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Se construiesc douã creºe în Drobeta Turnu Severin

Ce sens mai au
guvernele ?
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„Am înregistrat
la OSIM mãrcile
RTS ºi
INFORMAÞIA
DE SEVERIN,
pentru a
conserva spiritul
trustului RTS”
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Suntem ºi noi
primii la ceva:
la COVID!
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Cele douã creºe vor fi construite de la zero, banii
fiind asiguraþi de Compania Naþionalã pentru Investiþii.
“Acestea vor fi amplasate în douã zone foarte populate
ale oraºului, precum zona Serpentinei Roºiori ºi zona

Parcului Tineretului”, a declarat primarul Marius Screciu.
Edilul municipiului va rezolva, astfel, una dintre problemele
majore ale severinenilor, fiind binecunoscutã lipsa locurilor
în creºele existente în Drobeta Turnu Severin.

Puncte de aur,
la Brad, pentru
Viitorul ªimian
pag. 15

Activitãþi preventive pentru
limitarea rãspândirii virusului
SARS CoV-2

citiþi în pag.

7

În aceastã sãptãmânã, sâmbãtã, 23 octombrie 2021, fiica
noastrã, Cezara-Maria ªalapa, îºi va redefini calea vieþii alãturi de Florin
Jieanu, la ofiþerul stãrii civile, Primãria Timiºoara.
Noi, pãrinþii, Dan ºi Ana, alãturi de toþi ceilalþi care se bucurã la acest
moment sãrbãtoresc, le urãm “Casã de piatrã”, copii frumoºi, dragoste
ºi liniºte oriunde îi vor duce paºii împreunã! La mulþi ani fericiþi!
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Editorial de Sorin Vidan

Ce sens mai au guvernele ?

Prea puþin conteazã cã a picat
examenul de treaptã în parlament
formula de guvern propusã de Dacian
Cioloº sub directa îndrumare ºi
oblãduire a preºedintelui Iohannis.
Nici nu e de mirare cã a picat.
Dupã cum deja ºtiþi guvernul
propus de premierul desemnat,
Dacian Cioloº, a fost respins,
miercuri, de plenul reunit al
Parlamentului, cu 88 de voturi
“pentru” ºi 184 de voturi “împotriva”
investirii. Degeaba se agitã acum cei
de la USR, se pare cã sprijinul lui
Iohannis nu e suficient. Degeaba vine
preºedintele ºi cu altã propunere de
guvern, fie el ºi de uniune naþionalã.
Degeaba toatã agitaþia politicã de
ieri, cu ºirul ei de intrigi, declaraþii ºi
demagogii. Toatã nerozenia aceasta
nu cred cã mai impresioneazã pe
nimeni. Cioloº, Iohannis, Ciolacu,
Cîþu, Orban ºi restul nu mai
valoreazã acum nici cât un tub de
oxigen într-o secþie ATI.
În locul lor, dându-mi seama
câþi oameni au murit în aceste zile,
mii, aº renunþa la tot ºi aº pleca în
lume. Ar fi putut, cu toþii, sã
previnã. Ar fi trebuit sã previnã,
prin mãsuri ferme, luate din vreme,
o astfel de situaþie îngrozitoare.
Vã amintiþi cum stãteam noi bine
mersi astã-varã ºi nu ne pãsa, ne
redãdusem la viaþã ca ºi cum, gata,
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virusul criminal a fost executat ºi
îngropat deja? Unde au fost
politicienii responsabili care sã se
rupã de pe ºezlonguri ºi sã lupte
pentru viaþã? Am fi putut, încã din
varã, sã avem spitale mari pentru
covid în toate marile oraºe, secþii de
terapie intensivã bine puse la punct,
chiar dacã goale. Sã fi fost pregãtite
din timp ºi nu sã ajungem sã
desfiinþãm secþii prin spitale judeþene
pentru a încropi secþii covid.
Unde au fost specialiºtii din
Ministerul Sãnãtãþii, din Direcþiile de
Sãnãtate Publicã, din Comitetele
pentru Situaþii de Urgenþã? Cum am
putut ajunge într-o asemenea
situaþie gravã, catastrofalã? Ce sens
mai au guvernele dacã ele nu pot sã
apere viaþa cetãþenilor? Ce sens mai
au guvernele dacã închidem ºcoli,
cinematografe, teatre ºi spitale ºi nu
mai ºtim cum sã ne ferim unii de
alþii? Ce sens mai au guvernele dacã
nu reuºesc sã ne ofere ºi sã ne
conducã spre o lume mai bunã, nu
spre una haoticã, a bolii ºi morþii?
Guvernul Cîþu, cã aºa a fost soarta
lui, e cel mai ruºinos guvern al
României din toate timpurile. Te joci
de-a superman ºi culegi bilele de golf
ale roboþelului defect de parcã ai fi
în vacanþã, nu la cârma þãrii. Nu eºti
în stare sã duci o campanie de
vaccinare convingãtoare ºi sã tai
elanul tuturor celor care neagã
valoarea vaccinãrii, atunci înseamnã
cã nu eºti efectiv pentru aceastã
funcþie ºi ar trebui sã te duci acasã,
sã nu încurci lumea degeaba.
Rãu am ajuns, cum nu se poate
mai rãu. Mai vine ºi demagogul de
la Cotroceni ºi spune, aºa,
lacrimogen, cum inimi de români
au încetat sã batã, de parcã ar fi o
telenovelã. Impudic. Grosolan de
fals. Dumnezeu sã-i ierte.
E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com
TELEFAX: 0252 - 326.143
Mobil: 0722351161
Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.
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Datoritã efectelor schimbãrilor climatice

Apele Române vor reactualiza
hãrþile de hazard ºi risc la inundaþii

Administraþia Naþionalã
„Apele Române” împreunã cu
Ministerul Mediului, Apelor ºi
Pãdurilor ºi cu sprijinul Bãncii
Mondiale, deruleazã proiectul
“Întãrirea capacitãþii autoritãþii
publice centrale în domeniul apelor
în scopul implementãrii etapelor a
2-a ºi a 3-a ale Ciclului II al
Directivei Inundaþii - RO-FLOODS”
(SIPOCA 734).
În cadrul acestuia, se vor
reactualiza hãrþile de hazard ºi de
risc la inundaþii pentru zonele
identificate ca fiind cu risc potenþial
semnificativ la inundaþii în Ciclul
II al Directivei privind Inundaþiile,
precum ºi Planurile de
Management al Riscului la
Inundaþii pentru perioada (PMRI)
2022-2027. Mai exact, este vorba
despre Planurile de Management al
Riscului la Inundaþii la nivelul
bazinelor hidrografice (11
PMRI+PMRI Fluviul Dunãrea)
pentru Ciclul II de implementare al
Directivei Inundaþii. Acestea vor
conþine combinaþii de mãsuri
structurale/nestructurale, mãsuri
verzi ºi de punere în siguranþã a
infrastructurii, bazate pe analiza
cost-beneficiu ºi prioritizate,
conform metodologiilor realizate în
cadrul proiectului.
În procesul de reactualizare a
hãrþilor de hazard ºi de risc, se va
þine cont inclusiv de efectele
schimbãrilor climatice, fiind
propuse ºi promovate cu prioritate
mãsuri de infrastructurã verde ºi de
reconstrucþie ecologicã a râurilor.

Menþionãm cã aceste tipuri de
mãsuri se pot realiza, de exemplu,
prin relocarea digurilor, sau prin
crearea unor zone umede. Astfel,
se va realiza o protecþie optimã a
populaþiei ºi a bunurilor acesteia,
în strânsã legãturã cu protejarea
mediului înconjurãtor. Aceste
mãsuri vor conduce, totodatã, la
consolidarea capacitãþii de
avertizare/alarmare ºi intervenþie/
rãspuns în caz de urgenþã.
De asemenea, în procesul de
reactualizare a Planurilor de
management ale riscului la
inundaþii, vor avea un rol deosebit
de important ºi acþiunile privind
informarea publicului, care sã
consolideze
gradul
de
conºtientizare ºi rezilienþã
(acceptare) cu privire la riscurile la
inundaþii. În acest sens, în cadrul
proiectului, se va adopta ºi o
metodologie de lucru cu privire la
îmbunãtãþirea implicãrii tuturor
pãrþilor interesate, prin stimularea
procesului de consultare ºi
participare a publicului la luarea
deciziilor, inclusiv prin realizarea
unui site dedicat managementului
riscului la inundaþii.
Valoarea totalã a proiectului este
de 139.996.000 lei, din care
valoarea eligibilã nerambursabilã
este de 118.548.329,16 lei, iar
cofinanþarea eligibilã este de
21.447.670,84 lei.
Compartientul Relaþii
cu Presa ºi STCB
camelia.barbutu@daj.rowater.ro
biroupresa.abajiu@gmail.com
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Ghidul bunelor Eco-Maniere,
un cod de conduitã necesar pentru
epoca schimbãrilor climatice
Patrula de Reciclare lanseazã
Ghidul Bunelor Eco-Maniere, un ebook gratuit despre obiceiuri
responsabile pe 10 teme de mediu,
cu exemple concrete de la echipele
de copii ºi profesori din program.
Ghidul bunelor Eco-Maniere este
primul „manual” de educaþie de
mediu creat în colaborare cu
beneficiarii Patrulei de Reciclare.
Zeci de echipe din grãdiniþe, ºcoli
ºi licee din toatã þara povestesc
despre schimbãrile pe care le-au
produs în propriile ºcoli, familii ºi
comunitãþi, în cadrul programului.
Ghidul Bunelor Eco-Maniere are
o abordare inovatoare, deoarece nu
spune ce ar trebui sã facem, ci mai
ales ce au fãcut, concret, copiii ºi
profesorii voluntari.
Astfel, pe lângã informaþii ºi sfaturi
practice, acest ghid este o colecþie
de gesturi ºi acþiuni care
funcþioneazã, adaptate la situaþii
reale de viaþã ºi la contexte locale
diferite. Toþi cei care au spus
vreodatã, despre oraºul, cartierul sau
satul lor „la noi nu se poate” vor
vedea cã oriunde „se poate” atunci
când un grup de câtiva oameni se
hotãrãºte sã treacã la acþiune.
„Ghidul bunelor Eco-Maniere
reprezintã încununarea a 10 ani de
educaþie de mediu în România, dar
ºi începutul unei noi conversaþii
naþionale despre valorile ºi
principiile pe care ne bazãm în viaþa
de zi cu zi. ªtim cã sunt mulþi cei
care practicã «bune eco-maniere»

ºi îi invitãm sã ne ajute sã completãm
acest nou cod de conduitã, cu
propriile lor exemple”, a declarat
Andreea Idriceanu Calev,
coordonatorul proiectului.
10 pe linie!
O echipã editorialã de 10 autori a
lucrat timp de 10 luni pentru a alege
din sutele de exemple de bune
practici implementate de echipele
participante în cadrul programului
Patrula de Reciclare. Echipa a reuºit
sã punã în paginã 10 poveºti de
succes ce abordeazã 10 teme
parcurse de-a lungul celor 10 ani de
educaþie de mediu.
Vã prezentãm aºadar, o colecþie
naþionalã de informaþii, experienþe ºi
soluþii pentru teme actuale, precum
reducerea cantitãþii de gunoi prin
colectarea selectivã a diferitelor
categorii de deºeuri (ambalaje,
aparate electrice ori de alte tipuri),
refolosirea creativã a obiectelor
vechi sau idei pentru donaþii
caritabile. Am adunat sfaturi practice
de la agenþii Patrulei pentru
economia de apã ºi energie ºi
evitarea risipei de mâncare sau
despre lupta contra poluãrii cauzate
de
plastic,
regenerarea
ecosistemelor prin plantãri ºi
împãduriri ºi ecologizarea locurilor
naturale afectate de deºeuri.
„Ne-am propus ca acest ghid sã
ajungã gratuit în cât mai multe ºcoli
din România. Orice cititor interesat
de moduri simple de a proteja natura
va gãsi, în acest material, un suport

util ºi inspirator”, spune Alexandra
Arnãutu, directorul de program.
E-bookul poate fi descãrcat de aici:
https://bit.ly/3p9F3pq
Grija faþã de Planetã, la fel de
normalã ca „Bunã ziua!”
În epoca schimbãrilor climatice,
avem nevoie de un nou cod de
conduitã, care sã ne ajute sã
convieþuim în armonie nu doar cu
semenii noºtrii, ci ºi cu restul lumii
care ne înconjoarã, pentru cã grija

momentul ca ceea ce considerãm
«bun, corect, etic, frumos, civilizat»
sã se refere nu numai la relaþiile cu
ceilalþi oameni, ci ºi la relaþia cu
ecosistemul care ne þine în viaþã.
Depinde ºi de noi în ce direcþie se
va înclina balanþa prin efectul
gesturilor mãrunte însumate –ce
cumpãrãm ºi cât de mult irosim, cum
folosim apa ºi energia, cum ne
debarasãm de deºeuri, cum
protejãm ecosistemul sau cum ne

faþã de Planetã ar trebui sã fie ceva
la fel de normal ca „Bunã ziua!”.
Partenerii inimoºi - Asociatia
RoRec, Banca Transilvania, E-kid
Furniture, L’Oréal România, Rotary
Club Pipera, ECOArena,
eColectare.Ro, E-Recycling Services
ºi Editura Club România - care au
dat curs fãrã ezitare invitaþiei de a
susþine aceastã iniþiativã ºi s-au
alãturat echipei de proiect, confirmã
cã acest demers este util ºi necesar.
„Dacã dorim sã vedem o
mobilizare cu rezultate tangibile în
stoparea degradãrii mediului, este

implicãm civic”, este ideea de la care
a pornit echipa Asociaþiei Volens
atunci când a decis realizarea acestui
proiect.
Reuºim sã facem ca gesturile
responsabile faþã de mediu sã fie
ceva la fel de normal ca „bunã ziua”,
„vã rog” ºi „mulþumesc”? Vã
aºteptãm alãturi de noi!
Ada Lungu
Coordonator PR
Patrula de Reciclare
office@patruladereciclare.ro
Mobil: 0720 361 628
www.patruladereciclare.ro
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Biserica din Satu Mare - Mehedinþi a fost resfinþitã

