângã piaþa Meva. Acest
sfânt lãcaº a luat fi inþã prin

osteneala pãrintelui Dumitru
Iliescu, spre a servi nevoilor
spirituale ale credincioºilor din
cartierul Kiseleff.

Alãturi de pãrintele paroh
Florinel Iliescu, de pãstorirea
credincioºilor poartã grijã ºi pãrinþii
slujitori Dumitru Iliescu, Petriºor
Zaharia ºi Leontin Stãiculescu.

Lucrãrile de construcþie la
aceastã bisericã au început în anul
1992, iar în anul 1995 au fost
terminate lucrãrile de la subsolul
bisericii, dupã care s-a pus prima
cãrãmidã la cota 0 ºi au continuat
lucrãrile pânã în anul 2002, când
s-a sfinþit subsolul acestei biserici
de cãtre ÎPS Teofan, pe atunci
Mitropolit al Olteniei.

În anul 2006 s-a sfinþit în data
de 16 decembrie biserica cea
mare, eveniment la care au
participat 5 ierarhi ai Bisericii
Ortodoxe Române.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Pompierii mehedinþeni au intervenit
pentru stingerea unui incendiu,
asigurarea asistenþei medicale
victimelor a douã accidente rutiere, dar
ºi pentru transportarea unei persoane
cu probleme medicale. Totodatã,
paramedicii SMURD au acordat
asistenþã medicalã celor 16 persoane
care au solicitat ajutorul, apelând
numãrul unic de urgenþã 112.

În dupã-amiaza zilei de luni, în mai
puþin de douã ore, trei echipaje de
pompieri din cadrul Detaºamentului
Drobeta Turnu Severin au intervenit cu
o autospecialã de descarcerare, o
autospecialã de stingere ºi o ambulanþã
SMURD pentru acordarea primului-
ajutor medical victimelor a douã
accidente rutiere, produse în municipiu.

Primul eveniment rutier a avut loc pe
strada Calea Târgu-Jiului, unde un
autoturism a acroºat un stâlp de
iluminat stradal. ªoferul autoturismului,
un bãrbat în vârstã de circa 23 de ani, a
primit îngrijiri medicale de la echipajul
SMURD, ulterior refuzând transportul
la spital. Pompierii au aciþonat ºi pentru
asigurarea mãsurilor de apãrare
împotriva izbucnirii unui incendiu la
autoturismul implicat în accident.

Cel de-al doilea accident rutier s-a
produs între douã autoturisme, la

Intervenþii ale pompierilor mehedinþeni
În ultimele 24 de ore, la nivelul Inspectoratului pentru Situaþii de

Urgenþã “Drobeta” al judeþului Mehedinþi au fost înregistrate 20 de
solicitãri în situaþii de urgenþã, 16 dintre acestea privind acordarea

asistenþei medicale de cãtre paramedicii SMURD.
intersecþia strãzilor Gheorghe ªincai ºi
Brâncoveanu din municipiul Drobeta
Turnu Severin. În accident au fost
implicate patru persoane, o singurã o
victimã fiind transportatã la spital.
Femeia, în vârstã de circa de 60 ani,
prezenta politraumatisme ºi a fost
transportatã la spital de cãtre echipajul
S.A.J. Alte douã persoane implicate în
accident au fost evaluate de paramedicii
SMURD, însã au refuzat transportul la
spital. Pompierii au acþionat ºi pentru
asigurarea mãsurilor de apãrare
împotriva incendiilor, prin deconectarea
bornelor acumulatorilor autoturismelor.

Tot luni, dupã-amiazã, un echipaj din
cadrul Staþiei Vânju Mare a intervenit
cu o autospecialã de lucru cu apã ºi
spumã, pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la o casã de locuit, în localitatea
Roºiori, comuna Vânãtori. Pompierii au
stins incendiul, în limitele gãsite,
împiedicând propagarea acestuia la
întreaga locuinþã. Au ars circa 2 metri
pãtraþi din planºeul de paiantã ºi un
metru pãtrat din acoperiºul construit
din lemn cu învelitoare din þiglã.
Cauza probabilã de izbucnire a
incendiului a fost determinatã de coºul
de fum deteriorat.

COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE
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Luni, 13 ianuarie a.c., în sala
Palatului Culturii “Teodor Costescu”
din municipiul Drobeta Turnu Severin
s-a desfãºurat ºedinþa de “Evaluare a
activitãþii desfãºurate ºi a rezultatelor
obþinute de Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi în anul 2019".
   În prezenþa invitaþilor, autoritãþilor
publice locale ºi reprezentanþilor
structurilor cu care Jandarmeria
Mehedinþi  coopereazã pentru
îndeplinirea misiunilor specifice, au
fost prezentate sintetic, activitãþile
organizate, misiunile executate ºi
rezultatele obþinute în perioada
analizatã, precum ºi principalele
direcþii de acþiune pentru anul 2019.
   Pentru asigurarea unui climat de
ordine ºi siguranþã publicã cu ocazia
desfãºurãrii unor manifestãri ºi adunãri
cu public numeros, structurile
Jandarmeriei Mehedinþi au executat un
numãr de 663 misiuni de asigurare a
ordinii publice. Pe segmentul de
menþinere a ordinii ºi siguranþei publice,
Inspectoratul a participat la un numãr
de 9.595 misiuni de menþinere (435
independente,9.160 misiuni executate
în sistem integrat). Pe timpul misiunilor
desfãºurate, au fost constatate169 fapte
de naturã penalã (60 constatate în mod
independent, cu 66 de autori identificaþi

Jandarmii mehedinþeni
au prezentat bilanþul

activitãþilor desfãºurate în
anul 2019

ºi 109 în cooperare
cu Poliþia). Au fost
aplicate un numãr de
1.059 sancþiuni
contravenþionale, ce
au constat în 743
a m e n z i
contravenþionale ºi
316 avertismente.
   În ceea ce priveºte paza ºi protecþia
instituþionalã, supravegherea ºi ordinea
publicã în zona obiectivelor din
competenþã, s-a asigurat paza unui
numãr de27obiective. Au fost organizate
ºi s-a asigurat paza unui numãr de41
transporturi de valori, 26 transporturi
speciale ºi 672 transporturi de
corespondenþã clasificatã.
   O atenþie deosebitã a fost acordatã
activitãþii de prevenire ºi combatere
a faptelor antisociale, în perioada
analizatã fiind desfãºurate un numãr
de 274 activitãþi de prevenire dintre
care 3 acþiuni de prevenire ºi
combatere a consumului de droguri,
ce au fost executate în  parteneriat cu
Centrul de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Mehedinþi, 141
de acþiuni de prevenire a violenþei în
ºcoli, 73 acþiuni de prevenire a
faptelor antisociale ºi a criminalitãþii
stradale, precum ºi54 acþiuni pe linia

prevenirii violenþei în sport în
apropierea arenelor sportive.
   La nivelul inspectoratului s-au primit
spre executare un numãr total de582
mandate de aducere, 149 mandate
fiind materializate prin însoþirea
persoanei la instanþa de judecatã, iar
433 mandate s-au materializat prin
întocmirea de procese verbale.
Mandatele de aducere au fost executate
în 42 de localitãþi.
   În baza planurilor de colaborare/
cooperare încheiate cu alte instituþii pe
diferite domenii de interes, au fost
executate un numãr de200 acþiuni (cu
Poliþia, executori judecãtoreºti, structuri
M.AI., organele care gestioneazã
activitatea silvicã, etc). De asemenea,
efectivele unitãþii au participat în
colaborare cu ISU “Drobeta” al
judeþului Mehedinþi la peste 100
intervenþii pentru limitarea ºi înlãturarea
efectelor situaþiilor de urgenþã. Anul
trecut, jandarmii au intervenit în urma

unui numãr de 202 apeluri din partea
cetãþenilor pentru soluþionarea cãrora
au fost direcþionate echipajele de
intervenþie din cadrul unitãþii, fiind
aplicate mãsurile legale în consecinþã.
   Principalele direcþii de acþiune
stabilite pentru anul 2020 vizeazã
creºterea gradului de siguranþã a
cetãþeanului prin întrebuinþarea
eficientã a structurilor de ordine
publicã, menþinerea la cel mai înalt
grad a capacitãþii operaþionale ºi de
intervenþie, dezvoltarea ºi optimizarea
mecanismelor de cooperare
interinstituþionalã, menþinerea unui
suport logistic care sã permitã
susþinerea structurilor operative ºi
atingerea obiectivelor propuse,
asigurarea transparenþei ºi deschiderii
cãtre mass-media ºi societatea civilã.

Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Mehedinþi

Compartimentul INFORMARE
RELAÞII PUBLICE ºi cu PUBLICUL

În cele aproape ºase luni,
colegul nostru alãturi de ceilalþi
jandarmi  români au avut misiunea
de a proteja consilierii jandarmi pe
timpul deplasãrii acestora la diferitele
instituþii de ordine publicã ºi
securitate afghane. Pentru a participa
la aceastã misiune, jandarmii au
trecut mai multe probe de verificare
a cunoºtinþelor de specialitate,

Plutonierul major Adrian Ivan a fãcut parte din contingentul de jandarmi
români care a desfãºurat o misiune în teatrul de operaþii din  Afganistan

competenþelor lingvistice în limba
englezã, examenul psihologic, cât ºi
cel medical.
   În semn de apreciere ºi
recunoaºtere a activitãþii jandarmilor
români, general-maior Robert L.
Marion, adjunctul comandantului
CSTC-A (Combined Security
Transition Command - Afghanistan)
a oferit membrilor contingentului de
jandarmi români, medalia NATO
non-Article 5. Pânã acum,
Jandarmeria Românã a dislocat 12
contingente în cadrul misiunii NATO
din Afghanistan. În prezent,
Jandarmeria participã la 9 misiuni
internaþionale sub egida UE, ONU ºi
OSCE.
      La întoarcerea în þarã, duminicã,

jandarmii români au fost
întâmpinaþi la Baza Aerianã 90, de
inspectorul general al Jandarmeriei
Române, colonel Bogdan Enescu,
alãturi de adjunctul sãu, colonelul
Ionuþ-Gabriel Cîmpanu ºi ºeful
Serviciului de Relaþii Internaþionale,
locotenent colonel Dorin Luþã.
       Cu aceastã ocazie, colonelul
Bogdan Enescu le-a urat bun venit
jandarmilor români: “Dragi
camarazi, vã felicit pentru prestaþia
pe care aþi avut-o în cel mai dificil
teatru de operaþii,  pentru
responsabilitatea, profesionalismul
ºi modul în care aþi reprezentat
România! Mã bucur cã v-aþi întors
sãnãtoºi acasã ºi vã asigur cã
experienþa voastrã va fi folositã la

maxim de Jandarmerie în misiunile
viitoare”.

