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Spectacol cu ºi despre sufletul românului,
un spectacol cu ºi despre Unire!

“UNIREA, MOª ION ROATÃ ªI COPIII”,
un spectacol cu ºi despre sufletul românului, un spectacol cu ºi

despre Unire! O Unire plinã de emoþie ºi culoare, o zi de 24 ianuarie
altfel, zi ce i-a adus în prim planul scenei pe copii.

Cã, ce-ar fi viaþa fãrã copii, aceste minunate suflete ale urbei noastre
care au recitat, cântat, dansat, totul desfãºurându-se

pe muzicã autenticã româneascã.
   Mulþumirile noastre, ale Palatului Culturii “Teodor Costescu”, se

îndreaptã, unite, cãtre Consiliul Local ºi Primãria municipiului Drobeta
Turnu Severin pentru întreaga susþinere ºi cãtre dumneavoastrã,

spectatori ºi telespectatori, cititori ºi pãrinþi ai acestor minunaþi copii!
   Noi: Moº Ion Roatã, Trupa Junior, Diva Dance, Lãstãraºii,

Avatarmusiq ºi Palatul Copiilor
vã dorim sã fiþi, mereu, într - o Unire Româneascã!
  La mulþi ani, Românie! La mulþi ani, Români!
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BICENTENARUL REVOLUÞIEI
DE LA 1821

Marºul Bicentenar - periplu
omagial pe urmele lui
Tudor Vladimirescu

De ce trãim tot în sãrãcie ºi ruºine
dupã 30 de ani de democraþie?
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Congresul PMP
va avea loc
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CEZ Vânzare
preia plata facturii
la energie timp de

pânã la 6 luni
pentru clienþii care
se îmbolnãvesc cu
virusul SARS-CoV-

2 sau îºi pierd
locul de muncã
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O democraþie americanã?
Alexandru Cetãþeanu/Montréal, Canada

„Zarurile au fost aruncate”!
„Dupã lupte seculare...”  (sã glumim
puþin, chiar dacã jumãtate din
americani...plâng) America are un nou
preºedinte - Joe Biden pe scurt (ºi pentru
popularitate) ºi Joseph Robinette Biden
Junior (Jr.), pe...lung; a fost „umbra” lui
Barak Obama (vicepreºedinte) timp de
8 ani ºi 47 de ani în total, în funcþii publice,
inclusiv  senator din partea micuþului stat
Delaware (sub un milion de locuitori),
în Senatul Statelor Unite, din anul 1973
pânã în 2009(!). Cam „vechi” noul
preºedinte al Americii – pe 20 noiembrie
2020 a împlinit78 de ani; este însã „uns
cu toate alifiile” de politician! Cã ne place
sau nu ne place, cã s-a furat sau nu la
alegeri, trebuie sã-i urãm... succes ºi
mulþi ani înainte! Sã ne rugãm pentru el,
sã nu aibã soarta lui J.F. Kennedy, cu
haosul fãrã precedent de acum! Nu este
prea bãtrân dupã standardele Nord
Americane ºi se poate bucura cã a bãtut
recordul de cel mai bãtrân preºedinte
american din toate timpurile, depãºind
recordul fostului preºedinte Donald J.
Trump, care a depus jurãmântul de „ºef
suprem” la 70 de ani!
   Deci...aºa patriotism mai rar! În loc sã
se bucure de cele 3 pensii pe care le
are (a fost ºi profesor la Widener
University), plus a patra, cea a soþiei -
Jill Biden, care a fost profesoarã de
englezã la Colegiul Tehnic Delaware ºi
de alte surse de venit (a scris ºi o carte
în 2007 –Promises to Keep,  care i-a
adus ºi îi aduce un royalty substanþial
– în total familia a caºtigat $22,5
milioane din 1998 pânã în 2019 – a
mai scris ºi alte cãrþi!) ºi de nepoþele ºi
nepoþei (are vreo 6), dupã o pauzã - la
pensie 4 ani, a reuºit sã devinã, cu
ajutorul banilor mulþi ai democraþilor ºi
al mass-mediei mincinoase ºi
manipulatoare („curat – murdar”
democraþie!) cel de-al 46-lea
preºedinte al SUA. Cu sãnãtatea stã
bine; aºa cum este scris în buletinul
medical (obligatoriu pentru un nou
preºedinte), s-a refãcut total dupã
necazurile avute cu sãnãtatea ºi este în
plinã formã! A scãpat de douã
anevrisme (ce noroc pentru America!)
ºi a renunþat la vezica biliarã; prin 2009
fãcea fibrilaþii atriale (acum nu mai face),
a avut cancer de piele fãrã melanoame
(mare noroc!), a fãcut operaþii de sinus

Cu îngheþarea salariilor
guvernul Cîþu - un fel de guvern
Orban realoaded - ºi-a pus toþi
bugetarii în cap. Dacã duminica
viitoare ar fi alegeri parlamentare,
nu cred cã liberalii ar mai putea lua
mai mult de 10%, ºi asta cu greu.
   Deja sindicatele au ieºit în stradã
ºi urmeazã sã o mai facã. La
mijlocul sãptãmânii ies în stradã
sindicaliºtii de la „Solidaritatea
sanitarã”, nemulþumiþi de tãierea
unui drept salarial (dreptul la
creºterea salariului de bazã pentru
cca. 35% dintre lucrãtorii din
sectorul public de sãnãtate; din
care cca. 71% sunt în prima linie
a luptei împotriva COVID-19).
   Va fi un an de foc pentru
guvernarea actualã, care oricum
conþine în ea însãºi - fiind expresia
unui compromis politic, a unei
coalizãri de moment - toate
ingredientele eºecului. De la micã
distanþã guvernul Cîþu nu pare
altceva decât unul de sacrificiu, o
formulã de trecere spre un 2022
mai blând, sperãm noi, atât în ceea
ce priveºte restricþiile sanitare cât
ºi impactul crizei economice.
   Guvernul Cîþu e deja sinonim cu
boxerul angajat pe post de
încasator în perioada de
antrenament, pregãtit sã primeascã
pumni ºi din stânga, ºi din dreapta

Un guvern aflat în treabã

 continuare în numãrul urmãtor

ºi hotãrât sã rãmânã în picioare atât
cât trebuie sau cât îi spune
antrenorul de la Cotroceni.
   Dar cei care o încaseazã cu
adevãrat, la propriu, suntem noi
toþi, om cu om. Simþim pe
buzunarele noastre cum inflaþia se
umflã ca apele unui râu dupã o
ploaie zdravãnã. Preþurile cresc
subtil, nici nu-þi dai seama pe
moment dar vezi cum puterea de
cumpãrare e din ce în ce mai micã,
din ce în ce mai redusã. Simþim pe
pielea noastrã agonia sistemului de
sãnãtate publicã, drama cadrelor
medicale nevoite sã facã faþã ºi
pandemiei ºi cazurilor clinice
tipice, sã le zicem normale, ºi în
care sunt angrenaþi mii ºi mii de
pacienþi care au devenit, peste
noapte, absurd, prin prizma
covidului, pacienþi secundari.
   Aºa cum simþim cum economia
se clatinã. Pandemia de covid a
lovit puternic sectorul privat, nu
numai instituþiile statului, mai cu
seamã cele medicale ºi cele de
învãþãmânt. Încã un an de îngheþ
din cauza restricþiilor sanitare poate
conduce la un dezastru economic
greu de surmontat.
   Cu toþii ne-am sãturat de
restricþii, de frica aceasta difuzã, de
ceaþa decizionalã în care ne aflãm
de aproape un an. Anul acesta, din
multe puncte de vedere, se decide
totul, e un an capital. Dacã vom
gestiona bine lucrurile ne putem
salva, putem ieºi din aceastã crizã.

De sacrificiu sau nu, guvernul
Cîþu are o uriaºã datorie moralã
faþã de toþi. Trebuie sã punã cap
la cap lucrurile astfel încât sã
ieºim din impas. Poate fi acel
guvern care ne-a scãpat de
pandemie. Sau poate fi  un
guvern oarecare, de tranzit, aflat
pur ºi simplu în treabã.

