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Castelul Artelor, pus în valoare prin intermediul
fondurilor atrase de Primãria Drobeta Turnu Severin
Un guvern fãrã
precedent
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Severinul îmbracã
straie de sãrbãtoare
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FABRICA DE COOL
FAKE NEWS.
(F.C.F.N) - Ediþia 1 Castelul Artelor Drobeta
Turnu-Severin oferã, de acum,
publicului un nou serviciu în cadrul
proiectului „HUB - Atitudine”, aflat
la primul etaj al monumentului. Este
vorba despre un spaþiu dedicat
comunitãþii locale de artiºti ºi de
iubitori de frumos. Aici, se pun
bazele pentru relaþionare între

actorii culturali locali.
Acesta este doar unul din
proiectele atrase de primãrie, din
bani guvernamentali, în cadrul
Administraþiei Fondului Cultural
Naþional. Noi, municipalitatea,
suntem aici pentru a atrage fonduri
pentru dezvoltare culturalã ºi
artisticã, iar artiºtii ºi iubitorii de

frumos sunt cei care trebuie sã
beneficieze de aceste proiecte.
“Începem o nouã etapã pentru
obiectivele culturale din oraºul
nostru. În urmã cu câþiva ani, unul
dintre cele mai importante obiective
ale oraºului nostru, Castelul Artelor,
era o adevãratã ruinã.
CONTINUARE ÎN PAGINA 7
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Acord între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Moldova privind
recunoaºterea reciprocã a diplomelor, certificatelor ºi titlurilor ºtiinþifice
Miniºtrii educaþiei din România ºi Republica Moldova, Sorin
Mihai Cîmpeanu ºi Anatolie Topalã, au semnat marþi, 23
noiembrie, la Palatul Victoria, Acordul între Guvernul Republicii
Moldova ºi Guvernul României privind recunoaºterea reciprocã
a diplomelor, certificatelor ºi titlurilor ºtiinþifice.
Evenimentul a avut loc în contextul vizitei de stat pe care
Preºedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuato în România ºi marcheazã o etapã importantã în facilitarea
mobilitãþii academice ºi profesionale între cele douã state, la
11 ani distanþã de intrarea în vigoare a ultimei revizuiri a
Acordului iniþial semnat în anul 1998.
CONTINUARE ÎN PAGINA 7
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Editorial de Sorin Vidan

Un guvern fãrã
precedent

A v e m
guvern ºi toatã
lumea, dacã
nu râde, nu se
poate abþine
sã nu ia peste
picior situaþia
guvernamentalã
sau în cel mai
decent caz sã
priveascã
reticent
lucrurile.
Miniºtrii propuºi au fost sau sunt în faza audierii
în comisiile parlamentare, ºi dincolo de acest
zumzet constituþional ºi procedural, e limpede cã
jocurile politice au fost fãcute, partidele ºi-au
clarificat sferele de influenþã ºi interesele.
Apropo de audieri, pe noi ne-a interesat
îndeosebi ce spune ministrul Virgil Popescu,
propus ministru al Energiei, care e mehedinþean
de al nostru. ªi ce spune e foarte de... stânga,
ºi ok: “În contextul creºterii preþurilor la energie
electricã ºi gaze naturale, este necesarã
continuarea intervenþiei statului, prin mãsuri de
reglementare, pentru menþinerea unui nivel de
trai decent al populaþiei”.
E declaraþia tranºantã ºi cât se poate de
semnificativã a unui ministru de dreapta, un
liberal pur sânge, dar care are evidente apetenþe
pentru o viziune mai social-democratã asupra
rolului statului în economie. E un exemplu care
demonstreazã nu cã existã afinitãþi între liberali
ºi social-democraþi, ci cã politica e ºi o chestiune
de conjuncturã, nu doar de rigoare doctrinarã.
De aceea cred cã nu vor fi probleme în guvernul
acesta bi-tricolor. ªi nu vor fi pentru cã au
experienþa conlucrãrii ºi cunosc prea bine
graniþele pânã la care pot împinge o neînþelege
sau alta. Nici situaþia þãrii nu e una roz, astfel încât
sã-ºi permitã aºa ceva. Dimpotrivã, vor fi nevoiþi
ºi unii ºi alþii sã depãºeascã scepticismul ironic
în care a fost învãluitã constituirea acestui guvern.
Ce vor face când se vor apropia alegerile nu ºtim.
Ce atacuri pot declanºa unii la adresa altora odatã
ce împreunã au fost la timonã. Va fi interesant de
vãzut ºi cum va funcþiona mecanismul rotirii
premierilor. Cum interesant va fi de vãzut ce fel
de opoziþie va practica opoziþia de azi, evident
mult sub aºteptãri ºi mult sub coteul celor douã
mari partide aflate la guvernare.
Anul ce vine ne va aduce acest spectacol
politic inedit ºi cu multe imprevizibile.
Important e sã fim sãnãtoºi ºi sã ieºim odatã
din era aceasta sumbrã a covid-ului. Cu
politicienii ne descurcãm noi.

social - politic
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ªedinþa Colegiului Prefectural al Judeþului Mehedinþi

Prefectul Judeþului
Mehedinþi, Cristinel Pavel,
a convocat pentru marþi,
23.11.2021, ºedinþa
Colegiului Prefectural al
Judeþului Mehedinþi.
La întâlnirea desfãºuratã în
Sala Mare a Palatului
Administrativ au participat
subprefectul Doina Dobre,
reprezentanþii structurilor
MAI ºi ai serviciilor publice
deconcentrate convocate.
Direcþia Judeþeanã de
Statisticã Mehedinþi a prezentat evoluþia
principalilor indicatori sociali ºi economici în
primele 9 luni ale anului 2021 în judeþul
Mehedinþi, iar Direcþia Judeþeanã pentru Culturã
Mehedinþi a adus în atenþia membrilor Colegiului
Prefectural un material despre protejarea
patrimoniului prin actualizarea Planurilor
Urbanistice Generale ale localitãþilor.
Reprezentantul Oficiului de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Mehedinþi a vorbit despre problemele
întâmpinate în implementarea Registrului Electronic
Naþional al Nomenclatoarelor Stradale.
Registrul electronic naþional al nomenclaturilor
INFORMARE DE PRESÃ

stradale reprezintã sistemul unic de referinþã la nivel
naþional, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale
de la nivelul comunelor, oraºelor ºi al municipiilor.
Registrul este obligatoriu de utilizat de cãtre instituþiile
ºi autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale
în activitatea specificã. Agenþia Naþionalã asigurã
instituþiilor ºi autoritãþilor publice, precum ºi notarilor
publici accesul liber ºi gratuit la registru.
Autoritãþile administraþiei publice locale au
obligaþia de a furniza ºi actualiza datele cu privire
la nomenclatura stradalã proprie din registrul
electronic al nomenclaturilor stradale.
INSTITUÞIA PREFECTULUI JUDEÞUL MEHEDINÞI

Poluare pe Dunãre, în dreptul localitãþii Gruia - Apele
Române Jiu au intervenit pentru stoparea acesteia

Echipele de la Apele Române Jiu au intervenit
timp de cinci ore, în zona Gruia, pentru limitarea
poluãrii ºi identificarea poluatorului.
Pe suprafaþa apei, la kilometrul 851 al Dunãrii,
a fost semnalatã, asearã, o substanþã uleioasã,
în zona localitãþii Gruia. Poluarea a fost anunþatã
de cãtre partea sârbã, iar reprezentanþi ai
Laboratorului de Calitate a Apelor ºi ai Inspecþiei
Bazinale de Apã s-au deplasat imediat la faþa
locului pentru a preleva probe de apã. Pentru a
preveni extinderea substanþei poluante, echipele
Apelor Române au intervenit pe suprafaþa apei
cu bãrci, cu material specifice combaterii
poluãrilor accidentale. Totodatã, reprezentanþii
Hidroelectrica S.A (administratorul Porþilor de
Fier) au acþionat pentru depoluare în zona
lacului de acumulare.
S-a acþionat: echipa operativa din cadrul
Sistemului de Gospodãrire a Apelor Mehedinti,
compusã din 15 agenþi hidrotehnici au acþionat
cu material absorbant spill sorb aproximativ 200
kg între km fl. 848-852 în zona localitãþii Gruia.
Mentionãm cã, în prezent, s-a finalizat acþiunea
de îndepãrtare a produsului uleios de pe
suprafaþa apei, stopând astfel deplasarea în aval.
Reprezentaþii S.G.A Mehedinti au monitorizat

secþiunea km fl. 836-863, aval baraj PF II, între
km fl. 836-848 si km fl. 852-863 ºi nu s-au
identificat dispersii de produs uleios.
Pe teritoriul judetului Dolj s-a monitorizat
permanent zona Drincea-Cetate-Calafat a
fluviului Dunãrea ºi nu au fost observate
irizaþii uleioase
Inspectorii Administraþiei Bazinale de Apã Jiu
împreunã cu Poliþia de Frontierã, Poliþia
Cãpitãniei Navale, continuã acþiunile de verificare
ºi control pentru identificarea poluatorului.
Compartimentul Relaþii cu Presa
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Istoria locului, valorificatã prin douã proiecte atrase de Palatul Culturii
Palatul Culturii Teodor Costescu a câºtigat douã proiecte importante
pentru comunitate, care vor reflecta istoria oraºului nostru ºi vor
aduce în prim-plan personalitãþile ºi evenimentele importante ale
urbei. Vorbim despre suma de 140.000 lei, atrasã de la Ministerul
Culturii, în cadrul Administraþiei Fondului Cultural Naþional.

de reconstituire istoricã, ce va
îmbogãþi Cetatea Medievalã a
Severinului. Acesta îºi propune sã
aducã, în cetate, reproduceri ale
unor obiecte iconice ºi artefacte
aflate în colecþia Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier.
“Este important ca noi,
Primul proiect “Muzeul de
jos în sus” îºi propune valorificarea
patrimoniului imaterial urban,
printr-o expoziþie socialã ºi
comunitarã, care sã reflecte istoria
oraºului modern, vãzutã prin
vieþile oamenilor. Castelul Artelor
va gãzdui acest muzeu ce va pãstra
vie memoria oraºului, iar fiecare
severinean va putea contribui la
realizarea acestui proiect, prin
donaþii ale unor obiecte de interes

pentru comunitate.
Pânã în acest moment, proiectele
finanþate de cãtre AFCN, în
perioada 2019-2021, s-au dovedit
a fi un real sprijin, în sensul în care
au condus la refuncþionalizarea a
aproape 80% din Castelul Artelor,
care, pânã nu demult, era scos din
circuitul turistic.
Al doilea proiect este
“Istoria de sub ziduri”, în cadrul
cãruia va avea loc o amplã acþiune

Severinul îmbracã straie de sãrbãtoare

“ªi anul acesta, continuãm tradiþia din preajma sãrbãtorilor.
De Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, vom aprinde iluminatul festiv
ºi vom porni bradul de pe promenada Criºan. De asemenea, pe 1
Decembrie va fi deschis ºi Orãºelul Copiilor, aflat în zona centralã
a municipiului, lângã Palatul Culturii „Teodor Costescu”.
În acest moment, se lucreazã, intens, la montarea bradului ºi a
instalaþiilor, pentru ca, în perioada sãrbãtorilor, sã putem oferi o
bucurie locuitorilor municipiului. Iluminatul de sãrbãtori este,
practic, printre puþinele mulþumiri, pe care le mai avem în aceastã
perioadã dificilã a pandemiei, pe care o traversãm. Tocmai de aceea,
am ales, ca ºi anul acesta, sã împodobim oraºul.
Ne îndreptãm atenþia îndeosebi cãtre cei mai mici dintre
severineni, pentru care venirea sãrbãtorilor reprezintã un moment
aparte. Însã, perioada sãrbãtorilor va aduce magie pentru toþi
locuitorii municipiului, pe care îi invitãm sã participe la aceste
momente festive”, a dezvãluit primarul Marius Screciu.
 Biroul de presã

administraþia localã, sã susþinem
demersurile culturale ºi valorificarea
patrimoniului, cãci o comunitate
care îºi cunoaºte trecutul, va
contribui la pãstrarea moºtenirii
spirituale a locului”, a precizat
Marius Screciu, primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin.
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Proiectul „ªCOALA DE GRAMATICI-RÃVAªE INSPIRATE CU
LITERE LUCRATE” a ajuns la final

Sâmbãtã 20 noiembrie 2021, la
Mãnãstirea Vodiþa din cuprinsul
Eparhiei Severinului ºi Strehaiei, a
avut loc un eveniment de suflet,
desfãºurat în cadrul Proiectului
„ªCOALA DE GRAMATICI-RÃVAªE
INSPIRATE
CU
LITERE
LUCRATE”, având ca principal
scop marcarea a 500 de ani de la
prima scrisoare scrisã în limba
românã - Scrisoarea lui Neacºu din

Câmpulung (1521).
Proiectul a avut ca grup de lucru
un numãr de 30 de copii de la ªcoala
gimnazialã Petre Sergescu ºi ªcoala
Gimnazialã numãrul 6 din Drobeta
Turnu Severin, care au participat la
atelierele
creativ-recreative
desfãºurate în cadrul acestui proiect.
Copiii au învãþat sã scrie cu
instrumente care erau folosite acum
mai bine de 500 de ani. Proiectul a

fost finanþat prin
instrumentul de finanþare
comunitarã „START ONG”
ºi implementat prin
Asociaþia „Terra Zeurini” din
Drobeta Turnu Severin.
Întâlnirea de la
Mãnãstirea Vodiþa a
constituit ultimul eveniment
din cadrul proiectului.
Copiii participanþi în cadrul
proiectului s-au întâlnit la
Mãnãstirea Vodiþa ºi au
avut de scris pe un rãvaº cu
panã câteva cuvinte prin
care sã evidenþieze ce
reprezintã pentru ei oraºul
Drobeta-Turnu-Severin.
Aceste rãvaºe au fost scrise pe
zidurile ºi bãncile de lângã biserica
Mãnãstirii ºi dupã ce fiecare copil a
terminat de scris, rãvaºele au fost
legate cu o sfoarã aºa cum se
proceda acum 500 de ani.
Dupã ce fiecare copil a terminat
de scris, au mers cu toþii, copii,
învãþãtori ºi pãrinþi, la ruinele
Mãnãstirii Vodiþa ce dãinuie de
peste 600 de ani, iar aici a avut loc