Informaþii suplimentare
Plutonierul major Adrian Ivan
activeazã în cadrul Detaºamentului
Mobil al Jandarmeriei Mehedinþi,
fiind absolvent al ªcolii Militare de
Subofiteri Jandarmi “Grigore
Alexandru Ghica” Drãgãºani,
promotia 2005. Subofiterul are 39
de ani,  este cãsãtorit  ºi are un copil.



opiniiOBIECTIV mehedinþean 16 - 22.01.2020pag. 6

Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* “Doamna cu coasa” a
curmat la acest început de an destule
vieþi, între care ºi trei jurnaliºti –
Cristina Þopescu, Aurel Neagu ºi
Bogdan Lupulescu. Cea mai
cunoscutã dintre ei, Cristina
Þopescu. A ridicat cele mai multe
semne de întrebare din cauzã cã a
fost gãsitã moartã în casã dupã
câteva sãptãmâni de absenþã din
spaþiul public. Cristina Þopescu,
fiica celebrului comentator sportiv,
dispãrut ºi el dintre noi în urmã cu
ceva vreme, era cunoscutã ca o fire
singuraticã, preocupatã de grija
pentru animalele fãrã stãpân, cu o
viaþã practic necunoscutã nici pentru
cunoºtinþele foarte apropiate. În
ultimele zile s-a vorbit de faptul cã
era apãsatã de numeroase datorii, de
unde ºi o posibilã prelungitã stare
depresivã. Dispariþia acestei femei
delicate ºi introvertite, la doar 59 de
ani a îndoliat media româneºti.
Dumnezeu sã te aibã în paza Sa,
Cristina Þopescu!
   * A fost omagiat Poetul Naþional,
Mihai Eminescu, cu ocazia împlinirii
a 170 de ani de la naºterea sa. Nu
ºtim cum a fost omagiat Eminescu
prin alte locuri din þarã, dar pe la noi

s-au vânturat aceleaºi obiºnuinþe,
înþelenite de atâta amar de ani.
Aceeaºi clientelã a organizatorului,
aceaºi gaºcã  greu de suportat de
„eminescologi”, pentru care exegetul
poetului, G. Cãlinescu, nutrea cel mai
profund dispreþ, aceleaºi premii date
pe cumetrii, aceeaºi bogatã recoltã de
diplome, aceeaºi atmosferã de
tãmâiere fãrã obiect, aceleaºi autoritãþi
vag plictisite, vag interesate, în sfârºit,
inevitabilul fel al patrulea. Nu ºtim
dacã sponsorii tradiþionali ai
manifestãrii cer niºte explicaþii cu
privire la modul cum au fost cheltuiþi
banii, nu ºtim sigur nici dacã
inevitabilul Cimpoi a fost ºi acum
tartor peste juriu nu  mai ºtim nici
alte detalii. Poate le vom afla dupã ce
va mai trece suficient timp pentru ca
aspectul acesta financiar sã nu mai
intereseze multã lume. Important e cã
am mai rãmas odatã cu acelaºi gust
sãlciu dupã acest eveniment de
omagiere a Poetului Naþional în cadrul
Zilei Culturii  Române.
   * Guvernul neputinþei naþionale s-
a împiedicat în mâlul propriilor
viziuni aºa-zis reformiste. Ce va fi
fost în capul lor când au intrat ca
berbecii într-un domeniu extrem de

sensibil, cel al pensiilor, care abia
ce fusese cât de cât pus pe picioare
de trecuta guvernare. La Ministerul
Muncii, ãºtia au pus o ciumãfaie
care, dupã ce cã e urâtã în spume ºi
vorbeºte sâsâit, face  gafe
incredibile, jignind pensionarii ºi pe

cetãþenii cu venituri mici,
calificându-i leneºi etc. Tutei
acesteia i-a intrat în cap  sã ridice
vârsta de pensionare a românilor la
70 de ani. Asta în condiþiile când
speranþa de viaþã a românilor nu
depãºeºte 75 de ani. Eu, unul, nu
pricep de ce, în urmã cu doar cinci
ani, te obligau sã ieºi la pensie la
atingerea vârstei de pensionare, iar
acum vor sã prelungeascã aceastã
vârstã pânã la 70 de ani. Nu ne
explicã nimeni? S-au schimbat
mizele? Are cineva de câºtigat sau
de pierdut din acest joc de-a baba
oarba? Înclin sã cred cã cineva are
de câºtigat ceva din aceastã
confuzie, dar acel cineva doreºte sã
rãmânã necunoscut.
   * Iohannis a promulgat legea
privind dublarea indemnizaþiilor
pentru copii. Spre disperarea lui

Orban ºi orbeþii lui
Ludovic Orban ºi a aceleiaºi ciumãfãi
care troneazã la Ministrul Muncii.
Observatorii politici cred în mod
sincer cã avem de-a face cu un
rãzboi între Iohannis ºi Orban.
Aiurea, nu s-ar lãsa ãºtia de mânã
în ruptul capului. Problema e cã nu

ºtiu încotro s-o ia spre a mai pãstra
câteva ºanse pentru a prinde un
culoar cât mai favorabil pentru
anticipate, anticipate ce se anunþã ca
un fel de loterie, de pe acum.
   * Am vãzut-o ºi pe închipuita aia
de la Educaþie (Anisie sau cam aºa
ceva). Dupã exemplul fostei
ministrese de la Sãnãtate, din
Guvernul PSD, duduia a pornit prin
ºcoli într-un fel de incognito. Ca sã
observe ce? Ce ºtie toatã lumea –
w.c.-uri insalubre, în fundul curþii etc
- dar sã arate cã e disponibilã ºi cãtre
abuzuri, intrând ca vãtaful (nici
directorii respectivelor ºcoli nu îºi
permit asta!) chiar în mijlocul unor
ore de curs. Cine te-a instruit  în zona
regulamentelor ºcolare, cucoanã?
Sau vrei sã devii un fel de zbir al
sistemului ºi nu ºtii cum sã faci?

Bucureºti, 9 ianuarie - Ministerul
Economiei, Energiei ºi Mediului de
Afaceri va prelua de la Comisia
Naþionalã de Prognozã atribuþiile cu
privire la schema de ajutor de stat
pentru sprijinirea industriei
cinematografice ºi producþiei de

Ministerul Economiei, Energiei ºi Mediului
de Afaceri preia schema de ajutor de

sprijin pentru industria cinematograficã
film în România. Preluarea se va
face potrivit prevederilor
Ordonanþei de Urgenþã prin care s-
a modificat OUG 114 ºi au fost
completate alte acte normative.
   “Producþiile cinematografice nu

 Continuare în pag. 14
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Proprietarii apartamentelor
din blocurile de locuinþe care fac
lucrãri de creºtere a performanþei
energetice (anvelopare) beneficiazã
de scutire la plata impozitelor pe
clãdire pentru o perioadã de 7 ani.
   Lucrãrile de creºtere a
performanþei energetice pot consta
în: izolarea termicã a pereþilor
exteriori; înlocuirea ferestrelor ºi a
uºilor exterioare existente, termo-
hidroizolarea terasei, lucrãri de
refacere a finisajelor anvelopei, etc.
   Pentru a beneficia de aceste
facilitãþi, proprietarii apartamentelor
trebuie sã execute pe cheltuiala
proprie aceste lucrãri de anvelopare,
cu o firmã specializatã, în baza
recomandãrilor auditorului
energetic iar aceste lucrãri sã fie
menþionate expres în procesul
verbal de recepþie a lucrãrilor.
   Scutirea de la plata impozitului
pe locuinþã pe o perioadã de 7 ani
se acordã începând cu anul urmãtor
celui în care se executã aceste
lucrãri de anvelopare.
   Documentele necesare se depun
la Direcþia de Taxe ºi Impozite
Locale din cadrul primãriei Drobeta
Turnu Severin.
   Acest proiect l-am iniþiat
împreunã cu consilierii locali
liberali încã din anul 2015.

Facilitãþi
impozite locale

Panã de scris - Ochelari - Toc
pentru Ochelari

Toate piesele au aparþinut lui
Vasile Alecsandri. Ochelarii au ramã

Piesele lunii ianuarie – Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

 Biroul de presã

din aur, tocul este din argint, lucrat
în tehnica filigranului, iar pana de
scris este din argint aurit. Au fãcut
parte din colecþia Istrati-Capºa ºi au
intrat în patrimoniul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier dupã 1950.

VasileAlecsandri (1821-1890)
Vasile Alecsandri a fost un poet,

dramaturg, folclorist, om politic,
ministru, diplomat, academician
român, membru fondator al
Academiei Române, creator al
teatrului românesc ºi a literaturii
dramatice în România, personalitate
marcantã a Moldovei ºi apoi a
României de-a lungul întregului
secol al XIX-lea. A fost unul dintre
fruntaºii miºcãrii revoluþionare din
Moldova, redactând împreunã cu
Kogãlniceanu ºi C. Negri Dorinþele

partidei naþionale din Moldova,
principalul manifest al
revoluþionarilor.

Ziua Culturii Naþionale, care
este sãrbãtoritã an de an, în data de
de 15 ianuarie, de ziua naºterii
Luceafãrului poeziei româneºti,
Mihai Eminescu a fost marcatã la
Drobeta Turnu Severin prin ample
manifestãri culturale.

Ziua Culturii Naþionale reprezintã
un omagiu adus culturii române,
oamenilor de culturã, simboluri ale
României ºi spaþiului dincolo de
graniþele þãrii, în care limba românã
ºi moºtenirea culturalã a poporului
român sunt esenþiale, se pãstreazã vii
ºi perpetuate.

Festivalul Internaþional de Literaturã
“Mihai Eminescu” a început în urmã
cu treizeci de ani, având drept obiectiv
principal valorizarea ºi valorificarea

Ziua   Culturii Naþionale
Festivalul Internaþional de Literaturã “Mihai Eminescu” ediþia a XXX-a

operei marelui poet  Mihai Eminescu.
De asemenea prin derularea pe
parcurs de trei decenii a acestei
manifestãri absolut deosebite s-a
urmãrit promovarea culturii române,
în România dar ºi în diaspora, în
comunitãþile etnice de români din
diverse zone geografice, dar mai ales
a celor de peste Dunãre ºi din Moldova
de peste Prut. S-a dorit, de asemenea,
dezvoltarea sentimentelor de mândrie
naþionale la tânãra generaþie, a cultului
lui Mihai Eminescu.

Ediþia a XXX-a a fost organizatã de
cãtre Consiliul Judeþean Mehedinþi,
prin Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”, Episcopia Severinului ºi
Strehaiei,  Primãria ºi Consiliului
Local al municipiului Drobeta Turnu

Severin, Palatul Culturii  “Teodor
Costescu” ºi Fundaþia Culturalã
“Lumina”.

Între 13 ºi 15 ianuarie, aºa cum ne-
am obiºnuit de atâta vreme, au avut
loc manifestãri artistice, depuneri de
coroane de flori, acordarea de
diplome ºi premii de excelenþã la
Orºova ºi Herculane. Punctul
culminant al manifestãrilor dedicate
culturii naþionale ºi  “poetului–
nepereche” Mihai Eminescu au avut
loc la Palatul Culturii “Teodor
Costescu” Sala “Virgil Ogãºanu”,
unde în prezenþa unor eminenþi
oameni de culturã din toatã þara, din
Serbia, din Moldova au fost laureaþi
cu premiile “Eminescu” personalitãþi
importante ale vieþii culturale.

Manifestãrile au fost binecuvântate
de prezenþa Episcopului Severinului ºi
Strehaiei,  P.S Nicodim  iar auditoriul
a fost încântat de cãtre Corul “Kinonia”,
cu versuri eminesciene puse pe note.

Emilia Mihãilescu, managerul
Centrului Cultural  “Nichita Stãnescu”,
Sorin Vidan, managerul Palatului
Culturii “Teodor Costescu” au adresat,
alãturi de personalitãþile invitate,
publicului câte o scurtã alocuþiune, în
nume personal ºi al instituþiilor pe care
le conduc. Manifestãrile au fost
moderate de scriitorul Florian Copcea,
preºedintele Fundaþiei Culturale
“Lumina”.  G.P.

Angajãm VOPSITOR
confecþii metalice,
PREGÃTITOR vopsitor
auto, în Drobeta Turnu
Severin. Salariul
motivant.
Relaþii la telefon
0753 090 600.