ºi... nu ia prea multe medicamente –
numai pentru colesterol, pentru
subþierea sângelui, pentru reflux gastric
ºi împotriva alergiilor sezoniere. Este de
admirat cã nu l-au înfrânt marile tragedii
prin care a trecut – prima soþie Neilia ºi
fetiþa Naomi au murit într-un accident de
maºinã pe 18 decembrie 1972
(mergeau sã cumpere un brad de
Crãciun), iar supravieþuitorii – doi bãieþei,
au suferit fracturi multiple. Unul dintre ei
a murit de cancer în anul 2015. Fereascã
Dumnezeu! Este uºor de imaginat - a
suferit enorm actualul Preºedinte ºi
trebuie sincer compãtimit. Bine cã mai
este în toate minþile!
 Unii americani mai rãi sau pesimiºti,
sunt convinºi cã nu va apuca sã ducã
la sfârºit mandatul ºi se va împlini visul
de aur al democraþilor de a avea ca ºefã
(cel puþin aparent) ºi preºedintã a
Americii o femeie, pe vicepreºedinta
Kamala Devi Harris (56 de ani). Pânã
recent, a fost Procuror General în
California. Are o impresionantã
biografie; mama ei - Shyamala
Copalan, a emigrat din India, iar tatãl ei,
Donald Harris, a emigrat în SUA din
Jamaica. Acest tatã jamaican, a ajuns
profesor universitar „marxist” la
Universitatea Stanford, care are  ca
motto deviza - The wind of freedom
blows !. Oare a ales „vântul libertãþii”
(wind of freedom) când a pãrãsit-o pe
soþia sa cu douã fetiþe?  Kamala avea 5
ani, iar sora ei Maya, numai 3 ani, când
au rãmas fãrã tatã. Kamala (în hindusã
„kamal” înseamnã lotus) avea 12 ani,
când mama ei a obþinut o slujbã bunã
la Montreal (cercetãtoare) ºi ca urmare
a fost datã la  ºcoalã în „Sin City” (Oraºul
pãcatului), mai exact la Westmount
High School. Evident, alegerea ei ca
vicepreºedintã a Americii, a produs
bucurie mare în cartierul Westmount
ºi la ºcoala în cauzã,pe care a absolvit-o
în 1981 (eu am ajuns la Montreal în 1984).
Soþul vicepreºedintei Kamala este avocat,
pe nume Doug Emhoff (mai exact Douglas
Craig Emhoff) ºi a devenit al doilea
Gentlemen la Casa Albã ºi primul bãrbat de
origine semitã în aceastã poziþie, în toatã
istoria Statelor Unite, aºa cum soþia sa este
prima vicepreºedintã de sex feminin. În
plus, este prima vicepreºedintã „de
culoare” în istoria Americii.
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ªedinþa ordinarã a
Colegiului Prefectural din luna
ianuarie 2021 a avut pe ordinea de
zi o informare privind acþiunile de
control ale Direcþiei Sanitar
Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Mehedinþi ºi
Comisariatului Judeþean pentru
Protecþia Consumatorilor Mehedinþi

ªedinþa Colegiului Prefectural Mehedinþi Marþi, 26 ianuarie a.c., a
avut loc ºedinþa ordinarã a

Colegiului Prefectural, condusã de
prefectul Cristinel Pavel.

ªedinþa s-a desfãºurat în sistem
videoconferinþã, menþinându-se

astfel mãsurile de prevenire ºi
limitare a îmbolnãvirilor cu noul

Coronavirus.

privind respectarea mãsurilor de
combatere a rãspândirii virusului
SARS-CoV-2, precum ºi bilanþul
acþiunilor de conºtientizare ºi control
efectuate de Inspectoratul Teritorial
de Muncã Mehedinþi în perioada
stãrii de urgenþã ºi de alertã privind
obligativitatea individualizãrii
programului de muncã, organizarea

muncii la domiciliu, a telemuncii ºi
asigurarea mãsurilor de securitate ºi
sãnãtate la locurile de muncã. 
   “Alãturi de structurile MAI din
judeþ, ºi serviciile publice
deconcentrate cu rol de control au
avut un rol important în
supravegherea respectãrii
mãsurilor impuse pentru limitarea

rãspândirii noului coronavirus.
Astãzi, în prima ºedinþã de colegiu
prefectural pe acest an, trei din
aceste instituþii ºi-au prezentat
bilanþul activitãþii desfãºurate de la
declanºarea epidemiei. A fost un
efort comun, am gãsit împreunã
soluþii la problemele cu care ne-am
confruntat, dar lupta cu pandemia
este departe de a fi câºtigatã. Am
încredere cã prin mãsurile luate ºi
cu participarea  dumneavoastrã, a
cetãþenilor acestui judeþ, vom reuºi
sã revenim cât mai curând la o viaþã
normalã”, a declarat prefectul
Cristinel Pavel.

Augustin Mateescu

Maria Grapini, membru în Comisia LIBE, a
avut o intervenþie punctualã pe tema Strategiei privind
drepturile copilului.
   Concret, europarlamentarul Grapini a dorit sã ºtie ce
poate ºi ce nu poate sã facã Comisia Europeanã în
momentul în care, dintr-un stat membru, se face o
sesizare privind încãlcarea drepturilor copilului. În
contextul în care, inclusiv în mandatul trecut, a adresat
întrebãri Comisiei Europene privind cãsãtoriile
transfrontaliere în care copiii suferã în urma
neînþelegerilor dintre pãrinþi ºi, în unele cazuri, suportã
agresiuni ºi violenþe din partea unuia dintre aceºtia,
Maria Grapini a punctat faptul cã rãspunsul comisarului
Jourova a fost, sistematic, acelaºi ºi anume faptul cã,
fiind vorba de subsidiaritate, Comisia Europeanã nu se

Europarlamentarul umanist Maria Grapini
a cerut în Comisia LIBE dispoziþii mai concrete

pentru protejarea drepturilor copilului
Europarlamentarul umanist Maria Grapini solicitã
Comisiei Europene mãsuri mai concrete ºi mai
punctuale pentru protejarea drepturilor copiilor

din þãrile Uniunii Europene.

Miercuri, 27 ianuarie 2021,
ora 9.00, în judeþul Mehedinþi situaþia
epidemiologicã este urmãtoarea:
- 761 persoane se aflã în carantinã
la domiciliu/locaþia declaratã,
- 5515 persoane confirmate cu
COVID-19 de la începutul epidemiei
(21 cazuri de îmbolnãvire înregistrate
în ultimele 24 ore),
- 67 persoane internate,
- 184 persoane izolate la domiciliu
asimptomatice,
- 216 persoane decedate de la
începutul epidemiei.
   Precizãm cã rata incidenþei
cumulative COVID-19 la 1000 de
locuitori în judeþul Mehedinþi, calculatã
conform Hotarârii de Guvern 856/2020
este de 0,81. La nivelul judeþului
Mehedinþi, situaþia localitãþilor cu rata
incidenþei cumulative peste 1,5 la 1.000
de locuitori este urmãtoarea:
1. PRISTOL (4,15)
2. OBÂRªIA DE CÂMP (2,10)
3. CIREªU (1,82)
Datele menþionate sunt în dinamicã ºi
se pot schimba de la o ora la alta. Pe
platforma naþionalã https://vaccinare-
covid.gov.ro/ pot fi accesate cele mai
recente informaþii cu privire la
vaccinarea împotriva COVID-19.

 Biroul de presã

Direcþia de Sãnãtate
Publicã Mehedinþi

COMUNICAT DE PRESÃ

poate amesteca în legislaþia þãrilor membre.
   Totodatã, europarlamentarul Grapini solicitã
Comisiei Europene ca, în cadrul strategiei privind
drepturile copilului, sã vinã cu dispoziþii mult mai
punctuale ºi mult mai concrete.
   „Cred, de asemenea, cã traficul de copii trebuie extrem
de bine monitorizat ºi cred cã aici trebuie o politicã
europeanã”, a spus Maria Grapini, care a reamintit, în
cadrul intervenþiei sale, nu numai cazul tragic al fetiþei de
zece ani care s-a sinucis în Italia, dar ºi scandalul din
România care a generat chiar procese, în contextul în
care minorii sunt agresaþi sexual pe reþeaua Tik-Tok.

“Trebuie sã vedem ce putem face pentru protejarea copiilor,
în contextul în care intervenþiile acestea online nu au nicio
regulã”, a tras un semnal de alarmã Maria Grapini.
   „La problemele de dinainte, legate de sãrãcia copiilor,
unde apãreau ºi conflicte între pãrinþi ºi chiar abuzuri la
adresa copilului, au mai apãrut acum, în pandemie ºi în
criza sanitarã, alte probleme stringente ºi noi nu avem
încã soluþii. De aceea, rugãmintea mea este sã solicitãm,
ca ºi comisie competentã (LIBE), Comisiei Europene sã
vinã cu mãsuri concrete care sã combatã ºi traficul de
copii, dar ºi scoaterea din familie ºi instituþionalizarea
copiilor pentru cã eu cred cã un copil nu poate trãi nicãieri
mai bine decât alãturi de mamã. Sper sã avem o strategie
bunã care sã conducã ºi la rezultate concrete!”, a conchis
europarlamentarul Grapini. Biroul de presã
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Duminicã, 24 ianuarie 2021,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,

Episcopul Severinului ºi Strehaiei
a sãvârºit Sfânta ºi

Dumnezeiasca Liturghie la
Parohia Jupalnic din Orºova.