Nicolae Ceauºescu, condamnat la moarte
prin împuºcare pentru Roºia Montana!
Preºedintele Nicolae Ceauºescu garantase
împrumuturile contractate de la FMI cu aurul
Apusenilor! Ceea ce ºtim, e cã la Roºia Montanã
se aflã zãcãminte foarte importante de arseniu,
galiu, germaniu, molibden, titan, vanadium ºi
mai ales Wolfram ºi Uraniu, toate având aplicaþii
militare ºi industriale strategice. Wolframul,
metalul cu punct de topire extrem de înalt, este
folosit în industria aero-spaþialã, dar ºi în ogivele
nucleare. Wolframul ºi uraniul se gãsesc doar în
douã locuri pe planetã în starea cea mai pura
(nemaifiind necesare procedee industriale
costisitoare de decantare a lui) doar în ROMÂNIA,
la ROªIA MONTANÃ , în Munþii Apuseni ºi în
Afganistan în Muntii Khwaja Rawash, situaþi la
nord de Kabul, dar si în Koh Mir Daoud, lânga
Herat si Kharkiz, în provincia Khandahar, unde
existã cele mai mari zacaminte de uraniu din lume,
la fel cum, în materie de wolfram, România detine
suprematia mondiala, dar aceste resurse încã
nu sunt exploatate de cãtre cele douã þãri.
Zacaminte de wolfram, neexplorate
niciodata, se gasesc însa, în cantitati uriase,
si în muntii Retezat (zona Gugu Sureanu, axa

care le uneºte trecând prin Vârful Peleaga, ca
punct de reper. Exact zona în care a cazut, în
urma cu câþiva ani, avionul militar israelian –
posibil neîntâimplator în misiune în acea zona
!) si, înainte de 1989, au fost pãzite cu
straºnicie, de cãtre DEPARTAMENTUL ZERO.
“La Roºia Montanã metalul cel mai cãutat nu
este uraniul, wolframul, litiumul ori cobaltul…
ci aurul. Nu este vorba de un zãcãmânt de aur
obiºnuit, comun, mãsurabil prin puritate, aºa
cum suntem obiºnuiþi în 18 sau 24 de karate.
Este vorba de un zãcãmânt cu adevãrat special,
un zãcãmânt unic în lume… Ei bine, este vorba
de AURUL MONOATOMIC.
În 1982, România atingea vârful de platã al
datoriei de 11 miliarde USD cãtre FMI ºi avea
nevoie de lichiditãþi pentru a nu intra în
incapacitate de platã. Conform contractului
semnat cu FMI, incapacitatea de platã
presupunea cedarea aurului din Apuseni, cu care
România garantase împrumutul.
Institutul de Prospecþiuni ºi Foraje
„Geofizica” aduce la cunoºtinþa lui Ceauºescu
cã în Apuseni, pe lângã aur se aflã ºi alte comori

festivitatea de premiere a fiecarui
copil participant în cadrul
proiectului.
Aici la ruinele mãnãstirii, fiecare
copil a citit textul scris cu panã pe
rãvaº, a primit din partea
organizatorilor reprezentaþi de
doamna Mihaela Dobre-Mirea, o
diplomã ºi un sãculeþ cu dulciuri, iar
din partea Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei, reprezentatã prin pãrintele
arhimandrit Ioanichie Nicolãescu,
Stareþul Mãnãstirii Vodiþa, copiii au
primit o carte de rugãciuni ºi un pliant
cu istoricul Mãnãstirii Vodiþa.
Scrisoarea lui Neacºu din
Câmpulung (1521) este cel mai
vechi document pãstrat, scris în
limba românã. Ea a fost descoperitã
în 1894 de Friedrich Stenner în
Arhivele Naþionale ale judeþului
Braºov, unde se pãstreazã ºi astãzi.
Documentul original pe hârtie, cu
pecete aplicatã pe verso, se referã
la miºcãrile militare ale Otomanilor
la Dunãre ºi trecerea lui
Mohammed-Beg prin Þara
Româneascã.
Pr. Marian Alin Giginã

extrem de importante. Aflând acestea,
Ceauºescu ia o decizie care uimeºte Planeta. În
loc sã permitã FMI-ului începerea exploatãrii
din Apuseni ºi de la Roºia Montanã, Ceauºescu
plãteºte pânã în 1985 întreg debitul de 11
miliarde USD. Eforturile întregii þãri au fost
imense. Majoritatea produselor alimentare luau
calea exportului, energia electricã era
direcþionatã 99% spre producþia industrialã,
limitând astfel în multe cazuri accesul populaþiei
la iluminatul casnic. Efortul imens fãcut de
popor în acele vremuri viza indirect salvarea
zãcãmintelor din Munþii Apuseni, zãcaminte
girate ca de altfel ºi astãzi FMI-ului.
 Continuare în pag. 11
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Conducerea PMP Mehedinþi a convocat o întâlnire cu aleºii locali ai partidului
PMP Mehedinþi ºi-a reunit aleºii locali pentru o analizã a guvernãrii locale, dar ºi a situaþiei politice încordate din România. Criza politicã se
rãsfrânge ºi la nivelul administraþiei locale, iar proiectele celor de la PMP trebuie analizate în actualul context.

„Am avut o întâlnire de lucru cu toþi
colegii mei aleºi locali din Mehedinþi, iar
discuþiile s-au centrat pe elaborarea de proiecte
ºi analiza activitãþii în cadrul administraþiei
publice locale. Totodatã am analizat în mod
obiectiv situaþia de pe scena politicã
româneascã, implicaþiile crizei politice la nivel
administrativ local ºi gãsirea unor soluþii optime
pentru ca proiectele noastre sã poatã fi puse în
aplicare”, a precizat preºedintele PMP
Mehedinþi, Ramona Cupã.
În Mehedinþi, PMP este al treilea partid ca
pondere în administraþia publicã localã. PMP
deþine o funcþie de vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, 2 consilieri judeþeni, 2
primari, 3 viceprimari ºi 46 de consilieri locali.

Unii furnizori de gaze îºi bat joc de mehedinþeni!

Speriaþi de noile preþuri practicate
de operatorul local MEHEDINÞI GAZ, tot
mai mulþi mehedinþeni încearcã cu
disperare sã îºi schimbe furnizorul de gaze.
Doar cã unii furnizori îºi bat joc de ei!
Majoritatea celor care au fugit de groaza
preþului de 714 lei/MWh (de 5 –6 ori mai
mare decât îl ºtiau) s-au îndreptat cãtre
E.ON, furnizor ce pare sã aibã la aceastã
orã cea mai accesibilã ofertã.
În loc sã îi primeascã cu braþele
deschise, cei de la E.ON îºi bat joc de
disperarea ºi durerea oamenilor. Practic,
majoritatea celor care au completat
online cererea
de racordare ºi
au tranmis
documentele
cerute, nu au
mai primit
niciun rãspuns
de mai bine de
o lunã de zile.
Nici comunicarea cu acest
operator nu
este simplã.
Orice cale de
comunicare ar
încerca oamenii
sã aleagã, nimeni nu le rãspunde ºi nu le oferã vreo
explicaþie.
Preºedintele PMP Drobeta Turnu
Severin, Mihãiþã Marian Mijache, trage
un semnal de alarmã faþã de nepãsarea
celor de la E.ON. „Tot mai mulþi români
au probleme sã îºi schimbe furnizorul de