Viceprimar Daniel CÎRJAN
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Hai, sã trãiþi bine, vorba lupului de
mare, Petrov! Evident, n-ar fi rãu sã fie
bine! Dar nu mai avem cum ºi cu ce!
Orban a minþit cã va reduce personalul
cabinetului sãu, însã, fiecare minister
are o puzderie de funcþionari, care îºi
mutã greutatea de pe un picior pe altul.
Are cîte 7-8 consilieri, cu 4-5 peste
limitã. Consilieri personali, consilieri
onorifici, consilieri de lustruit pantofii
ºi de frecat menta... În douã luni de
guvernare ne-a aruncat într-o
retrogradanþã acutã, ne-a sufocat cu
politica contondentã! Trãim o dictaturã
de tip nou: cu internet ºi libertinaj, cu
penali în palate, cu libertatea de a fi
luat la ocazie de criminali precum
Dincã; cu libertatea de a fi biciuiþi de
un guvern antinaþional, extrem de
harnic în excese!

Rareº Bogdan urla din toþi
rãrunchii cã penele nu doreºte niciun
traseist de la „ciuma roºie” ºi, iatã,
cum, beþivii au dat pe gît, au ademenit
ºi înghiþit ceva reziduuri de „ciumã
roºie”! Matusalemicul multilateral,
doctor în ºtiinþe economice,
Academician Mugur Isãrescu, un pic
mai „academician” decît Elena
Ceauºescu, o lighioanã periculoasã
din Cartelul Mafiei Româneºti
„trilaterale” C.F.R.-iste (nu de Cãile
Ferate Române e vorba, ci de
instrumentul bilderbergian Council
on Foreign Relations) ºi
Internaþionale, care controleazã ºi
dijmuieºte de trei decenii banii þãrii,
„naºul” crahurilor financiare, „naºul”
bancherilor-rechini, care au devalizat
ºi fraudat milioane de români, se
pune în unghii cînd e vorba de
mãrirea pensiilor cu 40%, afirmînd
cã vom rãtãci într-un deºert financiar!
Dar, stimabile, pensionar ºi salariat,

„Naºii” mafiei româneºti ºi mondiale
în aceleaºi timp, pe zeci de mii de
euro, tu, însuþi, eºti o deºertãciune a
finanþei româneºti! Ce ai de declarat
despre complicitatea ta, tovarãºe
Mugur Isãrescu, în a-i jupui pe
români, prin clauze ºi comisioane
frauduloase, prin dobînzi la dobînzi,
percepute numai în România, nu ºi
în alte state europene? Nu cumva i-ai
dus pe românii împrumutaþi la bãnci
într-un deºert financiar? Politica
bancarã pe care tovarãºul Isãrescu-
Trilateral o duce cu cetãþenii þãrii de
trei decenii este antinaþionalã 100%.

Acest trãdãtor ultrademagog, cu
„inteligenþa” sa machiavelicã ºi
fãcãtoare de sclavi financiari, a vîndut
sute de mii de cetãþeni români unor
clanuri de bancheri ºi magnaþi strãini,
lãsîndu-i fãrã case ºi pingele. „Naºul”
este etern la B.N.R.! Ia ºi pensie ºi
salariu, dar refuzã sã dea românului
ºansa de a trãi un pic mai bine! Acest
dictator financiar are 71 de ani! Ce
sfidare, cîtã impertinenþã sã se þinã cu
dinþii de cel mai important fotoliu în
stat! Va pleca de la cîrma finanþelor
doar cu picioarele înainte, cînd i-o
veni sorocul! Poporul român îi ureazã
„La mulþi ani!, însã, Doamne fereºte!,
nu la B.N.R., ci la beciul domnesc,
dacã i se dovedesc „ingineriile
financiare”. Legea pensiei precizeazã
în proiect, cã, numai opþional, poþi
lucra pînã la 70 de ani, în învãþãmînt
sau medicinã. N-are nimeni curajul
sã-i arate uºa! Este susþinut de forþe
„neortodoxe” din afarã, cu care nu se
poate pune nimeni! Ar avea de-a face
cu vicontele Etienne Davignon
(Preºedintele clubului Bilderberg) ºi
cu alþi încornoraþi. Dacã nu era de-al
lor, de-al duºmanilor þãrii, de-al
asasinilor economici ai þãrii, nu era
numit, imediat dupã lovitura de stat,
guvernator al Bãncii Naþionale - mare
staroste peste tîlharii care au prãdat
România, de la uneltele cîmpului, la
patrimoniul naþional. Inclusiv aurul
Þãrii -, dus la „adãpost” pentru a i se
pierde urma, ºi cu speranþe de a se
întoarce la Patria-Mamã, precum cel
dus la Moscova, în decembrie 1916.

ªtiu eu?, poate cã manipularea a
devenit necesarã, îl face pe român sã
mai uite de foame, cã deh..., circ avem,
zilnic, gratuit! Cu banii ºi cu pîinea,
mai greu. Pe români îi duce cît de cît

capul, dar dupã cîteva decade de
spãlare iohannistã, mulþi au ajuns
varzã muratã! ªtiþi cum va rãmîne
Iohannis în istorie, acest personaj-
vampir, cãruia îi curge prin vene
infatuarea? La fel ca pictoriþa frustratã,
Marilena Murariu, cea care a pictat
sexul celor trei Elene, „reprezentative”
pentru România. O astfel de
asemãnare dovedeºte cã am devenit
o þarã unde nebunii ºi obsedaþii de
toate facturile au drepturi egale cu
oamenii sãnãtoºi! Reglare de putere,
centrul de putere, doar astea sînt
trambulinele de lucru ale lui Iohannis.
El nu se împiedicã de Constituþie. E
preºedintele unui partid, care în
curînd îºi va pierde penele, nu al
României, pardon, al Wallachiei!,
dupã Google!

Dacã unii români, care au înghiþit
de bunã etica supunerii, acceptînd un
Iohannis, un Orban, o Turcanã, ca
ultime trend-uri pe piaþa de fashion-
politic, dacã se declarã satisfãcuþi de
aceastã invazie a manipulãrii ºi
parazitismului, atunci, politicienii au
liber sã fertilizeze terenul pentru
opþiuni ºi deraieri politice mult mai
extremiste. Mie îmi provoacã scîrbã.
Multã ºi profundã scîrbã. Naþia
românã nu mai are puterea sã-ºi
spunã cuvîntul la urne, de aceea
ticãloºii mondialiºti, cu o
„inteligenþã” catastrofalã, ne dicteazã
„ginecologia” lor, care a implementat
un gen de supunere idioatã în rîndul
poporului român. Simpatizanþi sau
opozanþi, neutri sau indiferenþi, am
înghiþit gãluºca ºi biciul exploatãrii,
de trei decenii. Acceptãm loviturile de
pumnal ale unor indivizi cu afecþiuni
severe ale echilibrului mintal. Uite de-
aia se duce naibii lumea! De-aia arde
dramatic Australia. D-aia Iranul a dat
drumul rachetelor de luptã. Pentru cã
nebuni precum Trump, Merkel,
Iohannis au ajuns la pupitrul de
comandã! Trump, mastermind-ul
planetei, s-a molipsit de la nobeliatul
pentru pace, Obama, ºi stã cu degetul
pe trãgaci, comiþînd crime împotriva
umanitãþii, în numele Domnului ºi al
Democraþiei, democraþie care
supravieþuieºte cu greu în aceastã erã
a dictaturilor pe care S.U.A. le-a
semãnat de peste un secol în toate
colþurile lumii.

Asasinarea generalului Quasem
Soleimani a fost o decizie cu capital
politic uriaº pentru Trump, ºi cîºtig
de imagine pentru marii actori ai
lumii. Însã a destabilizat o lume
întreagã! Ceea ce i se reproºeazã
Iranului este modul de a ataca
ambasadele statelor strãine, ºtiind cã
aceasta contravine Dreptului
Internaþional, care stabileºte cã,
oriunde în lume, o ambasadã este
inviolabilã. Mult mai importantã decît
rãzboiul ºi rãzbunarea ar trebui sã fie
Australia! Cine a dat foc Australiei?,
pentru cã vorbim de un „Cernobîl
climatic”, pentru care existã doar un
sprijin intern timid de stingere a
focului! Cel extern fiind tratat cu refuz!
În era tehnologiei de generare a ploii,
în era dronelor!, cînd tehnica a atins
cote cosmice, un continent arde cu
flãcãri uriaºe, cu animale, cu tot! Nu
se ºtie încã dimensiunea tragediei,
dar cu siguranþã este cea mai mare
din istorie! Catastrofa e aproape!
Planeta dã semne dramatice! În Israel
a plouat în trei ore cît în trei luni!

Noi nu ne vom învãþa minte
niciodatã! Am avut de-a lungul istoriei
conducãtori excentrici, dar nu
demenþi! Ceauºescu a fost un patriot.
El n-a permis unor trupe strãine nici
mãcar sã tranziteze þara. Iohannis,
care opereazã cu miºmaºuri marca
Washington sau Bruxelles, ºi-a
cumpãrat tehnologie de rãzboi ºi
trupe de la mentorul sãu, „Stars and
Stripes”, le-a aciuat pe teritoriul
nostru, ºi a adus asupra României
riscuri grave. Ba mai mult, umblã
vorba prin jungla „WikiLeaks” cã tot
românii vor plãti cazarea ºi masa
pentru trupeþii ocupanþi. Zice-se cã
pentru ºapca primitã, sasul de la
Cotroceni ar fi promis o cotã de 50,
mai tîrziu de 80% din cheltuieli, pe
statut de co-platã... Oare pentru
trupele noastre din Afganistan o plãti
Oncle Sam? Nu cred.

Riscul de þarã este uriaº! România
a devenit o þintã a viitoarelor atacuri!
Þara a fost pusã la dispoziþia
ocupanþilor ºi rãzboaielor altor state,
iar românii, transformaþi în carne de
tun! Noi am avut o relaþie bunã cu
lumea arabã! Iohannis ne-a bãgat în
greºelile jandarmilor mondiali de la

 continuare în pagina 10
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Unii cu anticipatele, alþii cu
plecatul din þarã. Unii cu mobila, alþii
cu pãdurile tãiate. Unii cu
dividendele, alþii cu poluarea. Unii
cu drumurile, alþii cu þepele la
autostrãzi. Alþii cu autostrãzile, noi
cu gândacul croitor care trebuie
protejat, Unii cu termocentralele pe
cãrbune, noi cu programe de
închideri de mine. Unii cu specialiºti
români ºi cu forþa de muncã ieftinã,
noi cu satele goale. Unii cu venituri
de mii de euro, noi cu pensii de
sute de euro. Alþii cu politicieni de
top, noi cu indivizi lacomi ºi corupþi.

Cine e vinovat cã România
rãmâne o þarã nedezvoltatã pe
deplin, încã sãracã ºi cu politicieni
corupþi? Nici nu ar trebui sã mai
cãutãm afarã rãspunsul. Ce suflet
de politician român poþi sã ai, sã
vezi cum zi de zi pãdurile tale dispar,
sunt rase de austrieci sau de alte
naþiuni. Pânã la urmã, dacã noi,
românii, suntem corupþi, ºi ne-am
dat pãdurile ºi copiii altor neamuri,
ce vinã au ei? Noi ne-am lãsat
subjugaþi mereu de alte popoare.
Doar ca sã supravieþuim. Cu ce te
ajutã în istorie dacã doar
supravieþuieºti? ªi un gândac sau
niºte bacterii pot supravieþui unui
dezastru nuclear, de exemplu, dar
nu conteazã pentru nimeni acest
lucru. De fapt, chiar ºi austriecii ãia
lacomi ºi dornici de bani ºi de
profit ar trebui sã spunã stop.

 ªtefan Bãeºiu

Noi suntem proºtii Europei. Cineva trebuia sã o facã ºi pe asta
Sunt de fapt ºi pãdurile lor,
ultimele pãduri virgine ale
Europei. Poate este cea mai de
preþ moºtenire pe care Europa o
mai are înainte de asaltul
civilizaþiei. Ar trebui sã îl protejeze
Europa, dacã, noi, românii, ne-am
pus poalele în cap în faþa oricui.