   Rãspunsurile din timpul Sfintei
Liturghii au fost date de Grupul
Psaltic „Sfântul Nicodim de la
Tismana”, al Catedralei Episcopale
din Drobeta-Turnu Severin.
   La finalul Sfintei Liturghii a fost
sãvârºitã slujba de Te Deum în cinstea
acestei zile importante pentru poporul
român, dar ºi slujba parastasului
pentru eroii ce s-au nevoit în
înfãptuirea ºi realizarea Unirii
Principatelor Române, iar în încheiere
Preacucernicul Pãrinte Nicolae Jinga,
membru al Uniunii Scriitorilor din
România ºi fost paroh al acestei
biserici, prin binecuvântarea
Preasfinþitului Pãrinte Episcop
Nicodim, ºi-a prezentat ultima sa carte
de poezii, “Glonte din Amonte”,
publicatã la Editura “Limes”.
   În cuvântul de binecuvântare,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a tâlcuit
pericopa evanghelicã duminicalã
despre minunea „Vindecãrii orbului
din Ierihon” ºi a prezentat drept
mãritorilor creºtini prezenþi la slujbã
amãnunte despre semnificaþia zilei de
24 ianuarie, rememorând pe scurt
evenimentele petrecute la aceastã
datã, atunci când “a avut loc Unirea

Zi de sãrbãtoare în Parohia Jupalnic din municipiul Orºova
Principatelor Române,
cunoscutã ºi ca Mica Unire,
prin unirea statelor Moldova
ºi Þara Româneascã, sub
numele Principatele Unite ale
Moldovei ºi Þãrii Româneºti”.
   Procesul unirii, bazat pe
puternica apropiere culturalã ºi
economicã Între cele douã Þãri,
a cunoscut o etapã decisivã,
care s-a dovedit a fi ireversibilã,
prin alegerea colonelului
moldovean Alexandru Ioan
Cuza, ca domnitor al ambelor
principate, la 5 ianuarie 1859
În Moldova ºi la 24 ianuarie
1859 În Þara Româneascã. Un rol
important în acest sens l-a avut
Biserica din Moldova, în frunte cu
mitropolitul Sofronie Miclescu. Între
clericii care au fost susþinãtori frecvenþi
ai Micii Uniri, amintim pe arhiereul
Filaret Scriban, rector al Seminarului
de la Socola, arhimandritul Neofit
Scriban, profesor la Seminarul de
la Socola, arhimandritul
Melchisedec ªtefãnescu, rector al
Seminarului din Huºi, preotul
Dimitrie Matcaº din Roman”, a
prezentat ierarhul mehedinþean.
   Înainte de construirea barajului
Porþile de Fier I, comuna Jupalnic se
situa la distanþa de 1,5 km de vechiul
oraº Orºova, de pe malul Dunãrii.
Biserica actualã s-a ridicat prin
strãdania credincioºilor în anul 1972,

dupã cum reiese din documentele
vremii. Ca ºi la biserica din Orºova,
stilul arhitectonic este tot acela de
navã cu absidã semicircularã la Altar,
iar turla, poziþionatã deasupra intrãrii
în pronaos, a fost construitã din
cãrãmidã arsã ºi piatrã. Acoperiºul
este acoperit cu þiglã, iar turla cu
tablã. Interiorul bisericii vechi era
pardosit cu mozaic, din care s-a
pãstrat doar o parte cu care a fost
pardosit Altarul bisericii noi.
   Pictura bisericii vechi din Jupalnic
a fost executatã de cãtre Vartolomei
Deliominic din Caransebeº în anul
1922, în timpul Episcopului Iosif
Traian Bãdescu ºi al preotului Paul
Magndescu senior. Demolarea ºi
strãmutarea vechii biserici s-au fãcut
dupã data de 14 octombrie 1970,

când s-a oficiat ultima Liturghie.
   Biserica nouã a fost construitã
între anii 1972 ºi 1973, prin
strãdania preotului paroh
Constantin Stoichescu, dar ºi a
credincioºilor acestei parohii.
Târnosirea noului lãcaº s-a fãcut de
cãtre vrednicul de pomenire
Patriarh Teoctist, în vremea aceea
Mitropolit al Olteniei, la data de 14
octombrie 1973. Biserica pãstreazã
hramul „Adormirea Maicii
Domnului” ºi respectã arhitectura
vechiului lãcaº. Pictura actualã a
fost realizatã de cãtre pictorul
Florica Lãpãdat între anii 1981 ºi
1982. În prezent preot paroh este
pãrintele Daniel Sãvescu.

Marian Gherghinescu 
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Uniunea Ziar iº t i lor
Profes ioniº t i  d in  România
lanseazã concursul pe anul 2020
cu tema „Sens ºi contrasens în
mass-media” , adresat tuturor
membrilor organizaþiei.
   Materialele de presã care vor fi
transmise spre jurizare vor trebui
sã reflecte nenumãratele faþete care
au schimbat cursul profesiei
jurnalistice în anul 2020, marcat de
criza sanitarã mondialã, care a
afectat toate domeniile vieþii sociale
ºi politice de pe întreaga planetã.
   Vor fi luate în considerare referirile
la abordarea jurnalisticã în noile
condiþii, la respectarea deontologiei,
la identificarea ºtirilor false în
noianul de informaþii contradictorii
care au fluctuat pe toate canalele de
comunicare, la informarea

CONCURS UZPR... SENS ºi CONTRASENS IN MASS-MEDIA
publicului ºi la episoadele de
dezinformare, la relaþia dintre
jurnalist, în calitate de comunicator,
ºi oficialitãþile care au manifestat
în unele rânduri deficienþe de
transmitere a informaþiilor ºi lipsã
de transparenþã, aspecte
semnalate ºi de organizaþiile
internaþionale de presã.
   De asemenea, se va juriza
importanþa demersului jurnalistic în
tabloul social general ºi se vor
puncta acurateþea, corectitudinea,
adevãrul, susþinerea interesului
cetãþeanului ºi profesionalismul
materialelor de presã care vor intra
în competiþie.

Concursul este deschis
jurnaliºtilor, membri UZPR, din toate
categoriile mass-media - print,
audiovizual ºi online, precum ºi

volumelor de publicisticã.
   Începând cu luna ianuarie
pânã la 1 martie 2021,
formularul de înscriere va
putea fi descãrcat de pe site-
ul Uniunii. Materialele vor
putea fi trimise online,
precum ºi în format fizic pe adresa
sediului central al UZPR.

Materialele de presã
câºtigãtoare vor fi distinse cu
tradiþionalele Premii anuale ale
UZPR, la fiecare secþiune.
   Invitãm pe aceastã cale membrii
UZPR sã participe la un concurs
menit sã reflecteze stadiul adaptãrii
presei la condiþii socio-economice
ºi politice excepþionale, fãrã
precedent, care au pus o enormã
presiune în anul 2020 pe actul
comunicãrii ºi au stabilit repere noi

pe relaþia dintre mass-media,
public ºi autoritãþi.

Departamentul de Comunicare
Uniunea Ziariºtilor

Profesioniºti din România
Bucureºti, Bd. Gral. Gheorghe
Magheru nr. 28-30, sector 1
Tel: 021 317.92.25/
Fax: 021 313.06.72
e-mail: secretariat@uzp.org.ro
https://uzp.org.ro/
ht tps : / /www. facebook.com/
uniuneaziaristilorprofesionisti/
https://twitter.com/UniuneaZiarist
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La douã secole distanþã,
oltenii de pe meleagurile
mehedinþene ºi gorjene ºi-au adus
aminte cu responsabilitate istoricã ºi
de omagierea jertfei lui Tudor
Vladimirescu ºi a celor care l-au
urmat, cãzuþi la Revoluþia din 1821,
începutã la 23 Ianuarie 2021 pe
Câmpia de la Padeº.  Transformãrile
sociale ºi politice, solicitate prin
Proclamaþie de la Padeº, vizau
înlãturarea persecuþiilor boierilor
asupra þãranilor, înlãturarea
conducerii fanariote precum ºi a
privilegiilor acestora ºi o libertate mai
mare a tuturor pãturilor sociale.
   Un grup de 12 mehedinþeni inimoºi
au plecat în acea dimineaþã de 23
Ianuarie 2021, din Drobeta Turnu-
Severin, cu gândul ºi inima de a
comemora Revoluþia de la 1821,
printr-un marº simbolic, bicentenar
pe urmãtorul traseu; Monumentul lui
Tudor de la Padeº, Monumentul lui
Tudor Vladimirescu de la Baia de
Aramã,  biserica de la Prejna – ctitorie
a lui Tudor Vladimirescu ºi în final la
Monumentul lui Tudor de la Cerneþi.
Mulþi, puþini, doar atât s-au adunat
sã-ºi aminteascã la propriu de
momentele trecute, pline de istorie ºi
sacrificii, cu douã secole în urmã.
Atunci a început revoluþia, prin
Proclamaþia de la Padeº ºi sã aducem
o pioasã omagiere pentru jertfele date,
la un început de transformãri socio-
politice în Europa secolului XVII.
   Vã reamintesc îndemnul lui Tudor:
„Veniþi darã fraþilor, veniþi... Nu vã
leneviþi, ci siliþi de veniþi!” prin
Proclamaþia din 23 Ghenarie 1821.
Trist Tudore, atâþi am putut veni de
pe meleaguri mehedinþene, locuri
dragi þie de la Dunãre, de la Cerneþi ,
Strehaia pânã la Prejna natalã. Da,
deoarece fiind vãtaf de plai al
Cloºanilor, aria sa de responsabilitate
din perioada 1816-1820, se întindea
pe sub munte de la râul Cerna cu
localitatea Obârºia Cloºani pânã
peste zona Cloºani, dincolo de râul
Bistriþa ºi localitatea Peºtiºani, pe
meleaguri gorjene, dar toate oltene.
   Primul popas a fost la Câmpia
Soarelui de la Padeº, la monumentul
ridicat în perioada 25 iunie 1933 -
vara 1934, Monument ºi Mausoleu