Duminicã, 17 octombrie 2021,
credincioºii din localitatea Satu Mare,
filie a Parohiei Stângãceaua, au primit
vizita pastoralã a Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim care a sãvârºit aici
slujba de resfinþire a bisericii cu
hramul Sfânta Cuvioasã Parascheva.
Biserica a fost restauratã integral între
anii 2018-2021 prin purtarea de grijã
a Pãrintelui Paroh Marinescu IonuþAdrian, cu sprijinul financiar al
enoriaºilor ºi al primãriei
Stângãceaua.
Biserica a fost ridicatã din temelie
în anul 1910 ºi a fost reparatã în

totalitate în anul 1936, fiind sfinþitã
de Preasfinþitul Pãrinte Vartolomei
Episcop al Râmnicului Noului
Severin. Alte reparaþii la sfântul
locaº s-au fãcut din cauza
degradãrilor suferite de-a lungul
timpului începând cu anul 2018,
când s-a început o nouã restaurare
capitalã înlocuindu-se acoperiºul,
ferestrele, s-a reparat exteriorul ºi
s-a montat iluminatul arhitectural,
s-a introdus apa în curtea Bisericii
ºi s-a achiziþionat ºi sfinþit un
clopot nou. În anul 2019 s-au
achiziþionat porþile de la intrare, s-

a construit camera centralei
termice, s-a construit un foiºor, sa înlocuit pardoseala ºi s-a
construit ºi un lumânãrar exterior.
Din anul 2020 ºi pânã în prezent
s-a executat restaurarea picturii, sa montat instalaþia de încãlzire a
sfântului locaº, s-au restaurat cele
douã policandre, s-a amenajat
curtea bisericii, s-au finalizat
lucrãrile de reparaþie exterioarã, sa mochetat întreaga bisericã ºi sa împodobit cu odãjdii noi
necesare pentru slujire, s-au
achiziþionat 20 de strane pentru
credincioºi ºi s-a montat sistemul
de sonorizare audio la interiorul ºi
exteriorul bisericii.
Încununarea lucrãrilor la aceastã
bisericã s-a fãcut în data de 17
octombrie 2021 prin slujba de
resfinþire care a fost sãvârºitã de
Presfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei.
Dupã slujba de sfinþire s-a
sãvârºit Sfânta Liturghie în faþa
sfântului locaº pentru a putea
participa la Sfânta Liturghie toþi
credincioºii prezenþi ºi pentru a
pãstra o distanþã între credincioºii

veniþi sã participe în condiþiile crizei
sanitare generatã de rãspândirea
virusului SARS Cov2.
La finalul Sfintei Liturghii pãrintele
protoiereu Gheorghe Popescu a dat
citire actului de resfinþire, iar dupã
acest moment pãrintele paroh Ionuþ
Marinescu a mulþumit tuturor celor
ce au sprijinit lucrãrile de restaurare
la aceastã bisericã.
La final Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a pus la inimile celor
prezenþi un cuvânt de învãþãturã ºi
dupã acest moment a înmânat
câteva gramate de cinstire celor mai
importanþi ctitori ce au contribuit la
aceastã frumoasã lucrare.
Dupã Sfânta Liturghie
credincioºii prezenþi au avut
posibilitatea de a se închina la
Sfântul Jertfelnic trecând prin
Sfântul Altar ºi au primit târnosealã.
Pãrintele Ionuþ Adrian Marinescu
a fost ridicat la rangul de Iconom
Stavrofor în data de 11 mai 2019 cu
prilejul resfinþirii bisericii din
Bârlogeni, filie a parohiei
Stângãceaua ce a fost restauratã
integral tot prin purtarea sa de grijã.
Pr. Marian Alin Giginã

comunist sã capete puteri depline
într-o þarã îngenunchiatã cu sprijinul
armatei sovietice.
Închisoarea de la Piteºti a fost „o
insulã a ororii absolute, cum alta n-a
mai fost în întreaga geografie
penitenciarã comunistã” dupã cum
afirma Alexandru Soljeniþân, fost
deþinut politic al URSS, care ºtia deci
ce spune. Acolo, la Piteºti, a început
în 6 decembrie 1949 o experienþã
care a îngrozit tot mapamondul prin
cruzime ºi absurd. „Reeducarea” a
constat în chinuirea continuã, a mii
de tineri studenþi care se opuneau

regimului comunist pânã
când cedau ºi se angajau sã
devinã „oameni noi”care
vor sprijini cu toate forþele
regimul instaurat în 6
martie 1945 în România.
Victimele reeducãrii,
studenþi deþinuþi politic în
închisoarea Piteºti, erau
bãtute pânã când acceptau,
la rândul lor, sã devinã
cãlãi. Adicã deveneau la
rândul lor cãlãi pentru alþi deþinuþi
politici, colegii lor de celulã, se
compromiteau în faþa lor înºiºi, a
familiei, a rudelor ºi prietenilor
pânã rãmâneau singuri, oameni ai
nimãnui, ocoliþi de societate ºi de
cei dragi lor.
În frunte cu generalul Nikolski,
comandant suprem al Securitãþii
româneºti timp de 16 ani, regimul
comunist a pus la punct un plan
de distrugere ºi lichidare a
rezistenþei româneºti, a celor mai
capabili tineri pe care societatea
româneascã îi avea, slujindu-se de

un nucleu de deþinuþi politici în
frunte cu Eugen Þurcanu. Metoda
era simplã: deþinuþii erau obligaþi
sã se tortureze unii pe alþii, fãrã
nici-o pauzã, pânã cedau.
Torþionarii erau în aceeaºi celulã cu
cei torturaþi ºi nu îngãduiau nici-o
abatere de la porunca “Pe ei!”Cine
nu lovea cu toatã puterea pe colegul
de suferinþã intra în malaxorul lui
Þurcanu ºi a echipei sale de
bãtãuºi, erau torturaþi pânã la leºin.
Nu exista nici-o posibilitate de
scãpare, decât moartea.
Azi ne revine nouã, urmaºii tinerilor
distruºi fizic ºi psihic la Piteºti în
„reeducare”, sarcina de a face luminã
referitor la acest demonic experiment,
pentru ca astfel de tragedii sã nu se
mai repete. Deºi în condiþii de
pandemie, la Conferinþã au sosit
istorici, cercetãtori din lumea întreagã
spre a nu se mai permite amnezii ºi
mãsluiri ale trecutului. Nu se poate
clãdi nimic durabil pe un trecut
falsificat.
prof. Ileana MATEESCU

A XXI ediþie a Conferinþei Internaþionale „PERT”

Pentru a doua oarã consecutiv
Conferinþa
Internaþionalã
„Experimentul Piteºti- Reeducarea
prin Torturã” s-a þinut anul acesta în
condiþie de pandemie. Cu toate
riscurile ºi cu toate greutãþile, dl.
prof. univ. dr. ILIE POPA a reuºit sã
obþinã toate aprobãrile necesare
pentru a nu se întrerupe seria
manifestãrilor începute în urmã cu
21 de ani, cu scopul de a face
cunoscute lumii întregi grozãviile
care s-au putut petrece în România
în anii ’40-’50 ai secolului trecut,
doar din dorinþa ca regimul
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Reporter: Domnule Cupã, nu neam mai vãzut de multã vreme în
aceastã formulã, dar nici dvs. nu
aþi mai ieºit public. Totuºi, observ
cã atunci când o faceþi, în mediul
online, ies scântei! De câteva zile,
în mediul online sunteþi pus la
zid ºi chiar înjurat pentru cã aþi
adus în atenþia mehedinþenilor o
situaþie destul de gravã: scumpirea
cu 700 la sutã a gazului. Cum este
posibil aºa ceva?
Ion Cupã: Cred cã toatã lumea ºtie
ce s-a întâmplat, recunosc cã nu mam putut abþine sã ies public, pentru
cã am vãzut atâtea lucruri care nu
sunt în regulã în ceea ce priveºte
aceastã crizã energeticã. Am vãzut
cã în Mehedinþi se întâmplã un
asemenea abuz, acea notificare
venitã de la compania Mehedinþi
Gaz ºi nu am putut sã nu iau
atitudine, dupã care, aºa cum aþi
vãzut, întregul aparat PNL a primit
sarcinã sã mã atace la un mod
suburban, dupã pãrerea mea. Ca o
concluzie, la acele atacuri doar din
partea PNL, pot spune cã am avut
totuºi o bucurie. Nu severinenii ºi
mehedinþenii simpli, nu oamenii
normali, împovãraþi de tot felul de
greutãþi ºi loviþi nãprasnic de acest
val necontrolat de scumpiri, mã
înjurã! Ba, dimpotrivã, am vãzut cã
au apreciat intervenþia mea ºi mi-au
dat dreptate. Avem un ministru al
Energiei din Mehedinþi, iar o
companie de gaze tot din Mehedinþi
vine ºi anunþã o scumpire de 700 la
sutã. În campania electoralã a
promis cã aceastã companie va fi
preluatã de ROMGAZ ºi iatã cã acea
companie vine ºi majoreazã preþul,
în pragul iernii. Pãi asta nu e o
problemã gravã a severinenilor? De
fapt, am constatat cã marea
majoritate a celor care m-au atacat,
aveau ceva de obþinut de la domnul
ministru, aºa cã pot sã îi scuz cã au
ieºit sã îi arate ºefului cã îºi meritã
funcþiile primite, unii chiar în zona
companiilor energetice.
Reporter: Am remarcat printre cei
care vã atacau acolo, un personaj
despre care nici nu mai ºtiam cã
existã, dar pe care l-aþi sprijinit
cândva, Marius Bãlu. Practic,
împreunã cu Bãlu aþi fãcut parte
din acea formidabilã echipã cãreia
mie îmi place sã îi spun
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DEZVÃLUIRI: „Am înregistrat la OSIM mãrcile RTS
ºi INFORMAÞIA DE SEVERIN, pentru a conserva
spiritul trustului RTS”
Interviu cu vicepreºedintele PMP, Ion Cupã. De ce este atacat? Cum ºi de ce a
înregistrat mãrcile a douã dintre componentele fostului trust media RTS!

„frumoºii n ebuni ai PD
Mehedinþi”. Mã refer aici la
Stãniºoarã, Mîþu, Bãlu, Cupã,
Florescu, Iftimie ºi alþii. Aþi
luptat împreunã pentru aceeaºi
cauzã, aþi urcat la cel mai înalt
nivel politic ºi aþi format o
echipã. Ce s-a întâmplat acum?
Ion Cupã: Trebuia sã îi rãspund la
comentariu. Am fost chiar apropiaþi
în acea perioadã de glorie ºi am fost
trist când am vãzut ce a scris. Pot sã
înþeleg cã a fost obligat, dar asta nu
e OK, pentru cã pe mine, de
exemplu, nu m-a putut obliga
nimeni, niciodatã, sã atac pe cineva,
doar pentru cã îmi spune ºeful. Eu
nu cred în ºefi la partid, eu cred în
lideri la partid, pe care îi respect ca
lideri. Cred cã dacã îþi dã ºeful un
asemenea ordin, înseamnã cã nu e
în regulã, cã nu eºti pe picioarele
tale ºi nu eºti stãpân pe ceea ce ai
fãcut tu, iar de la Marius mã aºteptam
la mai mult! Întreaga carierã politicã
pe care a avut-o, cred cã îl califica
sã stea drept, nu sã se încline acum
când vine un ºef de la partid. Sã stai
în genunchi când îþi dã ordin un ºef,
nu e corect! Lui Marius trebuie,
totuºi, sã îi rãspund la o
constatare, cã eu am fost în mai
multe judeþe: Eu nu l-am întrebat
pe el de ce a plecat el în Cluj,
probabil oamenii ºtiu.
Reporter: Am promis cã astãzi voi
smulge de la dvs. o dezvãluire
interesantã. Dar pentru ca oamenii
sã înþeleagã mai bine despre ce

este vorba, voi face o introducere:
Imediat dupã anul 2013, cel mai
mare trust de presã creat vreodatã
în Mehedinþi, RTS, s-a prãbuºit
sub greutatea unor lupte politicie
ºi a unei noi puteri politice, ostile
la acea vreme. Este vorba de USL,
alianþa din care fãcea parte ºi PNLul de azi. Aþi investit atunci în
apãrarea acestui vis, a acestui
brand media ºi aþi reuºit cumva
sã îl conservaþi. Cum s-a
întâmplat?
Ion Cupã: Mi-aduc aminte cu
destulã tristeþe ce s-a întâmplat dupã
ce eu am preluat RTS, pentru cã a
fost o perioadã grea, a trebuit sã refac
echipa, dar din pãcate, presiunea
politicã a fost atât de mare încât a
fost imposibil sã salvãm societatea
din punct de vedere economic.
Gândindu-mã la ce se va întâmpla,
am avut ideea sã merg la OSIM ºi
sã înregistrez cele douã mãrci, „RTS
- RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN” ºi
„INFORMAÞIA DE SEVERIN”. Nu
ºtiu dacã e o aºa mare dezvãluire! E
public, pentru cã oricine poate intra
pe site-ul OSIM ºi sã descopere cui
aparþin aceste mãrci, sunt
informaþii publice.
Reporter: Da, aceasta era
dezvãluirea, faptul cã aþi reuºit
sã conservaþi acest brand ºi cã
acum vã apa rþine marca
comercialã RTS.
Ion Cupã: Haideþi sã ne aducem
aminte cã RTS a fost un spirit, acolo
s-au creat cariere ale oamenilor din

media, acolo s-au întâmplat lucruri
extrem de frumoase. Cât timp am
fost acolo, eu am încercat sã fac din
RTS o televiziune echilibratã, care
sã nu devinã partizanã unui partid
sau altuia. Am înregistrat aceste
mãrci, chiar ºi pentru a
preîntâmpina astfel de derapaje.
Reporter: Dar din câte ºtiu eu, în
oraºul nostru existã o televiziune
cu acest nume, RTS! Aveþi vreo
legãturã cu ea? Aþi stat în umbrã
pânã acum ºi acum de fapt aflãm
cã e a dumneavoastrã?
Ion Cupã: Nu, pentru cã eu
niciodatã în viaþa ºi cariera mea nu
am stat în umbrã! ªtiu de existenþa
lor, nu mai ºtiu exact a cui este
televiziunea, dar sigur nu e
televiziunea mea! Eu am un respect
deosebit pentru mass-media ºi
pentru jurnaliºti, întotdeauna mi-au
fost dragi, poate de aceea m-am
înhãmat cu ani în urmã la
coordonarea televiziunii RTS. Nu
am nicio legãturã cu ce este acolo,
dar trebuie sã le aduc aminte cã
folosesc o marcã comercialã
înregistratã pe care nu ar trebui sã
o foloseascã fãrã acordul meu.
Reporter: În acest context, ce veþi
face mai departe? Nu îi veþi mai
lãsa sã lucreze?
Ion Cupã: Asta e o altã problemã,
ceea ce pot sã vã spun e cã nu au
acordul meu sã foloseascã aceastã
marcã. Restul þine de legislaþia în
vigoare, de avocaþi, cert este cã ei nu
vor putea sã mai foloseascã acest
brand fãrã acordul meu. Cred cã ar
trebui sã ºtiu ºi eu cine foloseºte
acest brand, care de fapt îmi aparþine.
Reporter: ªi atunci, sã înþelegem
cã vã doriþi cumva sã vã întoarceþi
în MEDIA?
Ion Cupã: Nu aº putea spune acum
dacã o sã fac acest lucru. Trebuie
sã recunosc, însã, cã mã tenteazã
aceastã revenire! Dar, în urma unor
discuþii cu familia, cu prietenii, cu
colaboratorii mei, probabil cã voi
lua o decizie în scurt timp.
 continuare în pag. 8
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (IX)