Popoarele civilizate ale Europei
ar trebui sã renunþe la reflexele
coloniale sau imperialiste ºi sã
realizeze cã Europa nu poate sã
supravieþuiascã decât unitã. Jaful
în pãdurile din România va afecta
pânã la urmã ºi Europa. Viitorul nu
sunã deloc bine când vorbim de
schimbãrile climatice, de efectele
secetei. Europa are mai multe
mãsuri când vine vorba de
politicile climatice. Pe de o parte,
impune taxe uriaºe pentru
termocentralele pe cãrbune, în
speranþa cã nu le vor mai putea
plãti ºi se vor închide. Vezi cazul
taxei pe CO2 la grupurile
energetice pe cãrbune. Pe de altã
parte, Comisia Europeanã închide
ochii la jaful din pãdurile seculare
ale României. Nu se aude de vreo
sancþiune, de impunerea unor
politici pentru protejarea
domeniului silvic. Poate a
plãmânului verde al Europei.
Comisia Europeanã permite la
câþiva paºi de ea un adevãrat
genocid forestier.

Este dubla mãsurã a statelor

bogate. Când vine vorba de
protejarea gândacului croitor
trebuie blocatã construcþia
autostrãzii Piteºti – Sibiu. Când
vine vorba raderii pãdurilor
României de cãtre reprezentanþii
poporului austriac, atunci este
economie de piaþã. Nu mai trebuie
protejatã nicio ciupercã, râs
carpatin, urs, cerb sau gândac
croitor.

Nu, aici Europa are dubla mãsurã.
Nu o intereseazã de jaful
generalizat din pãdurile României.
În acelaºi timp propovãduieºte cu
falsã îngrijorare politici de mediu.
Nici nu este de mirare cã Uniunea
Europeanã este o construcþie care
nu are legãturã cu secolul în care
trãim ºi este un mutant birocratic.
Respectarea biodiversitãþii se face
cu dublã mãsurã ºi UE nu mai este
deloc durã, dacã vine vorba ca
statele din Occident sã preia
resurse naturale din þara noastrã.
Nu, atunci sunt legile economiei de
piaþã ºi efectele binefacerii
capitaliste. Oare existã în þara

aceasta un politician curajos,
inclusiv individul care doarme în
postul de preºedinte al þãrii, care
sã spunã: Gata!. Sã se facã
dreptate, chiar dacã ar fi sã piarã
lumea. Ori aceasta nu este dreptate,
când vine vorba de pãdurile
României, rase de austrieci. Este o
tãcere ºi o conspiraþie pe toate
palierele. De ce politicienii nu
interzic tãierile de pãduri pentru
urmãtorii 10 ani, cu interzicerea
exporturilor. Pentru cã politicienii
nu îºi mai conduc þara. Nu mai
reprezintã de mult interesele
acesteia. A zis careva din fostul
guvern sau din actualul cã vor fi
stopate tãierile de pãduri? Nu.
Crimele în domeniul forestier
continuã. Crima numitã România
se face în vãzul întregii Europe. ªi
la banchetul UE e invitatã ºi
România. Face parte din meniu, dar
nu ºi-a dat încã seama. Libertate
europeanã în toatã splendoarea ei.
Buºtenii exportaþi din România au
intrat de mult în Schengen.
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Casa Albã ºi Poarta Brandemburg!
El se mutã de partea cui e mai tare!
Cum s-a ajuns aici?, ºtiind cã
legislaþia româneascã interzice
importul ºi tranzitarea armelor
nucleare pe teritoriul naþional,
România fiind membrã a Tratatului
privind Neproliferarea Armelor
Nucleare. Iohannis a vrut ºi el sã fie
remarcat în lume, dar cãile mîrºave
ºi trãdãtoare alese, l-au descalificat
în faþa Istoriei. Toatã contribuþia lui la
progresul naþional a fost ºi este un
dinte, pauzã, lipsã, gaurã.

S.U.A. ºi N.A.T.O. fac greºeli, iar
conducãtorii noºtri le þin partea, în
numele nostru! Politica noastrã
externã este o eroare! O caricaturã a
ceea ce era cîndva! Sînt nenumãrate
þãri N.A.T.O. care nu au expunerea
riscantã a României la pericole ºi
terorism! Nu România trebuie sã
rezolve probele americanilor! Avem
noroc cã Iranul are cea mai bunã ºi
puternicã diplomaþie din lumea
musulmanã. Iatã cã, dupã gripa aviarã
ºi porcinã, România se confruntã cu
gripa galbenã, care va gripa mortal
toate instituþiile statului. Câþu acesta
face toþi banii! A împrumutat miliarde
ºi va mai împrumuta alte cîteva, cu
cea mai mare ratã a dobînzii! Dat afarã
de la o bancã privatã, Câþu a fost luat
de ne-bun la guvern, ca sã cîþuiascã
populaþia pe banii ei! Ãºtia toþi sînt
oamenii bãncilor, ai corporaþiilor, ai
strãinilor! la un loc cu Iohannis
reprezintã simptomele votanþilor lor!

ªtiþi cît pierde statul pentru cã acest
Guvern refuzã sã mai impoziteze
bãncile ºi marile companii din
energie? I-a scutit de 2% pe profit pe
cei care scot banii din þarã. Au tãiat
20% de la învãþãmînt ºi sãnãtate ºi i-
au direcþionat la S.R.I. ºi S.I.E.! Astea
erau urgenþele þãrii!? Nu! Cine sã mai
facã o pledoarie pentru concordie
naþionalã? Penalii peneliºti? Ministrul
Victor Costache are dosar penal pentru
moartea unei preotese! Anchetatorul
lui Beurean este, la rîndul lui, anchetat
pentru o pacientã moartã! Iar tendinþa
tot mai proeminentã de hiperbolizare
a unor greºeli medicale duce negreºit
la anihilarea elitelor româneºti.

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

„Naºii” mafiei...
Orºova nu poate fi  primul

municipiu din România în care sã
se desfiinþeze Poliþia Localã, pentru
simplul motiv cã aceastã structurã
nu poate fi desfiinþatã. Poliþia
Localã a luat fiinþã în anul 2010,
prin legea 155, lege în care se aratã
foarte clar cã structura este doar
administratã de autoritãþile locale.
Mai mult, tot în anul 2010, Uniunea
Europeanã a cerut României sã
înfiinþeze Poliþia Localã, ca o
structurã care sã integreze
atribuþiile de bazã ale unei autoritãþi
publice locale în domeniul ordinii
publice ºi controlului în plan local.

„Poliþia localã se înfiinþeazã în
scopul exercitãrii atribuþiilor privind

Primarul Orºovei vrea...
apãrarea drepturilor ºi libertaþilor
fundamentale ale persoanei, a
proprietãþii private ºi publice,
prevenirea ºi descoperirea
infracþiunilor (…) Poliþia locala îºi
desfaºoara activitatea (…) în
conformitate cu reglementarile
specifice fiecarui domeniu de
activitate, stabilite prin acte
administrative ale autoritaþilor
administraþiei publice centrale ºi
locale”, se aratã în Legea 155/2010.

Ce îl mânã, totuºi în luptã pe
vajnicul primar? Cel mai probabil
ceva interese proprii, pe care le vom
devoala în curând! Pânã atunci, însã,
aceeaºi Poliþie Localã ce azi nu îi
mai serveºte domnului primar, era

trimisã în ianuarie 2019 sã îl
amendeze cu 200 de lei, pe
orºoveanul Ionuþ Pomar, care
postase pe contul mamei sale un
comentariu extrem de dur legat de
atitudinea primarului faþã de
managerul Spitalului Minicipal de
atunci, Adrian Cican.

Pe aceastã cale, rugãm
respectuos toþi juriºtii din Orºova sã
îl anunþe pe primarul atotputernic
despre faptul cã nu poate desfiinþa,
prin hotãrâre a Consiliului Local, o
structurã înfiinþatã prin lege votatã
în parlament ºi cã, deºi i se mai
spune parlament local, Consiliul
Local nu este totuºi Parlamentul
României!  R. C.

COMUNICAT DE PRESÃ
În perioada 17-26 ianuarie 2020, se

desfãºoarã la Berlin, Germania,
expoziþia „Sãptãmâna Verde 2020"
(Grüne Woche). Anual, Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
(MADR)  participã la aceastã expoziþie
cu un stand de informare privind
politicile aplicate în domeniul
agriculturii ºi dezvoltãrii rurale, în
cadrul cãruia experþi din MADR
promoveazã produsele agroalimentare
româneºti recunoscute la nivel
naþional ºi european. Ministrul
Nechita-Adrian Oros, alãturi de
secretarul de stat Aurel Simion vor
participa la deschiderea oficialã a
expoziþiei,  a cãrei þarã partenerã în
acest an este Croaþia.

Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale îºi propune sã
promoveze ºi sã ofere spre
degustare mostre din produse
înregistrate pe scheme de calitate
europene sau în curs de înregistrare,
respectiv Magiun de prune
Topoloveni –IGP, Salam de Sibiu –
IGP, Telemea de Ibãneºti – DOP,
Novac afumat din Þara Bârsei –IGP,
Scrumbie de Dunãre afumatã – IGP,
Cârnaþi de Pleºcoi – IGP, Telemea
de Sibiu – IGP, Caºcaval de Sãveni
– IGP, Salatã cu icre de ºtiucã de
Tulcea – IGP, Salatã tradiþionalã cu
icre de crap - STG, Plãcintã
dobrogeanã – IGP, precum ºi
produse înregistrate pe scheme de

Participarea României la expoziþia internaþionalã
“Sãptãmâna verde 2020”

calitate naþionale.
De asemenea, printre produsele

româneºti ce vor fi expuse la ediþia
2020 a expoziþiei ”Sãptãmâna Verde”
se vor regãsi sloi/tocan de oaie,
pastramã de oaie, babic, ghiudem,
brânza de burduf în coajã de brad ºi
în membranã, batog de crap argintiu
ºi de somn, pastramã de crap argintiu
ºi de somn, sardeluþe, scrumbie
marinatã, zacuscã cu peºte ºi diferite
sortimente de siropuri, gemuri sau
dulceþuri de fructe din fructe,
produselor de panificaþie ºi patiserie
(cozonaci, plãcintã cu dovleac,
plãcintã cu brânzã etc.).  Din categoria
bãuturilor spirtoase, România va oferi
spre degustare pãlincã ºi þuicã
precum ºi vin alb ºi roºu. Merele de
Voineºti vor putea fi, de asemenea,
degustate de vizitatori.

Expoziþia „Sãptãmâna Verde
2020” reprezintã atât o platformã de
afaceri, cât ºi un festival al tradiþiilor
gastronomice ºi folclorice cu impact
mediatic de anvergurã în Europa, cât
ºi pe plan mondial. În anul 2019,
peste 400.000 de vizitatori au trecut
pragul expoziþiei.

Totodatã, în cadrul Expoziþiei
Internaþionale Sãptãmâna Verde
2020 vor fi promovate obiective
turistice, obiceiuri ºi datini
strãvechi bine conservate din
judeþe precum Bacãu, Caraº-
Severin, Cluj, Hunedoara, Mureº,
Neamþ, Sãlaj, Sibiu, Suceava,

Tulcea prin diverse materiale de
promovare (pliante, flyere, clipuri
video).

***
În marja expoziþiei Sãptãmâna

Verde, în perioada 16-18 ianuarie
2020 are loc Forumul Global pentru
Alimentaþie ºi Agriculturã organizat de
cãtre Ministerul Federal al Agriculturii
ºi Alimentaþiei din R.F. Germania la
Berlin, ce are ca invitaþi, delegaþi la
nivel înalt – miniºtri, secretari de stat,
precum ºi ambasadori, reprezentanþi
ai organizaþiilor internaþionale.