BICENTENARUL REVOLUÞIEI DE LA 1821
Marºul Bicentenar - periplu omagial pe urmele lui Tudor Vladimirescu

pentru Domnul Tudor. Este o
construcþie din piatrã de calcar
cu baza 20x20m, ca trunchi de
piramidã cu înãlþimea de 7,5
m. În partea de sus a
trunchiului s-a înãlþat un
paralelipiped de piatrã fasonatã
cu înalþime de 2 m. Acolo sunt
încastrate în niºe,
paralelipipede de bronz ce
reprezintã; portretul în bust al
lui Tudor Vladimirescu, pe
partea de est, spre nord este
textul Proclamaþiei de la
Padeº, spre vest se reliefeazã
„Adunarea pandurilor”, iar în
niºa din partea de sud, sunt
imortalizaþi boierii, care depun
jurãmântul de supunere faþã de
Domnul Tudor.
   Plãcile de bronz de pe monument,
prezintã momentele esenþiale ale
revoluþiei în cele 5 luni de  existenþã
explozivã a revoluþiei de sub
conducerea Domnului Tudor, care
prezintã succint derularea
evenimentelor revoluþiei.
   La 200 de ani distanþã, într-o
atmosferã primãvãraticã, pe Câmpia
Soarelui de la Padeº, au fost prezente
câteva sute de persoane care au
comemorat începutul Revoluþiei de la
1821. Au fost prezente delegaþii din
Galaþi, Mehedinþi, Filiala Gorj a
Cultului Eroilor, Fundaþia Tudor
Vladimirescu condusã de prof. Dan
Ioan Morega. Au fost, de asemenea,
prezenþi reprezentanþi ai Consiliului
Judeþean Gorj, senatori ºi deputaþi de
Gorj, reprezentanþi ai Primãriei Târgu-
Jiu, reprezentanþi ai Primãriei Padeº,
conduºi de domnul Primar Mihãiþã
Troacã, organizatorul comemorãrii,
reprezentanþi ai Episcopiei de Gorj cu
preoþi ce au oficiat slujba de pomenire.
Membrii  Corului Doina au interpretat
cântece patriotice dedicate lui Tudor.
Într-o frumoasã þinutã istoricã,
Domnul  Tudor cheamã pe „toþi
rumânii la luptã” în Câmpia Padeºului.
Cea mai elocventã cuvântare asupra
personalitãþii lui Tudor Vladimirescu
ºi a Revoluþiei de la 1821, cu urmãrile
acesteia pe plan social ºi politic, a fost
a domnului prof. Dan Ilie Morega,
preºedinte al Fundaþiei Tudor
Vladimirescu.  La final, s-au depus

coroane de flori. Din partea delegaþiei
judeþului Mehedinþi au depus o
coroanã de flori la Monumentul -
Mausoleu a lui Tudor; Nicolae
Drãghiea, consilier judeþean al
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Mircea Stancu, Ionuþ Sãvescu, Dan
Cãprioru, Vanda ºi Gabriel Damian
Medragoniu, Angel Semenescu, Mirel
Barbu, Andrei Murdealã, Tudose Ion,
Delia ºi Stancu-ªtefan Rãchitan.
   Urmãtorul popas propus în periplul
nostru Bicentenar, încãrcat de istorie,
a fost Monumentul lui Tudor
Vladimirescu de la Baia de Aramã.
   La momentul omagial ce a avut loc la
Monumentul lui Tudor din centrul
oraºului Baia de Aramã,  au fost prezenþi
alãturi de cei 12 participanþi la traseul
omagial Bicentenar ºi Viceprimarul
urbei  însoþit de doi consilieri. Angel
Semenescu, membru al echipei
noastre, îmbrãcat în costum de pandur
a stat de strajã la Monumentul lui Tudor
pe toatã perioada evenimentului, ca un
omagiu adus lui Tudor. Dupã pãstrarea
unui moment de reculegere în memoria
celor ce s-au jertfit la revoluþie, a luat
cuvântul domnul Drãghiea Nicolae,
domnul Viceprimar Mirel Bunceanu.
La final Stancu-ªtefan Rãchitan a
luat cuvântul ºi apoi a   recitat poezia;
Odã lui Tudor Vladimirescu, în
premierã absolutã. S-au depus douã
coroane de flori la Monumentul lui
Tudor; din partea   participanþilor
mehedinþeni la marºul Bicentenar ºi
din partea Primãriei Baia de Aramã.

Cei 12 participanþi la traseul istoric,
de comemorare a Bicentenarului
Proclamaþiei de la Padeº ºi începutul
Revoluþiei de la 1821, s-au îndreptat
apoi spre biserica din Prejna.
   La bisericã, am fost aºteptaþi de
preotul paroh Marius Stoican.
Biserica din Prejna este o bisericã
construitã la acea vreme din lemn, la
anii 1808, avându-i ca ctitori pe
Tudor Vladimirescu ºi prietenul sãu
Gheorghe Duncea. Slujba de pomenire
a eroului naþional Tudor Vladimirescu,
cãzut jertfã în revoluþie, de trãdarea
unor apropiaþi ºi unor hapsâni de
onoruri ºi mãriri nemeritate ce nu
trebuie nici mãcar amintiþi.
   S-au întins împãrþiturile pe un
ºtergar alb, pe o masã în nava
bisericii. Slujba de pomenire pentru
eroul Tudor, martir al revoluþiei de la
1821, iniþiatorul ºi sufletul acesteia, a
fost fãcutã de preotul Marius Stoican
cu ajutorul dascãlului Vasile Basarabã.
   Dupã depãnarea unor amintiri ale
locului ºi perspectiva viitoare a
aºezãrii ºi nevoilor bisericii, am pornit
spre ultimul obiectiv al periplului
nostru de comemorare a Revoluþiei
de la 1821, satul Cerneþi.
   Ultima oprire a noastrã pe traseul
din 23.01.2021, ce s-a dorit o
rememorare a unei pãrþi din
drumul de început al Revoluþiei de
la 1821, de la Padeº la Bucureºti,
a fost la Cerneþi, finalul periplului
nostru bicentenar.

 continuare în pag. 10
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Pandemia a devenit pretext
pentru instituirea unui bine mascat
gulag. Fiecare dintre noi, trãieºte
drama unui deportat într-un teritoriu
necunoscut, strãin, ameninþãtor.
Chiar dacã sunt propriile noastre
case, propriile noastre strãzi, ale
oraºelor în care trãim, ele ne sunt
strãine ºi goale de vibraþia
omenescului. În spatele mãºtilor,
suntem anonimi în propriile noastre
identitãþi. Nu ne mai îmbrãþiºãm, nu
ne mai întâlnim destinºi ºi
prietenoºi, calzi, deschiºi. Ne ocolim
precauþi, ca atinºi de holerã, tragem
storurile ferestrelor ºi ne culcãm cu
gândul la ziua de mâine, când iar
trebuie s-o luãm de la capãt cu
protecþia, cu gelul dezinfectant, cu
ºtirile despre decese ºi spitale
supra-aglomerate de muribunzi.
   Copiii ºi studenþii agonizeazã în
faþa calculatoarelor opintindu-se “sã
facã ºcoalã”, sã rezolve exerciþii, sã
rãspundã la teste, iar profesorii ºi
educatorii lor fac ce pot sub aceeaºi
umbrelã a unei deportãri în
necunoscut, într-un relativ otrãvit,
colorat când în violet, când în roz,
când acompaniat de recviemuri,
când de manele propagandistice,
totul învelit într-un soi de viitor
apocaliptic vândut ca panaceu
universal...
   Continuã rãzboiul rece - noul
rãzboi rece (sic!) - al informãrilor
oficiale versus informãrile neoficiale,
declarate de cãtre oficiali, în
majoritate ca fiind fie fake news, fie
pãrþi ale unui întreg, deci,
dezinformare prin omisiune. La fel,
acest rãzboi continuã acerb în mass
media, de o parte, cea care a primit
alocãri bugetare sã facã acea
propagandã pro-mãsuri de protecþie
- unele dovedite a fi doar cu efect
placebo sau parþial ineficiente,
acum, campania pro-vaccinare
ocupând prime time-ul ºi toate
spoturile, iar acolo unde nu este tot
spaþiul publicitar ocupat de ea, se
completeazã de cãtre farmacii, cu
suplimenþii alimentari - de cealaltã
parte, cea care mai crede în
principiile jurnalismului neatins de
“ciuma” supunerii ºi obedienþei.
  În acest rãzboi anti-pandemie, se
uitã - s-a uitat - repede câte bâlbâieli