 Biroul de presã

Percheziþii în Mehedinþi

gaze naturale. Indiferent de calea de
comunicare, aceºtia nu rãspund clienþilor
care vor sã se mute la un preþ mai mic!
Acest preþ mai mic este cu 300% mai
mare, comparativ cu luna iunie 2021!!!
În timp ce partidele parlamentare se
bat pe ciolan, românii fac frigul în
case!”, spune liderul PMP Drobeta
Turnu Severin.
În opinia lui Mijache, nici instituþiile
statului nu se grãbesc sã rãspundã celor
Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Mehedinþi împreunã
care reclamã nepãsarea ºi batjocura cu ofiþeri de poliþie judiciarã din cadrul SCCO Mehedinþi au
companiilor de furnizare a gazelor. „Am efectuat un numãr de 4 percheziþii domiciliare, pe raza judeþului
sesizat ANRE ºi chiar Oficiul Concurenþei Mehedinþi, într-o cauzã vizând sãvârºirea infracþiunilor de trafic
de droguri de risc ºi de mare risc, în formã continuatã.
Potrivit procurorilor, s-a reþinut faptul cã, în cursul anului 2021,
mai multe persoane au înfiinþat o culturã de aproximativ 500 plante
de cannabis, în curtea unui imobil de pe raza comunei Pãdina,
judeþul Mehedinþi. Sursa mai aratã cã, “în luna iunie 2021, unul
dintre suspecþi a sprijinit înfiinþarea unei noi culturi de cannabis,
ajutând la montarea echipamentelor necesare pentru irigarea
viitoarei culturi, precum ºi la plantarea seminþelor de cannabis în
pahare.” Cu ocazia cercetãrilor efectuate în cauzã, s-a stabilit faptul
cã suspecþii intenþionau sã vândã cea mai mare parte din drogurile
cultivate unor cetãþeni români sau albanezi care urmau sã le
transporte în Italia, pentru comercializarea acestora. La sediul
D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Mehedinþi, au fost conduse, în
vederea audierii, un numãr de 2 persoane.
De asemenea, tot miercuri, 24.11.a.c., au fost fãcute alte 9
percheziþii domiciliare, pe raza judeþului Mehedinþi, într-o cauzã
vizând sãvârºirea infracþiunilor de trafic de droguri de risc ºi de
cu privire la aceatã atitudine nefireascã, mare risc. ”În cauzã s-a reþinut faptul cã, un suspect a
dar nu am primit niciun rãspuns. Nu este comercializat cannabis, cocainã ºi comprimate de MDMA, cãtre
normal ca aceste companii care oricum diverºi consumatori din municipiul Drobeta Turnu-Severin.
i-au lovit pe români cu preþuri exorbitante, Totodatã, s-a stabilit faptul cã acesta comercializa cannabis
sã îºi batã joc de durerea oamenilor ºi sã la preþul de 50-60 de lei/gram”, se aratã în comunicatul
îi trateze cu atâta nepãsare”, mai spune DIICOT. La sediul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Mehedinþi, au
Mijache.
 Romeo Crîºmaru fost conduse, în vederea audierii, un numãr de 5 persoane.
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (XIV)
S-a deschis sezonul la petarde, ºi nu e
decât mijloc de noiembrie: printre blocuri,
spre searã, grupuri de puºtani, 10-14 ani,
aruncã petarde zdrenþuind liniºtea
locurilor, bãgând groaza în animalele de
companie, câini ºi pisici, îndeosebi, în
bãtrânii care se pregãtesc de cinã, în copiii
foarte mici, care adorm mai devreme,
stresând, practic, pe toatã lumea! Doar câte
un vecin mai ferm, se ia de grupurile de
mici delicvenþi, dar primesc dinspre ei,
sudalme ºi cuvinte de o trivialitate absolut
siderantã, se izbesc de atitudini de
vagabonzi-sadea, de briganzi necopþi, dar
hotãrâþi sã-ºi încarce capilarele cu
adrenalina culeasã din groaza cetãþenilor
ºi a animalelor speriate! Poliþia localã este,
se pare, depãºitã, vorbim de patrulele
terestre sau auto care ar putea circula mai
des, mai inopinat prin zonele cartierelor
intens populate. Poliþia, bãnuim, fie nu are
personal, fie nu are combustibil pentru
autoturismele din dotare, fie nu are
prevãzut în situaþiile operative astfel de
activitãþi, ºi, în consecinþã, nu acþioneazã
decât la sesizãri.
Aici, în
aceastã… petardiadã sui generis, este o
carenþã de educaþie, aºa se eticheteazã,
astfel de activitãþi de micã delicvenþã
juvenilã, ele nefiind, însã, un… produs al
recentei perioade pe care o traversãm. Da,
aºa, este, dar nici nu s-a fãcut prea mult în
acest sens, educaþia s-a lãsat aºteptatã ºi
nu a fost promovatã de nici un fel, deci,
copii de azi se comportã privind petardele
ca ºi cei din generaþiile pãrinþilor ºi
bunicilor lor. Of, educaþia, oftãm cu toþii,
dar uitãm cã petardele sunt un produs
comercial, cã ele se cumpãrã, cã sunt
restricþii la cumpãrarea lor. Prin urmare,
adulþii pun în circulaþie produse
pirotehnice de uz sãrbãtoresc, de micã
intensitate, sã spunem. Pe urmã, tot adulþii,
sunt cei care le cumpãrã, în general, ºi le
pun la dispoziþia copiilor lor, care se
“distreazã” aruncându-le printre blocuri,
printre picioarele colegilor, uneori, din
pãcate, printre bãtrâni ºi adulþi. Iar Poliþia,
de la Ministerul de resort la Inspectoratele
* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *
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judeþene ºi la secþiile ºi la circa de cartier,
sunt populate tot de adulþi. Ca sã nu mai
vorbim, de Parlament ºi Senat, de
Preºedinþie, unde, la fel, gãsim tot adulþi,
nu-i aºa, adulþi care fac legi ori sunt plãtiþi
sã le aplice Ei, bine, pe tot acest lanþ este o
lipsã de educaþie masivã, fiecare este pentru
fiecare, iar mica delicvenþã este trecutã cu
vederea, este acceptatã, aºa, în virtutea unei
îngãduinþe generale, tradiþionale. Se uitã în
acest context, cã permiþând astfel de acte
mici vagabonþeºti, pe de o parte, se creeazã
obiºnuinþa, deci precedentul, care, tot trecut
cu vederea, devine fenomen social mai greu
de controlat, ºi care se extinde progresiv,
iar, pe de altã parte, organele abilitate sã ia
mãsuri sunt castrate de fermitate, în lipsa
unor legi categorice ºi nediscriminatorii,
legiuitorii, ºi ei, se obiºnuiesc sã promulge
legi slabe, pe care avocaþii cu experienþã
chiar mai micã la barã, le anuleazã în
instanþã, cât ai zice Poc!
Educaþia, prin urmare, este baza, ceea ce
lipseºte, iatã, ºi la copii ºi la pãrinþi, ºi la
legiuitori, ºi la guvernanþi, ºi la preºedinþie!
O “Românie normalã”, ca sintagmã de
proiect, are în spatele ei ideea unei Românii
“needucate”. Proiectul preºedintelui
Johannis cu acel generic generos, are
neºansa de a fi fost conceput de o societate
care, chiar educatã în teorie, are mari lacune
în practicã, iar aici, în practicã, în realitatea
imediatã, stã toatã rezolvarea educaþiei. Plus
- iar asta am mai spus-o - nesubvenþionarea
sistemului educaþional, sistematic, ºi
permanenta sa umilire de cãtre guvernanþi ultima, aceasta, cu teste de salivã pe care sã
le facã profesorii, la ºcoalã, elevilor, înaintea
orelor de curs, de douã ori pe sãptãmânã reduc ºi mai mult ºansele unei educaþii…
normale, pandantã cu civilizaþia de Mileniu
III, Secol XXI. Iar dacã suprapunem peste
astea toate “teoria conspiraþie”, care spune
cã nesubvenþionarea ºi prãpãdirea sistemul
educaþional fac parte din proiectul Noii
Ordini Mondiale, care prevede o populaþie
needucatã, de aici, docilã ºi manevrabilã,
manipulabilã, plus cã sãracã ºi bolnavã, avem
toate argumentele - mai obiective, mai
E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com; subiective - sã
nu credem în
obiectivmehedintean@yahoo.com
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proiectele ºi
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FABRICA DE COOL FAKE NEWS.
(F.C.F.N) - Ediþia 1 * Ministrul Energiei, dl. Virgil Popescu jr. dezminte faptul
cã ar fi anunþat iminenta desfiinþare a centralelor de
apartament pe gaze, ºi precizeazã cã s-a înþeles greºit
declaraþia domniei-sale: desfiinþate vor fi apartamentele!
* Guvernul va mãrii salariile, pensiile ºi alocaþiile. Ca
urmare, dupã o metodã mai veche, ºtatele de platã vor
avea un format mãrit semnificativ, în care sã fie trecute cu
fonturi extra-large sumele cuvenite. Pentru sumele virate
pe card, banda magneticã a cardurilor va fi
supradimensionatã, iar câmpul magnetic va fi mai
democratic arat, dupã bunul plac al fiecãruia, sã aibã
sumele trecute acolo, vizibil, cât vor ei de mari.
* Vaccinarea elevilor se va face online dacã numãrul
pãrinþilor care vor refuza testarea salivei copiilor lor la
domiciliu, va depãºi rata de creºtere a raportului leu/euro
cu 3 la mie, a anunþat ministrul Sãnãtãþii educaþionalfinanciare… Sau cel al Educaþiei sãnãtos-salivare…
* Preºedintele Companiei Pfizer, arestat zile trecute, a
evadat din închisoare ºi nu se ºtie unde se aflã. Din surse
care doresc sã-ºi pãstreze anonimatul ºi certificatul verde,
aflãm cã el se aflã gãzduit în România, la domiciliul
conspirativ al lui Raed Arafat.
* Izoletele lui Raed Arafat au fost, în sfârºit, scoase la
ivealã, dupã mai bine de un an de când dispãruserã de pe
piaþa neagrã a anti-covidului: ele se aflau dosite într-un
depozit al lui George Simion, unde acesta, dupã ce le
sustrãsese de la SMURD, se pregãtea sã le poleiascã. Cu
polei, în vederea conservãrii lor pentru procesul antisistem ºi anti-vaccinare pe care-l pregãteºte.
* Certificatul verde va fi desfiinþat în România, a anunþat,
ieri, preºedintele Iohannis! Se va emite un altul, însã, de
culoarea werner.
* Guvernul va avea în noua sa formulã un minister nou,
ºi anume Ministerul Discuþiilor Interminabile, care va avea
drept obiectiv promovarea dezvoltãrii negocierilor,
compromisurilor ºi reorientãrilor politice. Fondurile carel vor susþine financiar vor proveni din vânzarea de þarã, au
afirmat surse din interiorul AUR.
* Guvernul pregãteºte o primã remaniere, dupã recentele
discuþii privind formarea lui: în locul ministrului de la
Muncã, va trece ministrul de la Nemuncã, iar în locul celui
de la Sãnãtate, va trece cel de la Boli ºi tratamente inumane.
ªi Educaþia este vizatã: în locul ocupantului acestui
portofoliu, vor trece, prin rotaþie, când un elev, când
un pãrinte.
* Surse din interiorul Instituþiei preºedintelui, au
dezvãluit misterul poziþionãrii paltonului preºedintelui
Iohannis pe masa de lucru din timpul Conferinþei de la
Glasgow: paltonul respectiv purta un microfon, încorporat
în cãptuºealã, la celãlalt capãt al firului fiind doamna
Carmen, care fãcea astfel o excursie, chiar dacã doar audio
ºi online, în Scoþia, ca nostalgie dupã cea în Egipt, recent
încheiatã. Acolo, la Cai.Ro, dumneaei avea sã descopere
cã, în Egipt, nu sunt cai, ci cãmile, prin urmare capitala ar
fi trebuit sã se numeascã Camil.Ro.
Red.Actor de Servicii
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PREMIILE USR, filiala Craiova, 2020
Recent, pe 18 noiembrie
2021, filiala Uniunii Scriitorilor din
România, Craiova ºi-a anunþat întrun comunicat oficial, pe pagina sa,
www.usrcraiova.ro, premiile pentru
creaþie literarã pe anul trecut, 2020.
Între laureaþii acestei prestigioase
decernãri de premii, recunoaºtere
a contribuþiei autorilor - poeþi,
prozatori, eseiºti, dramaturgi, critici
literari - de-a lungul anului trecut
sau a activitãþii lor depuse pe
parcursul unei cariere dedicate
scrisului, se regãsesc ºi numele a
doi mehedinþeni: Nicolae JINGA Premiul “Opera Omnia”, ºi Dan

ªALAPA - Premiul “Pentru
Activitate deosebitã - poet ºi
eseist”.

Dacã premiul decernat lui
Nicolae Jinga, poet de prim rang
al universului poetic contemporan,
cu volume apreciate elogios de
critica literarã, de cititorii exersaþi
în poezie, este un premiu prezent
în palmaresul USR, de mare
prestigiu, premiul atribuit lui Dan
ªalapa este unul în premierã
naþionalã în lumea scriitoriceascã,
acesta fiind o recunoaºtere a
contribuþiei celor care nefiind
membri USR, fac/au fãcut de-a
lungul mai multor ani dovada unor
creaþii remarcabile, ºi care le permit
recunoaºterea mai largã ºi mai
accentuatã a mediului literar de
prim plan contemporan.
Din juriul care a stabilit aceste
premii, au fãcut parte: Ioan Lascu,
preºedintele USR, filiala Craiova, ºi
preºedintele juriului, Ileana
Roman, Paul Aretzu, Mihai Firicã,
Spiridon Popescu.
Premiile celor doi mehedinþeni
vor fi acordate în cadrul unei
ceremonii proiectate a avea loc pânã
la sfârþitul anului, la Drobeta Turnu
Severin, în cadrul unui eveniment
mai amplu, în prezenþa unor membri
ai juriului, a autoritãþilor locale, a
lumii scriitoriceºti locale ºi judeþene,
a altor invitaþi.
O.M.

Castelul Artelor, pus în valoare...
 urmare din pag. 1

pag. 7

Sorin Nicodim, o viaþa dedicatã artelor
vizuale, omagiu lui Ion Nicodim

Scena artelor vizuale
timiºorene marcatã la sfârºit de an
de cateva evenimente expoziþionale
de excepþie. Dacã la Galeria Calpe,
expoziþia Norei Blaj, „Gestuar” a
încântat publicul cu opere recente,
expoziþia maestrului Sorin
Nicodim, gãzduitã de Galeria Park
a U.A.P. Filiala Timiºoara, aduce pe
simeze o selecþie de lucrãri realizate
în ultimul deceniu, în tehnicile
preferate ale artistului, pastelul ºi
tehnica mixtã.
Având un parcurs artistic
impresionant, apreciat atât de

critica de specialitate cât ºi de
publicul larg, distins cu numeroase
premii, naþionale ºi internaþionale,
maestrul Sorin Nicodim
sãrbatoreºte luna aceasta,
frumoasa vârstã de 70 de ani,
invitând iubitorii de artã timiºoreni
la vernisajul domniei sale ce va
avea loc joi, 25 noiembrie la ora
18:00, programul de vizitare fiind
urmãtorul, de luni pânã vineri între
orele 9:00-12:00 ºi 14:00-17:00,
strada George Enescu, nr. 1.
Costin Brãteanu
23 noiembrie 2021

Acord între Guvernul României ºi
Guvernul Republicii Moldova privind...
 urmare din pag. 1

Cu ajutorul fondurilor transfrontaliere, am reuºit sã îl
reabilitãm ºi sã îl redãm în circuitul deschis, iar procesul
de modernizare continuã. Astfel, astãzi, ne aflãm în stadiul
în care reuºim sã punem în valoare acest monument, prin
organizarea de activitãþi interactive în interiorul Castelului”,
a precizat primarul municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu.
 Romeo Crîºmaru

25.11 - 01.12.2021

Acordul face parte din setul de
angajamente asumate de cele doua
guverne în foaia de parcurs privind
domeniile prioritare de cooperare între
România ºi Republica Moldova,
semnatã astãzi
la
Bucureºti.
Documentul îndeplineºte condiþia
obligatorie încheierii oricãrui acord între
un stat membru al Uniunii Europene ºi
un stat non-UE, fiind conform cu dreptul
Uniunii Europene.
Textul Acordului conduce la aplicarea
unor noi reguli simplificate de
recunoaºtere, concomitent cu
reglementarea recunoaºterii unor noi
diplome sau certificate. Aplicarea noilor
reguli de recunoaºtere de cãtre
autoritãþile din cele douã state,
universitãþi ºi unitãþi de învãþãmânt, se
va realiza în mod transparent, corect ºi
nediscriminatoriu, în beneficiul

solicitanþilor.
Ministerele Educaþiei din cele douã state
consolideazã, prin semnarea acestui Acord,
relaþiile bilaterale în domeniul educaþiei,
ceea ce va contribui la creºterea calitãþii
sistemelor de educaþie ºi formare
profesionalã în spiritul politicilor europene
în materie, precum ºi la îmbunãtãþirea
accesului cetãþenilor români ºi a celor din
Republica Moldova.
Prin semnarea acestui document,
România îºi reafirmã, într-un mod ferm,
sprijinul pe care îl acordã Republicii
Moldova în procesul de asociere în vederea
îndeplinirii condiþionalitãþilor care sã
faciliteze integrarea europeanã.
Cadrul juridic al cooperãrii cu Republica
Moldova în domeniul educaþiei va fi
consolidat prin semnarea în perioada
urmãtoare a unui protocol de colaborare
între Ministerele Educaþiei din cele douã
state.
 Biroul de comunicare
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Scorpia ºi ªacalul
Albert Bourla, directorul Pfizer,
recunoaºte cã tehnologia m-ARN
poate modifica ADN-ul uman
Plouã cu premii peste Albert Bourla,
directorul Pfizer. În aceeaºi sãptãmânã
a primit Premiul „Theodor Herzl”[1]
ºi premiul fundaþiei globaliste
„Atlantic Council”. Înainte de
festivitate, a acordat un interviu în
care a lãsat sã îi scape câteva
informaþii bombã. Cum ar fi cã
lucreazã cu C.I.A. ºi F.B.I. sã combatã
„dezinformãrile”. Dar ºi informaþii
despre vaccinul Covid, care dacã nu
ar fi venit din gura lui ar fi fost imediat
taxate de „verificatoarele de adevãr”
ca „ºtiri false”.
Întrucât interviul e prea lung,
am sã notez ºi minutul pentru
fiecare afirmaþie, sã se poatã
verifica mai uºor:
Minutul 9: Discuþia începe cu
politeþuri despre „omul Bourla”,
viaþa lui de familie, sacrificatã pentru
binele omenirii. Ca ºi la premiul
primit de la Congresul Mondial
Evreiesc, a povestit despre copilãria
în Grecia. Cum pãrinþii sãi au fost
dintre cei 2.000 de evrei care au
rãmas în oraº, dintr-o comunitate de
50.000. Apoi câteva amintiri despre
cum a trãit începutul pandemiei.
Aflãm, de pildã, ºi cã Albert Bourla
e veterinar la bazã. Ceea ce nu cred
cã-i deranjeazã pe milioanele de
români, care au ales sã-i fie cobai.
Miezul discuþiei începe la Minutul
9: unde aflãm cã în vaccinul m-ARN
poþi pune orice fel de proteinã, nu
doar viralã. (Bãnuiam.)
Minutul 27: Pfizer a ajuns la
tehnologia mARN folosind un
parteneriat cu BioNTech, care era
avansatã în domeniu ºi care ºi-a
propus mai întâi sã trateze cancerul
astfel. (Exact ce încerca ºi Moderna
sã facã, încã de la înfiinþare.)
Minutul 28: Pfizer pregãteºte un
vaccin pentru gripã tot cu tehnologie
m-ARN. (Chit cã deocamdatã li s-a
spus „abonaþilor” cã gripa a dispãrut,