Am ajuns la cifre de neiertat în
privinþa ratei de incidenþã a acestei nenorocite
de pandemii, a celei de mortalitate la numãrul
de cazuri raportate, a procentelor de
nevaccinare etc, suntem ciuca bãtãii pe toate
meridianele lumii civilizate, a aceleia care sa vaccinat, care a înþeles cã doar vaccinul este
salvarea din aceastã situaþie. Suntem, ce mai,
un popor de “needucaþi”, aºa ni se spune peste
tot, mai voalat sau mai direct! Un popor
„înapoiat”, „necivilizat”, rãmas tributar
reflexelor comuniste! O, ho, ho, nãbãdãioºilor,
voi, ãºtia, care ne faceþi cu ou ºi cu oþet cã nam pãºit cu mare ºi grãbitã voioºie pe drumul
spre… victoria neo-marxismului ºi a
libertãþilor de a dãrâma statui, ponegri
credinþele, spolia naþiuni ºi face copii în
eprubetã! Uitaþi, voi, copii ai mâniei neoproletare, cine a fost lãsat în mâinile
“Sovietului suprem”, ale „tovarãºului Stalin”,
ale NKVD-ului ºi comunismului biruitor,
imediat dupã Cel de-al Doilea Rãzboi
mondial? Cine, pe noi, ca naþiune beligerantã,
dar nerecunoscutã decât aºa, de ochii lumii,
dar, de facto, am fost lãsaþi cincizeci de ani la
cheremul comunizãrii, al „terorii roºii”, al
stalinizãrii ºi apoi, curs firesc, în atari condiþii,
al „socialismului triumfãtor” ceauºiºt etc,
cine? Nu, voi, occidentalii care v-aþi împãrþit
caºcavalul de tabãrã învingãtoare? Pãi, voi,
veniþi acum ºi ne spuneþi cã suntem needucaþi,
ipocriþilor? ªtiþi ce urme lasã, ce sechele
ducem în spinare dupã atâta amar de ani, noi,
ca naþiune, românii, ºi, alãturi de noi, bulgarii,
la fel, dupã o jumate de secol de stalinism
mai pur sau mai cosmetizat? Voi ºþiþi, cã nu
ºtiþi decât din cãrþile noastre de memorii, ale
celor care au apucat sã ºi le mai aºtearnã pe
hârtie, de prin puºcãriile comuniste, de prin
lagãrele, ºi, da, din scrisorile unora, mulþi ºi
curajoºi, dintre noi, românii, adresate
posturilor strãine de radio, sau unor ziare
occidentale, pe care acestea le citeau, da, dar
atâta, îºi fãceau rating, nouã ne dãdeau
speranþe cã, în sfârºit, “Vin americanii!”, dar,
pe urmã, nimic! Speranþe, speranþe ºi atât! Pãi,
voi, ne faceþi pe noi, needucaþi, incoerenþilor,
pe noi care, pânã la urmã, am stat, prin Evul
mediu ºi stavilã aci, la gurile Dunãrii, în arcul
carpatic, la nãvãlirile turcilor otomani, sã nu
vã ia pe sus ºi sã nu vã facã paºalâcuri pe
toþi, ºi pentru sute de ani, ca pe noi, prin
Balcani, timp în care occidentul înflorea, iar
de trimis armate aci, sã lupte alãturi de
voievozii noºtri, mai tango, cã li se ºifonau
uniformele ºi le tremurau de gerul crestelor
Fãgãraºilor pampoanele de la coifuri!
Iar acum, auzi, dumneata, suntem

naþionaliºti, cã nu vrem LGBT ºi biserici
anulate, ºi tradiþii uitate, ºi simboluri
româneºti dezintegrate, cã nu vrem vaccinuri
cât ai zice OMS! Pãi, noi, suntem educaþi
de voi, deºtepþilor, sã fim staliniºti, avem
cincizeci de ani de studiu, neisprãviþilor, la
Academia URSS-ului “Marelui Stalin”, ce aþi
uitat? Credeþi cã aºa repede se reseteazã anii
aceia de teroare, de persecuþii, de puºcãrie
corecþionalã ºi reeducativã?
Pãi, naþionaliºti, pe aici, au fost de când
lumea, cã noi nu am plecat dupã cuceriri,
dupã fãcut imperii pe unde era mai bine, nam luat copiii ºi nevestele vreunui popor ca
sã-i creºtem rãzboinici, iar cu ele sã ne þinem
iatacurile ºi bordelurile, nici nu am râvnit la
bogãþiile altora, ne-am mulþumit cu ce ne-a
dat Dumnezeu pe meleagurile noastre! Voi,
ne faceþi pe noi, naþionaliºti, voi, care vã
afiºaþi steagurile naþiunilor ºi simbolurile
culturilor voastre ori de câte ori aveþi ocazia,
prin filme, prin video-clipuri, prin reclame
publicitare, pe tricouri ºi ºepcuþe, iar noi,
dacã o facem, suntem naþionaliºti, adicã
“needucaþi”, „necivilizaþi”? Pãi, asta nu este
dublã mãsurã, ipocriþilor?
Iar acum vine preºedintele Iohannis ºi ne
spune cã facem o “Românie educatã”, repede,
repede, printr-un proiect mãreþ, grandios, cu
finanþare europeanã - ce mai gargarã, cât
cuprinde! - dar neomogen, imperfect grosier,
spun specialiºti în educaþie. Care educaþie,
domnule preºedinte, a unui popor care, încã
neostoit de cei cincizeci de ani de comunism,
a fost prãduit sãlbatic de noua orânduire
mondialã, sãrãcit ºi destructurat pe motiv de
morman de fiare vechi, adicã i s-a distrus ºi
mândria aceea, aºa, chinuitã, a sistemului în
care a construit ºi ridicat o þarã din noroi ºi
din rãmãºiþe post-beligerante, cu statut de þarã
învingãtoare, dar lãsatã sã plãteascã 25 de ani
despãgubiri de rãzboi… Pãi, pe cine faceþi voi,
mã, ipocriþilor, needucaþi ºi necivilizaþi, pe acest
popor martir, pânã la urmã? Pe acest popor,
pe care l-aþi lãsat la mâna comunismului
cincizeci de ani, iar de treizeci, îl stoarceþi voi,
ca pe o lãmâie? Iar asta, ce spunem noi, acum,
vreþi sã spuneþi cã sunt frustrãri?
Vaccinaþi-vã, români, educaþia constã întrun vaccin administrat în cât mai multe doze!
Aceasta este civilizaþia: un virus adus de prin
laboratoare, iar apoi, lãsat sã zburde liber
prin lume, upgradat din când în când, sã se
ºtie cine este stãpânul, ºi sã se atingã norma
de morþi ºi cea de vânzãri de doze!
Vaccinaþi-vã, este singura scãpare,
“needucaþilor”!
C. OVIDIU
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DIRECÞIA DE SÃNÃTATE PUBLICÃ MEHEDINÞI

COMUNICAT DE PRESÃ
Miercuri, 20 octombrie, 2021, ora 9.00, în judeþul
Mehedinþi situaþia epidemiologicã este urmãtoarea:
- 13.217 persoane confirmate cu COVID-19 de la începutul
epidemiei (198 cazuri de îmbolnãvire înregistrate în
ultimele 24 ore),
- 1.071 persoane se aflã în carantinã la domiciliu/locaþia
declaratã,
- 20 persoane se aflã în carantinã instituþionalizatã,
- 1.745 persoane testate pozitiv izolate la domiciliu
asimptomatice,
- 282 persoane internate,
- 596 persoane decedate de la începutul epidemiei (10
decese înregistrate în ultimele 24 ore).
Precizãm cã rata incidenþei cumulative COVID-19 la 1000
de locuitori în judeþul Mehedinþi, este de 8,10. La nivelul
judeþului Mehedinþi, situaþia localitãþilor cu rata incidenþei
cumulative la 1.000 de locuitori este urmãtoarea:
- peste 2,00 la 1000 de
locuitori:
- Gogoºu - 2,13
- ªviniþa - 2,31
- Iloviþa - 2,35
- Dumbrava - 2,38
- Eºelniþa - 2,44
- Butoieºti - 2,51
- Husnicioara - 2,69
- Tâmna - 2,83
- peste 3,00 la 1000 de
locuitori:
- Pristol - 3,00
- Brezniþa- Motru - 3,20
- Corcova - 3,33
- Salcia - 3,43
- Ilovãþ - 3,51
- Vânjuleþ - 3,70
- Punghina - 3,79
- Obârºia de Câmp - 3,92
- Bãlãciþa - 3,96
- Obârºia - Cloºani - 4,05
- Balta - 4,07
- Vrata - 4,09
- Baia de Aramã - 4,17
- Bâcleº - 4,22
- Vlãdaia - 4,43
- Cireºu - 4,46
- Isverna - 4,82
- Bala - 5,11
- Floreºti - 5,11
- Jiana - 5,22
- Pãdina - 5,32
- Vânãtori - 5,36

- Opriºor - 5,36
- Devesel - 5,66
- Gruia - 5,72
- Cujmir - 5,74
- Voloiac - 5,76
- Strehaia - 5,89
- Cãzãneºti - 5,91
- Godeanu - 5,93
- peste 6,00 la 1000 de
locuitori:
- Pruniºor - 6,21
- Ponoarele - 6,45
- Orºova - 6,55
- Burila Mare - 7,23
- Corlãþel - 7,29
- Dârvari - 7,33
- Livezile - 7,33
- Greci - 7,97
- Vânju Mare - 8,09
- Pãtulele - 8,54
- Malovãþ - 8,62
- ªimian - 9,08
- Poroina Mare - 10,27
- ªovarna - 10,44
- Broºteni - 10,73
- Izvoru Bârzii - 10,75
- Stângãceaua - 10,85
- Rogova - 11,05
- Dr. Tr. Severin - 11,55
- ªiºeºti - 11,78
- Hinova - 12,13
- Brezniþa - Ocol - 14,72
- Bâlvãneºti - 19,63

Rata incidenþei cumulative COVID-19 în judeþul Mehedinþi
este disponibilã pe site-ul Direcþiei de Sãnãtate Publica
Mehedinþi https://www.dspmh.ro/incidenþa-localitãþi.
 Biroul de presã
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Vicepreºedintele PMP, Ion Cupã a recþionat dur la majorarea
anunþatã de MEHEDINÞI GAZ, chiar în ziua în care oamenii au primit
notificãrile. Ministrul Energiei a luat mãsuri, chiar a doua zi!
Vicepreºedintele PMP, Ion
Cupã, a reacþionat dur, pe data
de 13 octombrie, atunci când
oamenii primeau notificãrile
sinistre de la Mehedinþi Gaz,
printr-o postare pe contul sãu de
socializare în care se întreabã
direct: „De ce mai are nevoie
România de ministrul Energiei?
Cu ce se ocupã el, de fapt?”
„În timp ce ministrul Energiei, Virgil
Popescu, se ceartã pe Facebook cu
senatorul Liviu Mazilu ºi îl atacã pe
preºedintele CJ Mehedinþi, doar
pentru a-i lua apãrarea colegei Stela
Firu, adicã preocupãri majore de
ministru, mehedinþenii lui primesc
notificãri de la Mehedinþi Gaz, cum
cã preþul gazelor SE MAJOREAZÃ CU
700 LA SUTÃ, DE LA 11 NOIEMBRIE
2021! Mai exact, dacã la 1 august
2021, preþul era de 145 lei/Mwh (fãrã
TVA), acum va fi de 1.000 lei/Mwh
(fãrã TVA)! Cred cã toþi mehedinþenii
care primesc astfel de «cadouri», în
prag de iarnã, sunt tare mândri de

ministrul lor, total rupt de realitate! De
fapt, parafrazând politicieni mai mari
ca el, «MINISTERUL ENERGIEI A
EªUAT ÎN A-I PROTEJA PE
ROMÂNI!»”, a scris Ion Cupã, pe
contul sãu de Facebook.
A doua zi, ministrul Energiei,