Forumul Global pentru
Alimentaþie ºi Agriculturã (GFFA)
este o conferinþã internaþionalã
privind problemele politicii
agroalimentare, în cadrul cãreia, în
cea de-a treia zi are loc cea mai mare
conferinþã informalã a miniºtrilor
agriculturii din lume. Tema
Forumului ºi a Conferinþei
Miniºtrilor Agriculturii din cadrul
Expoziþiei Sãptãmâna Verde de la
Berlin de anul acesta propusã spre
dezbatere este “Alimente pentru toþi
– Comerþ pentru securitate,
diversitate ºi nutriþie durabilã”.
Scopul conferinþei este acela de a
gãsi poziþii politice comune, de a
iniþia ºi de a monitoriza un proces
internaþional ºi de a promova
schimbul dintre factorii politici,
operatorii economici, comunitatea
ºtiinþificã ºi societatea civilã.

 continuare în pag. 11
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Mulþi dintre Dvs. vã amintiþi de regretatulPreot Stelian Buzatu,
care ºi-a petrecut ultimii ani ai vieþii în Malovãþ. Vã amintiþi, de
asemenea, de fiul sãu, Prof. Marius Buzatu, unul dintre cei mai
buni ºi devotaþi profesori, pe care i-a avut ºcoala din Malovãþ. A
fãcut naveta cu bicicleta de la Magheru peste douãzeci de ani!
Puþini însã dintre Dvs. ºtim ceva despre familia din care a provenit
Pãrintele Stelicã, respectiv fiul sãu, profesorul de limba românã al
atâtor generaþii. Prin bunãvoinþa Domnului Ing. Justin Buzatu
din Bucureºti, fratele pãrintelui Stelicã, am intrat în posesia unui
material, din care voi reproduce câteva date.

Bunicul Pãrintelui Stelicã Buzatu fusese originar din Bâlvãneºti
(MH). A fost împroprietãrit de cãtre Alexandru Ioan Cuza în
Magheru ºi s-a stabilit acolo. Fiul acestui nou locatar al satului
Magheru, Gheorghe, a urmat ºcoala în Tr. Severin, fiind remarcat
de Prof. Theodor Costescu, directorul Liceului “Traian”. Th.
Costescu l-a ajutat cu bani ca sã termine gimnaziul la acel liceu. A
urmat apoi, ca bursier, Seminarul Central din Bucureºti, pe care l-
a absolvit în 1904. Fiindcã nu a vrut sã se cãsãtoreascã cu fiica
arendaºului din Magheru, deºi însuºi senatorul Strâmbeanu
mijlocise aceasta, nu s-a putut preoþi imediat ºi a funcþionat un an
la ºcoala din Gogoºu. S-a cãsãtorit cu fiica preotului Pârvu Popescu
din ªiºeºti. A cerut sã fie hirotonit la Brezniþa de Motru, dar
episcopul de la Râmnic, înþelegând situaþia, l-a hirotonit pe Brezniþa
de Ocol. Aici a  funcþionat ca preot tot restul vieþii, fiind un preot
de elitã în judeþ. A avut zece copii, dintre care opt au ajuns la
maturitate. ªapte dintre ei au terminat câte o facultate, iar unul a
murit student fiind. Din familia preotului Gheorghe Buzatu au ieºit
un judecãtor, un inginer, un medic, o profesoarã, doi preoþi. În
1947, deºi mai avea doi copii în facultate, a fost “epurat”, pe motiv
cã nu mai sunt bani pentru salarizare ºi lãsat ca preot “onorific”.
Ani grei au urmat, iar lupta pentru supravieþuire a devenit tot mai
durã. Dupã Plenara din 3-5 martie 1949, a fost inclus pe lista
“chiaburilor” ºi impus la cote ºi dãri înrobitoare. Ajungând la vârsta
legiuitã, a cerut pensionarea. A primit pensia câteva luni, dupã
care i-a fost tãiatã, fiind “chiabur”. Pe preoþii “chiaburi” nu i-au
dus în Bãrãgan, ci i-au transferat în diferite judeþe. Pe preotul
Gheorghe Buzatu l-au transferat ca “preot onorific” la Parohia
Tãndãleºti din jud. Gorj. A refuzat sã se ducã. Numai intervenþia
Preotului Constantin Civitu, deputat în Marea Adunare Naþionalã,
l-a salvat de la puºcãrie. Totuºi, în adresa semnatã de protopopul
de atunci, Eugen Tãmâº, scria: “întrucât aþi refuzat ordinul Sf.
Mitropolii a Olteniei de a vã prezenta la noul loc de muncã onorific,
vi se interzice pe viitor efectuarea oricãrui serviciu religios, neavând
voie a intra în bisericã decât ca simplu laic”. În 1953 a cedat
pãmântul moºtenit de la pãrinþi statului, ca sã scape de cote ºi tot
felul de impozite înrobitoare. Copiii ºi mai ales fiica sa, stabilitã ca
învãþãtoare în sat, l-au susþinut material ºi moral pânã în 1958,
când ºi-a dat obºtescul sfârºit la vârsta de 74 ani.

Un frate al Pãrintelui Stelicã Buzatu, Dumitru Buzatu, a fost
preot la biserica Ungureni din Craiova ºi un cunoscut cãrturar
oltean. În revistele de culturã din Oltenia ºi mai ales în “Mitropolia
Olteniei” i-am întâlnit numele de nenumãrate ori, fiind semnatarul
unor studii solide din domeniul teologiei, istoriei, filologiei,
etnologiei etc. A murit în Bucureºti, prin 1973. Pãrintele Stelicã,
licenþiat în teologie la Bucureºti, a funcþionat ca preot în mai multe
parohii, precum Celnata, Valea Boiereascã etc. Doi dintre copiii
sãi, Marius ºi Ion, au fost profesori licenþiaþi.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Un preot de altãdatã

Cu tine-aduci atâtea nestemate
Din îngropatul vremilor tezaur,
ªi amintirea-n þara ei mã poartã
Cu pas încet, în carul ei de aur...
„Dascãlul” O. Goga, Luceafãrul, Budapesta
15 aug. 1905

ªcoala din comuna Glogova

   Nu putem ºti cu precizie care au fost
dascãlii de elineºte de la Cerneþi pânã în
1821 ºi nici altul, afarã de Dumitru sin Vlad
Vameºul Craioveanul, cel pomenit la 1793
la Gura Motrului.
   ªtim cã ºcolile din Cerneþi s-au instalat
în fostele prãvãlii ale lui Hagi Iordachi iar
în privinþa materiilor predate credem cã
erau aceleaºi ca la celelalte ºcoli din þarã,
dupã cum Constantin Erbiceanu ne spune
în „Cronicarii greci” prefaþã pxxxv.
   Ce ºtim este faptul cã plata dascãlului
se fãcea ori în bani, ori în produse:
pãpuºoi, fãinã de grâu, brânzã, unt etc. iar
ºcolarii erau întrebaþi zilnic de tablele lor
de cãtre dascãl cu asprime care, de regulã,
stãtea pe scaun cu o vargã sau bici în mânã
ºi zicea: „- Ziceþi mãi! Ce-aþi stat cu boii la
deal”.
   ªcolile erau cam aceleaºi ºi cam aceleaºi
metode de învãþare ºi doar o singurã ºcoalã
nouã se înfiinþeazã pe la 1824 la Glogova,
ºcoala la care boierii glogoveni, cei ce
întreþineau ºcoala, l-au însãrcinat pe popa
Gheorghe Grãdinaru cu slujba de dascãl,
pentru osteneala lui primind câte 300 oca
de porumb. Copii învãþau în tinda bisericii
sau la popa acasã dar aceastã ºcoalã s-a
închis la 1827 când murise boierul ce o
susþinea ºi în curând avea sã înceapã ºi
rãzboiul ruso-turc, urmat de ocupaþia
ruseascã.
   Pe la 1825-1826 EFORIA, care, încã din
vremea Fanarioþilor, reprezenta conducerea

Istoria învãþãmântului mehedinþean:
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relevanþa comerþului în securitatea
alimentarã, crearea de reguli corecte
pentru comerþul agricol, posibilitatea ca
lanþurile de aprovizionare globale sã fie
incluse, durabile ºi sigure, proiectarea
comerþului pentru promovarea
dezvoltãrii agricole.

Totodatã, în data de 17 ianuarie 2020,
ministrul Adrian Oros va participa la
Conferinþa privind “Viitorul producþiei
globale de carne de porc sub
ameninþarea pestei porcine africane”, ce

Participarea României la...

supremã a ºcolilor, numeºte dascãlii
cântãreþi la Ploieºti, Craiova ºi Cerneþi cu o
leafã de 300 lei pe lunã.
    În bugetul pe 1830 gãsim pe Chirilã
Barbu la Cerneþi dar ºi pe Toma din Cerneþi,
profesor de muzicã ºi în zonã existau cam
150 ºcoli.
   Dascãlul Chiriþã Barbu este cel dintâi
dascãl ce a cerut revendicãri materiale în
Mehedinþi ºi, desigur, a avut neplãceri din
aceastã cauzã, împotriva lui locuitorii din
Cerneþi, printr-o jalbã, cer înlocuirea lui:
„Noi boieri, boernaºi ºi negustori împreunã
cu toþi locuitorii din oraºul Cerneþi...” aºa
cum vedem o întreagã coaliþie împotriva
unui dascãl, coaliþie în frunte cu boierii ce
au alãturi ºi pe „locuitorii”, care, desigur,
trebuiau sã asculte de aceºtia.
    Dascãlul Kiriþã Berbovici Brãbeþeanu, a
arãtat ºi el cã „nu mai poate sluji, de nu i se
va cere simbrie mai multã”, înþelegând prin
aceasta cã dascãlul Kiriþã voia sã slujeascã
la ºcoalã dar cu o leafã rezonabilã pentru
cã „la ºcoalã s-au strâns mulþi copii”.
   Se cerea Eforiei sã li se trimitã dascãli care
sã predea cartea greceascã ºi sã primeascã
1.200 taleri pe an, dar ºi carte franþuzeascã.
   Mai aflãm din referatul cãtre Eforie cã,
dascãlul Chiriþã Barbu „care funcþionase
încã înainte de rãzmeriþã (1828) „nu era
profesor dupã noul metod” a dispãrut,
lãsând aºa cei 150 ºcolari”.
   Desigur, considerãm cã Cernãþenii erau
în dreptul lor sã cearã „nu slujitori reduºi”,
ci profesori „dupã noul metod”, oameni care
sã ºtie a preda bine limba românã dar ºi
cea „greceascã ºi franþuzeascã”.
   Odatã cu ocupaþia ruseascã din 1829-
1834, începe pentru învãþãmântul din
Mehedinþi o nouã epocã de care ne vom
ocupa în numãrul viitor.

  Prof. Haralambie Lupulescu

este organizatã de Comisia Europeanã,
la Berlin ºi la care sunt invitaþi sã
participe reprezentanþii Guvernelor ºi
instituþiilor cu responsabilitãþi, precum ºi
actori importanþi pe domeniu. Rolul
evenimentului este acela de a sensibiliza
publicul despre importanþa comerþului
pentru asigurarea securitãþii alimentare
globale. GFFA îºi propune sã abordeze
urmãtoarele subiecte:
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NR. 199/09.12.2019

Anunþ privind lansarea apelului de selecþie nr. 1/2019 aferent
mãsurii M1 – “Dezvoltarea satelor” Componenta B – “

Dezvoltarea satelor – Infrastructura social”
- Versiunea simplificatã -

Numãrul de referinþã al sesiunii cererii de proiecte: M1-comp. B – 1/27.12.2019 –
26.03.2020 Data publicãrii: 16/12/2019

Asociaþia GAL ÞINUTUL CLOªANI anunþã lansarea, în perioada 27 DECEMBRIE
2019 – 26 MARTIE 2020, a primei sesiuni din 2019 de depunere a Cererilor de
finanþare pentru Mãsura M1 –“Dezvoltarea satelor”, Componenta B - “Dezvoltarea
satelor – Infrastructura socialã”.