ar fi dintr-o datã mulþi bani de fãcut
prin dublarea vaccinurilor pentru boli
sezoniere.) Descusut de reporter,
indicã 3 direcþii în care s-ar putea
folosi tehnologia m-ARN pe viitor:
cancerul, alte infecþii virale (cum ar fi
gripa) ºi bolile genetice.
Minutul 29: Aici e cea mai
importantã dintre afirmaþii, aºa cã
o redau integral, fãrã adãugiri:
Existã ºi o a treia aplicaþie a
tehnologiei m-ARN: pentru oameni
care se nasc cu o greºealã în codul
ADN. ªi sunt multe boli rare, care li
se întâmplã oamenilor pentru cã
undeva în genele lor e o micã eroare.
ªi din cauza asta ar putea nici sã nu
trãiascã prea mult sau suferã. Sunt
multe tehnologii, care încearcã sã
foloseascã editarea geneticã, deci
încearcã sã foloseascã aceeaºi
tehnologie pentru a putea schimba,
repara greºelile ADN-ului tãu. Ca sã
îi vindeci pe acei oameni. Acestea
sunt doar 3 fronturi noi ºi fierbinþi
ale tehnologiei, la care lucrãm acum.
Afirmaþiile lui Albert Bourla de la
Pfizer sunt explozive doar pentru
cei care ascultã orbeºte „doar
sursele oficiale”. Am semnalat de
multã vreme cã aceleaºi idei se
desprind limpede din materiale
publice ale firmei Moderna, de
dinainte de pandemie. Vezi articolul
din ianuarie: „Moderna recunoaºte
cã vrea sã reprogrameze fiinþa
umanã cu tehnologia mARN”[2] ºi
laureata Nobel Jennifer Doudna,
inventatoarea a tehnologiei
CRISPR în: „Dovezi cã vaccinurile
mARN sunt altceva decât se minte
în versiunea oficialã”[3].
Conducãtoarea Uniunii Europene
ºi ºefii de la Pfizer ºi BioNTech,
rãsfãþaþi la premiile globaliºtilor
Interviul de mai sus a fost prilejuit
de o ceremonie þinutã de Atlantic
Council, una din organizaþiile foarte
influente ale elitei mondialiste.
Clubul e un grup de reflecþie ºi
interconectare, care militeazã deschis
în favoarea noii ordini mondiale,

alãturi de CRE (Consiliul pentru
Relaþii Externe), Comisia
Trilateralã, Institutul Aspen,
Fundaþia pentru o Societate
Deschisã (a lui George Soroº),
Forumul Economic de la Davos
(Klaus Schwab), Clubul de la
Roma, Clubul Bilderberg,
Fundaþia Konrad Adenauer,
German Marshall Fund ºi altele.
În ultimul timp, Facebook ºi
guvernul Marii Britanii sunt citaþi
ca donatorii cei mai mari ai Altantic
Council.
La ceremonia de anul acesta (10
noiembrie 2021), vedetele
premiate au fost, între alþii: Ursula
von der Leyen, preºedinta Comisiei
Uniunii Europene, Albert Bourla,
director Pfizer, Ozlem Tureci ºi Ugur
Sahin, cei doi turci fondatori ai
BioNTech. O singurã pozã de la
eveniment face cât 10.000 de cuvinte:
Atâta tandreþe între Ursula ºi Bourla,
ce nu s-a pomenit. Sã sperãm cã nui vede Codruþa Koveºi pe cei doi
porumbei îmbrãþiºaþi, cã s-ar putea sãi trânteascã un dosar penal Ursulei.
(Visez.) Pentru cã, tehnic, ce sã vezi:
e un ditamai conflictul de interese.
Madam Ursula cumpãrã produse de
miliarde de euro de la compania
distinsului veterinar. ªi, aºa cum am
dezvãluit încã din aprilie, contractele
de achiziþie ºi clauzele de imunitate
penalã[4], între Comisia UE ºi firmele
farmaceutice sunt secretizate. Recent,
chiar ºi europarlamentari, în frunte cu
Cristian Terheº arãtau indignaþi cã nici
mãcar lor nu li se aratã ce clauz be
sunt în acele contracte!
Dar sã revenim la ceremonia
globaliºtilor[5].
A fost aºa cum vã imaginaþi, un
festival de ipocrizie, cuvinte
sforãitoare, fraze goale despre
climã, democraþie, sãnãtate,
egalitate. Vã las mai jos toatã
filmarea, dar nu v-o recomand,
decât dacã nu reuºiþi sã adormiþi.
Totuºi, printre gãunoºeniile
globaliste, s-au strecurat ºi informaþii

[1] –10 noiembrie 2021
[2] https://evadare.ro/politica/moderna-recunoaste-ca-vrea-sa- reprogrameze-fiinta-umana-cu-tehnologia-marn/
[3] https://evadare.ro/politica/dovezi-ca-vaccinurile-mrna-sunt-altceva- -decat-minte-versiunea-oficiala/
[4] https://evadare.ro/politica/propaganda-uniunii-europene-isi-minte-propriii-cetateni-in-favoarea-producatorilor-de-vaccinuri/
[5] https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-2021- distinguished-leadership-awards-dua-lipa-ursula-von-der-leyen/
[6] https://evadare.ro/politica/razboiul-cu- timpul-probabil-urmatoarea-operatiune/
[7] https://evadare.ro/politica/prosteala-celor-80-de-miliarde-de-la-ue-care-de-fapt-sunt-16/
[8] Sursa - https://evadare.ro/politica/seful-pfizer-recunoaste-ca-poate- modifica-adn-ul-omului-cu-tehnologia-m-arn/
[9] Circul globaliºtilor - ceremonia de premiere

grave. Dar gloata n-o sã tresarã. (Cele
mai multe comentarii la filmare sunt
de la cretini, care se bucurã cã a
cântat o pupãzã din Kosovo, una Dua
Lipa. Care ºi ea purta cercei cu BB probabil de la „build back better”. În
fine, euro-americanii au o slãbiciune
specialã pentru Kosovo ºi pentru
proiectele separatiste în genere, ca
metodã de erodare a statelor
naþionale.
Cele mai notabile indicii vin de la
Ursula von der Leyen, care a insistat
pe parteneriatul SUA-UE. Preºedinta
Comisiei Uniunii a avut tupeul sã
vorbeascã de democraþie ºi societãþi
deschise, când tocmai UE e
promotoarea liberticidului „certificat
verde”, care ne aruncã în cea mai
durã dictaturã inventatã vreodatã:
dictatura biometricã. Aproape tot ce
spune e o rãstãlmãcire a adevãrului
sau minciuni ridicole.
Minutul 47: „Scriem noi reguli
pentru economia globalã ºi protejãm
democraþiile noastre”.
Urmãtorul punct de pe agendã a fost
„încãlzirea globalã”. Cum am mai
spus, „agenda cu noi ºi noi restricþii
întinse la infinit. Ursula a vorbit de
„decarbonizarea economiilor noastre”
(adicã dezindustrializare ºi taxe pentru
maºini ºi traiul de zi cu zi).
ªefa UE a þinut sã foloseascã
formula „o societate deschisã”
(numele fundaþiei lui Soroº) ºi „build
back better” - care pare-se e un fel de
parolã a noi cabale. Dar ºi „economii
deschise” - adicã accelerarea
globalizãrii în beneficiul marelui
capital. Aranjament grafic - I.M.
 continuare în pagina 10
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Ziua de poimâine
Politicienii români au în ADN
permanentizarea la putere. Vin de
unde vin, ºi pacã reflexul s-a
perpetuat ºi dupã 1990. Avem un
exemplu foarte bun în
permanentizarea la putere a lui Ion
Iliescu ºi a partidelor de stânga.
Sigur cã dupã 50 de ani de sistem
nedemocratic ºi de conducere
autoritarã nu este de mirare cã
stânga a câºtigat mai tot timpul
mandatele la nivel local ºi la nivel
central. Aºadar, cumva politicienii
din anumite partide s-au
permanentizat la putere sub o formã
sau alta, direct sau prin interpuºi.
Puterea atrage în mirajele sale pe
toatã lumea ºi când ajungi foarte
sus ca politician îþi dai mãsura
dupã faptele ºi vorbele pe care le
prezinþi public. Aici se vede sau nu
lipsa de culturã politicã.
Politicianul român, se ºtie ºi de
la Caragiale, cã este maleabil,
coruptibil, prost educat sau slab de
îngeri, grabnic vânzãtor de interes
naþional ºi adesea povestitor de
verzi ºi uscate în faþa alegãtorului.
Nãravurile s-au pãstrat peste secole

ºi nu pare cã am învãþat ceva de la
înantaºii noºtri. Partidele nu au
învãþat jocul democratic, iar acum
se naºte „monstruoasa coaliþie”. O
uniune contra naturii a stângii ºi a
dreptei. Dar ce mai conteazã tradiþii,
democraþie, putere ºi opoziþie,
guvernare ºi culturã politicã, vot
popular ºi principii ºi doctrine
politice, când totul este pus pe
tarabã ºi este de vânzare. Partidele
îºi lasã deoparte istoria ºi se
adapteazã de la o zi la alta la
realitãþile date ºi la noua lume.
O fi de vinã ºi epoca prin care
trecem. Este vorba de o lume în
schimbare, imprevizibilã,
dominatã de crize de toate felurile
ºi în toate domeniile. Este o crizã
în sãnãtate ºi asta se vede de
vreo doi ani de zile. Încã suntem
mult în urmã cu tratarea unor boli
sau eradicarea unor pandemii.
Pare cã suntem abia la început ºi
mii de ani de cercetare parcã au
devenit secunde. Suntem învinºi
aproape în faþa unor duºmani
invizibili pentru care nu ne-am
pregãtit aproape niciodatã. Dar

cel mai mare duºman al omului
rãmâne tot omul.
Suntem într-o crizã economicã
pentru cã sistemul pe care lumea
l-a conceput nu mai este viabil.
Epoca de consum ºi-a arãtat
limitele pentru cã dispar peste
noapte resursele. Este o crizã
politicã, pentru cã politicienii nu
mai sunt capabili sã vadã
societatea ºi lumea de mâine ºi
sã vinã cu idei ºi legi pentru o
lume mai bunã.
Este ºi o crizã a statelor naþionale
pentru cã puterea multora dintre
þãri este depãºitã de puterea
multora dintre corporaþii ºi
multinaþionale. Sunt multe
companii care fac legea ºi pentru
care multe state schimbã legile.
Asta pentru cã au mai multã
influenþã ºi mai mulþi bani decât
PIB-ul unor þãri.
Nu mai avem nici oameni de
stat, care sã îºi asume deciziile ºi
care sã gândeascã pentru viitor.
Poate cã pentru ei prezentul este
mult prea complicat ºi nu mai vãd
dincolo de ziua de mâine. Mai este
ºi o crizã în educaþie pentru cã
lumea nu îºi cunoaºte prioritãþile
ºi nu îºi poate închipui cum va
arãta ziua de mâine ºi mai ales ziua
de poimâine. Mai avem în faþã ºi

o crizã energeticã. Ne va lovi din
plin în anii care vor urma ºi va
produce ºi multe victime, în
special în emisfera nordicã.
Aceastã crizã energeticã este strâns
legatã de criza climaticã. Planeta
trece printr-o serie de transformãri
care fac în multe colþuri ale lumii
ca viaþa sã devinã aproape
imposibilã. Nu vedem deloc cum
va arãta viitorul pentru cã nu
putem sã depãºim paradigma
prezentului ºi a sintagmei „doar
noi contãm”, nu ne mai gândim la
generaþiile viitoare.
Am amânat transformarea în anii
70 - 80 ºi nu s-a trecut la alte
tehnologii în domeniul energetic
ºi al transporturilor. Acum poate
cã este un pic prea târziu. Ar fi
început schimbãri ireversibile ºi
Planeta nu ne mai aºteaptã. Poate
cã am pus bazele unui viitor trist
pentru viitorii pãmânteni. Sau
poate cã nu este prea târziu ºi vom
identifica soluþii pentru criza
climaticã. Dar parcã se investesc
mai mulþi bani în industriile de
apãrare ºi de armament, decât în
tehnologii prietenoase cu mediul
ºi în viitor. O lume în schimbare.
Va arãta mai rãu sau mai bine ziua
de mâine, dar cea de poimâine?
 ªtefan Bãeºiu
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CEZ Vânzare a implementat sistemul de
compensare/ plafonare ºi reia procesul de facturare
CEZ Vânzare a finalizat modificãrile
tehnice necesare pentru emiterea facturilor de
energie electricã cu preþuri plafonate/ compensate
conform legislaþiei în vigoare1. În acest moment,
procesul de emitere facturi a fost reluat.
Clienþii CEZ Vânzare care au primit facturi
aferente consumului lunilor noiembrie/
decembrie, emise înaintea implementãrii valorilor
plafonate/ compensate, vor primi facturi cu valori
regularizate care vor include schema de sprijin
prevãzutã de prevederile legale în vigoare.
Reamintim faptul cã:
- Facturile CEZ Vânzare îºi vor pãstra aceleaºi
termene de scadenþã agreate în contract (ca
numãr de zile de la data emiterii).
- Formatul facturii CEZ Vânzare a fost
optimizat cu informaþii despre tipul ºi valoarea
compensaþiei în care se încadreazã clienþii.
Ce trebuie sã facã clienþii CEZ Vânzare pentru
a beneficia de preþuri plafonate/ compensate?
1. Clienþii casnici CEZ Vânzare vor beneficia
automat de preþuri plafonate/ compensate.
2. Clienþii non-casnici (operatori economici)2
trebuie sã depunã o cerere, însoþitã de o
declaraþie pe proprie rãspundere, prin care
sã menþioneze categoria în care se încadreazã.
Formularele sunt disponibile accesând https:/
/www.cez.ro/ro/cez-vanzare/informatii-desprelegea-compensarii-si-plafonarii.html ºi pot fi
trimise furnizorului CEZ Vânzare online, în
secþiunea https://www.cez.ro/sesizari2-form, pe
fax la numãrul 0372 524 832/ 0248 524 832,
prin poºtã la adresa: Târgu Jiu, str. Depozitelor,
nr. 2, judeþul Gorj, cod poºtal 210238 sau la
unul din Centrele de Relaþii cu Clienþii din
municipiile reºedinþã de judeþ.
Pentru clienþii care respectã regulile de acces,
reamintim faptul cã recomandãm programarea
online a vizitelor pentru Centrele de Relaþii cu