Virgil Popescu, a reacþionat dur
Ministru Energiei a anunþat, tot pe
Facebook, cã va interveni prompt la
ceea ce el a numit, „un abuz”. „Lucrurile
nu pot rãmâne aºa! Mehedinþi Gaz nu
poate sã creascã preþul nejustificat la
gaze naturale (1.000 lei MWh), drept
urmare am solicitat astãzi ANRE ºi
ANPC sã porneascã verificãri cu privire
la acest aspect. Pânã se va rezolva acest
lucru îi rog pe severineni sã schimbe

furnizorul de gaze ºi sã aleagã un
furnizor cu preþ rezonabil de pe
comparatorul de preþuri al ANRE”, a
scris ministrul Virgil Popescu pe
contul sãu de Facebook, pe data de
14 octombrie 2021.
Deºi a avut parte de foarte multe
replici, unele dintre
ele jignitoare, venite
cel mai probabil de la
membri PNL, Ion Cupã
a revenit pe contul sãu
de socializare ºi a
salutat intervenþia
ministrului. „Aºa da!
Dupã ce ºi-a pus postacii sã mã
înjure peste tot în mediul online,
domnul ministru al Energiei a realizat
gravitatea celor semnalate de mine,
cu privire la majorarea explozivã a
preþului la gaze de cãtre Mehedinþi
Gaz ºi a luat mãsurile necesare. Mã
bucur cã sesizarea mea a reuºit sã fie
ca un duº rece pentru domnul
ministru Virgil Popescu ºi cã a realizat
cã e de datoria sa sã ajute

mehedinþenii. De altfel, acesta a fost
ºi scopul sesizãrilor mele: stoparea
unei acþiuni nefaste pentru oameni,
pentru cã un politician trebuie sã
acþioneze doar în interesul oamenilor!
Pânã la urmã, îl felicit pe domnul
ministru Virgil Popescu pentru
mãsurile rapide pe care le-a luat ºi îi
promit cã voi fi la fel de vigilent, ori
de câte ori interesele oamenilor sunt
afectate grav”, a notat vicepreºedintele
PMP, Ion Cupã, pe contul sãu de
Facebook.  Biroul de presã

Activitãþi preventive pentru limitarea rãspândirii virusului SARS CoV-2
împotriva SARS CoV-2, cu
excepþiile prevãzute de Hotãrârea
Comitetului Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã Mehedinþi nr.
111 din 09.10.2021. Întrucât
sãnãtatea ºi siguranþa cetãþenilor
sunt prioritate tuturor instituþiilor cu
atribuþii în domeniul ordinii ºi
siguranþei publice, poliþiºtii se aflã
permanent la datorie.
În contextul actual, poliþiºtii

Poliþiºtii din cadrul
Compartimentului Analiza ºi
Prevenirea Criminalitãþii ºi Poliþiei
Municipiului Drobeta-Turnu Severin,
continuã ºi astazi, 17 octombrie a.c.
activitãþile de informare a cetãþenilor
cu privire la mãsurile instituite pentru
limitarea efectelor rãspândirii
virusului SARS CoV-2.
Activitãþile au vizat în special zonele
adiacente marilor centre comerciale
din municipiu, scopul urmãrit fiind
prevenirea rãspândirii virusului,

precum ºi informarea cetãþenilor
despre resticþiile impuse pe perioada
carantinei. Reamintim cã purtarea
mãºtii de protecþie este obligatorie
atât în spaþiile publice închise cât ºi
în spaþiile publice deschise, iar
persoanele vaccinate nu sunt
exceptate de la acestã mãsurã.
De asemenea, pe perioada
carantinãrii se menþin restricþiile de
circulaþie în intervalele orare 05.0020.00, respectiv 20.00-05.00
pentru persoanele nevaccinate

mehedinþeni atrag atenþia asupra
necesitãþii respectãrii mãsurilor
specifice ºi efortului comun pentru
limitarea riscului de rãspândire a
infecþiei cu SARS CoV-2. Abordarea
constantã a unei conduite preventive
responsabile de cãtre fiecare
persoanã este esenþialã pentru a
limita riscul de infectare ºi
transmitere cãtre apropiaþi.
 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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Tratamentul viitorului: „Popamin”,
„Gropamin” ºi „Amin-Amin”

Cetatea politicã ºi financiarã a þãrii
gãzduieºte de luni bune campionatul
naþional de capã ºi spadã dintre
„sportivii-campioni” ai corupþiei,
cãrora, inconºtient, le-am încredinþat
þara. Oricîte manifestaþii s-ar organiza,
aserviþii lui Iohannis rãmîn partea
murdarã a politicii, pe care n-avem
cum s-o mai evanghelizãm. Aceºti
impostori peneliºti ºi useriºti au
promis în schimbului votului nostru
cã vom pãºi, cu ei la guvernare, în
bunãstare ºi civilizaþie. Cã se vor
îngriji ca românii sã nu plãteascã
impozite ºi taxe ca în Europa, ci sã
fie plãtiþi ca în Europa. Au promis,
minþind cu neruºinare, cã fiecare
român va consuma lapte ºi miere din
heleºteul propriu. Extaziaþi de fotolii
au promis cã vor fi cointeresaþi de
fiecare cetãþean în parte, cã se vor
strãdui sã lucreze bine cu gramatica,
punctuaþia ºi majuscula corupþiei.
Dupã cum vedem, realitatea a înglodat
România în datorii, pandemie ºi
sãrãcie. Români nevinovaþi mor arºi
în spitalele lãsate în paraginã ºi
nimeni nu dã cu subsemnatul în faþa
legii. Demnitatea cetãþeanului a
devenit pentru preºedinte ºi acoliþi un
banal cuvînt violat în repetate rînduri.
Profitînd de faptul cã sistemul
românesc de sãnãtate a fost pus la
zid, mitraliat ºi transformat în
crematoriu, vînzãtorii românilor nu
se vor opri la valul patru, nici la a
treia dozã de vaccin.
Cei implicaþi în afacerea Covid au
obþinut venituri fabuloase ºi, de aici,
interesul ca pandemia sã se întindã
cît mai mult în timp ºi spaþiu. Ca sã
nu mai vorbim de „sponsorizãrile”
legale sau pe furiº, fãcute de anumite
companii farmaceutice interesate de
vînzarea cît mai multor vaccinuri.
Rafila se panicase cã nu se mai fac
testãri, pentru cã, spune gura tîrgului,

e plãtit ºi la numãrul de teste pozitive
ºi numãrul de vaccinuri înþepate.
Cercel a strîns o avere considerabilã
ca director la Matei Balº - peste 6
miliarde de lei vechi în conturi, ºi
venituri uriaºe din contracte PFI. Ce
sînt aceste contracte? Poate forme
mascate de ºpagã din partea Pfizer ºi
a companiilor-surori, producãtoare de
vaccinuri suspecte. Alo!, Justiþia,
ANAF, ia verificaþi contractele lui
Cercel, Rafila ºi Arafat! Veþi avea mari
surprize! Pandemia sã trãiascã, elitele
guvernului lui Iohannis n-au dureri
nici în cot pentru români.
România aratã ca o junglã unde
guvernul liberal, dictatorul multipremiat ºi clanurile mafiote din
instituþiile statului au primit titlul de
„doctori” în ºtiinþele corupþiei, jafului,
vînzãrii ºi hoþiei de stat. Doar-doar or
mai trezi, un pic, interesul electoratului,
aceºti incompetenþi ai preºedintelui,
corupþi ºi semidocþi care au întors
buzunarele României ºi ale românilor
pe dos, preocupaþi, nu s-o salveze, ci
s-o vîndã, s-o îndese în propriile
hambare, fac din nou recurs la
sufletele românilor, de o rãbdare
îngereascã - românii obidiþi, striviþi
de datorii ºi de neputinþa alungãrii
acestor impostori cu rang, ºi le
promit majorãri ale pensiilor ºi
salariilor, doar în raport cu inflaþia,
în timp ce preþul vieþii a crescut,
escaladînd Everestul.
Auzim în stînga, în dreapta, îi vedem
la televizor, zi de zi, pe paraziþii umani,
care au legat societatea româneascã,
în întregul ei, de „programe” care n-au
de-a face cu sãnãtatea, progresul,
pacea ºi liniºtea socialã, ci cu
supunerea omului, cu lãrgirea sãrãciei
ºi corupþiei, cu lãrgirea zonelor de
influenþã ale marilor puteri, care dispun
de clovnii instituþiilor de stat, toate
marºînd spre controlul total al
individului. Membranele societãþii
scîrþîie ºi tremurã ca piftia, devenind
ele însele convulsive, semn cã aceastã
etapã îºi cere sfîrºitul, semn cã nu
trebuie sã mai acceptãm o astfel de
lume, în care demnitatea ºi libertatea
umanã ºi-au pierdut cursul ºi valoarea.
Ne înºelãm crezînd cã în afara acestei
lumi, deja prãbuºite, mai avem o lume
în care sã fim liberi: lumea pe fir (on-

line). De cînd cu fascinanta explozie
a internetului ne-am mutat aproape
cu totul în lumea virtualã, laptopul
permiþîndu-ne s-o deschidem, s-o
închidem cînd vrem, s-o cãrãm în
spinare pe stradã, oriunde mergem.
Din lumea virtualã facem
cumpãrãturi, acolo citim ziare ºi
cãrþi, plãtim facturi, acolo avem
prietenii, familia, însã nivelul de
securitate al vieþii pe fir este extrem
de redus. Trãim deja în Matrix.
Ne înºelãm crezîndu-ne liberi, în
apele noastre, în cyberspaþiu.
Miliþienii planetei sînt cu ochii pe noi.
Aceºti miliþieni se cred dumnezeii
planetei ºi pretind cã deþin cheia
viitorului, cã pot comunica cu alte lumi
ºi cã în cîteva decenii cosmosul ar
putea fi populat, iar staþiunile spaþiale
vor fi destinaþii de concediu ale
pãmîntenilor. Ei au tîrît omenirea în
mlaºtina exagerãrilor! Ei regleazã viaþa,
pandemiile, vaccinurile natalitatea,
sãnãtatea, monedele, pacea, rãzboiul,
comerþul mondial ºi masa de rezerve
planetare. Ei controleazã politica,
ºtiinþa, medicina, tehnologia,

comunicaþiile, aerul, apele ºi uscatul
ºi ar trebui vaccinaþi urgent cu
„Popamin, Gropamin ºi Amin-Amin”.
Numai aºa vom scãpa de
ameninþãrile unei arme biologice, de
cupiditatea ºi cruzimea companiilor
farmaceutice, cu uriaºe determinãri
financiare, în experimentarea
vaccinurilor ºi medicamentelor noi
pe cetãþenii planetari.
Aranjament grafic - I.M.
Maria Diana Popescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale

„Am înregistrat la OSIM mãrcile RTS...
 urmare din pagina 5 Reporter: Da, trebuie sã recunosc cã e o

dezvãluire interesantã, pentru cã fiind vorba de un spirit, aºa cum aþi spus,
de un brand iubit de severineni, oamenii trebuie sã ºtie totul despre el.
Ion Cupã: Aºa este! Vreau sã vã mai spun, pe final, un lucru: Am vãzut cã
au avut o pseudo-ºtire, despre care nu comentez, pentru cã nu e o ºtire,
este o mizerie. Dar ceea ce vreau sã spun e cã la final au spus cã au dorit sã
mã contacteze, dar nu m-au gãsit. Iatã cã sunt aici ºi pot fi gãsit foarte uºor,
numãrul meu de telefon este public. ªi mai e ceva: Cum poþi spune cã nu
m-ai gãsit tocmai pe mine, cel care sunt deþinãtorul mãrcii RTS!
Reporter: Vã mulþumim pentru precizãri ºi vã aºteptãm în peisajul
media local.
 Romeo Dorian Crîºmaru
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Suntem ºi noi primii la ceva: la COVID!
România este iar pe buzele
tuturor la nivel mondial. ªi nu cã
ar fi obþinut vreun rezultat notabil
la vreo competiþie sportivã sau de
altã naturã. România beneficiazã
de câteva sãptãmâni de o reclamã
legat de datele din pandemie.
Suntem ºi noi primii la ceva ºi
acesta este un lucru mare, dat fiind
faptul cã se întâmplã foarte rar ca
þara noastrã sã fie în top la vreo
activitate. Chiar dacã este vorba de
un top nefast, al statelor care au
cele mai multe decese pe zi din
cauza coronavirusului, trebuie
vãzut faptul cã se vorbeºte despre
România. De bine, de rãu, se
vorbeºte ºi aceasta este cea mai
importantã lege a relaþiilor publice.
Nu este important cã faci un lucru.
Important este sã se afle cã ai fãcut
acel lucru. Chiar dacã este vorba
de un lucru negativ, nici nu mai
este cazul sã ne facem reclamã
pentru cã totul merge de la sine.
Sunt multe state care se
intereseazã de þara noastrã, de
evoluþia pandemiei de coronavirus,

de numãrul de cazuri ºi de decese
de la o zi la alta. Ori publicitatea
respectivã pe toatã planeta ar costa
foarte mult. Poate cã aceasta a fost
ideea când autoritãþile au decretat în
primãvara anului acesta cã
pandemia a fost învinsã ºi toatã
lumea a plecat la plimbare.
Au fost eliminate toate restricþiile
ºi toate obligaþiile. S-a ales praful
de vaccinare, ca urmare a unor
decizii controversate luate în
prima parte a acestui an. Acum
nu mai poate fi dat timpul înapoi.
Problema este cã s-a intrat din
plin în dezastrul medical ºi suntem
aproape pe fundul prãpastiei. Este
de doi ani pandemie în þarã, având
în vedere cã de la începutul anului
2020 a fost declaratã pandemie.
România nu este singura în care
circulã teorii ale conspiraþiei cu
privire la vaccinul pentru
coronavirus. Nu a mai participat
aproape nimeni la campania de
vaccinare ºi acest lucru trebuie pus
în principal pe seama autoritãþilor.
Problema este cã am trecut de al