Planeta, un macro-gulag neo-marxist
s-au înregistrat, câte investiþii nu ºi-
au atins scopul, câte minciuni s-au
strecurat, abil, printre adevãruri
privind statisticile deceselor din
cauzã de Covid 19, câte familii s-au
plâns de negocieri funeste cu
personalul medical, sã declare
decedaþii ca având Covid 19, ºi sã
primeascã niºte bani din partea
spitalului... S-a uitat de izoletã, de
spaimele induse populaþiei de acele
imagini ºi de acele ºtiri cu targa-
coviltir, cu brancardierii echipaþi
extraterestru, un spectacol grotesc,
de care spaþiul public nu avea
nevoie... S-a uitat - uitãm -
asalturile mediatice, din orã în orã,
cu statistici privind noi cazuri, noi
decese, noi rãspândiri,  alte
procente de infectãri crescute la mia
de locuitori, la fel, statistici care
doar induceau spaimã ºi teroare,
frustrãri ºi, în timp, depresii...
   O agenþie de presã a dat în
judecatã CNA pentru a nu se fi
sesizat din oficiu, ºi sã sancþioneze
- dupã ce, în prealabil, sã fi stopat
difuzarea - acelor sporturi publicitare
pro-vaccinare, în care apar vedete
ale show biz-ului, actori, medici,
directori de clinici de specialitate etc.
care, “lãudându-se” cu propria
vaccinare, chemau la acelaºi gest pe
cei care vizionau/audiau clipurile
respective. Este o practicã imoralã
ºi ilegalã, au afirmat în justiþie
iniþiatorii demersului, ºi au avut
câºtig de cauzã.
   Stãm cu toþii într-o þarã ca un
gulag, unde ni se spune ce ºi când
avem voie sã facem ceva, la ce ore
sã facem ceea ce trebuie sã facem,
când ne întâlnim sau mergem cu
cineva alãturi, cum trebuie s-o
facem ca distanþã între noi, ne sunt
reglementate întâlnirile, staþionãrile,
ordinea ºi prezenþa altora în
propriile-ni gospodãrii, ce
medicamente sã luãm, când sã
facem vaccinuri - dupã programare
ºi prioritãþi! - cum sã ne
înmormântãm morþii, câþi sã
participãm la o nuntã, când sã
intrãm ºi când sã ieºim din case...
   Întreaga planetã, practic, a devenit
un gulag, un macro-auschwitz sub
cizma neo-marxismului...

C. Ovidiu

Preºedintele Senatului
AUR, domnul Sorin Lavric (foto),
ales senator al Alianþei pentru
Unirea Românilor în circumscripþia
electoralã nr. 29 (judeþul Neamþ),
va avea un cabinet parlamentar ºi
în Mehedinþi, mai precis în Drobeta
Turnu Severin, oraº unde domnia
sa ºi-a petrecut copilãria, aici fiind
nãscut. Absolvent al unuia dintre
cele mai renumite licee din þarã
(astãzi Colegiul Naþional Traian),
domnul senator Sorin Lavric,
alãturi de deputatul Alianþei pentru
Unirea Românilor ales pe listele de
la Dolj, domnul Ringo Dãmureanu,
vor deschide un cabinet
parlamentar ce va deservi nevoilor
ºi cerinþelor locuitorilor acestor
meleaguri încãrcate de istorie
multimilenarã.
Reamintim cã rezultatele votului
din 6 decembrie 2020 nu au permis
filialei de la Mehedinþi sã aibã
vreun parlamentar, însã AUR ºi-a
propus sã ajute prin parlamentarii
aleºi toate filiale judeþene.
În Mehedinþi  AUR a reuºit sã
surclaseze la votul din 6 decembrie
Alianþa USR-PLUS, fiind cu mult în

AUR Mehedinþi va avea cabinet
parlamentar la Drobeta Turnu Severin

faþã. În multe dintre secþiile de
votare a fost de departe a treia forþã
politicã din Mehedinþi. Din pãcate,
în aceastã zonã, predominã o
înþelegere (politicã ºi nu numai)
veche între PNL ºi PSD, lucru ce
s-a vãzut cu vârf ºi îndesat ºi la
ultimele alegeri.  Considerãm cã pe
viitor este loc de mult mai bine
pentru AUR, printr-o construcþie
solidã. Temelia a fost pusã pe 6
decembrie 2020, AUR pleacã pe un
drum greu, însã, respectând
proiectul, construcþia poate fi una
de amploare, cu un viitor frumos.
Astfel, împreunã vom pune umãrul
la creºterea bunãstãrii locuitorilor
acestor meleaguri ºi vom încerca,
alãturi de ceilalþi parlamentari
mehedinþeni, sã creem conjuncturi
favorabile prin proiecte ºi legi
necesare rezolvãrii problemelor din
acest minunat colþ de þarã.
Adoptarea acestei strategii de
dezvoltare a Alianþei pentru Unirea
Românilor de cãtre co-preºedinþii
George Simion - deputat AUR ºi
Claudiu Târziu - senator AUR, este
una de bun augur, iar filialele
judeþene unde nu existã
parlamentari aleºi vor avea parte de
un ajutor major prin crearea acestor
cabinete parlamentare, cu sacrificii
financiare majore, aleºii AUR
demonstrând clar cã parlamentarii
României pot face cheltuieli în
folosul românilor ºi al României ºi
nu doar în propriul folos, mai ales
cã banii sunt ai lor, ai românilor.

Ioan N. TÃTUCU
Coordonator AUR Mehedinþi
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Ca urmare a împlinirii a
162 de ani de la Unirea
Principatelor Române (24 ianuarie
1859), Secþia Arheologie Istorie a
organizat evenimentul cultural: “Un
Domn, o Unire!”, în cadrul cãruia a
evidenþiat importanþa istoricã a
acþiunii respective, moment ce a
reprezentat debutul creãrii
României moderne, pe baza
reformelor realizate în timpul
domniei lui Al. I. Cuza.
   Unirea Principatelor Române a

“Un Domn, o Unire!”

   PMP îºi exprimã preocuparea ºi
îngrijorarea faþã de modul în care
se desfãºoarã campania de
vaccinare ºi solicitã Guvernului
mai multã transparenþã ºi mai
multã eficienþã în acest proces.
   De asemenea, Partidul Miºcarea
Popularã solicitã Guvernului sã
supunã dezbaterii publice Planul de
Rezilienþã ºi Redresare, sã implice
cetãþenii, societatea, în dezbatere

Decizia Colegiului Naþional de la Sinaia

Congresul PMP va avea loc în perioada 6 – 7 martie 2021
Colegiul Naþional PMP, reunit la Sinaia, a stabilit calendarul de organizare al Congresului

PMP, care va avea loc în perioada 6 - 7 Martie 2021 ºi a dezbãtut teme politice la zi.
Congresul este organizat pentru alegerea unei noi conduceri naþionale ºi stabilirea

direcþiei politice pe care partidul o va asuma în continuare.
pentru a identifica soluþii.
„Partidul Miºcarea Popularã este al
treilea partid la nivel naþional ca numãr
de aleºi locali, iar în judeþul Mehedinþi
constituie a treia forþã politicã. La nivel
naþional PMP are peste 2.000 de
consilieri locali, peste 70 de consilieri
judeþeni ºi consilieri generali ai
Capitalei ºi 49 de primari, iar acest
lucru ne îndreptãþeºte sã ne continuãm
activitatea în administraþia publicã

Avem bucuria sã gãzduim
expoziþia colectivã de artã, ce reprezintã
rezultatul ediþiei a XVIII-a a taberei
internaþionale Gernik Art Camp,
organizatã de Sartistul Costin Brãteanu.
   Vernisajul a avut loc online
vineri, 22 ianuarie 2021, la ora
18:00 , pe pagina noastrã de
Facebook. Expoziþia poate fi vizitatã
pânã în 2 februarie 2021, iar pentru
a pãstra toate normele de siguranþã
impuse în situaþia actualã, vizitele
se fac prin programare telefonicã
la 0740607860.
   Artistul vizual Costin Brãteanu
încearcã sã punã bazele unei colecþii
de artã contemporanã, a unui Muzeu
al Clisurii Dunãrii ºi a unei galerii
de artã, atât de necesare dezvoltarii
turistice a zonei, cât ºi a comunitãtii
locale, defavorizatã din cauza
activitãþilor de minerit. Astfel, cu
sprijinul artistului austriac Georg
Brandner ºi al galeriei acestuia din
Leoben, în anul 2010 a avut loc, la

 Biroul de presã

avut loc la jumãtatea
secolului al XIX-lea, prin
unirea Moldovei ºi Þãrii
Româneºti sub numele
Principatele Unite ale
Moldovei ºi Þãrii Româneºti,
ca urmare a dublei alegeri a
colonelului Alexandru Ioan
Cuza ca domnitor al ambelor
Principate, la 5 ianuarie 1895
în Moldova ºi la 24 ianuarie
1859 în Þara Româneascã.
   Reformele iniþiate de Cuza au

fãcut ca actul de la 1859 sã fie
ireversibil, deschizând României

calea spre modernitate.

localã ºi sã promovãm
proiectele anunþate pentru
dezvoltarea comunitãþilor.
Suntem un partid autentic
de dreapta ºi rãmânem
ataºaþi valorilor creºtin –
democrate, asumãrilor
conservatoare, tradiþionaliste.
Rãmânem loiali ºi consecvenþi,
promovând marile proiecte pentru
care am luptat politic în ultimii ani”, a

transmis Ramona Cupã, preºedintele
PMP Mehedinþi ºi vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean.