Scorpia ºi ªacalul

Clienþii din reºedinþele de judeþ. Programarea vizitei
se poate face online pe https://www.cezinfo.ro/
rezervare-online/ sau telefonic, apelând numãrul
0251 408 004, de luni pânã vineri, în intervalul
orar 08:00 –20:00. Programul Centrelor ºi harta
acestora pot fi consultate accesând https://
www.cez.ro/ro/centrele-regionale-de-contact.html.
Care sunt condiþiil e în care clienþii
beneficiazã de preþuri plafonate/ compensate
pentru perioada 01.11.2021 - 31.03.2022?
 În cazul clienþilor casnici de energie
electricã, compensarea se aplicã în:
- limita maximã a consumului pentru care se
aplicã compensarea, aferentã întregului interval
noiembrie 2021 - martie 2022, este de 1 500
kWh energie electricã, alocat în tranºe lunare;
- consumul realizat nu trebuie sã depãºeascã
consumul lunar maxim prevãzut ºi nici
consumul maxim stabilit pentru întreaga
perioadã de aplicare a compensãrii;
- consumul de energie electricã din perioada
de facturare sã nu fie mai mic de 1 kWh pe zi.
 În cazul clienþilor casnici de gaze naturale,
compensarea se aplicã în cazul în care:
- consumul de gaze naturale din perioada de
facturare (noiembrie 2021 - martie 2022) nu este
mai mic de 7 kWh pe zi.
- consumul realizat nu depãºeºte consumul
lunar maxim prevãzut ºi nici consumul maxim
stabilit pentru întreaga perioadã de aplicare a
compensãrii - echivalentul în kWh a 1 000 m3
de gaze naturale la un factor de conversie de
10.6 kWh per m3, alocat în tranºe lunare.
- La aceste limitele aferente consumului de
energie electricã, respectiv gaze naturale, se
acceptã o abatere în favoarea beneficiarului
compensaþiei de maximum 10%.
Referitor la plafonare, se vizeazã preþul final
la energie electricã ºi gaze naturale facturat

Gates ceva mãrunþiº.
Minutul 51: „Când SUA ºi UE se adunã, avem
 Urmare din pag. 8
Minutul 50: „Daþi-mi voie sã mã refer ºi la reþelele puterea sã modelãm lumea de mâine. De la 6G la
de care avem nevoie pentru economia globalã. Noi, finanþele verzi”.
Apoi a delirat despre cum luptã ea pentru
la Uniunea Europeanã, urmeazã sã prezentãm o
democraþie,
cum la 6 ianuarie era sã dea loviturã de
nouã strategie de conectare a lumii o numimPoarta
stat
fanii
lui
Trump,
cum „iliberalii” (gen Ungaria ºi
Globalã (global gateway), ca strategia preºedintelui
Biden de reconstrucþie mai bunã pentru lume (Build Polonia) submineazã valorile U.E. (Doar pentru cã
Back Better for the world). Poarta Globalã va fi un îºi apãrã graniþele inclusiv zilele acestea de invazie.)
Sau cum alte regimuri nu sunt democratice (dar sunt
multiplicator de investiþii în întreaga lume”.
Evident, baliverne. De unde sã aibã UE bani cele care nu îºi mai primesc majoritatea cetãþenilor
pentru restul lumii? când purceaua e moartã-n coteþ în instituþiile statului - cazul României; ori îi
ºi þãrile membre sunt ele însele supra-îndatorate ºantajeazã sã ia parte la terapia geneticã
sau se laudã cã împrumutã bani când vorbesc de experimentalã, ca sã aibã un loc de muncã - Italia,
„bani de la U.E.”[7] „bani de la UE” [6]. Poate i-au Franþa.) Mã rog, cine nu are greþuri, se poate uita:
zis programului Gateway în speranþa cã le dã Bill Redacþia Art-emis -www.art-emis.ro/editoriale

clienþilor casnici ºi consumatorilor noncasnici,
care nu poate depãºi urmãtoarele valori:
Pentru energie electricã: 1 leu/ kWh, care
include componenta de preþ a energiei electrice,
acciza, tarifele reglementate de transport ºi
distribuþie, servicii de sistem, certificatele verzi,
contribuþia de cogenerare de înaltã eficienþã
energeticã, abonamentul, TVA;
Pentru gaze naturale: 0,37 lei/ kWh, care
include preþul de vânzare al gazelor naturale,
costul de transport, acciza, tariful de distribuþie,
abonamentul, TVA.
De asemenea, operatorii economici, clienþi
finali care se încadreazã în categoria întreprinderi
mici ºi mijlocii3, pot beneficia de:
exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata
contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de
introducere/ extragere din reþea, tariful de distribuþie,
tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum
ºi de la plata certificatelor verzi, contribuþiei pentru
cogenerare de înaltã eficienþã ºi accizei;
exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata
contravalorii costului de transport, tarifului de
distribuþie ºi accizei.
CEZ Vânzare îºi incurajeazã în continuare
clienþii sã apeleze la unul din canalele de
comunicare alternative pentru o obþine toate
informaþiile de care au nevoie:
 Numãr dedicat, 1769, la care clienþii pot
transmite pe scurt, prin SMS, solicitarea ºi codul
de client, urmând sã fie contactaþi de specialiºtii
CEZ Vânzare pentru soluþionarea solicitãrii;
 Portalul ºi aplicaþia mobilã MY CEZ –mai
multe informaþii despre funcþionalitãþi puteþi gãsi
pe website-ul https://www.cezinfo.ro/;
 Info Linia CEZ, 0251 929, disponibilã pentru
solicitarea de informaþii comerciale, de luni pânã
vineri, în intervalul orar 08:00 –20:00, în timp
ce înregistrarea deranjamentelor electrice poate
fi efectuatã non stop;
 Chat-ul cu un consultant CEZ Vânzare,
implementat de furnizorul CEZ Vânzare pe
website-ul https://www.cezinfo.ro/ este disponibil
luni –vineri, în intervalul orar 08:00 –20:00;
Le mulþumim clienþilor noºtri pentru înþelegere!
Divizia Oameni ºi Brand CEZ România
Prevederilor OUG 118/ 2021 cu modificãrile ºi completãrile
din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanþei de Urgenþã
a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de
compensare pentru consumul de energie electricã ºi gaze naturale
pentru sezonul rece 2021-2022, precum ºi pentru completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitãþi
persoanelor care domiciliazã sau lucreazã în unele localitãþi din
Munþii Apuseni ºi în Rezervaþia Biosferei “Delta Dunãrii”.
2
în conformitate cu Legea nr. 346/2004 3, denumite în
continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale ºi alte
profesii liberale, indiferent de forma de organizare,
microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale, întreprinderi familiale.
1
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Nicolae Ceauºescu, condamnat...
 urmare din pagina 4
Plãtirea datoriilor înainte de termen a
înfuriat rãu FMI-ul astfel cã am fost
penalizaþi aspru prin aproape triplarea
dobânzii de drept. Exact precum un cãmãtar
fãrã scrupule FMI-ul a mai luat un rând de
piele de pe noi, dându-ne un nou termen
pentru luna martie 1989.
Noul termen de 4 ani a fost din nou
devansat de Ceauºescu, care cu ajutorul
sacrificiilor imense fãcute de popor reuºeºte
sã strângã suma totalã care ne elibera de
absolut orice datorie cu un an mai devreme!
Din 1988 România nu mai avea datorii ºi nu
doar din martie 1989 cum unii trãdãtori
încearcã sã modifice adevãrul, pentru a
ascunde de fapt cele peste 18 miliarde avute
în plus la momentul atacãrii României,
miliarde a cãror urmã e îngropatã deocamdatã
în filele dosarului BANCOREX. România era
o maºinã de fãcut bani, de fãcut valutã forte
ºi nicidecum un morman de fier vechi cum a
afirmat agentul strãin Petre Roman. Cele 18
miliarde avute în plus se constituiau din
lichiditãþi bancare sub formã de rezerve
valutare, creanþe ºi sume aflate în curs de
achitare ca urmare a exporturilor efectuate.
De ciudã cã România nu mai are datorii, ni
s-a retras deîndatã de cãtre S.U.A. ºi Clauza
Naþiunii celei mai Favorizate.
Plusul imens de 18 miliarde U.S.D. a început
sã producã modernizãri în industrie. UM Cugir
spre exemplu a fost dotatã cu strunguri noi-nouþe
suedeze, strunguri dotate cu CNC (comandã
numericã computerizatã). Inginerii de atunci au
amânat schimbarea liniilor tehnologice pe diverse
motive, iar dupã lovitura de stat din dec 1989
strungurile moderne, utilajele noi destinate
retehnologizãrii, au rãmas la comandã tot în
magazii. Nu numai la UM Cugir, ci în întreaga
þarã s-a dat stop punerii în funcþiune a utilajelor
noi, deja achiziþionate. Industria româneascã
trebuia opritã. Utilajele noi, strunguri, freze,
etc au ajuns la fier vechi conform directivei
date de strãinul Petre Roman, actualmente
parlamentar PNL.
Fãrã a avea datorii majore, Ceauºescu pune
la cale un plan de exploatare al Apusenilor
încã din 1985. FMI-ul înnebuneºte de-a
dreptul, Soros la fel. Planul cu bãtaie lungã a
lui Ceauºescu le dã insomni ºi palpitaþii
deoarece pânã în 2040 urmau sã se exploateze
intensiv zãcãmintele de aur, argint ºi metale
rare, ce urmau sã aducã României un profit
evaluat în 2013 la nu mai puþin de 400-500
miliarde de euro !!! Profit!!! Deja se întrecea
orice mãsurã. România nu mai avea nevoie
de nimic din afarã, îºi acoperea singurã
necesarul intern, exporta masiv, ºi punea la
cale împreunã cu Irak, China, Iran ºi Libia, o
replicã a FMI, prin BANCOREX. Pentru
aceasta Ceauºescu trebuia condamnat la
moarte prin împuºcare ºi România
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condamnatã la jaf ºi sãrãcie! Care dintre
dumneavoastrã n-aþi strânge cureaua ºi nu aþi
agonisi bãnuþ cu bãnuþ timp de 8 ani pentru
ca apoi sã trãiþi 1000 de ani voi ºi neamul
vostru în bogãþie ºi prosperitate.
Mai mult decât atât imaginaþi-vã ce sume
s-au pus în joc de FMI, Soros sau alþii lezaþi
de independenþa noastrã financiarã pentru a
se cumpãra geologi (Gelu Voican Voiculescu
a fost geolog la Roºia Montanã pânã la
revoluþie), bancheri (Mugur Isãrescu a fost
economist la Institutul Bancar Mondial),
economiºti (Stolojan ºi Vãcãroiu au fost colegi
la Institutul Naþional de Planificare
Economicã), dar nu în ultim rând ingineri care
sã amâne retehnologizarea, merceologi care
sa deturneze fluxul de aprovizionare cu
alimente, …? Aici a greºit Nicolae Ceauºescu
DEOARECE trãdarea a venit de lângã el.
Dar asta-i altã poveste la care n-am cum
sã nu revin atâta timp cât sunt în viaþã. Am
vãzut cu ochii mei scena teroristului prezentat
la TVR1 pe data de 23 dec 1989, scenã care
a scãpat de controlul regiei ºi care din
neatenþia cameramanului l-a surprins în
continuare pe ofiþerul care cicã l-ar fi prins
pe aºa zisul terorist cum îl felicita pe
acesta!!!!!!!!!! „BRAVO MÃI, hai cã te-ai
descurcat bine„, au fost cuvintele de laudã
ce au sincronizat surâsul ºmecheresc al
acelui actor nenorocit! Mã întreb cu
sinceritate oare câþi mai au procesorul mental
intact ºi curajul de a-ºi apãra þara neofilit?
Oare câþi soldaþi mai are România? Ceauºescu
a demonstrat în timpul procesului - ilegal cã
a fost un conducãtor adevãrat ce nu face
compromisuri nici chiar în faþa morþii. Chiar
ºi acum dupã 32 ªI CEVA DE ANI, Iliescu ºi
ceilalþi poartã-n suflet frica cã Ceauºescu sar putea întoarce. Ei simt ceva ºi chiar au
dreptate. Ceauºescu e încã „viu” ºi istoria-l
va rãzbuna! Promit sã revin foarte curând cu
noi informaþii despre motivul secret (din nou
Roºia Montanã) al vizitei avute de Victoria
Nuland (secretarul de stat American) la
palatul Cotroceni ºi despre posibila legãturã
dintre cutremurul anunþat de aproape 1 an
pe site-ul oficial al ambasadei S.U.A. din
Bucureºti ºi nesupunerea României de a
permite exploatarea zãcãmintelor din
Apuseni, dar nu numai!
Pânã atunci vã sugerez sã citiþi dacã nu
ºtiþi deja câte ceva despre tehnologiile
HAARP, tehnologii capabile spun unii de
declanºarea cutremurelor printre altele! Unele
documente ale armatei americane arata
lucrurile mult mai clar: HAARP are scopul
de a descoperi metode de „exploatare a
ionosferei în folosul Departamentului de
Apãrare”… da, interesant!
Ocroteºte-i Doamne pe duºmani sã nu ne
cunoascã mânia!
(via ªtefan Flutar)