12-lea ceas. Dezastrul nu s-a
terminat ºi vom ajunge la cote ºi
mai mari cu privire la numãrul
deceselor ºi al infectãrilor. Aproape
toatã planeta se vaccineazã ºi s-a
vaccinat ºi singurele douã state
care fac excepþie sunt Bulgaria ºi
România. Adicã, au mai circulat ºi
în alte þãrii teorile cu sterilizarea,
reducerea populaþiei, creºterea
solzilor, inocularea unui cip ºi aºa
mai departe. Sunt ºi câteva
elemente care au alimentat
sentimentul de neîncredere. Adicã,
nu a explicat nimeni clar ce conþine
exact vaccinul, cum funcþioneazã ºi
ce efecte are. Nu este pentru prima
datã când pe planetã apare un
vaccin. Nici Biserica nu a intervenit
ferm sã vorbeascã despre faptul cã
Biblia nu spune sã nu te duci la
medic sau sã refuzi tratamentele.
Acum suntem în situaþia de a
avea un procent de vaccinare de
numai 30% ºi sunt ºanse foarte
mici ca pânã la finalul acestui an
sã ajungem la peste 50%. Vom
mai avea de trecut prin dezastru
ºi autoritãþile sanitare spun cã încã
nu am atins fundul prãpastiei.
Românii au murit pe capete în
ultima lunã ºi probabil cã numãrul
deceselor va continua sã creascã.
Vom fi campioni la morþi, iar firmele

de pompe funebre prosperã. Nu
se testeazã nici cât ar trebui;
oamenii infectaþi, fie ei ºi vaccinaþi,
umblã printre cei sãnãtoºi ºi
transmit virusul Covid. România a
ales calea cea mai grea, cea a
imunizãrii de turmã, fãrã vaccinare.
Aceasta presupune riscuri majore.
Cel mai mare este decesul unei
pãrþi bune a celor care participã la
procesul de imunizare colectivã.
Nu se ºtie cine va mai muri pânã
la finalul acestui an ºi câteva mii
sau zeci de mii de morþi din cauza
coronavirusului vor mai exista în
þara noastrã.
Deocamdatã, nimeni nu îºi
asumã vreo rãspundere ca urmare
a eºecului campaniei de
vaccinare. România este acum
arãtatã cu degetul ºi aproape
nimeni nu pricepe de ce, având la
dispoziþie un vaccin nu este
folosit. Românii nu ascultã de
medici. Medicii nu ascultã de
medici. Nimeni nu ascultã de
specialiºtii din sãnãtate. Este o
problemã majorã de civilizaþie ºi
va trece probabil o jumãtate de an
pânã când vom avea un procent
decent a românilor vaccinaþi.
Pânã atunci vor mai fi mii de morþi.
În România se moare mai tare ca
în rãzboi.  ªtefan Bãeºiu
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O micã incursiune în spaþiul vizual
al lui Doru Brãteanu
În zona figurativã, Doru Brãteanu
lucreazã în tonuri de gri. Pare cã existã o teamã
de a lãsa culoare peste albul pânzei. ªi totuºi,
contururile se afundã în expresivitate. E un
fel de încãrcãturã translucidã a evocãrii. Un
balans între real ºi ireal precum pendularea
între douã lumi separate printr-o perdea care
permite doar esenþei emoþionale sã se
manifeste. Câteva accente cromatice, difuze,
au rolul de a contura starea de spirit.
Autoportretele sunt marcate de o tristeþe…
O tristeþe pe care numai autorul o poate
explica nonverbal. Ori, completarea pânzei
cu elemente specifice Pop Art plaseazã
lucrãrile într-un curent contemporan
autorului ºi care-i permite sã aducã un plus
de tragism. O fi fost concepute într-o stare de
profundã introvertire? Nu putem ºti cu
certitudine, ci doar presupune… Privind
lucrãrile, îi devenim pãstaºi trãirii de moment.
Limbajul nonverbal e plin de melancolie.
Poate cã e doar sentimentul pe care îl percep
eu. Fiecare privitor îºi poate crea firesc
propria sa imagine… ºi, chiar, poate fi radical
diferitã. Însã nu pot crede cã ea poate aluneca
spre idilic.
Poate cã altfel stau lucrurile în sectorul
nonfigurativ. Arta decorativã propusã de
Doru Brãteanu se mutã la antipoli.
Contrastele, nu foarte adânci, au puterea
de a revigora privirea. Realizate din
elemente geometrizate, prin colaj, duc
starea de spirit într-un palier al liniºtii, a
unei stãri de suficienþã ºi echilibru interior.
Deºi abstracte, lucrãrile au efect
anesteziant, dar într-atât de puternic încât
te pot þine totuºi atent. E o lume a
confortului pe care autorul o cautã ºi
reuºeºte sã o materializeze jonglând
cromatic pe accente hipnotice.
Doru Brãteanu s-a nãscut în data de 6
septembrie 1940 la Vatra Dornei, jud. Suceava,
în plin rãzboi mondial. Pãrinþii sãi, Maria ºi
Constantin Brãtianu veniserã aici în refugiu.
În anul 1957 este absolvent Liceului de
bãieþi din Sighiºoara, iar la începutul
deceniului al ºaselea studiazã desenul cu
maestrul Julius Podlipny. În anul 1968 este
absolvent al Facultãþii de Arte Plastice Institutul Pedagogic de trei ani din
Timiºoara, perioadã în care lucreazã sub
îndrumarea profesorilor Leon Vreme ºi
Romul Nuþiu. Este coleg de generaþie cu
Grigore Popescu, Iulian Vitalis Cojocariu,
Mioara Bleier, Olivia Moga, Maria Radula.
Ulterior, alãturi de Grigore Popescu
urmeazã cursuri de restaurare, conservare
ºi picturã bisericeascã la Bucureºti
avându-l mentor pe Prof. Minulescu.
În perioada 1969-1970 lucreazã ca pictor
scenograf la Drobeta Turnu-Severin unde îl
întâlneºte pe sculptorul ªtefan Cãlãrãºanu,

cu care leagã o
strânsã prietenie,
deschizând
împreunã o primã
expoziþie la Severin,
ªtefan desenând, în
peniþã, cu tuº auriu,
pe hârtie Canson,
iar Doru realizând
desene în tuº negru,
cu bãþul.
În perioada
1971-1973 lucreazã ca profesor de desen
la Liceul de Arte Plastice din localitate,
unde preda ºi prof. Ioan Mercea, iniþiatorul
Taberei de creaþie Mraconia-Dubova,
ajunsã astãzi la cea de-a XXXVI-a ediþie.
Astfel, îi cunoaºte pe Iliuþã Mucioniu, Ioan
Florea, Coriolan Babeþi, Gheorghe Feneºan
ºi participã cu regularitate la expoziþiile
organizate la Galeria Apolodor.
Între anii 1974 ºi 1978 este cadru
didactic, profesor de desen la ªcoala
Generalã Nr. 5 din Petroºani, unde leagã o
strânsã prietenie cu pictorul Ioan Cirjoi.
Se cãsãtoreºte în anul 1975 ºi la sfârºitul
anului 1978 decide sã revinã în Orºova
unde-ºi va continua activitatea, ca
desenator în cadrul ªantierului Naval
Orºova, ca profesor de tapiserie la Clubul
ºcolarilor ºi, ulterior, la ªcoala Generalã,
pânã în anul 2003, când iese la pensie.
Pe tot parcursul activitãþii sale didactice
Doru Brãteanu a fost dedicat artelor vizuale ºi
un fervent susþinãtor al tinerilor artiºti, un om
erudit, modest, sincer ºi devotat. Criticul de
artã ºi profesorul Cãlin Chincea spunea la
Alba Iulia, la vernisajul expoziþiei colective
„AXE” în anul 2010: „Doru Brãteanu,
evolueazã cu tragism într-un spaþiu ce ar trebui
sã fie exuberant, colorat, fov. Descoperi
printre jocurile pop art, însemnele unei tristeþi
ce se relevã cu forþa ºi dau un sens tragic
unor expuneri ce par extrem de vivace”.
Într-o lume a contrastelor, a pendulãrii în
multiple planuri emoþionale, Doru Brãteanu
cautã mijloace de expresie în care se
regãseºte în funcþie de starea de spirit ce-l
animã. Poate fi un pictor al melancoliei, dar
poate fi ºi un pictor al liniºtii ºi chiar al
luminii. Multivalenþa sa artisticã dezvãluie
un caracter maleabil, care poate fi când
trist, când vesel, când sobru, când
exuberant. E un om care ºi-a zugrãvit viaþa
în culorile momentului, în starea de spirit
în care sufletul sãu a emanat.
Doru Brãteanu nu cred cã poate fi definit
ca o constantã universalã, ci mai degrabã
în termenii unor ecuaþii cu multe variabile,
a cãrei soluþie, oricât ne-am strãdui, nu
poate avea orizont. Soluþia e numai dincolo
de orizont.
Gabriel Todicã, Fãlticeni
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Euro încearcã de o lunã
sã treacã de 4,9495 lei
Evoluþia euro din perioada analizatã a fost stabilã, în
condiþiile în care leul a devenit mai atractiv pentru investiþii
odatã cu majorarea dobânzii de politicã monetarã.
La sfârºitul perioadei, piaþa nu a reacþionat la
respingerea de cãtre Parlament a guvernul propus de USR,
iar media euro a fost stabilitã la 4,9488 lei, în timp ce
tranzacþiile s-au realizat în culoarul 4,945 - 4,951 lei.
Reamintim cã ultimul maxim al monedei unice de 4,9495
lei a fost atins în 22 septembrie.
Presiunea pe leu se va diminua, dupã ce Moody’s a reconfirmat
ratingul României la Baa3/P-3 ºi a îmbunãtãþit perspectiva din
negativã în stabilã. La rândul sãu, Standard&Poor’s a menþinut
ratingul suveran la BBB-/A-3 precum þi perspectiva stabilã.
Moneda unicã a scãzut începutul perioadei pânã la
1,1524 dolari, minim al ultimelor 15 luni, pentru ca la
sfârºitul ei sã fluctueze între 1,1616 ºi 1,1652 dolari. Media
dolarului a fluctuat între 4,2444 ºi 4,2828 lei, cea de
miercurea aceasta fiind stabilitã la 4,2570 lei.
Cursul francului elveþian s-a miºcat între 4,6067 lei,
minim atins la finalul intervalului, ºi 4,6305 lei.
Media lirei sterline s-a menþinut pe o pantã apreciativã
faþã de euro iar media ei a urcat de la 5,8337 la 5,8686 lei,
cea de miercuri fiind stabilitã la 5,8649 lei.
Preþul gramului de aur a urcat de la 241,4471 la
246,1068 lei, dar a încheiat perioada la 243,4131 lei. Uncia
a atins joia trecutã pragul de 1.800 dolari, pentru ca
miercuri sã se miºte în culoarul 1.774 - 1.779 dolari.
Nivelul lichiditãþii din piaþa monetarã se menþine ridicat, iar
BNR a atras depozite de la bãncile comerciale, dupã o pauzã de
trei sãptãmâni. Operaþiunea face parte din politica ei de a stimula
creºterea dobânzilor, cu scopul de a încetini majorarea inflaþiei
ºi de a proteja leul. Motiv pentru dealerii bancari sã anticipeze
o nouã majorare a dobânzii cheie la ultima ºedinþã a CA al BNR
din acest an, care se va desfãºura în noiembrie.
Luni, BNR a atras depozite în valoare de 1 miliard de
lei, cu scadenþa la o sãptãmânã, la o dobândã de 1,50%/
an, egalã cu cea de politicã monetarã.
La sfârºitul perioadei, indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a urcat de la 2,21 la 2,25%, nou maxim al
acestui an, faþã de 1,6% la începutul lui septembrie.
Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, a crescut de la 2,36 la 2,38% iar cel
la 12 luni, care reprezintã rata dobânzii plãtitã la creditele
în lei atrase nivel interbancar, de la 2,44 la 2,46%.
În cazul celor care achitã credite care au fost contractate înainte
de primãvara lui 2019 când a apãrut indicele de referinþã pentru
creditele consumatorilor (IRCC) aceste evoluþii echivaleazã
cu o creºtere consistentã a ratelor pe care le vor achita.
În prezent, IRRC se situeazã la 1,08%/an însã, aºa cum
se aratã în minuta ultimei ºedinþe a CA al BNR se aratã cã
„în primele trei luni din anul urmãtor (2022, n.red.), indicele
va cunoaºte probabil, în premierã, o majorare”.
Începerea marþi a tranzacþiilor în piaþa americanã cu ETFul ProShares Bitcoin Strategy, care are expunere pe
Bitcoin, a asigurat o creºtere a monedei digitale la 63.560
- 64.360 dolari, foarte aproape de maximul istoric de
64.895 dolari, atins în 14 martie.
Ether se tranzacþiona în culoarul 3.830 - 3.900 dolari.
Analiza cuprinde perioada 13 - 20 octombrie.
 Radu Georgescu
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Conferinþã Naþionalã organizatã
de Institutul de Cercetãri SocioUmane “C.S. NicolãescuPlopºor” al Academiei Române,
din Craiova
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BOOKuria,
club de lecturã pentru tineri