 Romeo  Crîºmaru

Gernik Art Camp, ediþia a-XVIII-a  – expoziþie colectivã
Pensiunea Gernik 100 a generosului
Ing. Gabriel Lungu, un prim
simpozion de creaþie artisticã la care
au participat importanþi artiºti vizuali
precum Adrian Sandu, Tar Bela sau
Vasile Dancu. De atunci, an de an,
artiºti vizuali din intreaga lume,
atraºi de liniºte ºi de peisajul mirific
al Clisurii Dunãrii au revenit
încercând sã promoveze prin
operele lor, superba comunitate din
Banatul Montan.
   Universul tãcut din Gârnic, gazdã a
taberei de creaþie artisticã ºi
documentare  ajunsã la cea de a XVIII-
a ediþie, ºi-a schimbat încet  aspectul,
astãzi, ca ºi în cazul altor sate de vis
ale Banatului Montan precum Gãrâna
sau Brebu Nou ºi Gârnicul se gãseºte
la o rãscruce în plin proces de
modernizare, de transformare,
îndeamnã artiºtii sã imortalizeze pe
pânze ºi în fotografii, aceste  imagini,
colþuri de visare ºi reverie.
   În perioada 6-13 septembrie

2020, cincisprezece artiºti plastici
profesioniºti din România, Franþa,
Canada ºi Germania au luat parte la
aceastã ediþie. Lucrãrile rezultate vor
putea fi admirate pe simezele
spaþiului de artã contemporanã
ART-HOC, situat în Piaþa Unirii Nr.
6, etaj 1, Timiºoara, în perioada sus
menþionatã. Artiºtii participanþi sunt:
Susie Vier, Valeriu Sepi, Nicolae
Fleissig, Vioara Bara, Costin
Brãteanu, Ana-Maria Buturã, Igor
Isac, Imre Juhasz, Lucia Moise,
Sarah Raluca Miulescu, Sorin
Nicodim, Margot Paris, Vasile
Pintea, Tar Bela ºi Joan Thimmel.

Art-Hoc este un spaþiu de proiecte
artistice aflat în centrul Timiºoarei, în
care se întâlnesc artiºti ºi iubitori de
artã. În 31 octombrie 2019 ºi-a deschis
porþile pentru public ca o alternativã
perfectã pentru cei care doresc un loc
central în care sã creeze sau sã expunã.
Un hub sau un spaþiu de artã
contemporanã în care se desfãºoarã

activitãþi culturale, precum: proiecte
expoziþionale, lansãri de carte,
performance, workshopuri.
   Începând cu anul 2020, creazã punþi
culturale prin colaborãri cu alte galerii
ºi spaþii culturale, pentru a migra arta
prin expoziþii itinerante ºi pentru a
susþine ºi promova ºi tinerele talente.
   Începând cu luna noiembrie a anului
2020, expoziþiile se organizeazã
predominant în mediul online ºi pot fi
urmãrite pe paginile virtuale ale
spaþiului.

Teodora Pop,
Telefon: 0740607860
E-mail: arthocstudio@gmail.com
Facebook: Art-Hoc
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„ªi eu mã vaccinez”, o
lamentabilã campanie de presã
destinatã unui popor considerat

o adunãturã de proºti
   Campania pentru vaccinare care
defileazã sub lozinca „ªi eu mã
vaccinez” pare a se încadra cu
succes în mult mai largul ºi inutilul
efort de a convinge, prin inepþii ºi
ameninþãri, un public socotit
needucat sã urmeze o cale nesigurã
ºi posibil periculoasã. Agresat de
insistenþele guvernanþilor,
cetãþeanul român se aflã exact în
situaþia bãtrânei pe care un
binevoitor, în dorinþa de a se lãuda
cu o faptã bunã, tot insistã s-o ajute
sã traverseze strada deºi ea nu are
nicio treabã pe trotuarul celãlalt.
      ªi nu suntem singurii
   Citeam de curând un interviu pe
care Philippe de Villiers, cunoscutul
om politic francez, îl acorda
publicaþiei Valeurs Actuelles. Am
fost frapat. Explicând situaþia
cetãþeanului francez, de Villiers
parcã vorbea despre ceea ce simte
românul de rând zãpãcit de mãsurile
absurde ale guvernului de la
Bucureºti: “Este un faliment sanitar
ºi un naufragiu politic. Am fost
închiºi în numele ordinii sanitare.
Apoi, în numele statului de drept, i-
am eliberat pe teroriºtii ucigaºi.
Bilanþul crizei sanitare este
copleºitor […]  Am ales sã ne
izolãm la domiciliu ºi sã inventãm
faimoasa frontierã domesticã. Am
excelat la aceste mãsuri liberticide
pânã la a-i apostrofa pe simplii
trecãtori, am distrus economia, am
distrus þesutul conjunctiv al Franþei
industriale. Toatã lumea va înþelege
cã protecþia sanitarã a fost
consideratã mult mai importantã

„ªi eu mã vaccinez”, o lamentabilã campanie de presã
decât toate libertãþile noastre”.
         „ªi eu mã vaccinez”
   Deºi seamãnã mai degrabã un
exerciþiu de laborator psihiatric prin
care subiecþi sãnãtoºi la minte
încearcã, utilizând metoda
exemplului personal, sã ridice
coeficientul IQ celor internaþi în
ospiciul numit România, televiziunile
se întrec în a ni-i prezenta pe unii ºi
pe alþii care, îmbrãcaþi în hainele de
oraº, cu aerul cã sãvârºesc o
nemaipomenitã faptã de eroism,
privesc insistent în obiectivul
camerei de luat vederi ºi declarã
solemn: „ªi eu mã vaccinez!”
   Cui îi pasã de ce fac ei? Sau,
cum s-ar simþi dumnealor, ”eroii”
de pe micul ecran, dacã de zece
ori pe zi, în televizorul din
sufrageria lor aº apãrea eu, neica-
nimeni din Obor, ºi aº declara:
”Nici eu nu mã vaccinez!”? Ar fi ei
gata sã-ºi coboare mânecuþa ºi
sã renunþe la vaccinare? În plus,
de neînþeles pentru orice om cu
mintea întreagã, cei care se
vaccineazã fiindcã aºa cred ei cã
le va fi mai bine (ºi bravo lor!) sunt
îndemnaþi de guvernul nostru
democratic, uneori în mod direct,
alteori pe ocolite, sã-i urascã din
toþi rãrunchii pe cei care ezitã încã.
Cu câteva seri în urmã, pe aceastã
temã, cunoscutul profesor Vasile
Astãrãstoaie îi spunea lui Marius
Tucã: „Am vãzut o chestiune foarte
gravã pe care unii au aplaudat-o:
cã cei care nu se vaccineazã comit
o infracþiune. Aceasta este o boalã
nouã, ºi inclusiv cu vaccinurile
existã unele semne de întrebare
[…]  cu privire la eficienþã, mai ales
cu privire la efectele pe termen
lung. Toate vaccinurile puse pe
piaþã sunt cu aprobare condiþionatã
ºi sunt trecute la F.D.A. ºi E.M.A.
la faza 3. Adicã, persoanele care
sunt vaccinate, timp de doi ani,
trebuie sã fie monitorizate, cu
efectele secundare urmãrite.
Persoanele care nu se vaccineazã
nu înseamnã cã sunt infractori.
Sunt persoane care sunt prudente.
Nu sunt anti-vacciniºti. Mai ales cã
legea nu obligã. Italia ºi Spania au
vrut sã introducã obligativitatea,
dar nu au putut pentru cã existã

Convenþia de la Oviedo, care spune
cã în cercetare trebuie sã existe
consimþãmântul informat”.

Avem un tip de vaccin care
naºte controverse peste

controverse ºi aduce cu sine o
suitã de întrebãri fãrã rãspuns

   Vaccinul acesta, nu fãrã temei,
naºte încã o sumedenie de
controverse. Sfidând firescul, odatã
cu trecerea timpului nu dispar nici
suspiciunile privitoare la utilitatea sa
imediatã ºi nici în ceea ce priveºte
beneficiile pe termen lung pentru
sãnãtatea individualã. Cu toatã
campania propagandisticã extrem de
costisitoare ºi agresivã, încrederea
în acest vaccin nu cunoaºte o
serioasã curbã ascendentã. ªi asta
pentru cã, din când în când, ocolind
în mod miraculos cenzura drasticã,
câte o personalitate medicalã de
marcã reuºeºte sã-ºi exprime
public gândurile.
   Iatã, spre exemplu, ce spunea în
decembrie 2020 la Radio Sud France
doctorul Christian Peronne, fost vice-
preºedinte al Comitetului de experþi în
vaccinare al OMS pentru zona Europa-
Rusia-Asia Centralã, el însuºi infectat
cu SARS-Cov 2 ºi vindecat: „N-am
vãzut niciodatã în istoria medicinei sã
fie vaccinate milioane, miliarde de
oameni pentru un virus care nu mai
ucide decât eventual persoane cu risc
mãrit, care pot fi identificate ºi ar putea
fi tratate. Altfel, ar trebui sã vaccinãm
pentru orice guturai. În viaþa mea n-
am vãzut un vaccin scos din pãlãrie în
2 luni. Chiar cei mai mari specialiºti
spun cã pentru a face un vaccin bun e
nevoie uneori de ani de zile. Nu am
vãzut rezultatele publicate (ale testãrii),
nu avem datele. Existã poate efecte
secundare care nu au putut fi
constatate. Dacã de exemplu Covid 19
ar ucide 50%, ok, ne asumãm riscuri,
îi dãm drumul, fie ce-o fi! Dar avem
de a face cu un virus care face 0,05%
morþi ºi ne asumãm toate riscurile…
Ni s-a fãcut deja figura, cu Redemsivir-
ul. Se ºtie de luni de zile cã e un produs
care nu merge, e toxic, dar lobby-ul a
continuat […] Nu este deloc un vaccin
- aici este o înºelãtorie - « Moderna »
ºi « Pfizer » sunt produse de terapie
geneticã A.R.N.. Nu vi se inoculeazã
deloc virusul. Vi se inoculeazã un