În perioada analizatã, cursul euro a fost stabil. Pentru
a obþine acest rezultat, BNR a majorat dobânda sa cheie
la 1,75%/an ºi a continuat sã sterilizeze excesul de
lichiditate din piaþa monetarã. În acelaºi timp, ea a vândut
punctual valutã înainte de anunþarea cursului, ceea ce a
permis menþinerea mediei sub pragul psihologic de 4,95
lei, chiar dacã majoritatea bãncilor comerciale vând
clienþilor peste acest nivel.
Euro a fost tranzacþionat într-un culoar strâns, 4,946- 4,954
lei, iar fluctuaþiile cursului s-au redus la 4,9487- 4,9491 lei,
cel de miercurea aceasta fiind stabilit la 4,9491 lei.
Activitatea economicã a încetinit în primele douã sãptãmâni
din noiembrie, conform indicelui BCR cu frecvenþã zilnicã,
la „95% din media unei luni pre-pandemie, de la 99% în
octombrie”, tendinþã care va pune presiune pe leu.
Evoluþia este semnalatã ºi de BNR în minuta ultimei sale
ºedinþe de politicã monetarã din 9 noiembrie, unde se
precizeazã cã „în ceea ce priveºte perspectiva apropiatã,
membrii Consiliului au convenit ca fiind probabilã o
încetinire mai pronunþatã a creºterii PIB non-agriculturã în
a doua parte a anului curent faþã de previziunile anterioare”.
Pieþele internaþionale sunt îngrijorate de impactul
economic al noilor restricþii sanitare adoptate de guvernele
din zona euro, ceea ce a provocat o creºtere semnificativã a
aversiunii faþã de risc pe plan global. Organizaþia Mondialã
a Sãnãtãþii a anunþat marþi cã existã riscul ca virusul Covid19 sã provoace încã 700.000 de decese în Europa.
Aceste date au afectat moneda unicã care a atins un
nou minim al ultimelor 17 luni de 1,1204 dolari.
Aprecierea monedei americane a fãcut ca media ei sã
urce miercurea aceasta la 4,4127 lei, mai mult cu aproape
3,9% faþã de sfârºitul lui octombrie.
Moneda elveþianã s-a apreciat vinerea trecutã la 1,0448
franci/euro, valoare care nu a mai fost atinsã din iulie
2015, iar cursul a atins un nou maxim istoric de 4,7253
lei, pentru ca la finalul perioadei sã scadã la 4,7159 lei.
Perspectiva majorãrii dobânzii de cãtre Banca Angliei
a apreciat lira sterlinã pânã la 1,1933 euro iar cursul a
crescut pânã la 5,8974 lei.
Preþul gramului de aur a atins un maxim de 262,4832
lei, pentru ca miercurea aceasta, când uncia a coborât la
1.786 - 1.796 dolari, el sã scadã la 253,7999 lei.
Indicii ROBOR au crescut în perioada analizatã ºi au
atins noi maxime ale ultimelor 20 de luni.
Miercurea aceasta a fost prima zi în care indicele ROBOR
la 12 luni, care reprezintã rata dobânzii plãtitã la creditele în
lei atrase nivel interbancar, a cunoscut o scãdere de la 2,90
la 2,89%. În aceeaºi ºedinþã, indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a stagnat la
2,61%, valoare stabilitã la finalul sãptãmânii trecute. La
rândul sãu, indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, s-a oprit la 2,80%.
Aprecierea monedei americane a provocat vinerea
trecutã scãderea bitcoin la 55.600 dolari. Bitcoin fluctua
la sfârºitul perioadei între 56.200 ºi 57.710 dolari iar
ether în culoarul 4.220 - 4.370 dolari
Analiza cuprinde perioada 16 –24 noiembrie.

Sursa Facebook

 Radu Georgescu
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Peste 300 de jandarmi din cadrul Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Mehedinþi au fost la datorie în
perioada 15 - 21 noiembrie a.c., acþionând în cooperare cu
poliþiºtii mehedinteni, pentru prevenirea ºi combaterea
faptelor antisociale de naturã penalã sau
contravenþionalã, dar ºi pentru verificarea respectãrii
mãsurilor preventive dispuse de autoritãþi în actualul
În perioada 15-21 noiembrie, jandarmii au acþionat în cadrul
dispozitivului mixt de menþinere a ordinii publice, dar ºi în
cadrul actiunilor de verificare a respectãrii mãsurilor
preventive pe raza judeþului Mehedinti, în zone aglomerate,
pieþe ºi târguri agroalimentare, gãri ºi staþii de transport în
comun din zona de competenþã.
Pe timpul celor 248 de misiuni executate în aceastã
perioadã, au fost verificate 129 de locaþii ºi peste 700 de
persoane, cu privire la respectarea mãsurilor de izolare/
carantinare. Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 32
de sancþiuni contravenþionale în valoare totalã 21.100 lei,
cele mai multe pentru nerespectarea mãsurilor dispuse de
autoritãþi în vederea prevenirii rãspândirii virusului SARSCoV-2, dar ºi pentru adresarea de injurii ºi ameninþãri cu
acte de violenþã, refuzul de a furniza date pentru stabilirea
identitãþii, tulburarea liniºtii publice.
Totodatã, în perioada menþionatã, jandarmii au participat la
5 misiuni pentru punerea în aplicare a unor mandate de aducere
emise de cãtre instanþe sau parchete ºi la 14 misiuni în
sprijinul lucrãtorilor Postului de Poliþie Transporturi Feroviare
Drobeta Turnu Severin.
Recomandãm în continuare cetãþenilor sã pãstreze
distanþarea fizicã, sã poarte mascã de protecþie, sã evite locurile
aglomerate ºi sã nu se expunã la riscuri, reamintind cã pot
solicita sprijinul Jandarmeriei prin apelarea Serviciului
Naþional Unic pentru Apeluri de Urgenþã - 112 sau prin
sesizarea celui mai apropiat echipaj de jandarmerie, atunci
când situaþia o impune.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

informaþii

25.11 - 01.12.2021

COMUNICAT DE PRESÃ D.S.V.S.A. MEHEDINÞI

Controale premergãtoare Sãrbãtorilor de Crãciun

În perioada premergãtoare
sãrbãtorilor de iarnã Directia Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor MEHEDINÞI intensificã
acþiunile de control oficial în târguri,
pieþele agro-alimentare, abatoare ºi alte
unitãþi, cu scopul prevenirii apariþiei
toxiinfecþiilor alimentare ºi al prevenirii
rãspândirii virusului Pestei Porcine
Africane, în colaborare cu reprezentanþii
Inspectoratului Judeþean de Poliþie
Mehedinþi ºi Inspectoratului Judeþean de
Jandarmi Mehedinþi.
În cadrul acestor controale se va verifica
modul în care operatorii din sectorul
alimentar autorizaþi/înregistraþi sanitarveterinar ºi pentru siguranþa alimentelor
respectã condiþiile sanitare veterinare ºi de
siguranþa alimentelor referitoare la
procesarea alimentelor de origine animalã
(carne, lapte, produse lactate, peste, ouã) ºi
nonanimalã (produse de panificaþie ºi
patiserie, legume-fructe), asigurarea
trasabilitãþii acestora, condiþiile de ambalare,
transportul, depozitarea ºi comercializarea
acestora cãtre consumatorul final.
În plus controalele din aceastã
perioadã urmãresc, în contextul
pandemiei de COVID-19, respectarea
normelor de igienã alimentarã ºi realizarea
igienizãrilor cu substanþe virucide care sã
asigure curãþarea ºi dezinfecþia eficientã
a incintelor ºi echipamentelor.
De asemenea, la nivelul DSVSA
Mehedinþi ºi al circumscripþiilor sanitare
veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de cãtre Comuna Greci cu
sediul în localitatea Greci, judeþul Mehedinþi, reprezentatã prin Mosoarcã
Aurelia - primar, ce intenþioneazã sã solicite la “A.N. APELE ROMÂNE”
RA - ABA JIU - SGA Mehedinþi, aviz de gospodãrire fãrã PUG a apelor
la investiþia “ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ªI
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM”, comuna Greci, judeþul
Mehedinþi.
Aceastã investiþie este nouã.
• Ape uzate menajere: nu este cazul.
• Ape uzate tehnologice: nu este cazul.
Aceastã solicitare 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-faza PUG, pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se
pot adresa solicitantului la adresa de mai sus, sau la telefon: 0252/374250.
Comuna Greci

oficiale teritoriale (CSVSAO) sunt afiºate
locaþiile în care poate fi efectuat examenul
pentru identificarea Trichinella spp. din
carnea de porc.
Pentru evitarea infestãri cu parazitul
Trichinella spiralis, DSVSA Mehedinþi vã
recomandã:
- Cumpãraþi carne de porc, produse sau
preparate obþinute din aceasta, numai din
locuri sau spaþii autorizate/înregistrate ºi
supravegheate sanitar veterinar;
- Examinarea cãrnii provenite de la porcii
sacrificaþi în gospodãria proprie este
obligatorie; propietarii prezentând medicului
veterinar, probe concludente (muºchii pilieri
diafragmatici)ºi crotalia porcului;
- Nu consumaþi carnea ºi nu o preparaþi,
pânã nu obþineþi de la medicul veterinar
rezultatul examinãrii pentru Trichinella
spp., negativ.
Examenul trichineloscopic al cãrnii de
porc se efectueazã în spaþii special
amenajate la Cabinetele medicalveterinare împuternicite din cadrul fiecãrei
Unitãþi Administrative Teritoriale din
judeþul Mehedinþi.
În Municipiul Drobeta Turnu Severin
examenul se poate efectua la
Circumscripþiile Sanitare Veterinare ºi
pentru Siguranþa Alimentelor Oficiale din:
Piaþa Mircea, Piaþa Crihala, Strada Alion
nr. 6 , unde sunt afiºate numele medicului
veterinar, numãrul de telefon, tariful de
examinare ºi programul de funcþionare al
acestora, inclusiv sâmbãta ºi duminica.
Director Executiv, Dr. Mariþoiu Valentin

ANUNÞ PUBLIC
(primul)
Denumire titular: COMUNA
GRECI, localitatea GRECI, anunþã
elaborarea primei versiuni a
planului/programului
ACTUALIZARE P.U.G. ºi R.L.U.
comuna GRECI, judeþul Mehedinþi
ºi declanºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a
planului/programului se poate
realiza la Agenþia pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi, str. Bãile
Romane, nr. 3, zilnic între orele
8.00-16.00.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM MH
în termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

ANUNÞ PUBLIC
(primul)
Denumire titular: COMUNA
PRUNIªOR, localitatea PRUNIªOR,
anunþã elaborarea primei versiuni a
planului/programului ACTUALIZARE
P.U.G. ºi R.L.U. comuna PRUNIªOR,
judeþul Mehedinþi ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a
planului/programului se poate
realiza la Agenþia pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi, str. Bãile
Romane, nr. 3, zilnic între orele
8.00-16.00.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM MH
în termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

OBIECTIV mehedinþean
( 25 noiembrie - 1 decembrie 2021)

Zodia Berbec
Acasã în familie este rost de discuþii
aprinse, pe seama unor chestiuni patrimoniale
descoperite de curând. Sunt favorizate lãmurirea
ºi rezolvarea unor animozitãþi familiale care
treneazã de ceva vreme. Totuºi fii circumspect,
pentru cã existã încã multe alte detalii ce îþi vor
fi revelate mai târziu. Relaþiile sentimentale sunt
rãscolite de dialoguri pe teme vechi, considerate
cumva rezolvate, însã acum se dovedeºte
contrariul. Foarte uºor se pot isca neplãceri de
la ºi prin prieteni. Prudenþã, rãbdare, toleranþã
ºi fii alãturi de cei dragi! Evitã sfaturile provenite
de la cei care demonstreazã foarte clar cã sunt
împotriva progresului tãu.
Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Horoscop

Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
O sãptãmânã interesantã la capitolul bani ºi bunuri
comune cu alþii. Apar cheltuieli pe facturi, taxe,
datorii diverse sau este nevoie sã relaþionezi cu
instituþii financiare. Investiþiile tale din ultimii ani
ar trebui revizuite ºi, în limita posibilului, puse la
punct. Prudenþã ºi analizã atentã la documentele
financiare personale! Dorinþa de studiu,
documentare, cercetare, dialog cu persoane erudite
va fi accentuatã ºi bine ar fi sã-i dai curs. Sunt zile
bune pentru a te informa, pentru a discuta subiecte
deosebite ºi pentru a trasa planuri de viitor.
Cãlãtoriile sunt nerecomandate, dar sunt favorizate
numai acelea planificate demult ºi care te ajutã sã
rezolvi ceva urgent.