BOOKuria este un club de lecturã organizat 31 octombrie - 21 noiembrie, iar tinerii se
de Cercetaºii din Drobeta Turnu Severin, care pot înscrie în perioada 18 - 26 octombrie.
îºi propune sã introducã tinerii cu vârsta Aceºtia pot lua legatura cu noi prin
cuprinsã între 12 - 15 ani în minunata lume intermediul reþelelor de socializare unde ne
a lecturii. Proiectul nostru se va desfãºura în pot gãsi sub numele de “bookuria.ro”. Clubul
douã perioade diferite
constã, de asemenea, în întâlniri desfãºurate
Proiectul BOOKuria face parte din programul în fiecare weekend unde o sã discutãm despre
„PPP Împreunã facem bine” desfãºurat de carte, dar o sã realizãm ºi activitãþi interesante.
Organizaþia Naþionalã Cercetaºii României, cu
„PPP Împreunã facem bine” este un proiect
sprijinul Kaufland România.
implementat de Organizaþia Naþionalã Cercetaºii
Întrucât iubim lectura, iar lectura ne iubeºte României cu sprijinul Kaufland România care le
pe noi, suntem dornici sã le fim alãturi oferã tinerilor un program educaþional de formare
severinenilor ºi sã le prezentãm buna noastrã a abilitãþilor de viaþã. Alãturi de atelierele de
prietenã: cartea.
învãþare facilitate de adulþi, 65 de echipe formate
Prin clubul nostru, tinerii îºi pot dezvolta din tineri au posibilitatea de a se implica în
creativitatea, gândirea analiticã, empatia ºi propria comunitate, implementând o idee de
capacitatea de înþelegere a aproapelui prin proiect, cu sprijinul unui minigrant în valoare
activitãþi ºi jocuri interactive ºi amuzante de de 250 de EUR.
grup, ce au la bazã cãrþile citite la clubul nostru.
Cercetãºia este un program educaþional
În plus, clubul de lecturã este oferit tinerilor captivant pentru mii de copii ºi tineri din
Înfiinþat la Craiova în urmã cu 56 de ani,
gratuit. Singurul lucru pe care îl dorim la schimb România ºi de pe întreg globul. Educaþia
Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C.S. Nicolãescueste implicarea activã a participanþilor, atenþia la cercetãºeascã dezvoltã caractere puternice
Plopºor” al Academiei Române a organizat manifestãri
lectura aleasã ºi deschiderea spre activitãþile ºi construieºte comunitãþi durabile, de
ºtiinþifice care au oferit prilejul propriilor cercetãtori,
propuse, întrucât ne dorim îmbinarea utilului cu încredere. În prezent, în România, peste
dar ºi celor din alte instituþii oltene, din centre din
plãcutul. Condiþiile de desfãºurare ale acestui 4.000 de copii ºi tineri, cu vârste între 7 ºi
România ºi din strãinãtate sã-ºi prezinte rezultatele
proiect integreazã mãsurile de siguranþã în 24 de ani, din toatã þara beneficiazã de acest
obþinute în urma activitãþii de cercetare, sã intre în
vigoare, iar activitãþile desfãºurate exclusiv în program complex de formare ºi dezvoltare,
dialog unii cu alþii.
aer liber sau în mediul online vor fii îndrãgite, cu sprijinul celor 1.500 de voluntari adulþi.
Þinând cont, pe de o parte, de tradiþia institutelor de
fãrã doar ºi poate, de toþi participanþii. Obiectivul
Date contact
cercetare din sistemul Academiei Române de a
nostru principal este de a le demonstra tinerilor
Coordonator proiect: Bunea Luiza
organiza periodic manifestãri ºtiinþifice de interes
faptul cã lectura ne este accesibilã tuturor.
Telefon: 0762052680
regional, naþional sau internaþional, iar pe de altã parte
Clubul de lecturã se va desfãºura în perioada
Mail: luiza_bunea@yahoo.com
de nevoia de promovare a rezultatelor proiectelor de
cercetare, Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C. S.
Nicolãescu-Plopºor” al Academiei Române din
Craiova organizeazã cea de-a doua ediþie a conferinþei
Poliþiºtii de frontierã din cadrul Sectorului Poliþiei de Frontierã Porþile de Fier II – judeþul
anuale, cu titlul: Comunitãþi umane, modernizare
Mehedinþi
au depistat opt cetãþeni egipteni ºi sirieni care au traversat fluviul Dunãrea cu
ºi urbanizare în sud-vestul României, 21-22
ajutorul
unei ambarcaþiuni gonflabile pentru a intra ilegal în România din Serbia
octombrie 2021.
Conform programului afiºat pe site-ul Institutului
În data de 19.10.2021, în jurul orei 16.15, mãsurilor ce se impun pentru identificarea
(icsu.ro), deschiderea oficialã a evenimentului care îºi o patrulã a poliþiºtilor de frontierã de la conducãtorului ambarcaþiunii.
propune sã promoveze dialogul interdisciplinar va avea Sectorul Poliþiei de Frontierã Porþile de Fier
Ulterior, cei opt cetãþeni strãini au fost
loc joi, 21 octombrie, începând cu ora 10. Dezbaterile II –judeþul Mehedinþi, pe timpul desfãºurãrii conduºi la sediul sectorului pentru verificãri,
vor continua vineri, 22 octombrie, începând cu ora 9. misiunii de supraveghere, a observat pe unde li s-a fãcut triajul epidemiologic de cãtre
Lucrãrile acestei conferinþe se vor desfãºura pe mai direcþia km. flv. 881 o ambarcaþiune echipajul medical.
multe secþiuni: ISTORIE ªI ARHEOLOGIE, VIAÞÃ pneumaticã cu opt persoane, care se îndrepta
În cadrul primelor verificãri, s-a stabilit cã
COTIDIANÃ ªI EVOLUÞIE SOCIO-ECONOMICÃ, din Serbia spre malul românesc al Dunãrii. persoanele în cauzã sunt cetãþeni din Egipt ºi
STUDII CULTURALE, PRACTICI POLITICE ªI
La aproximativ 100 metri de malul Siria, opt adulþi, cu vârste cuprinse între 24
RELAÞII INTERNAÞIONALE.
românesc, cei opt bãrbaþi au sãrit în fluviul ºi 61 de ani, care au pãrãsit teritoriul Serbiei
La conferinþã participã cercetãtori de profil variat, Dunãrea, cotele apelor fiind scãzute, si s-au încercând sã intre fraudulos în România, cu
reprezentanþi ai instituþiilor, societãþilor ºi revistelor îndreptat spre malul românesc, iar persoana ajutorul ambarcaþiunii gonflabile condusã de
academice care vor aborda subiecte de actualitate ºi care conducea ambarcaþiunea s-a întors la un cetãþean sârb.
de mare interes. Comunicãrile ºtiinþifice vor fi malul sârbesc.
Poliþiºtii de frontierã efectueazã cercetãri,
prezentate pe platformã on-line, ca ºi la ediþia din 2020.
Imediat, un echipaj al Poliþiei de Frontierã urmând ca la finalizare sã fie dispuse mãsurile
Cercetãtor ºtiinþific III, dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu a intervenit pentru aducerea în siguranþã a legale care se impun.
Purtãtor de cuvânt al celor opt persoane la mal, totodatã fiind
PURTÃTOR DE CUVÂNT,
ICSU „C.S. Nicolãescu-Plopºor” Craiova anunþate autoritãþile sârbe, în vederea luãrii Agent ºef de poliþie MORARU CORINA

Opt migranþi scoºi din apele fluviului
Dunãrea de poliþiºtii de frontierã

pag. 12

OBIECTIV mehedinþean

Torogoata
Era toamna. Ziua de Vinerea Mare, praznicul lui
Constantin, fratele lui Stelicã Zoican. Dimineaþa, Ioniþã
Zoican l-a sculat pe Stelicã ºi l-a trimis cu caprele ºi
oile la poianã. Urma sã meargã cu vãrul sãu, Ghiþã. La
prânz trebuiau sã ia vitele ºi sã le ducã acasã, apoi sã
vinã ºi ei la praznic. De acord. Ghiþã a venit cu o
torogoatã. I-o împrumutase pentru câteva zile un unchi
al sãu. Mare bucurie! În timp ce vitele pãºteau liniºtite
pe poianã, cei doi exersau pe rând la instrument. ªtiau
sã cânte la fluier, dar torogoata era altceva. Trebuia mult
mai multã forþã în plãmâni, degetele aveau de mânuit
clapete. ªi, totuºi, instrumentul putea fi stãpânit.
Tot exersând cei doi la torogoatã, nici n-au observat
pânã s-au apropiat de ei cu vitele Lena ºi Nuþa de la
Cernavârf. Erau douã codane de vreo ºaptesprezece
ani, frumoase foc, de care se dusese vestea cã sunt tare
pupãcioase ºi se lasã uºor “jumulite” de bãieþi. Stelicã
ºi Ghiþã erau mai mici cu un an sau doi decât cele douã,
dar asta n-ar fi fost un impediment. Terminaserã ºi ei
generala, iar Stelicã numai ce reuºise la seminar ºi urma
sã plece. Totuºi, cum sã laºi torogoata pentru niºte fete!
Pur ºi simplu nici nu le-au bãgat în seamã. Au încercat
ele sã-i atragã la joacã, la hârjoanã, dar degeaba.
Torogoata ºi mai multe nu. Dacã au vãzut aºa, cele douã
fete, îmbufnate, ºi-au luat vitele ºi-au plecat.
Când soarele dãduse spre amiazã, Stelicã ºi Ghiþã
ºi-au adus aminte cã le e foame. Învãþaserã sã cânte
câteva hore la torogoatã, dar asta nu le þinea de foame.
Oile se odihneau la umbrã, caprele nicãieri. Stelicã avea
trei, Ghiþã douã. Au început sã le caute. Degeaba. Parcã
le înghiþise pãmântul. Pânã la urmã, au luat oile acasã
ºi s-au dus la praznic. Pãrinþii erau acolo. I-au întrebat
pe copii de vite. Aceºtia, roºii ca sfecla, au îngãimat un
rãspuns. Pãrinþii au înþeles cã ceva nu e în ordine. Pânã
la urmã, au mãrturisit adevãrul: caprele erau pierdute.
Lucrurile erau clare: lupii mâncaserã caprele. S-a ales
praful de masã. Au plecat toþi, care-ncotro, sã caute
caprele. Au colindat câmpul, dealurile, pãdurea..., nimic!
Soarele dãduse spre searã ºi toþi ai lui Ioniþã Zoican
cãutau în disperare caprele. Erau mai mult siguri cã le
mâncaserã lupii, dar voiau mãcar sã gãseascã locul unde
fuseserã sfâºiate, mãcar o urmã, o bucatã din ele, ceva.
Iatã cã la un moment dat, pe culmea dealului ºi-au
fãcut apariþia cu vitele Nuþa ºi Lena, codanele care le
dãduserã târcoale flãcãilor de dimineaþã. Veneau acum
din nou, convinse cã ficiorii se sãturaserã sã tot pupe
torogoata. Între oile ºi caprele lor erau ºi caprele lui
Stelicã ºi ale lui Ghiþã. Sã mori de ciudã, nu alta! Va
sã zicã, le-o fãcuserã! Ce puteau sã mai zicã!
Fetele au motivat cã au venit caprele celor doi dupã
ele, dar au fost convinse cã ei au ºtiut cã sunt la ele
ºi cã le aduc de amiazã. Bieþii pãrinþi ºi celelalte rude
care cãutaserã peste tot au rãsuflat uºuraþi ºi au
plecat spre casã, obosiþi, dar bucuroºi cã au ... gãsit
caprele. Flãcãii erau destul de mari sã înþeleagã lecþia
ºi pânã seara n-au mai pus nici mâna, nici buzele pe
torogoatã! Au avut ce face ºi n-au regretat!
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Sã fie asta, Doamne, ...
Bat, iarãºi, clopotele, Doamne,
Din 5 în 5 minute adoarme un român,
Iar crucile sunt tot atâtea semne
A tot ce-am fost, ºi-a tot ce mai rãmân.
Rãzboaie, Doamne, au mai fost pe lume,
Cu voie, fãrã voie, este taina Ta.
Acesta însã, e nãscut anume
ca sa-mi distrugã neamul, ºi nu va pregeta.

ªi creºte din sãmânþa pãcatului etern,
Din urã ºi dispreþ, din sufletul-strigoi,
Din patimi deturnate spre Infern.
ªi n-avem rând, sau tihnã, nici în cimitire,
Escavatorul sapã groapã ”la comun”.
Nici timp de rugãciune, nici vreme de cinstire,
Doar scândurã bãtutã pe trupul de român.

Renaºte din cenuºa Rãului din noi,

Covid venim în lume, Covid plecãm din ea,
Sã fie asta, Doamne, pedeapsa grea a Ta?

Încerc, cu câtã minte am adunat în mine, sã
înþeleg aceste timpuri, sã înþeleg aceste zile.
Ascult la toatã lumea, citesc tot ce-mi stã în
puteri, ºi totuºi, NU ÎNÞELEG.
Avem un virus nimicitor care decimeazã planeta.
Nici acum nu ºtim dacã a fost creat de mâna
omului sau este o montruoasã rãzbunare a naturii
batjocorite. Dupã aproape 2 ani de la
„oficializare”, nu suntem „capabili” decât sã
constituim o nouã comisie. Pentru o Chinã care
nu recunoaºte nimic ºi nici nu aratã nimic.
Miliarde de euro plãtesc statele bogate (cele
sãrace sunt condamnate la “imunizare naturalã”)
pentru vaccinuri experimentale: cu adenovirus
nereplicat sau cu ARN mesanger. Unele ne
injecteazã viruºi fãrã adjuvante, altele ne umblã
la origini. Toate însã cu bãtaie scurtã ºi ni se
recomandã doza a 3-a, doza a 4-a...
Adio rujeolã, oreion, rubeolã, varicelã, viruºi
demni care nu înþeleg sã aibã, aproape de loc,
mutaþii. Avem SARS-CoV-2, cu cel puþin opt
variante cunoscute. O sã ajungem la un vaccin
pentru fiecare mutaþie! Ce-ºi face omul cu mâna
lui, nici Dumnezeu nu dezleagã. Liberul arbitru!.
Preocuparea majorã a guvernelor lumii nu
este sãnãtatea omului, ci “salvarea
sistemului de sãnãtate publicã”.
Mai docili, obiºnuiþi cu biciul ºi zãhãrelul,
occidentalii s-au vaccinat masiv astfel cã, pe
termen scurt, sistemele sanitare naþionale
funcþioneazã la parametrii ”normali”.
La noi, limitarea neghiobã a alocãrilor
aprobate a impus un sistem de sãnãtate
publicã sub 1.000 de paturi la ATI, o sãracã
dotare cu medicamente, insuficiente ºi de
proastã calitate, ºi un personal medical, în
majoritatea cazurilor, nededicat profesiei,
blazat ºi afiliat politic, care nu miºcã în front,
ci se conformeazã, murmurând pe la colþuri.
Peste toate acestea, “aleºii noºtri” încalcã
cu nonºalanþã reguli elementare de protecþie,
impun restricþii pe care ei înºiºi nu le respectã,
ºi au reuºit sã ne învrãjbeascã neamul între
vaccinaþi ºi nevaccinaþi.
Noi nu avem voie sã ieºim în stradã, ei au
voie la întruniri ºi congrese.
Noi suntem amendaþi ºi condamnaþi pentru
zãdãrnicirea combaterii bolilor, ei nu rãspund
pentru dezastrul produs în aceastã þarã, pentru

absurda îndatorare a acestui popor pe multe
generaþii, pentru sifonarea banilor publici ºi
cheltuieli inutile, pentru absurdele restricþii
impuse - tot atâtea încãlcãri de drepturi
fundamentale.
Cine zãdãrniceºte combaterea bolii? Tanti
Florica care vinde patrunjel în piaþã, fãrã
mascã? Vecinul, care a crescut câteva gãini la
þarã ºi care nu poate sã ajungã sã le dea
mâncare pentru cã nu are adeverinþã pe proprie
rãspundere? Vãrul meu care lucreazã pânã la
ora 17, ºi nu reuºeºte sã miºte “coada” celor
ajunºi la magazin înaintea lui, iar când ajunge
la uºã, constatã cã s-a închis la orele idiot ºi
“legal” dispuse?.
ªi existã oare un sistem de combatere a
bolilor?
Medicii de familie nu au niciun protocol de
urmat, nu au la dispoziþie niciun medicament
recomandat. Trateazã dupã ºtiinþa fiecãruia ºi
dau reþete care lungesc cozile la farmaciile
particulare. Ambulanþele circulã haotic, la
toate apelurile covidate, transportã bolnavi
ajunºi în stare gravã, ºi îi interneazã pe unde
mai este un loc de primire, unde sunt trataþi cu
apã chioarã ºi oxigen cât cuprinde.
De la atâta oxigen scãpat prin saloane, tot mai
multe incendii distrug ceea ce nu a reuºit sã
distrugã încã ”sistemul de sãnãtate publicã”.
Pentru cã oxigenul face explozie. Am învãþat la
ºcoalã, am învãþat din instrucþiunile de utilizare.
În curând vom avea ºi bolnavi care explodeazã.
Ca mãsurã de combatere a bolii. Sunt ºi mai uºor
de înmormântat, de raportat, ºi moare naiba odatã
ºi virusul asta pãcãtos. De ce sã nu ne tratãm
prin explozie? Avem tot ce ne trebuie!
NU ÎNÞELEG! Nu înþeleg cum i-am lãsat sã
ajungã aici? Cum i-am lãsat sã ne fure, sã ne mintã,
sã ne îndobitoceascã? Ne chinuie preþul la gaze,
curent electric, pâine, benzinã, medicamente, marfa
de pe rafturi, iar “sistemul” raporteazã o economie
în creºtere, o viaþã mai bunã.
Sã fie, Doamne, vrerea Ta, sau lipsa vrerii
noastre?
Eu încã mai sper, Tatã, sã putem face voia Ta,
sã vie împãrãþia Ta, precum în cer, aºa ºi pe
pãmânt. Ajutã-ne sã facem dreptate! Sã putem
da Cezarului ce i se cuvine: groapa de gunoi a
istoriei.
Alexandru Enache