Data lansãrii apelului de selecþie:  27 DECEMBRIE 2019
Data limitã de depunere a proiectelor:  26 MARTIE 2020
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
27.12.2018 - 26.03.2020,  miercuri ºi joi în intervalul orar 12:00 – 14:00.

Data limitã de primire a proiectelor este: 26 MARTIE 2020, ora 14:00.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin mãsura

M1 – comp B sunt:
 Autoritãþi publice locale definite conform legislaþiei în vigoare, care pot aplica

singure sau în parteneriat cu furnizori de servicii sociale în condiþiile legii;
Entitãþi private/publice (ONG-uri, ºcoli, operatori privaþi care nu obþin venituri

din aceste activitãþi), constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanþare, care
pot aplica singure sau în parteneriat cu furnizori de servicii sociale în condiþiile legii;

GAL-ul (acesta trebuie sã depunã proiecte începând cu prima sesiune pe care o
va deschide în anul 2019, dacã niciun alt solicitant nu ºi-a manifestat interesul în
cadrul niciunui apel lansat în anul 2018)”.

ATENÞIE!
Oricare din entitãþile de mai sus, dacã nu vor fi acreditate ca furnizor de servicii

sociale, au obligaþia de a încheia un parteneriat cu un furnizor de servicii sociale.
ATENÞIE! Nu sunt eligibile cererile de finanþare depuse de Consiliile Locale în

numele comunelor.
IMPORTANT! PROIECTUL ESTE SEMNAT DE PRIMAR/ÎMPUTERNICIT (PRIN

HCL) ªI ªTAMPILAT CU ªTAMPILA SOLICITANTULUI.
ATENÞIE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de

drept al acestuia, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Punctul/punctele de lucru, dupã caz, ale solicitantului trebuie sã fie situate în
teritoriul GAL, activitatea desfãºurându-se în teritoriul GAL.

Fondul disponibil – alocat în aceastã sesiune:
Contribuþia publicã totalã a mãsurii este de 30.719 euro.
Ponderea maximã a intensitãþii sprijinului este de 100%.
Valoarea maximã 30.719 euro/proiect.
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.

Documentele justificative pe care trebuie sã le depunã solicitantul odatã cu
depunerea proiectulu i se  regãsesc pe  s i te -u l  GA L  Þ inutu l  C loºan i
tinutulclosani.wordpress.com, cât ºi la sediul GAL din satul Halânga, comuna
Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinti, pe suport tipãrit.

Informaþii detaliate referitoare la desfãºurarea sesiunii, accesarea ºi derularea mãsurii
sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL pentru mãsura 1/6B –
“Dezvoltarea satelor” – component B, 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 luni pânã vineri între orele 12:00 -
14:00, unde puteþi solicita în mod gratuit informaþii despre mãsurã ºi ghidul mãsurii.

Ca urmare a înfiinþãrii, începând cu
data de 20 decembrie 2019, a
Registrului electronic de evidenþã a
zilierilor, ca modalitate de transmitere
a datelor privind evidenþa zilierilor,
Inspecþia Muncii pune la dispoziþia
beneficiarilor o aplicaþie mobilã, care
va putea fi utilizatã de cãtre toþi
angajatorii care folosesc ca forþã de
muncã zilieri, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activitãþi cu caracter
ocazional desfãºurate de zilieri,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Precizãm cã beneficiarul/utilizatorul
are obligaþia sã înfiinþeze, sã
completeze ºi sã transmitã Registrul
electronic de evidenþã a zilierilor

Inspecþia Muncii lanseazã aplicaþia mobilã
denumitã „Inspectia Muncii”, ca instrument

de lucru util angajatorilor care folosesc
zilieri în activitatea pe care o desfãºoarã

Comunicat de presã conform metodologiei ºi modelului ce
urmeazã a fi stabilite în termenul legal
prevãzut de 60 de zile, prin ordinul
ministrului muncii ºi protecþiei sociale,
sã înregistreze, în Registrul electronic
de evidenþã a zilierilor, toþi zilierii cu
care exercitã activitãþi cu caracter
ocazional, sã transmitã registrul
electronic, zilnic, înainte de începerea
activitãþii de cãtre fiecare persoanã care
urmeazã sã se afle într-un raport de
muncã cu beneficiarul.

Toate informaþiile necesare unui
utilizator al aplicaþiei mobile
„Inspectia Muncii” se vor putea
obþine accesând site-ul Inspecþiei
Muncii, www.inspectiamuncii.ro.

De asemenea, recomandãm
tuturor utilizatorilor acestei aplicaþii
sã parcurgã, în întregime, Manualul
de utilizare precum ºi Termenii ºi
Condiþiile de utilizare a aplicaþiei.

„Inspectia Muncii este o aplicaþie
modernã, uºor de utilizat, care vine
în sprijinul angajatorilor ºi va
reprezenta singura modalitate legalã
de înregistrare a activitãþilor prestate
de zilieri, fiind atât în avantajul
angajatorului, cât ºi al lucrãtorului,
ambii beneficiind, astfel, de protecþia
legii. Totodatã, þin sã mulþumesc
public echipei de lucru care, prin
mult efort ºi tenacitate, a fãcut
posibilã realizarea acestei prime
aplicaþii mobile din administraþia
publicã centralã.” - Dantes Nicolae
BRATU, inspector general de stat.
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Perioada de ºcolarizare va fi în intervalul februarie-decembrie 2020.
   Conform Ministerului Afacerilor Interne, la cele douã ºcoli postliceale
de Jandarmerie s-au înscris aproximativ 2.200 de candidaþi, care vor
concura pentru cele 360 de posturi disponibile.

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

65 de tineri mehedinþeni doresc...
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna debuteazã cu multe sarcini de lucru
la serviciu, însã vei fi încântat. Cum eºti dornic
în permanenþã de acþiune, te vei pune rapid pe
treabã. Ar fi bine sã alcãtuieºti o listã de prioritãþi
ºi sã nu te pierzi în amãnunte neimportante. Existã
riscul sã oboseºti ºi chiar sã aparã neplãceri
serioase pe segmentul sãnãtãþii. Ai încredere cã
vei rezolva totul la timp ºi foarte bine. Pe 16 ºi 17
ianuarie apar chestiuni parteneriale, probabil
semnarea unui contract, rediscutarea unora vechi
sau plãnuirea unor activitãþi comune cu alþii. De
asemenea, vor intra în discuþie cheltuielile
comune cu partenerul de viaþã ºi cu cei
profesionali. Prudenþã ºi discernãmânt!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Rãscolirile sentimentale deschid sãptãmâna,
fie cã este vorba despre persoana iubitã, fie
despre copii. Sunt momente pasagere, astfel cã
nu este cazul sã te îngrijorezi. Cei dragi au
nevoie de sprijinul tãu moral în chestiunile lor
personale, vor mai multã atenþie ºi afecþiune din
partea ta ºi, nu în ultimul rând, îþi vor propune
sã te implici alãturi de ei în activitãþi recreative.
Posibile neplãceri financiare, pentru cã acum
îþi doreºti mai mult decât îþi permite bugetul. A
doua parte a sãptãmânii aduce în atenþie
probleme vechi de sãnãtate. Cineva din anturajul
prietenilor te poate sprijini în demersurile tale
personale ºi profesionale.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

La începutul sãptãmânii ai succes în treburile
gospodãreºti ºi în dialogurile cu membrii familiei.
Este rost de reuniuni familiale, de vizitare a
locurilor natale sau de a sta la poveºti împreunã
cu prietenii, cunoºtinþele, vecinii din copilãrie.
Evitã sã te aluneci în emoþii mari ºi detaºeazã-te
de trecut! Priveºte viaþa ca pe o experienþã, ca pe
un film, pe parcursul cãruia poþi lua, din când în
când, premii fabuloase. În zilele de 16 ºi 17
ianuarie intervin chestiuni amoroase ºi altele
privitoare la copii. Prudenþã, rãbdare ºi încredere!
Sãnãtatea devine vulnerabilã la finalul sãptãmânii,
de aceea dozeazã-þi eforturile ºi odihneºte-te.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce în preajmã o
mulþime de persoane apropiate, care au nevoie
de sprijinul tãu moral. Cu unii nu te-ai mai vãzut
demult ºi acum este momentul regãsirilor, al
poveºtilor spuse la un pahar de vorbã ºi al
destãinuirilor serioase. Ascultã-i pe ceilalþi, dar
vorbeºte puþin despre tine ºi slãbiciunile tale.
Existã ºi profitori în preajma ta, care abia aºteaptã
sã faci sau sã zici ceva care þi-ar dãuna pe termen
lung. A doua parte a sãptãmânii aduce energii
favorabile desfãºurãrii treburilor domestice. Este
rost de a ajunge la un consens cu membrii
familiei ºi de a rezolva chestiuni patrimoniale.
Acordã eforturi ºi persoanei iubite ºi copiilor.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Cheltuieli majore la începutul sãptãmânii, dar
îþi cresc veniturile într-un anumit fel. Poate fi vorba
despre primirea salariului, a unui bonus
substanþial sau primeºti favoruri ºi cadouri
deosebite. Fii prudent pe 16 ianuarie, deoarece
existã riscul sã pierzi bani, bunuri sau sã aparã
nereguli în documentele financiare. În a doua parte
a sãptãmânii, se întrezãresc cãlãtorii pe distanþe
scurte, activitãþi intelectuale ºi dialoguri ample
cu persoanele din anturajul apropiat. Vorbã multã
sãrãcia omului, deci ar fi bine sã-þi dozezi vorbele
ºi gesturile. Finalul sãptãmânii îþi aduce în
preajmã membrii familiei. De asemenea, vei fi
nevoit sã te implici în treburi gospodãreºti.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

La începutul sãptãmânii ai multã energie, chef
de a te implica în mai multe acþiuni simultante,
dar mai ales de a te implica în treburile altora. De
aceea unii s-ar putea supãra cã intervii neinvitat
în viaþa lor. Ocupã-te numai de tine ºi lasã-i în
pace pe ceilalþi! Oferã-þi sprijinul numai la cerere
expresã. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
situaþia financiarã în care te afli. Sunt posibile
cheltuieli majore, creºterea veniturilor din
activitatea prestatã la un serviciu, dar ºi cadouri
interesante. Evitã cheltuielile nefondate!
Persoanele din anturajul apropiat te vor înconjura
la finalul sãptãmânii, bucurându-te cu informaþii
preþioase ºi cu poveºti amuzante.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