Zodia Fecioarã

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

(23 August - 22 Septembrie)
Relaþiile cu prietenii sunt controversate. Eºti
atras de acest anturaj ºi dornic de a te implica
în acþiuni diverse, dar se recomandã prudenþã.
Nu este ceea ce pare, mai ales în relaþiile cu
persoanele care te susþin, aparent, în domeniul
profesional. Rezervã momente de odihnã ºi
detaºeazã-te de forfota cotidianã. Sãnãtatea este
foarte vulnerabilã ºi oricând îþi poate juca feste.
Odihneºte-te conºtient, adoptã un stil de viaþã
sãnãtos ºi potrivit constituþiei tale, alternând
regulat orele de muncã cu orele de relaxare.
Dialogurile tãinuite cu persoanele din mediul
profesional îþi vor oferi informaþii preþioase.
Existã conflicte mocnite la serviciu.

Zodia Gemeni

Zodia Balanþã

(21 Mai - 22 Iunie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Segmentul financiar reprezintã o temã
importantã în prima parte a sãptãmânii. Pe de o
parte, primeºti bani, cadouri sau favoruri din
partea celorlalþi, dar pe de altã parte, ºi
cheltuielile vor fi pe mãsurã. Fii prudent ºi
rezumã-te la strictul necesar! Unii îþi oferã ceva
acum, cu intenþia mascatã bine de a profita de
asta mai târziu. Relaþiile cu anturajul apropiat
sunt surprinzãtoare. Întâlniri neaºteptate,
informaþii controversate, idei geniale referitoare
la cum sã-þi îmbunãtãþeºti viaþa ºi relaþiile cu
ceilalþi. Cãlãtorii pe distanþe scurte ºi demersuri
intelectuale. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce
în atenþie casa ºi treburile ei. Activitãþi domestice
alãturi de familie.

Eºti foarte solicitat de cãtre ºefi ºi de cãtre
colegii de muncã. Reuniuni profesionale
importante, discuþii de anvergurã cu oficialitãþi,
asumarea unor responsabilitãþi pe termen lung.
Colegii te sprijinã mult ºi bine, dar în privinþa
ºefilor nu se poate spune acelaºi lucru. Foarte
dinamice sunt ºi relaþiile cu prietenii. Uni te vor
sfãtui de bine, mai ales în privinþa relaþiilor
sentimentale ºi a relaþiilor cu copiii. Totuºi, fii
prudent ºi discerne atent ceea ce þi se spune,
pentru cã existã riscul sã gafezi serios în plan
amoros din te miri ce. Rezervã momente pentru
a te ocupa de un hobby ºi pentru relaxare în aer
liber alãturi de cei dragi.

Zodia Rac

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
Demersurile intelectuale ºi planurile de
cãlãtorii reprezintã subiecte importante în aceastã
sãptãmânã. Chiar dacã vei întâmpina ºi niscai
obstacole în ceea ce vrei sã realizezi, tu
urmãreºte-þi interesele ºi nu renunþa. Cineva din
strãinãtate îþi poate oferi informaþii bune referitoare
la un curs sau la un loc de muncã. Selecteazã
informaþia ºi analizeazã totul pe îndelete. La
serviciu eºti solicitat de cãtre ºefi ºi de
reprezentanþi ai unor instituþii conexe locului tãu
de muncã. Se pot relua discuþii profesionale
vechi sau secvenþe din sarcini de lucru
considerate finalizate demult. Prudenþã, rãbdare,
toleranþã! Susþinere din partea prietenilor.

Eºti hotãrât sã schimbi multe ºi mãrunte în viaþa
ta. Aspect lãudabil, doar cã mai întâi gândeºte-te pe
îndelete ce anume vrei concret sã schimbi sau cum
anume, concret, vrei sã se desfãºoare viaþa ta de acum
încolo. Pentru cã existã mult confuzie ºi tendinþã de
a te autoiluziona ar fi bine sã apelezi cu încredere la
cineva drag din anturajul apropiat. Pe de altã parte, ºi
colegii de serviciu îþi sunt alãturi cu sfaturi ºi idei
bune. Se contureazã cheltuieli pe cele necesare traiului
cotidian, dar se pare cã vei primi ºi ceva bani dinspre
segmentul profesional. Sunt zile în care pare mai
dificil sã gestionezi corect bugetul ºi sã investeºti,
de aceea ocupã-te numai de prioritãþi.
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Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)
O sãptãmânã în care eºti preocupat mai mult
de tine ºi de nevoile tale sufleteºti. Sãnãtatea
este vulnerabilã ºi de aici ºi stãrile de spirit sunt
fluctuante. Evitã consultaþiile, analizele
medicale ºi intervenþiile chirurgicale pe cât
posibil. Eºti foarte sensibil ºi rezultatele
demersurilor medicale pot fi eronate. Analizeazã
pe îndelete relaþiile ºi situaþiile în care eºti
implicat ºi traseazã direcþii noi de abordare a
vieþii în general. Dialogurile cu ceilalþi te pot
ajuta foarte mult sã gãseºti un echilibru just între
dorinþele ºi nevoile tale reale. Pe de altã parte,
sunt posibile controverse ºi chiar obstacole din
partea celorlalþi vizavi de ceea ce vrei sã
întreprinzi.

În primele zile ale sãptãmânii sunt posibile
multe cãlãtorii pe distanþe scurte ºi dialoguri
cu persoanele din anturajul apropiat. Evitã sã
vorbeºti despre planurile tale, întrucât unii îþi
vor rãstãlmãci vorbele ºi gesturile. Alþii vor dori
sfaturi de la tine sau soluþii deosebite pentru
problemele lor. Pe cât posibil ajutã-i pe ceilalþi,
dar numai pe aceia pe care-i simþi bine
intenþionaþi. Dialoguri furtunoase cu membrii
familiei ºi cu neamurile pe teme patrimoniale.
Este nevoie sã participi activ la treburile
gospodãriei ºi la ajutorarea unor membrii aflaþi
la ananghie. Noutãþi sentimentale ºi activitãþi
recreative alãturi de cei dragi.

(23 Iunie - 22 Iulie)

25.11 - 01.12.2021

Zodia Scorpion

Zodia Capricorn

Relaþiile parteneriale sunt provocatoare, dar nu
este ceea ce pare. Þine-þi firea, detaºeazã-te de acest
segment ºi fii circumspect. Cineva din anturajul
apropiat, un prieten sau o rudã, te poate ajuta sã
descifrezi, cât de cât, iþele foarte încurcate ale
segmentului partenerial. Tu alegi starea de spirit
pe care sã o abordezi în aceste zile. Se contureazã
cheltuieli comune cu alþii pe facturi, taxe, impozite,
moºteniri sau partaje. Este vorba despre datorii
vechi sau despre chestiuni privitoare la documente
ce trebuiau rezolvate mai demult. Prudenþã ºi
discernãmânt! Dialoguri erudite cu persoane
deosebite, planuri de cãlãtorii sau de studii.

Zodia Vãrsãtor

(21 Ianuarie - 18 Februarie)
Sãptãmâna debuteazã cu multã agitaþie la locul
de muncã. Pentru cã se schimbã salarizarea ºi se
tot negociazã condiþii noi de muncã, vei fi nevoit
sã munceºti mai mult. Dar, în segmentul
profesional, existã o ceaþã densã, plãcutã la prima
vedere, dar dacã se risipeºte aceastã ceaþã,
rãmâne adevãrata imagine de fundal. O imagine
total altfel decât o crezi tu. Fii prudent ºi tolerant!
Evitã sã te implici în prea multe activitãþi, pentru
cã nu este ceea ce pare. Sãnãtatea este vulnerabilã
ºi ai nevoie de odihnã. În relaþia cu partenerul de
viaþã sau cu cei de afaceri vor reveni în discuþie
detalii vechi privitoare la mersul relaþiei. Cheltuieli
comune cu alþii.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
Este bine sã petreci zilele acestea câteva
momente alãturi de cei dragi. Atât persoana
iubitã, cât ºi copiii au nevoie de sprijinul tãu ºi
de a face lucruri împreunã. Distreazã-te ºi
ocupã-te ºi de un hobby drag sufletului tãu! La
serviciu se animã atmosfera datoritã unor sarcini
de lucru mai vechi, ce revin acum pentru retuºuri
sau completãri. Bazeazã-te numai pe forþele tale,
întrucât ºi colegii sunt ocupaþi. Sãnãtatea este
foarte vulnerabilã, bine fiind sã-i acorzi atenþie
ºi sã te odihneºti conºtient. La nevoie apeleazã
rapid la sfaturile unor specialiºti în sãnãtate. În
relaþia cu partenerul de viaþã sau de afaceri apar
discuþii pe teme financiare.

Autor: AstroCafe.ro
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Având în vedere obiectivele
specifice ale Inspecþiei Muncii
stabilite prin lege precum ºi prin
Programul Cadru de Acþiuni al
Inspecþiei Muncii pentru anul 2021,
în perioada 22-26.11.2021,
Inspectoratul Teritorial de Muncã
Mehedinþi, sub îndrumarea Inspecþiei
Muncii, desfãºoarã la nivelul
judeþului, Campania naþionalã pentru
identificarea cazurilor de muncã
nedeclaratã ºi verificarea modului în
care se respectã dispoziþiile legale în
domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã la angajatorii care îºi
desfãºoarã activitatea în domeniile
fabricarea produselor de brutãrie ºi a
produselor fãinoase ºi comerþul cu
amãnuntul al pâinii, produselor de
patiserie ºi produselor zaharoase, în
magazine specializate.
Organizarea campaniei a fost
motivatã de faptul cã munca
nedeclaratã constituie un fenomen
extrem de nociv, datoritã consecinþelor
economice pe care le produce:
persoana care presteazã muncã
nedeclaratã este lipsitã de
protecþie socialã;
• lipsa drepturilor conferite de un
contract de muncã, cum ar fi cele
la concediu de odihnã ºi la
concediu medical;
• lipsa dreptului la pensie ºi la
îndemnizaþie de ºomaj;
persoana care presteazã muncã
nedeclaratã, nu are siguranþa plãþii
muncii prestate, plata fãcându-se în
funcþie de bunãvoinþa angajatorului;
angajatorul este lipsit de posibilitatea
legalã de a responsabilizape lucrãtor
pentru eventualele prejudicii
produse de acesta;
 condiþii precare de muncã
pentru lucrãtori ºi riscurile pe
care acestea le implica pentru
sãnãtatea lucrãtorilor;
fondurile sociale ºi bugetul de
stat sunt prejudiciate prin
sustragerea de la plata impozitelor
ºi a contribuþiilor sociale.
Obiectivele campaniei sunt:

Identificarea ºi combaterea muncii

nedeclarate ºi luarea mãsurilor care
se impun pentru determinarea
respectãrii de cãtre angajatorii care
desfãºoarã activitãþi în domeniile mai
sus menþionate, a prevederilor legale
în domeniul relaþiilor de muncã;
Identificarea angajatorilor care
utilizeazã nelegal munca copiilor
ºi a tinerilor.
Determinarea angajatorilor de a
încheia contracte individuale de
muncã pentru persoanele depistate
fãrã forme legale de angajare, de a
le înregistra în REVISAL ºi de a le
transmite la inspectoratul teritorial
de muncã în a cãrui razã teritorialã
angajatorul îºi are sediul social.
Creºterea gradului de conºtientizare
a angajatorilor ºi a angajaþilor în
ceea ce priveºte necesitatea
respectãrii prevederilor legale în
domeniul relaþiilor de muncã;
 Diminuarea consecinþelor
sociale ºi economice negative
care derivã din nerespectarea de
cãtre angajatorii care desfãºoarã
activitate în domeniile mai sus
menþionate, a prevederilor legale
din domeniul relaþiilor de muncã;
 Eliminarea neconformitãþilor
constatate prin dispunerea de
mãsuri obligatorii de intrare în
legalitate ºi aplicarea de sancþiuni
contravenþionale corespunzãtoare.
În vederea identificãrii ºi
combaterii cazurilor de muncã
nedeclaratã, Inspecþia Muncii, prin
inspectoratele teritoriale de muncã,
va declanºa acþiuni de control, cu
caracter inopinat, la angajatori ºi
lucrãtori care îºi desfãºoarã
activitatea în domeniile fabricarea
produselor de brutãrie ºi a
produselor fãinoase - cod CAEN 107
ºi comerþ cu amãnuntul al pâinii,
produselor de patiserie ºi produselor
zaharoase, în magazine specializate cod CAEN 4724.
Inspector ºef, Nicea Mergeani
Compartiment C.R.P.
Mãdãlina Aurora Gîrlea

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
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JUDO - COMUNICAT DE PRESÃ

În perioada 15-17.11.2021, în
localitatea EDIRNE - TUR s-a
desfãºurat Turneul Internaþional de
Judo cu participarea a 527 de sportive
de la 34 cluburi din 7 þãri: ROU, TUR,
GRE, BUL, SRB, GEO, AZE.
Sportivii CSM Drobeta ARGINT
DIANA -48 kg, cadeþi, U18 ºi

TOPALÃ VLAD +100 kg, juniori,
U21 au reuºit sã câºtige locul I pe
categoriile lor de greutate ºi vârstã
dupã meciuri aprig disputate.
A fost o competiþie de bun augur
care a contribuit la pregãtirea
sportivilor pentru anul competiþional
ce urmeazã.