OBIECTIV mehedinþean

Horoscop
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Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)
Este rost de discuþii cu persoanele aflate în
strãinãtate sau la mare depãrtare de tine. De asemenea,
sunt de luat în calcul cãlãtoriile pe distanþe lungi sau
trasarea planurilor în acest sens. Prudenþã ºi la
discuþii, ºi la cãlãtorii! În plan profesional se deschide
o etapã nouã. Este posibil sã primeºti sarcini de lucru
noi, o funcþie de conducere sau chiar sunt ºanse sã
abordezi un nou domeniu profesional, un nou loc de
muncã. Totuºi ar fi bine sã analizezi pe îndelete ceea
ce se petrece în zona socio-profesionalã, sã te
sfãtuieºti cu cineva avizat ºi apoi sã decizi în
consecinþã. Apar provocãri la locul de muncã din
partea ºefilor ºi autoritãþilor. De asemenea, relaþiile
cu prietenii sunt punctate cu note bizare. Nu te baza
pe aceste persoane.

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Se întrezãresc discuþii importante cu persoana
iubitã ºi copiii. Controversele sentimentale apar
datoritã faptului cã tu ai aºteptãri prea mari de la cei
dragi. Se închide clar o etapã în relaþiile cu cei
dragi. La locul de muncã apar noutãþi, fie prin
schimbarea condiþiilor de muncã, fie pur ºi simplu,
îþi vei modifica tu concepþiile ºi atitudinea faþã de
muncã ºi implicaþiile ei. Se recomandã prudenþã ºi
discernãmânt! Relaþiile colegiale sunt disonante, astfel
cã foarte uºor pot apãrea contradicþii. Pe de altã parte,
sãnãtatea este vulnerabilã, fiind posibile consultaþii
ºi analize medicale. Foarte provocatoare sunt relaþiile
parteneriale, fie cã este vorba despre cele de cuplu,
fie cã este vorba despre cele profesionale.

Zodia Fecioarã

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Cheltuieli comune cu alþii la începutul acestei
sãptãmâni! Se recomandã prudenþã, pentru cã existã
riscul sã cheltuieºti tu mai mult pe mofturile sau
daunele celor dragi. Achitã-þi datoriile la timp! Foarte
evidente sunt relaþiile cu strãinãtatea, abordarea unor
forme de ºcolarizare pe termen lung, dar ºi orientarea
spre o nouã filozofie de viaþã. Gândirea ºi comunicarea
sunt distorsionate, aºa încât ar fi bine sã eviþi luarea
deciziilor majore ºi implicarea în discuþii de
anvergurã. Poate intra în discuþie ºi o cãlãtorie
îndepãrtatã sau mãcar planuri în acest sens. Cãlãtorii
în strãinãtate ºi dialoguri cu persoanele aflate departe
de graniþele þãrii. Relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile sunt
tensionate la finalul intervalului analizat.

În primele zile ale sãptãmânii este nevoie sã te
ocupi de curãþenii generale, reparaþii, îmbunãtãþirea
condiþiilor domestice, vânzarea sau achiziþionarea de
bunuri patrimoniale. Pentru segmentul domestic ºi
relaþiile cu membrii familiei se închide o etapã
importantã. Foarte animate sunt relaþiile cu persoana
iubitã ºi copiii. O relaþie amoroasã veche se poate
reactualiza în chip nebãnuit sau existã ºi varianta sã
porneºti o relaþie nouã cu cineva cunoscut de curând.
Copiii sunt o temã ce va cãpãta alte valenþe pentru
tine de acum încolo. La serviciu se întrezãresc multe
sarcini de lucru. Implicã-te serios în tot ce þine de
îndatoririle tale profesionale, pentru cã plata va fi pe
mãsurã. De asemenea, apar îmbunãtãþiri în privinþa
sãnãtãþii!

(21 - 27 octombrie 2021)

Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)
Eºti în vervã în aceastã sãptãmânã ºi dornic
de schimbãri personale majore. Selecteazã
prioritãþile ºi evitã suprasolicitarea nervoasã. În
plan financiar se contureazã schimbãri, în sensul
cã apar oportunitãþi de câºtig din activitatea
profesionalã desfãºuratã la un loc de muncã.
Primeºti bani, cadouri sau favoruri, dar apar în
paralel ºi cheltuieli deosebite. Prudenþã ºi
discernãmânt, pentru cã existã riscul sã
investeºti în bunuri inutile. Discuþii importante
privitoare la salarizare ºi la condiþii de muncã.
Susþine-þi punctele de vedere ºi nu te lãsa
impresionat de aparentele bune intenþii ale celor
din preajma ta. Întâlniri ºi dialoguri cu
persoanele apropiate.
Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)
Discreþia este caracteristica de bazã a
personalitãþii tale în aceastã sãptãmânã. Ai nevoie
de odihnã, detaºare de forfota cotidianã ºi de a
sta de vorbã cu tine însuþi. Sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã se pot evidenþia afecþiuni
mai vechi sau mai noi. Consultaþii, analize
medicale ºi chiar abordarea unui nou stil de viaþã
ºi activitate. Este foarte important ceea ce
gândeºti, plãnuieºti sau faci în aceste zile, pentru
cã sunt momente deosebite de a porni pe noi
direcþii personale sau profesionale. Totul este sã
te concentrezi numai pe obiectivele tale ºi sã joci
cinstit cu tine însuþi, dar ºi cu ceilalþi.

Zodia Gemeni

(23 August - 22 Septembrie)

Zodia Balanþã
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Zodia Sãgetãtor

Zodia Capricorn

Zodia Vãrsãtor

(21 Mai - 22 Iunie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Multe controverse apar între tine ºi prieteni.
Ar fi bine sã renunþi la persoanele care te tot
provoacã ºi care se implicã în treburile tale fãrã
sã le ceri tu asta. Pe de altã parte, sunt zile bune
pentru a te retrage în locuri liniºtite, pentru a
medita în tainã la relaþiile ºi situaþiile în care eºti
implicat. Ai nevoie de o nouã filozofie de viaþã,
acum fiind momente excelente pentru a te orienta
spre alte valori morale ºi spirituale prudenþã,
deoarece se pot evidenþia afecþiuni vechi. Evitã
pe cât posibil consultaþiile, analizele medicale
ºi intervenþiile chirurgicale. Te vei simþi mai bine
în a doua parte a intervalului analizat.

Relaþiile parteneriale te provoacã mult la începutul
acestei sãptãmâni. Sunt posibile discuþii aprinse cu
partenerul de viaþã sau colaboratorii, dar ºi separãri,
desprinderi de unele parteneriate. Se contureazã
noutãþi financiare, la secþiunea bani, bunuri comune
cu partenerul de viaþã, colaboratorii ºi neamurile. Se
deschid variante noi de câºtig de la ºi prin alþii. Pot
intra în discuþie moºtenirile, partajele personale ºi
profesionale. A doua parte a sãptãmânii este bogatã
în informaþii preþioase legate de lãrgirea bagajului
tãu educaþional plus cheltuieli comune cu alþii. De
asemenea, este rost sã dialoghezi cu persoanele aflate
în strãinãtate sau sã planifici cãlãtorii.

Multe persoane din anturajul apropiat te vor cãuta
la începutul sãptãmânii. Discuþii ample, cãlãtorii pe
distanþe scurte, implicare în activitãþi intelectuale ºi
în realizarea unor documente oficiale. În plan domestic
se deschide o nouã etapã. Schimbãri în spaþiul de
locuit, vânzarea sau achiziþionarea de bunuri
patrimoniale, discuþii importante cu membrii familiei
ºi cu neamurile. Este bine sã trasezi planuri domestice
de anvergurã, deoarece se vor realiza în decurs de un
an de zile de acum încolo. A doua parte a sãptãmânii
evidenþiazã relaþiile sentimentale. Acþiuni comune cu
persoana iubitã ºi cu copiii, abordarea unor hobbyuri împreunã cu cei dragi.

Zodia Rac

Zodia Scorpion

(23 Iunie - 22 Iulie)
O sãptãmânã cu multã forfotã în plan socioprofesional. Discuþii aprinse cu ºefii, cu
autoritãþile, un carusel de situaþii dificil de gestionat
la prima vedere. Rãbdarea, tolerenþa ºi discreþia te
ajutã sã depãºeºti totul cu bine. Noutãþi în relaþiile
cu prietenii ºi în relaþiile cu persoanele care te
sprijinã în proiectele profesionale. Dispar unele
dintre aceste persoane din preajma ta ºi apar cu
totul altele. De asemenea, se poate contura un nou
proiect la locul de muncã, proiect care se va
desfãºura pe cel puþin un an de zile. În a doua
parte a sãptãmânii vei avea nevoie de odihnã ºi de
a te gândi pe îndelete la ce îþi doreºti cu adevãrat
de acum încolo.

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
O sãptãmânã foarte interesantã în plan profesional!
Se contureazã schimbãri majore la locul de muncã,
fie prin plecarea sau sosirea unor colegi, fie prin
schimbarea condiþiilor de muncã. De asemenea, este
posibil sã primeºti o ofertã de colaborare, care va
atrage dupã sine schimbãri în plan personal. Fii
prudent, deoarece sãnãtatea este vulnerabilã. Dozeazãþi eforturile, analizeazã bine situaþia în care te afli la
serviciu ºi evitã dialogurile contradictorii. Noutãþi ºi
în relaþia cu partenerul de viaþã. Separare, divorþ sau
apropiere, oficializarea unei relaþii care dureazã de
ceva vreme. Partenerul de viaþã ºi colaboratorii te
solicitã din plin. Se contureazã cheltuieli comune
cu alþii la finalul sãptãmânii.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare.
Cheltuieli pe de o parte, primirea salariului, a unei
prime sau a unor favoruri dinspre segmentul muncii,
pe de altã parte. Selecteazã prioritãþile, pentru cã
existã riscul sã chetuieºti sume mari de bani pe te
miri ce. Relaþiile cu anturajul apropiat se schimbã,
în sensul cã fie te desprinzi de unii, fie te apropii de
alþii. Totuºi ar fi bine ca deocamdatã sã analizezi bine
ceea ce se petrece în cercul tãu de apropiaþi ºi sã
decizi în consecinþã abia spre finalul acestei
sãptãmâni. Cãlãtorii pe distanþe scurte, demersuri
intelectuale, abordarea unei noi filozofii de viaþã.
Activitãþi domestice ºi discuþii cu membrii familiei.

Autor: AstroCafe.ro

OBIECTIV mehedinþean

informaþii

COMUNICAT DE PRESÃ

APIA a dat startul plãþilor în avans
pentru Campania 2021
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã luni, 18 octombrie 2021, începând cu ora 00:01, a autorizat la platã
în cadrul Campaniei de plãþi în avans pentru anul 2021 un numãr de
39.623 fermieri, cu o sumã totalã de 160.995.060,92 euro.
Cuantumul per hectar al plãþilor directe care se acordã pentru anul de
cerere 2021 a fost stabilit prin Hotãrârea nr. 1053/02.10.2021 privind
stabilirea pentru anul 2021 a cuantumului per hectar al plãþii unice pe
suprafaþã, al plãþii redistributive ºi a intervalelor de suprafaþã pentru care
se acordã aceasta, a plãþii pentru practici agricole benefice pentru climã
ºi mediu, al plãþii pentru tinerii fermieri ºi al plafonului aferent schemei
de sprijin cuplat pentru mãsura din sectorul zootehnic, speciile ovine ºi
caprine ºi sunt urmãtoarele:
- Schema de platã unicã pe suprafaþã - 95,4751 euro/ha;
- Plata redistributivã:
primul interval 1-5 ha inclusiv - 5,0000 euro/ha
al doilea interval peste 5 ha ºi pânã la 30 ha inclusiv - 48,1457 euro/ha
- Plata pentru înverzire - 57,8931;
- Plata pentru tinerii fermieri - 40,4514;
- Sprijin cuplat în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine 17,2430 euro/cap animal.
În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1295 din 4 august 2021 de
derogare, pentru anul 2021, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf
din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European ºi al
Consiliului în ceea ce priveºte nivelul avansurilor pentru plãþile directe
ºi pentru mãsurile de dezvoltare ruralã legate de suprafaþã ºi de animale,
statele membre pot plãti avansuri de pânã la 70 % în cazul plãþilor directe
indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ºi de pânã la 85
% în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltãrii rurale menþionat la
articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
Precizãm cã plãþile pentru schemele finanþate din FEGA (Fondul European
de Garantare Agricolã) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,9475
lei/euro stabilit de Banca Centralã Europeanã în data de 30.09.2021 ºi
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C/398/7/01.10.2021.
Plãþile pentru schemele finanþate din FEADR (Fondul European Agricol
de Dezvoltare Ruralã) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,8683
lei/euro, stabilit de Banca Centralã Europeanã în data de 31.12.2020 ºi
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/03.
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã îºi propune în perioada
de acordare a avansului, 18 octombrie 2021 - 30 noiembrie 2021, sã
finanþeze fermierii cu o sumã de peste 1 miliard de euro, atât pentru
schemele finanþate din Fondul European de Garantare Agricolã (FEGA)
cât ºi pentru mãsurile finanþate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Ruralã (FEADR).
APIA mereu alãturi de fermieri!