    Este o sãptãmânã în care ar fi bine sã ai ceva
mai multã grijã de sãnãtatea ta. Eºti destul de
obosit, simþind nevoia de a fi mai mult tu cu
tine. Implicã-te numai în activitãþi uºoare ºi la
nevoie cere sprijinul cuiva de încredere pentru
a duce la bun sfârºit ceea ce nu suportã amânare.
Chiar dacã unele afecþiuni par cã se accentueazã,
ai încredere în tine ºi îngrijeºte-te cum ºtii ºi
simþi tu mai bine. Evitã sã te tot laºi pe mâna
altora pentru îmbunãtãþirea stãrii tale generale.
Este rost de câºtiguri financiare din activitatea
profesionalã desfãºuratã la un loc de muncã.
Dar, hibele sunt multe ºi mãrunte. Probabile
cheltuieli pentru cãlãtorii, studii sau pentru
cineva din anturajul apropiat.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O sãptãmânã controversatã vizavi de relaþiile
cu prietenii ºi susþinãtorii din segmentul
profesional. Cumva ar fi nevoie sã-þi remodelezi
unele concepþii ºi planuri de viaþã, pentru cã acum
sunt mulþi cei care, mai mult sau mai puþin discret,
îþi reproºeazã rigiditate mentalã, conservatorism
nefondat sau ancorare în relaþii ºi situaþii
perimate. Priveºte atent la propria ta viaþã ºi
depune eforturi pentru a o îmbunãtãþi. Energiile
zilele de 16 ºi 17 ianuarie activeazã afecþiunile
specifice sistemului renal ºi cele ale capului. Te
vei simþi mai bine la finalul sãptãmâni, însã nu
forþa nota ºi dozeazã-þi eforturile.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna debuteazã în forþã cu multe aspecte
profesionale. În mod special se vor evidenþia
dialogurile cu ºefii ºi reuniunile oficiale. Fii pregãtit
cât poþi tu de bine, pentru cã sunt ºanse sã oferi
explicaþii vizavi de felul în care îþi îndeplineºti
sarcinile de lucru. Pe de altã parte, va apãrea
tentaþia sã te sfãtuieºti cu prietenii vizavi de planurile
tale personale. Cel mai bine ar fi sã vorbeºti numai
cu propria ta persoanã ºi sã eviþi discuþiile prea
detaliate. Se contureazã neplãceri legate de
sãnãtatea segmentelor sistemului renal ºi a
segmentelor capului. O perioadã controversatã în
ceea ce priveºte relaþiile amoroase ºi cele cu copiii.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sunt zile interesante pentru relaþiile cu
strãinãtatea. Au succes demersurile privitoare la
o cãlãtorie îndepãrtatã, pentru studii sau pentru
a lucra în þãri strãine. Totuºi evitã ziua de 17
ianuarie pentru decizii ferme sau pentru asumarea
unor responsabilitãþi deosebite. Segmentul
profesional se va evidenþia în a doua parte a
sãptãmânii, mai ales relaþiile cu ºefii ºi persoanele
oficiale din diverse instituþii. Sunt multe aspecte
bizare în ceea ce priveºte susþinerea ta
profesionalã ºi imaginea publicã, de aceea fii
precaut. Finalul sãptãmânii evidenþiazã relaþiile
cu prietenii. Dialoguri constructive ºi activitãþi
recreative împreunã cu cei dragi.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce câºtiguri
financiare dintr-o colaborare, de la ºi prin alþii
sau pur ºi simplu, fãcând ordine prin hârtii,
descoperi o micã avere uitatã într-un plic.
Alcãtuieºte o listã de prioritãþi ºi evitã cheltuielile
nefondate. Primeazã facturile, taxele ºi nevoile
celor dragi. Mentalul este agitat în zilele de 16 ºi
17ianuarie, astfel încãt este bine fii prudent. Implicarea
în activitãþi intelectuale sau demersuri privitoare la
cãlãtorii sau studii te oboseºte mult. Acceptã sprijinul
cuiva de încredere pentru a duce lucrurile la bun
sfârºit. Ai nevoie de momente de rãgaz pentru a te
gândi pe îndelete la situaþiile ºi relaþiile în care eºti
implicat.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Relaþiile parteneriale necesitã atenþie ºi eforturi
considerabile pentru a pune la punct discuþiile sau
activitãþile comune restante. Sunt ºanse sã fii
obiectiv în orice tip de parteneriat ºi de a rezolva
lucrurile în favoarea ta. Totuºi, þine cont de
sugestiile celorlalþi, pentru cã sunt de bun augur.
A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã chestiuni
financiare, de genul cheltuieli comune cu alþii,
dezbateri pe tema moºtenirilor sau partajelor
personale ºi profesionale. Prudenþã, toleranþã ºi
rãbdare! Gândirea este umbritã, astfel cã fereºte-te sã
vorbeºti prea mult. Spre finalul sãptãmânii vor interveni
planurile de cãlãtorii în strãinãtate ºi dialogurile cu
persoanele strãine. Autor: AstroCafe.ro

(16 - 22 ianuarie 2020)
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SC COTTONTEX SRL
Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de

echipament sportiv
Angajeazã

MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe:

* bune cunoºtiinþe de utilizare a
maºinii de cusut;
- GRAFICIAN

Cerinþe:
* foarte bune cunoºtinþe: Corel Draw;
* cunoºtinþe bune: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator.
- ªef formaþie în confecþii
   textile - cu experienþã
- Tineri cu aptitudini spre
   mecanica finã
- Operator Calculator
- Constructor Tipare 

Descrierea jobului:
- salariu net motivant, stabilit în
urma interviului;
- tichete de masã;
- bonusuri salariale în funcþie de
performanþã;
- condiþii de muncã la nivelul
standardelor UE.
Pentru cei din afara localitãþii

se deconteazã transportul.
CV-ul se trimite pe adresa de

e-mail: profira.visan@cottontex.ro
sau se depune la sediul din

Drobeta-Turnu Severin,
(vis-a-vis de Hotel CONDOR)

Relaþii la Tel.: 0740 176364 ºi 0741 228521

Evoluþia perechii euro/leu a
fost una stabilã pe parcursul
perioadei, cotaþiile fluctuând în
culoarul 4,772 – 4,78 lei.
   Cursul a fluctuat între 4,7774 ºi
4,7795 lei, pentru ca marþi el sã fie
stabilit la 4,7794 lei, când transferurile
s-au realizat în culoarul 4,778 – 4,782
lei. În aceeaºi zi, BCE a anunþat o cotaþie
a euro de 4,7795 lei.
   Marþi, la casele de schimb bancare
cotaþiile de vânzare cele mai ridicate
ale euro erau de 4,8510 lei la BCR, de
4,869 lei în cazul ING, respectiv de
4,8417 lei la Raiffeisen Bank.
   Un raport al UniCredit Bank
prognozeazã pentru acest an o creºtere
a cursului euro la peste 4,85 lei, pânã
la sfârºitul anului, în timp ce creºterea
economicã ar putea fi de numai 2,6%.
   Volatilitatea dolarului american a fost
mai mare, provocatã, pe de o parte, de
nivelul tensiunilor din zona Golfului
Persic, iar pe de alta de cea a datelor
economice din SUA. Cursul dolarului
a crescut de la 4,2923 la 4,3088 lei,
dar a scãzut marþi la 4,2928 lei.
   Moneda elveþianã s-a miºcat în culoarul
1,076 – 1,083 franci/euro, iar media ei a
crescut de la 4,4160 la 4,4309 lei, nou
maxim al ultimilor cinci ani. Reamintim, cã
la jumãtatea lui ianuarie 2015, banca
centralã a Elveþiei a decis sã renunþe la
plafonul de 1,20 franci/euro, ceea ce a fãcut
ca media sã sarã de la 3,7415 la 4,3287 lei.
   Media lirei sterline a scãzut la
sfârºitul perioadei de la 5,5821 la
5,5717 lei, dupã ce oficiali ai Bãncii
Angliei au lãsat de înþeles cã existã
posibilitatea ca dobânda-cheie sã fie
redusã, pentru a sprijini economia
britanicã fragilizatã de Brexit.
   Uncia de aur a testat la începutul
perioadei pragul de 1.600 dolari iar BNR
a stabilit un preþ al gramului la maximul
istoric de 218,2474 lei. Marþi, preþul a

Euro testeazã atingerea unor noi
maxime istorice

 Radu Georgescu

fost anunþat la 213,2826 lei, uncia
fluctuând pe pieþele specializate în
culoarul 1.537 – 1.546 dolari.
   Banca Naþionalã a realizat la
începutul acestei sãptãmâni o nouã
operaþiune de tip repo, prin care a atras
de la bãncile comerciale depozite în
valoare de 3,82 miliarde lei, la o
dobândã de 2,50%, egalã cu cea de
politicã monetarã, dupã ce sãptãmâna
trecutã a atras aproape 4,7 miliarde lei.
   La rândul sãu, Ministerul de Finanþe s-
a împrumutat, tot luni, cu 1,19 miliarde
lei la o dobândã de 3,89% pe an, scadenþa
bonurilor de stat fiind în 2024. Oferta de
cumpãrare a bãncilor ºi a clienþilor
acestora s-a ridicat la 2,03 miliarde lei.
   Luna aceasta, MF va emite emisiuni de
certificate de trezorerie cu discont ºi
obligaþiuni de stat de tip benchmark, în
valoare nominalã totalã de 4,4 miliarde lei,
cu scopul finanþãrii deficitului bugetului
de stat ºi refinanþãrii datoriei publice.
   La sfârºitul intervalului, indicele
ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat la 3,18%, în
a ºasea ºedinþã consecutivã. Indicele
la ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, s-a oprit la
3,26%, iar cel la 12 luni la 3,32%.
   Perechea euro/dolar a avut o tendinþã
descendentã, ea coborând de la 1,1169,
la începutul perioadei, la 1,1086 dolari,
pentru a o încheia la 1,1120 – 1,1145
dolari, dupã anunþarea creãrii în SUA,
luna trecutã, a doar 145.000 noi locuri
de muncã ºi a unei majorãri a salariului
orar mediu cu 0,1%, sub cifrele
anticipate de analiºti.
   Dupã un început de perioadã la
7.300 dolari, bitcoin a crescut la
sfârºitul ei de la 8.100 dolari la aproape
8.600 dolari.
Analiza cuprinde perioada 08 – 14
ianuarie.
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sunt doar produse culturale, ele
sunt proiecte generatoare de
multiplicare economicã. Aceste
efecte de multiplicare se regãsesc
în toate ramurile economiei reale.
Spre exemplu, industria
cinematograficã reprezintã o
oportunitate de a pune România pe
harta internaþionalã a destinaþiilor
de film. Prima recunoaºtere a fost
fãcutã în anii 2000, dupã care mai
mulþi regizori ºi producãtori
faimoºi de film au ales þara noastrã
ca destinaþie de filmare pentru
producþii celebre. Aºa cã am
considerat cã este o ocazie bunã sã
dezvoltãm ºi sã ne extindem ºi sã
aducem aceastã schemã de sprijin
acolo unde-ºi are locul, la
Economie, ca o mãsurã de
stimulare a investiþiilor. În plus,
avem ºansa sã creºtem potenþialul

Ministerul Economiei...

ANUNÞ:
SC ªANTIERUL NAVAL ORªOVA SA, angajeazã un

gestionar depozit, în urmãtoarele condiþii:
Cerinþe:

- Studii medii: absolvent de liceu;
- Utilizare PC plus aplicaþii soft de specialitate utilizate în activitatea de gestiune;
- Foarte bune abilitãþi de organizare a timpului, eficienþã la locul de muncã.
   Se oferã pachet salarial corelat cu competenþa profesionalã ºi
performanþele obþinute.
   Dacã experienþa dumneavoastrã corespunde cu cerinþele noastre,
vã rugãm sã depuneþi cerere la sediul societãþii.
Informaþii suplimentare puteþi obþine la telefon 0252/362399”.

DIRECTOR  GENERAL, Ing. Mircea Sperdea
DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Marilena Visescu

turistic al þãrii noastre aºa cum s-a
întâmplat în alte state europene
care, datoritã producþiilor
cinematografice care au fost filmate
pe teritoriul lor, au devenit destinaþii
turistice extrem de cãutate.
   Dezvoltarea industriei
cinematografice înseamnã ºi noi
investiþii strãine, deci noi locuri de
muncã. Vom îmbunãtãþi acest
program ºi vom dezvolta cadrul
legislativ care sã garanteze
predictibilitate ºi transparenþã”, a
declarat Virgil Popescu ministrul
Economiei, Energiei ºi Mediului de
Afaceri.
   Potrivit modificãrilor, furnizorul
schemei de ajutor de stat prevãzutã
în Hotãrârea Guvernului Nr. 421/
2018 este ministerul Economiei,
Energiei ºi Mediului de Afaceri.