Sâmbãtã, 20 noiembrie 2021, la de atmosfera din sala de concurs:
Strehaia a avut loc Memorialul - BOBÎLCÃ ALBERT NICOLAS - 20
“Constantin Gavrilescu” care a kg –
U5, “Cel Mai Tânãr” participant.
strâns la start peste 60 de copii, pe - DIMA NICOLE - U7 -22 kg
mai multe vârste, de la Clubul - PREDOI AMALIA -U6 -23 kg
Copiilor Strehaia ºi CSM Drobeta. - VELICI ELENA -U6 -21 kg
Au descoperit gustul victoriilor ºi - VERBUNCU LUCA -U7 -28 kg
a medaliilor, toþi sportivii participanþi - PANÃ ADELA -U8 -28 kg
la competiþie fiind învingãtori.
- TOMESCU NICOLETA -U7 -19 kg
“Gaºca Mea de Pici Atomici” de la - TOMESCU MARIA -U11 -29 kg
CSM Drobeta cu o nouã generaþie, - SUCIGAN ALBERT -U13 -42 kg
debutanþii au fost bucuroºi ºi încântaþi - MOLDOVEANU SARA -U15 +63 kg.
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

ANUNÞ PUBLIC
(primul)

ANUNÞ PUBLIC
(primul)

Denumire titular: COMUNA
VOLOIAC, localitatea VOLOIAC,
anunþã elaborarea primei versiuni a
planului/programului ACTUALIZARE
P.U.G. ºi R.L.U. comuna VOLOIAC,
judeþul Mehedinþi ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a
planului/programului se poate
realiza la Agenþia pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi, str. Bãile
Romane, nr. 3, zilnic între orele
8.00-16.00.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM MH
în termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

Denumire titular: COMUNA
PÃDINA, localitatea PÃDINA, anunþã
elaborarea primei versiuni a
planului/programului
ACTUALIZARE P.U.G. ºi R.L.U.
comuna PÃDINA, judeþul Mehedinþi
ºi declanºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a
planului/programului se poate
realiza la Agenþia pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi, str. Bãile
Romane, nr. 3, zilnic între orele
8.00-16.00.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM MH
în termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.
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Progres în joc, cu Ezeriº

Viitorul ªimian a izbutit, în
etapa a 13-a din Liga a 3-a, cel mai
bun joc din acest sezon. Pe

Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, echipa mehedinþeanã
a dispus cu scorul de 3-0 de

Rundã fãrã surprize

Progresul Ezeriº, prin golurile Hondorocu, Alin Enache, Samuel
marcate de Alexandre Song (’42), Zimþa, Cristian Poianã, Fabio Trip,
Claudiu Ghighilicea (’44) ºi Raul Claudiu Ghighilicea ºi Gelu Velici, iar
Iorgulescu (’77). Dupã acest pe parcursul jocului au mai intrat:
succes, al patrulea stagional, Mihai Schintee, Eugen Toader,
Viitorul a urcat pe locul Liga 3, Seria a 7-a, etapa a 13-a
5 în clasamentul seriei Viitorul ªimian - Progresul Ezeriº
3-0
a 7-a, iar etapa viitoare Pandurii Târgu Jiu - Gilortul Târgu Cãrbuneºti 3-0
va juca, în deplasare, Jiul Petroºani - Viitorul Pandurii Târgu Jiu II 5-0
1-1
cu Voinþa Lupac. Armata Aurul Brad - Voinþa Lupac
CSM
Reºiþa
CSM
Deva
4-1
“Am fãcut un meci
Clasament
bun. Am avut 1. CSM Reºiþa
13 12 1 0 40-7 37
atitudinea potrivitã 2. Voinþa Lupac
13 7 4 2 23-15 25
ºi am fãcut rocada în 3. CSM Deva
13 8 1 4 19-13 25
clasament cu Ezeriº, 4. Pandurii Târgu Jiu 13 6 6 1 23-9 24
13 4 4 5 20-22 16
dupã acest succes 5. Viitorul ªimian
6. Progresul Ezeriº 13 4 3 6 15-22 15
clar. Mai avem 2 jocuri 7. CSM Jiul Petroºani 13 4 2 7 15-17 14
în acest an, la Lupac, 8. Viitorul Pandurii Tg.Jiu II 13 2 4 7 8-27 10
ºi acasã cu Gilortul 9. Gilortul Tg.Cãrbuneºti 13 2 3 8 15-30 9
Târgu Cãrbuneºti, ºi 10. Armata Aurul Brad 13 1 2 10 8-24 4
sper sã obþinem Etapa viitoare
maximum”, a declarat Voinþa Lupac - Viitorul ªimian
CSM Deva - Pandurii Târgu Jiu
antrenorul Relu Þurai. Viitorul Pandurii Tg.Jiu II - CSM Reºiþa
Viitorul ªimian a Gilortul Târgu Cãbuneºti - Aurul Brad
început partida cu Progresul Ezeriº - Jiul Petroºani
Progresul Ezeriº în formula: Ionel Samuel Luicã, Daniel Miºea ºi Raul
Miºu - Marius Orleanu, Alexandre Iorgulescu.
 Mircea Oglindoiu
Song, Ionuþ Rupa, Mathias

Debut cu dreptul în Liga Elitelor
Etapa a 8-a a campionatului judeþean
de fotbal din Mehedinþi a mai adus o
victorie pentru liderul Recolta Dãnceu,
care s-a impus cu scorul de 1-0 în

deplasarea de la Viitorul Cujmir, prin
golul marcat de Alin Bãloi, în minutul
15. Pe locul secund se menþine AS
Turnu Severin, învingãtoare cu 2-0,
în disputa cu Victoria
Liga a 4-a Mehedinþi, etapa a 8-a
CS Pandurii Cerneþi - AS Viitorul Severin 5-0 Vânju Mare. Cornel
AS Inter Salcia - AS Inter Crãguieºti
4-2 Balica (’26) ºi Andrei
CS Viitorul Cujmir - CS Recolta Dãnceu
0-1 Enea (’36) au înscris
AS Noapteºa - AS Viitorul Corcova
2-2 pentru echipa severiAS Obârºia de Câmp - AS Real Vânãtori 1-0
AS Turnu Severin - CS Victoria Vânju Mare 2-0 neanã, aflatã la 2 puncte
sub Recolta Dãnceu.
Clasament
1. Recolta Dãnceu
7 7 0 0 33-5 21 Liderul mai are însã de
2. AS Tr.Severin
8 6 1 1 20-11 19 jucat, astãzi, restanþa cu
3. Pandurii Cerneþi 8 6 0 2 33-11 18 Victoria Vânju Mare,
4. AS Obârºia de Câmp7 4 1 2 12-11 13 astfel cã, în cazul unui
5. Viitorul Cujmir
8 4 0 4 27-16 12
6. Victoria Vânju Mare7 3 2 3 17-14 11 nou rezultat pozitiv, îºi va
7. Viitorul Severin
7 3 1 3 18-16 10 mãri avansul.
8. Viitorul Corcova 8 2 2 4 14-23 8
Podiumul Ligii a IV9. Inter Crãguieºti
7 2 0 5 13-25 6 a este completat de
10. Real Vânãtori
8 2 0 6 12-25 6 Pandurii Cerneþi, care a
11. Inter Salcia
8 2 0 6 15-36 6
învins cu 5-0 Viitorul
12. AS Noapteºa
7 0 2 6 7-28 1
Severin, prin golurile lui
Etapa viitoare
Gabriel Ciolacu (’19),
Viitorul Severin - AS Turnu Severin
Inter Craguiesti - Recolta Dãnceu
Mãdãlin Mãtãsãreanu
Victoria Vânju Mare - AS Obârºia de Câmp
(’43, ’89), Adrian
Real Vânãtori - AS Noapteºa
Vâlceanu (’70) ºi Denis
Viitorul Cujmir - Pandurii Cerneþi
Bãlulescu (’83).
Viitorul Corcova - Inter Salcia

CFR’43 Turnu Severin a Arad, cu ªoimii ªimand.
CFR’43 Turnu Severin s-a
debutat cu victorie în Liga Elitelor
calificat
în Liga Elitelor, dupã ce a
U19 la futsal. În Sala Polivalentã din
Drobeta Turnu Severin, echipa câºtigat grupa a V-a, din care au
antrenatã de Hugo Moutinho a mai fãcut parte CSJ ªtiinta “U”
dispus, marþi seara, cu scorul de 4- Craiova, Metropolitan Iºalniþa ºi
1(2-1) de CFR’33 Timiºoara, Viitorul Craiova.
Mathias Hondorocu Liga Elitelor U19, Seria Vest, etapa 1
(‘4, ’12), Coti Dãnoiu CFR’43 Turnu Severin - CFR’33 Timiºoara 4-1
(‘24) ºi Alex Crãiaºu- CSM Târgu Mureº - ªtiinþa “U” Craiova 4-1
ªtetea (’38) fiind ªoimii ªimian a stat
Liga Elitelor U19, Seria Est, etapa 1
marcatorii gazdelor. FK Odorheiu Secuiesc - Olimpia Râmnicu Sãrat 11-1
Sãptãmâna viitoare, Ceahlãul Piatra Neamþ - KSE Târgu Secuiesc 4-0
severinenii vor juca la CN Fãlticeni a stat.
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Sucã, nea Gherghe ºi salubrizarea, nea Popescu ministeriabilu’ ºi
nea Mariusicã Superman de Orºova

Mã nepoate, îmi zisã al lu’
Zbanghiu una de nu crezui ºi zisei
cã-l trimet pe nerodu de Sucã sã
verifice dacã e adevãrat. Cã dacã e,
vine ºi vã povestesc io ce ºi cum.
Da pãnã atuncea, sã vã spui ce
zice al lu Zbanghiu, cã al nostru fost
edil, nea Gherghe, cãci despre
‘mnealui e vorba, s-ar fi angajat. Pã
cum adicã s-a angajat, carevasãzicã
pãnã acuma tãia frunze la câini?!, mã
fãcui io cã nu pricep.
–Hai bre, nea Mãrine, pã matale
credeai cã ‘mnealui n-are din ce
trãi?! Naiv mai eºti matale, nici nu
ºtii pe unde le are pe toate câte. Pã
da, da acuma s-ar fi angajat la o firmã
de salubrizare din Timiºoara. Oare

primar plecã sã munceascã pin
Banat. Bine, mnealui e ºi conseler
de Severin, da di ce o mai lua bani
di la noi, nu sã ºtie, ori i-o dona în
acþiuni caritabile. Pã dacã e aºa de
priceput nea Gherghe, di ce nu sã
implicã în oraºu’ pe care l-a pãstorit,
cã parcã a candidat ºi la ultimele
alegeri, din dragoste de Severin.
Mare dragoste, ce sã mai!
Mã fraþilor, da sã vezi ce sã ridica
pe vârfurile pantofilor nea Virgil,
ministru al mai longeviv din
ultimele nu sã mai ºtie câte guverne,
din ultimii ani, sã-l vadã lumea la
televizor, dupã modelu’ Buºoi,
lângã nea premierul Ciucã, ca nu
care cumva sã creadã cineva cã a

Piedone, nea Stoica mai are puþin
ºi face loc la Dunãre pin mijlocul

oraºului, sã urcã în leagãnele
copiilor de la locurile de joacã, face

care firmã? Poate una de câºtigã
licitaþia pentru concesionarea
serviciului de salubrizare a
Severinului, pe timpul mandatelor
domniei sale?! Cã fu scandal mare
la vremea respectivã, cã firma cu
pricina fu favorizatã pe faþã ºi sã
aleasã cu meleoanele de euro
încasate de la severineni, de ani de
zile. ªi de acilea înainte. ªi uite aºa,
ca mulþi alþi severineni, al nostru fost

fost dat pe deoparte. Aºa e cu nea
Popescu, un fel de Hopa-Miticã al
guvernelor, care rãmâne în oriºice
configuraþie politicã, numai la
putere sã fie.
Mã nepoate, da sã-l vezi pe nea
Stoica, di la Orºova, zici cã e
Superman în geacã de piele, cum
sã urcã ‘mnealui la volanul
utilajului, sã întindã asfaltul pin
curtea blocului. Pe modelul

cumpãrãturile la mãmãici, sã
implicã peste tot ºi pe niciunde.
Dacã îºi mai face multã promovare
o sã vezi investitori la Orºova cum
vine pe fluviu dinspre Germania,

numai sã îl salute pe nea Stoica,
cã l-au vãzut pe facebook.
Da al mai supãrat, sã pare,
fu nea Aladin care la cât
asfalt a turnat putea sã facã
ºi ‘mnealui un selfi pe vreun
tractor. Doamne fereºte de
gându’ rau, sã nu sã zgârâie
pe oichi cu ghieruþele fine de
pin consiliu, de ciudã!
Mã fraþilor, de frig au plecat
unii de ai noºtri sã sã
încãlzeascã pe afarã, pin alte
zãri, cã acolo cicã n-ar fi
probleme cu încãlzirea.
Probabil la încãlzirea globalã
sã referã, cã la aia pe care o
promitea nea Gherghe nu mai
primim rãspuns. Noroc cã sau instalat luminiþele ºi când
o sã vedem oraºul cum
strãluceºte o sã ne încãlzeascã
mai ceva ca un calorifer. Cã zisã
a lu Pecingine cã trage ºi ea
un fir de curent de la instalaþia de-i
cade pe casã, de pe Primãrie, ca sã

nu mai consume iarna asta. Fiecare
dupã cum poate.
Aºa cã, pãnã data viitoare,hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!  nea Mãrin