21 - 27.10.2021

Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã
Str.I. Predescu, nr.12, Jud. Mehedinþi
e-mail: spitalulbaiadearama@gmail.com
Tel/Fax: 0252.381.594

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 funcþiilor contractuale-POSTURI VACANTE:
- 1 (UNU) post asistent medical ªef Secþia Medicinã Internã;
- 1 (UNU) post asistent medical ªef Secþie Pediatrie;
Cerinþele postului: vechime 5 ani în funcþia de asistent medical; studii:
superioare în domeniu medical sau ºcoala postlicealã sanitarã sau ºcoala
postlicealã sanitarã prin echivalare conform HG nr. 797/1997; condiþii
specifice: curs operator calculator; program 8 ore/zi, documente
necesare: diploma licenþa în domeniu medical sau diploma ºcoala
postlicealã sanitarã sau diploma ºcoala postlicealã sanitarã prin
echivalare conform HG nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor
absolvenþilor liceelor sanitare, promoþiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul
studiilor postliceale sanitare; certificat de grad principal, certificat de
membru OAMGMAMR - vizat 2021; asigurare malpraxis valabilã 2021;
diplomã curs operator calculator.
Depunere dosare: 18.10.2021-29.10.2021; selecþie dosare: 01.11.2021,
ora 10.00; proba scrisã ºi/sau proba practicã - 08.11.2021, ora 10.00;
interviul - 12.11.2021, ora 10.00.
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 0785236052.
Manager, Dr. Pucã Bogdan Marian
ªef Birou RUNOS, Ec. Dragomir Rozina

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

INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de Comuna Eºelniþa, judeþul
Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite laABA BANAT, aviz de gospodãrire
a apelor pentru realizarea proiectului “Actualizare Plan Urbanistic General
ºi Regulament Local de Urbanism”, Comuna Eºelniþa, judeþul Mehedinþi.
Aceastã investiþie este nouã.
Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.
Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului dupã data de 21.10.2021.
Primar, Ec. VÂªCÃ MARIUS EMILIAN

sport

OBIECTIV mehedinþean
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Puncte de aur, la Brad
Aurul Brad. Singurul gol al
partidei a fost marcat de Gelu
Velici, în minutul 72. Acelaºi
jucãtor ratase o loviturã de la 11
m, în finalul primei
Liga a 3-a, Seria a 7-a, etapa a 8-a
reprize. A fost, totodatã,
Armata Aurul Brad - Viitorul ªimian
0-1
primul succes în
Pandurii Târgu Jiu - Jiul Petroºani
0-0
Voinþa Lupac - Viitorul Pandurii Tg.Jiu II
4-0
deplasare pentru echipa
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - CSM Reºiþa
2-5
mehedinþeanã. Dupã
CSM Deva - Progresul Ezeriº
4-1
succesul de la Brad,
Clasament
1. CSM Reºiþa
8 8 0 0 21-3 24 Viitorul a urcat 2 locuri
2. Pandurii Târgu Jiu
8 5 3 0 16-4 18 în clasament ºi s-a
3. CSM Deva
8 6 0 2 13-5 18 depãrtat de zona
4. Voinþa Lupac
8 4 2 2 15-11 14 retrogradãrii. “A fost un joc bun. Am
5. Progresul Ezeriº
8 3 1 4 8-13 10 arãtat ca o echipã bine organizatã. Bãieþii
6. Viitorul ªimian
8 2 3 3 13-13 9 au avut o posesie progresivã, iar scorul
7. Gilortul Tg. Cãrbuneºti
8 2 1 5 10-19 7
putea fi mult mai mare. Am spart gheaþa
8. Viitorul Pandurii Tg. Jiu II 8 2 1 5 5-16 7
9. CSM Jiul Petroºani
8 1 1 5 6-12 5 în deplasare, unde am avut probleme în
10. Armata Aurul Brad
8 0 1 7 4-15 1 meciurile anterioare”, a declarat

ACS Viitorul ªimian a pus capãt seriei de 4
partide fãrã victorie în Liga a 3-a, dupã ce, în
etapa a 8-a, s-a impus cu scorul de 1-0 pe
terenul ultimei clasate din seria a 7-a, CS Armata

Etapa viitoare
Viitorul ªimian - CSM Deva
CSM Reºiþa - Pandurii Târgu Jiu
Viitorul Pandurii Tg. Jiu II - Gilortul Tg. Cãrbuneºti
CSM Jiul Petroºani - Armata Aurul Brad
Progresul Ezeriº - Voinþa Lupac

Înfrângere la scor ºi
cu Reºiþa
Etapa a 5-a din cadrul Diviziei A - Seria C la
handbal masculin a adus o nouã înfrângere la
scor pentru AHC Drobeta. În Sala Polivalentã
din Drobeta Turnu Severin, elevii pregãtiþi de
Ionuþ Rouã au fost învinºi cu 43-24 de CSM
Reºiþa. Angrenaþi în lupta pentru promovarea în

Liga Naþionalã, bãnãþenii au intrat la
cabine cu avantaj de 7 goluri, scor 2013, ºi s-au descãtuºat în repriza secundã,
pe care ºi-au adjudecat-o cu 24-11.
Pe ultimul loc în Seria C, cu doar un
punct, AHC Drobeta va fi gazdã ºi etapa
viitoare, când va întâlni, sâmbãtã, de la
ora 11:00, în Polivalenta severineanã,
CSU “Constantin Brâncuºi” Târgu Jiu.
Gorjenii sunt pe penultimul loc, fiind
vecini de suferinþã cu mehedinþenii.
 Mircea Oglindoiu

antrenorul Relu Þurai.
Sâmbãtã, de la ora 15:00, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin, Viitorul
ªimian va întâlni CSM Deva, ocupanta locului
3. Cele 2 combatante sunt despãrþite de 9 puncte
în clasament.

Recolta s-a impus în derby-ul rundei

Campionatul
judeþean de fotbal din
Mehedinþi
ºi-a
derulat, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, etapa a 3a. În derby-ul rundei, Recolta
Dãnceu a dispus cu 3-1 de
Pandurii Cerneþi, prin golurile
izbutite de Cãtãlin Chirfot (42)
ºi Alexandru Crãiaºu - ªteta
(55, 90), respectiv Mãdãlin Mãtãsãreanu (44).
Dupã acest succes, Recolta a egalat Pandurii la
puncte, dar echipa din Dãnceu are un meci în

Divizia A, Seria C, etapa a 5-a
AHC Drobeta - CSM Reºiþa
24-43
CSU “C-tin Brâncuºi” Târgu Jiu - CSM Oradea
28-44
CS Universitatea Craiova - SCM Politehnica Timiºoara II 35-35
Unirea Sânnicolau Mare - CSU Politehnica Timiºoara 44-33
Clasament
1. CSU Oradea
5 5 0 0 202-121 15
2. CSM Reºiþa
5 3 1 1 191-155 10
3. CSU Craiova
5 3 1 1 177-172 10
4. Sânnicolau Mare
5 3 0 2 189-166 9
5. SCM Politehnica II 5 1 3 1 160-165 6
6. CSU Politehnica
5 1 0 4 151-176 3
7. CSU Târgu Jiu
5 1 0 4 126-168 3
8. AHC Drobeta
5 0 1 4 128-201 1

minus, dupã ce partida din runda inauguralã, de
la Victoria Vânju Mare, a fost amânatã la cererea
echipei-gazdã.
De rezultatul de la Dãnceu a profitat AS Turnu
Severin, care a trecut pe primul loc în clasament,
dupã ce s-a impus cu 5-2 la Salcia. Andrei Enea
(26, 66, 89), Andrei Dumagiu (57) ºi Andrei Creþu
(83) au marcat pentru echipa severineanã, în
timp ce Sorin Tomescu (17) ºi Mihai Siminicã
(49) au înscris pentru Inter Salcia.
Liga a 4-a Mehedinþi, etapa a 3-a
Recolta Dãnceu - Pandurii Cerneþi
3-1
Inter Salcia - AS Turnu Severin
2-5
Real Vânãtori - Viitorul Cujmir
1-6
Viitorul Corcova - Victoria Vânju Mare 2-2
AS Noapteºa - AS Obârºia de Câmp (amânat)
Inter Crãguieºti - Viitorul Severin (amânat)
Clasament
1. AS Turnu Severin
3 2 1 0 8-4
2. Cerneþi
3 2 0 1 11-4
3. Cujmir
3 2 0 1 11-5
4. Dãnceu
2 2 0 0 6-3
5. Vânju Mare
2 1 1 0 8-4
6. Corcova
3 1 1 1 8-8
7. Viitorul Severin
2 1 0 1 5-5
8. Crãguieºti
2 1 0 1 5-7
9. Vânãtori
3 1 0 2 6-12
10. Obârºia de Câmp 2 0 1 1 3-5
11. Noapteºa
2 0 0 2 1-4
12. Salcia
3 0 0 3 4-15

7
6
6
6
4
4
3
3
3
1
0
0

pamflet
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Sucã ºi al lu’ Zbanghiu cãzut pe filtru, scandalu lu’ nea Truºcã
de ªimian, pãtrãþelele lu’ nea Buºoi ºi paramotaciolu lu’ Veta

Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei
cetitori de Obiectiv, sã vezi ºi sã nu
crezi, cã al lu’ Zbanghiu rãmasã
pi la intrarea în oraº. Pã cãzu la
filtru ºi-i deterã cãruþa înapoi, pe
motiv de carantinã în Severinu’
nostru. Pã da, cã ãsta vru sã sã
fofileascã, cã sã vezi cã el nu face
vaccin, cã în combinaþie cu
zaibãru ºi varza muratã îi produce
prea multe gaze, cã de astea.
Bine, ar putea sã-i mai dea din
gaze ºi lu’ nea Virgil, ca sã aibã la

centralele alea de cartier, promise în
campanie ºi nevãzute pin oraº. Cã
ete, pe nea Mazilu îl liniºtirã, sãri la
nea Popescu ºi sãrirã toþi pe
‘mnealui, pe motiv de pupat dosu.
Mai nou ieºi la rãzbel ºi nea
Truºcã, patronu’ di la ªimian, care
sã luã de nea Cupã. Bine, nu cã l-

ar mai fi vãzut sau auzit cineva pe
nea Cupã, cã ieste discret se ºtie,
da dacã tot ieºi sã-l critice pe nea
ditai ministru’ la Energie, zisã nea
primarele di la ªimian, cã trebe sã
ia apãrarea ºefului ºi scamele de
pe costum. ªi dã-i ºi luptã! Fiecare
pe limba lui, dupã cum sã pricepe
sau pricepe politichia.
Mã nepoate, sã vezi enteresele
cum sã prind de nea Buºoi, bãgat
pãnã peste cap ºi pi la Mehedinþi
ºi pi la Timiº, da ºi pi la Caraº ºi

pe unde mai apucã ºi ‘mnealui sã
înmulþeascã la meleoane. Pã da,
cicã îºi pusã om la butoane, pe nea
Baciu, fost manechin, care mai
deunãzi îºi etala pãtrãþelele de pe
abdomen. Acuma, pi la Timiº se
ºtie cã nea Baciu este „creaþia” lui
nea Buºoi, printre altele fost
preºedinte al PNL Timiº. Fostul

viitor ministru este preºedinte al
aºa-zisei Asociaþii SOS Drepturile
Pacienþilor. Acest ONG cicã ar fi
doar o interfaþã civicã a campaniei
electorale a lui nea Buºoi. La un
moment dat, CNA s-a autosesizat,
interzicând un spot publicitar al
acestei asociaþii, care-l avea în
prim-plan pe „doctorul Cristian
Buºoi”, medic care n-a profesat
însã niciodatã.
Mã mehedinþenii mei, în
general ºi severineni, în special,
cetitori de Obiectiv, mã va cicãli
Veta sã luaþi paramotaciol, cã nu
ieste de glumã, ºi nu aþi ascultato. Iote, veni carantina peste
municipiu. Bine cã guvernanþii sã
gândirã la o rezervã ºi alocarã o
cãruþã de bani pentru ªimian, care
ar putea deveni reºedinþã de judeþ,
dupã cum a aflat Veta, de mult timp.
Om vedea! Da când s-a hotãrât
închiderea magazinelor la ora
18.00, s-a gândit cineva cã existã
vaccinaþi care au nevoi ºi dupã ora
respectivã? Ei nu pot ieºi decât la
plimbare... sã plimbe CE?! Poate

rãspunde nea prefectu’ de
Mehedinþi, la un moment dat...
Mã fraþilor, poate aþi întâlnit pin
cartiere conselerul local care se
laudã cã ºi-a fãcut datoria faþã de
partid, adunând toate afiºele despre
scumpirea curentului electric. Sã
mai ºi pozeazã ºi aratã la toatã
lumea ce slugarnicã ispravã a fãcut.
Zici cã e datorie moralã, sarcinã de
sus, doar doar s-o regãsi ºi pe alte
liste data viitoare. Unele mai
importante. Cã aºa sã construieºte
cariera politicã pi la noi, pi la
Mehedinþi.
Bine, mã nepoate, cã apãru
Soarele ºi peste Severin ºi putu
cetãþeanu’ di la bloc sã iasã sã sã
plimbe sã sã mai scape de frigu’ din
apartamente. Cã de cãldurã sã aude
cã vine pi la început de noiembrie
ºi, vorba lu’ nepotu-miu Sucã, nu
sã ºtie cât de CALDÃ va fi cãldura.
Da om simþi pe chielea noastrã!
Pãnã atuncea, adicã pãnã data
viitoare, hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