Biroul de presã
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Echipele severinene de
copii ºi juniori n-au impresionat în
prima parte a sezonului de fotbal
2019-2020, la nivel naþional.
Singurul rezultat notabil se
regãseºte la Juniori U17, unde ACS
Luceafãrul a devenit campioanã de
toamnã în seria a 7-a. La U19,
clubul patronat de fostul arbitru
Marian Balaci a intrat în iarnã de
pe locul 5. CSS Drobeta Turnu
Severin s-a clasat pe 4 la U19 ºi
pe 6, din 8 participante, la U17. În
Liga Elitelor U15, Luceafãrul a
încheiat turul pe ultimul loc, cu 0
puncte ºi golaveraj 1-19! Returul
începe la jumãtatea lunii martie.
   Turneele zonale la juniori U13 ºi
U11 vor avea loc în luna mai, iar
pentru primul loc în campionatul
judeþean din Mehedinþi luptã tot
ACS Luceafãrul ºi AS Sport Kids.
   La etapele zonale ale Interligii de
Iarnã din cadrul Trofeelor Gheorghe
Ola ºi Gheorghe Ene, rezervate
copiilor nãscuþi în anii 2010,
respectiv 2011, Luceafãrul Drobeta
a fãcut figuraþie. La etapa zonalã
Gh. Ene (U9), desfãºuratã în luna
decembrie, la Craiova, micuþii
fotbaliºti antrenaþi de Ovidiu
Pãtrulescu au înregistrat înfrângeri
pe linie, cu CS Athelic Slatina (0-
3), AFC Oltenia Râmnicu Vâlcea (0-
3), ACS Luceafãrul Târgu Jiu (5-8)
ºi CS Universitatea Craiova (2-7).

Fotbalul juvenil, modest ºi în 2019

 pagina realizatã de Mircea  Oglindoiu
Clasament U19 - seria a 7-a
1. LPS Târgu Jiu 21    16   2 3   91-27   50
2. Pandurii Târgu Jiu 21    16   1 4   86-22   49
3. SCM Râmnicu Vâlcea 21    15   1 5   64-39   46
4. CSS Dr. Tr. Severin 21    13   2 6   58-42   41
5. Luceafãrul Drobeta 21     8    1      15  46-55    25
6. GM Drãgãºani 21      6   1 14   35-70   19
7. Viitorul Pandurii Tg. Jiu 21      4   1 16   26-67   13
8. ACS Hidro Rm. Vâlcea 21      1   1 19   14-98   5
Clasament U17 - seria a 7-a
1. Luceafãrul Drobeta 21     16  1     4   109-34   49
2. ACS Hidro Rm. Vâlcea 21    16   1 4   76-25   49
3. SCM Râmnicu Vâlcea 21    13   2 6   79-38   41
4. Pandurii Târgu Jiu 21    11   2 8   77-44   35
5. LPS Târgu Jiu 21    10   1 10   64-55   31
6. CSS Dr. Tr. Severin 21      9   1 11   47-67   28
7. GM Drãgãºani 21      5   0 16   35-82   15
8. Viitorul Pandurii Tg. Jiu 21      0   0 21   13-155 0
Clasament U15 - seria a 10-a
1. CSM ªcolar Reºita 4        4   0 0   12-1   12
2. Primavera Târgu Jiu 4        2   1 1   7-4      7
3. CSS Caransebeº 4        2   0 2   10-6    6
4. Jiul Rovinari 4        1   1 2   9-8      4
5. Luceafãrul Drobeta 4        0   0 4   1-19    0

Câstigãtoarea seriei a 6-a zonalã a
fost CS U Craiova, care s-a calificat
astfel la turneul final, unde pe
primul loc s-a clasat ACS Kids
Tâmpa Braºov. CS Universitatea
Craiova a încheiat competiþia pe
locul 4, fiind învinsã în finala micã,
cu 2-1, de ACS Transilvania
Bistriþa.
   La faza zonalã a Trofeului Gh. Ola
(U8), organizatã tot la Craiova,
copiii antrenaþi de Alexandru
Mladin au înregistrat o victorie, scor
7-3, chiar în primul joc, cu AFC
Oltenia Râmnicu Vâlcea, ºi 3
înfrângeri: 2-6 cu CS Athletic
Slatina, 2-10 cu CSJ ªtiinþa U
Craiova ºi 2-4 cu LPS Târgu Jiu.
Câºtigãtoarea seriei a 6-a zonalã a
fost CSJ ªtiinþa U Craiova. Echipa
din Bãnie s-a calificat astfel la
turneul final, unde, campioanã a
devenit LPS Banatul Timiºoara,
care a învins, în finalã, Real Juniori

Vaslui, cu scorul de 6-0. Finalã
micã a fost adjudecatã de craioveni,
care au dispus cu 3-1 de ACS
Chelsea Bucureºti.
   ACS Luceafãrul Drobeta s-a
calificat la turneele zonale dupã ce
s-a clasat pe locul secund la fazele
judeþene – Mehedinþi. Câºtigãtoare
la categoria copiilor nãscuþi în anul
2011 a fost AS Sport Kids Drobeta,

iar la 2010 ACS Sporting Stars
Drobeta, dar cluburile patronate de
Cornel Mihart, respectiv Caius
Drulã, n-au avut drept de
participare la etapele zonale,
deoarece nu s-au înscris la Interliga
Naþionalã, gãzduitã la Craiova, cu
categoriile de vârstã U10, U9, U8
ºi U7, aºa cum o fãcuse ACS
Luceafãrul Drobeta.

 Urmare din pag. 1

art. 7, alin. (1) ºi alin. (2) din proiectul
de ordin de ministru privind organizarea
simulãrii Evaluãrii Naþionale pentru
absolvenþii clasei a VIII-a ºi a simulãrii
probelor scrise ale examenului naþional de
Bacalaureat în anul ºcolar 2019-2020 ºi
pentru aprobarea calendarului acestora,
poate fi organizatã ºi simularea examenului
de Bacalaureat pentru clasa a XI-a.

   Extras din propunerea de ordin de
ministru privind organizarea simulãrii
Evaluãrii Naþionale pentru absolvenþii
clasei a VIII-a ºi a simulãrii probelor scrise
ale examenului naþional de Bacalaureat în
anul ºcolar 2019 - 2020 ºi pentru
aprobarea calendarului acestora:

Art. 7 - (1) Fiecare inspectorat ºcolar
poate organiza în luna mai a anului

Comisia de Dialog Social: Simulãrile pentru clasa a VII-a ºi a
XI-a vor fi organizate la nivel judeþean, cu subiect unic

2020, la nivelul tuturor unitãþilor de
învãþãmânt gimnazial/liceal, o simulare
cu subiect unic elaborat la nivelul
judeþului/municipiului Bucureºti, în
scopul stimulãrii pregãtirii elevilor în
vederea susþinerii Evaluãrii Naþionale
pentru absolvenþii clasei a VIII-a ºi a
examenului de bacalaureat naþional.

(2) Simularea din luna mai a anului
2020 de la nivelul inspectoratului ºcolar
poate fi organizatã ºi pentru elevii
claselor a XI-a.”

De asemenea, facem precizarea cã
proiectul de structurã a anului ºcolar 2020-
2021 se aflã, în continuare, în dezbatere
publicã. Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
aºteaptã propuneri pe acest subiect pânã
în data de 17 ianuarie 2020, inclusiv.

BIROUL DE COMUNICARE
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Mã nepoate, sã poate întoarce
nea Drãghiea în foncþie, cã deja
atacã mobili tatea fãcutã de
guvern, cã cicã a fost abramburitã
rãu de tot. Pã da, e supãrat, fãcu
plângere ºi alãturi de colegi, doar-
doar o ieºi  ceva.  ªi lu’  nea
Drãghiea îi iese de obicei, cel
puþin atuncea când nu-i iasã
cãmaºa de sub pulover. De
supãrare. Da las cã trec toate,
revine ‘mnealui pe foncþie odatã ºi
odatã, cã nu e prima oarã ºi sã vezi
atuncea nereguli.

Mã fraþilor, da trãznaie dupã
trãznaie pi la Orºova, unde mai
nou vrea primarele sã desfiinþeze
Poliþ ia Localã. Cicã sã facã
economie la buget, da numai cã

nea edilu’ constatã asta abia la
final de mandat, adicã fro trei ani
jumate îi plãti cam degeaba, ori
cum aºa?! O fi niscaiva interesat
sã îºi aducã fro firmã privatã,
ceva, sã sã ocupe de pazã ºi
ordine, de musai trebe sã sã
desfiinþeze poliþiºtii locali. Ce dacã
or avea ºi ei familii, copii de
crescut, mai bine stau ºi taie
frunze la câini, cã ºi aºa s-au cam  nea Mãrin

Sucã ºi Revelionu la cuscrii, trãznãile di la Orºova ºi bugetarii cu funcþii multe

înmulþit patrupedele pe falezã, de
nu mai ºtii pe unde sã traversezi.
Mãcar sã nu mãnânce lebedele de

apãrurã prin zonã, mai mare
frumuseþea. Bine, nea edilu’ de
Orºova trebe sã mai studieze, cã
nu poþi  sã desfiinþezi aºa o
instituþie, cã-þi trece ideea prin
minte, da asta e altã problemã.
Unde mai pui cã mai anu trecut sã
folosi de aceeaºi instituþie sã sã
ocupe de protestatarii din faþa
primãriei. Da atuncea era probabel
altã situaþie.

Mã nepoate, fu Sucã sã facã
Revelionu la cumetrii, cã dacã îl
prinsã Anu Nou în trin, zisã cã mãcar
sã petreacã peste Dunãre. Bine, la
dus mai fu cum mai fu, cã luã cu el
neºte borcane cu salatã boeuf, cã zisã
cã poate nu au vecinii sârbi,
da la întoarcere rãmasã în
vamã. Pã da, cã avea nerodu
portbagaju plin de carne, de
cârnaþi, de mirosea în toatã
frontiera, nu mai dedeau doi
pe un loc. Nu mai era nevoie
decât de o felie de pâine ºi
mâncai carnea dupã miros.
Bine, dupã ce-i deterã
mâncarea jos, sã apucã Sucã
de chirãituri, cã el n-a
mâncat ºorici ca la sârbi, cã
el mai bine sã întoarce ºi mai
stã fro trei zile, sã termine Revelionu
ºi dupã aia sã întoarce gol. Pã da,
gol sã întoarce, cã-i gãsirã ºi
damigeana cu vin, era pusã pe
bancheta din spate ºi acoperitã cu o
pãturã, cicã sã nu sã rãceascã prea
tare. Adevãrul e cã povesti cã fu
frumos la cuscrii, di la Zajecar ºi
pãnã la Kladovo nu sã cântã decât

româneºte, aºa cã þi-era mai mare
dragu sã treci pin faþa restaurantelor.

Mã fraþilor, fãcu nea Sãceanu ce
fãcu ºi mai obþinu o foncþie, de
data asta în Consil iul de
supraveghere al Complexului

Energetic Oltenia. Bunã treabã, sã
mai adunã la leafã, nu care cumva
sã cherdem ceva la pensie. Pã da,
cã unii s-au nãscut directori ºi
alþii au crescut pi la uºi.

Da pãnã om vorbi ºi de altele,
pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!