A.R.N. care va face ca celulele dvs. sã
codeze fragmente de coronavirus. Aici
se joacã de-a ucenicul vrãjitor, pentru
cã aceastã tehnicã a fost folositã la
legume modificat genetic, ca roºiile
sau ca porumbul, dar niciodatã
studiatã pe animale, deci omul va fi
primul cobai. Ni se va face terapie
geneticã, prezentatã ca vaccin, deºi ar
trebui legiferatã. Trebuie refuzat
categoric acest tip de vaccin […]«
Moderna » ºi « Pfizer » nu sunt
vaccinuri, ci terapie geneticã!” Pare
înfricoºãtor, nu-i aºa?
   Oare, angajaþi într-o sarabandã
concurenþionalã nebunã pentru a
apuca cât mai multe asemenea
vaccinuri, sã nu ºtie ce anume
cumpãrã aceia care plãtesc zeci de
milioane? Sã nu conºtientizeze, cei
care îndeamnã ºi chiar impun într-
un anumit fel vaccinarea în masã cu
aceste vaccinuri, dramele prin care
ar putea trece mulþi dintre milioanele
de oameni vaccinaþi ºi, posibil,
urmaºii lor? Sã ne mintã doctorul
Peronne? În ce scop? Câºtigã el ceva
de pe urma acestei minciuni? Se pare
cã, în afara oprobiului susþinãtorilor
fanatici ai vaccinãrii, câºtigul sãu se
numeºte „nimic”. Ca ºi mulþi alþii cu
convingeri similare ºi el declarã cã
nu se afla în nicio tabãrã: „Mai întâi
aº vrea sã spun cã nu am nici un
conflict de interese cu fabricanþii de
vaccinuri ºi nici cu « antivax », aºa
cum sunt numiþi acum, nu am fost
niciodatã anti-vaccinal, aºa cum aþi
spus, am prezidat comisii, ºi am fost
un aprig apãrãtor al vaccinurilor când
sunt fãcute în condiþii bune, ceea ce
se pare cã nu este cazul astãzi”. ªi
nimeni nu l-a contrazis pânã azi.
      În loc de concluzii
   Nu ºtiu dacã dumneavoastrã vi
s-a întâmplat cumva, dar mie, pânã
acum, în aproape opt decenii de
viaþã, nu mi s-a întâmplat ca cineva
sã vinã ºi sã mã sileascã, sub
ameninþarea amenzii sau a
puºcãriei, sã accept sã-mi facã bine
cu adevãrat. Dacã da, dacã vi s-a
întâmplat, atunci sunteþi întrutotul
îndreptãþiþi sã credeþi cã statul
acesta, care s-a dovedit pânã
acum necruþãtor în a-ºi exploata
minþi ºi umili cetãþenii, a fost

 continuare în pagina 9
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Am vrut noi în 1989 sau aºa
au decis alþii: sã trãim în democraþie.
Au trecut peste 30 de ani de
democraþie ºi se pare cã nu toatã
lumea o duce bine. De fapt, am
scãpat de multe lucruri urâte, dar la
nivel de trai pentru mulþi români nu
s-au schimbat multe. Este ºi motivul
pentru care, vãzând cã nu sunt ºanse
de mai bine în þarã, milioane de
conaþionali au decis sã îºi încerce
norocul peste hotare. ªi în multe
cazuri asta a echivalat cu ruºinea de
a fi român, încercând sã scape de
ruºinea de a avea o viaþã decentã în
þarã, fãrã micile compromisuri (mitã,
ºpagã, pile ºi altele care în România
pot decide jocul când vine vorba de
examene, concursuri, angajãri,
promovãri ºi un pic mai bine în viaþã).

Cei care au cunoscut viaþa de dinainte
de 1989 pot face o comparaþie. Nici nu
e însã nevoie de comparaþii dacã te uiþi

 ªtefan Bãeºiu

De ce trãim tot în sãrãcie ºi ruºine dupã 30 de ani de democraþie?
la viaþa pe care o duc acum mulþi români
nãscuþi în 1990 ºi nu au trãit deloc în
comunism. ªi mã refer la familiile
sãrace care mai au ºi mulþi copii ºi care
trãiesc de la o zi la alta. Este o viaþã pe
care încearcã sã o suporte. Cum sã
trãiascã un român cinstit cu 1.400 de
lei pe lunã ºi care mai are pe acasã ºi
3 - 4 copii ºi multe chestii de pus în
coºul zilnic. Soþia nu lucreazã pentru
cã trebuie sã se ocupe de copii. Sigur
cã unii spun cã cine face mai mult de
un copil sau doi este nebun sau
needucat. Ce sã mai comentezi de cei
cu 7 sau 8 copii…

Aºadar, cum sã trãiascã din salariul
minim o familie cu 3 – 4 copii? Se
mai adaugã ºi alocaþiile la suma de
1.400 de lei. Asta înseamnã un buget
de vreo 3.100 de lei lunar pentru o
familie compusã din doi adulþi ºi patru
minori. Este aproape imposibil
pentru ei sã iasã din sãrãcia

accentuatã, mai ales dacã trãiesc la
bloc ºi trebuie sã achite o mulþime
de facturi. Mai este hrana zilnicã,
haine, ºcoalã ºi altele pe care nu mai
are rost sã le mai amintim, pentru cã
situaþia ar deveni ºi mai complicatã.
Se spune cã un coº pentru o familie
din doi adulþi ºi doi copii ar trebui sã
fie undeva la 6.000 de lei. Dar de unde
aceastã sumã, dacã familia noastrã
cu doi adulþi ºi 4 copii are lunar doar
jumãtate din necesarul lunar.

Unde mai pui cã o familie mai are
nevoie ºi de timp liber, de o vacantã,
de refacere. Poate mai apare ºi o
intervenþie medicalã. Poate vreo
nevoie cu medicamente pentru un
bolnav din familie. O mai fi ºi o
bãtrânã cu o pensie de mizerie de
þinut pe lângã casã. Iar un bãtrân
bolnav înseamnã cheltueili foarte
mari, în lipsa unui ajutor de la stat.

Sunt câteva milioane de români care
trãiesc în sãrãcie extremã ºi pentru care
nu existã soluþii concrete de la un an
la altul, nu spun de la o lunã la alta.
Pentru ei, singura speranþã este fie ca
unul dintre adulþi sã plece din þarã ºi
sã spere cã va prinde un loc de muncã
bun în afara þãrii, fie ca în momentul
în care vor tremina ºcoala, copiii sã
plece ºi sã-ºi încerce norocul peste
hotare. Acum încã se mai poate pleca,
fie ºi în condiþii de pandemie. Poate
cã se va termina ºi pandemia la un
moment dat sau poate cã va mai dura.
Cert este cã de mânã de lucru va fi
nevoie peste tot în Europa ºi românii

vor fi luaþi peste tot ºi puºi sã culeagã
sparanghel sau sã fie medici sau sã
practice alte meserii la alb, la negru.
Traficul de fiinþe vii nu va dispãrea, de
asemenea. Cert este cã vor fi tot mai
mulþi care dupã ºcoalã vor pleca
pentru cã în þarã nu au alte ºanse decât
la sãrãcie. Ori nimeni nu vrea sã
trãiascã în sãrãcie, ci îºi doreºte o viaþã
mai bunã. Mult mai bunã decât a
pãrinþilor sãi sãraci. Dacã timp de 30
de ani politicienii nu au reuºit sã
construiascã o þarã mai bunã decât cea
din trecut, atunci sã mai aºteptãm încã
30 de ani? Problema este cã fiecare
generaþie are timpul ei ºi viaþa trece.
Este greu sã vorbeºti de ºanse egale
în þara noastrã. Unii se nasc deja
favorizaþi sau cu mai multe ºanse în
viaþã decât alþii.

Poate cã peste hotare munca este
altfel plãtitã ºi din punct de vedere
material viaþa este altfel când munca
este mai bine plãtitã, chiar dacã eºti
departe de copii sau de pãrinþi sau
de familie în general. Þara noastrã va
continua sã se dividã în Românii mai
mici peste hotare. Dar Româniile de
peste hotare se vor pierde dacã nu
vor þine legãtura cu þara. Dacã nu se
va schimba nimic în bine în þarã cu
privire la nivelul de trai în urmãtorii
10 ani, atunci România va deveni tot
mai micã ºi tot mai pierdutã, chiar ºi
acasã. E greu ºi afarã cu ruºinea de a
fi român, cea mai prost vãzutã
naþiune pe aceastã planetã. Dar e mai
greu în sãrãcie.

 urmare din pagina 8

cuprins brusc de o dorinþã sincerã, dezinteresatã, de a vã face bine. În
acelaºi timp vã rog sã acceptaþi ca eu, fãrã a fi condamnat pentru asta, sã
nu cred în existenþa unui guvern bun samaritean pânã când nu mi s-o
întâmpla ceea ce vi s-a întâmplat dumneavoastrã.
Post Scriptum: Autorul nu intenþioneazã, prin acest articol, sã influenþeze
în vreun fel cititorul. Îºi pune întrebãri ºi cautã rãspunsuri. Atât.

„ªi eu mã vaccinez”...

Teodor Palade, Art-emis -  www.art-emis.ro/editoriale
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primim la redacþie
Domnule Director,

   Subsemnatul Lolea Ion, din comuna
Balta-Prejna, nãscut la 30.X.1955,
judeþul Mehedinþi, fiul lui Ion-Anica vã
aduc la cunoºtinþã urmãtoarele:
   - Cu respect vã rog ca împreunã sã
decoperim un adevãr ºi sã fie expus de
cãtre redacþia dumneavoastrã.
   Dupã 42 de ani de activitate sunt
pensionar de 5 ani eu ºi soþia mea, ne-
am retras acasã unde am copilãrit unde
este un sat frumos cu multã vegetaþie
ºi izvoare. Domnule Director timp de 3
ani de zile mã lupt cu un vecin care
împreunã cu fiul sãu respectiv Stoican
Raescu-Nelu – Stoican Raescu Ionuþ
fiul au fãcut un proiect pe animale
specia caprine, mai având în
gospodãrie ºi porci. Având în vedere
gradul de schimbare a aerului din zonã
am fost obligat sã mã adresez vecinului
meu cã nu este în regulã ºi eu voi
comenta. M-a înjurat, mi-a vorbit
murdar ºi a spus cã este proprietate
privatã ºi nu am ce sã-i fac.
   - M-am adresat instituþiei D.S.P.
Mehedinþi nu am cerut nimic în plus
decât sã verifice dacã respectã condiþiile
impuse la implementarea proiectului ºi
instituþiile în cauzã. D.S.P. constatã cã
nu respectã normele de legislaþie
sanitarã, nu are groapã de gunoi ºi nu
respectã distanþa atât cu depozitarea
furajelor ºi distanþa faþã de casa vecinilor,
altfel în anul 2018 aplicã prima
sancþiune, se face contestaþie în instanþã
ºi recurs. Acþiune respinsã. În anul 2019
se fac aceleaºi controale ºi se repetã
aceeaºi situaþie unde s-a dus pânã în
anul 2021 ºi a avut termen pe 20
ianuarie dosar 1365/181/2019, rãmas
în pronunþare la instanþa Baia de Aramã.
   Domnule Director am avut 3 sesizãri
la 3 prefecþi diferiþi, douã audienþe la
domnul Drãghia ºi Cristinel Pavel ºi un
rãspuns de la doamna Doina Dobre.
   Toate rãspunsurile au fost
redirecþionate cãtre 3 instituþii Primãria
Balta, D.S.P. ºi D.S.V.
   Domnule Director nu am cerut nimic
decât descongestionarea ºi dezinfectarea
zonei, a otrãvit solul ºi plantele din zonã,
datoritã gunoiului de grajd ºi a dejecþilor
porcine ºi a caprelor moarte ºi îngropate
pe sol, a umplut zona de ºerpi ºi ºobolani,
aºa cã în anul 2020 am prins 7 ºerpi,
ultimul în luna noiembrie în prezenþa unui

 Aceastã localitate, la acea vreme
capitalã a judeþului Mehedinþi, unde
Tudor Vladimirescu era puternic
ancorat în identitatea urbei, a fost
unul din punctele de sprijin pentru
Tudor în declanºarea revoluþiei.
   Am ajuns dupã amiaza la
Monumentul lui Tudor din Cerneþi.
Satul era liniºtit, fãrã circulaþie, fãrã
freamãt, precum a fost la Padeº, de
relaxare binemeritatã pentru truditorii
pãmântului ce aprovizioneazã cu
zarzavaturi pieþele Severinului. Nici o
urmã despre o fostã sau actualã
comemorare a datei de 23.01.1821 de
început al Revoluþiei de la 1821. Poate edilii  se pregãtesc pentru
luna iunie, sã omagieze jertfa lui Tudor ºi a celorlalþi participanþi la
Revoluþia din 1821. Monumentul din parcul satului a fost o înfãptuire
prin subscripþie publicã la 1914. Aceia au fãcut-o cu determinare
patrioticã. Acum ne e greu sã ºi comemorãm, dar sã mai ridicãm un
semn de recunoºtiinþã pentru eroii neamului la an de Bicentenar.
   S-a depus o coroanã de flori la Monumentul lui Tudor cu un tânãr
chipeº, Angel Semenescu îmbrãcat în pandur, de gardã, ca în trecut
lângã Domnul Tudor. Tânãrul reprezentantul viitorimii ne dã speranþã
pe mai departe.  Apoi, am pãstrat un moment de reculegere pentru
cei ce s-au jertfit, atunci ºi am încheiat periplu omagial, ca o zi
implinitã pentru participanþi dar ºi cu puþinã mâhnire în suflet pentru
viitor... la ceea ce am vãzut, ca percepþie a unor edili ºi nu numai.
   Dumnezeu sã-i odihneascã în pace pe martirii Revoluþiei de la 1821!
   Dumnezeu sã ocroteascã România!

Ing. Stancu-ªtefan Rãchitan

Marºul Bicentenar...

martor care l-am avut sã mã ajute sã fac
un ºanþ.
   - În luna iulie 2020 eram la Severin
ºi m-a sunat soþia cã a gãsit ºarpele în
casã, într-adevãr a fost introdus de cãtre
pisica mea pe care am surprins-o când
îi aducea din grãdina lui vecinul. Din
aceastã lunã fiica mea care are doi copii
nu mai doarme la domiciliul meu de
frica reptilelor ºi îmi zice mereu, tati ai
mai gãsit vreunul, am fost obligat sã
duc ºi pisica departe de casã.
   Domnule director vã rog sã
prezentãm adevãrul, eu voi prezenta
toate documentele la toate instituþiile la
care eu am apelat ºi am sã fiu foarte
explicit ca sã mã înþelegeþi.
Vã mulþumesc!
     Domnule director consider cã toate
acestea pe care le-am menþionat s-au
întâmplat celor care au implementat
acest proiect. Consider cã vinovatul este
D.S.V. ºi primãria Balta. Vã rog sã
urmãriþi cu atenþie rãspunsul D.S.V., nu-
i intereseazã viaþa cetãþenilor ºi
sãnãtatea animalelor.
   Domnule director dar sã urmãrim cu
atenþie ultimul paragraf din rãspunsul
D.S.P. despre acel aviz. Deci pe data de
29.XI.2019 îi dã sancþiune, eu mã
prezint la A.F.I.R. Direcþia Agricolã ºi
descopãr prin actele prezentate de
domnul director cã dupã 11 zile, deci
pe data de 11.XII.2019 aceeaºi
inspectori dã aviz de funcþionare –
11359-11.XII.2019 – AFIR.
    Consider cã toatã aceastã mizerie de
la Prejna se întâmplã datoritã
conducerii D.S.V., fiind din comuna
Balta – Prejna, cu animale ºi porci
plimbate de la unii la alþii fiind
ameninþaþi de Directorii D.S.V.
   ATENÞIE vine controlul: manevrele se
fãceau noaptea, trecea inspecþia se
duceau porci la domiciliu fiecãruia,
ovinele ºi caprinele. Menþionez,
Directorul executiv D.S.V. de atunci,
este acum primar comuna Balta.
                                Vã mulþumesc.

N:R. Documentele care însoþesc
spusele domnului Lolea Ion, din satul
Prejna, comuna Balta, confirmã un trist
adevãr: când nu vrei sã rezolvi o situaþie,
arunci pisica de la o instituþie la alta.
Atenþie! Sã nu ajungã aceasta, pisica,
cu vreun ºarpe în vreun birou directorial
din instituþiile vizate.

 Urmare din pag.  5
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Activitatea poliþiºtilor din cadrul Biroului
pentru Imigrãri al judeþului Mehedinþi s-a desfãºurat
pe parcursul anului 2020 în conformitate cu
atribuþiile conferite de legislaþia în vigoare pe linie
de migraþie ºi luând în considerare dispoziþiile
legale, recomandãrile ºi mãsurile emise de
prevenire ºi limitare a rãspândirii infectãrii cu
coronavirus (COVID-19).

Astfel, în ceea ce priveºte ºederea/rezidenþa pe
teritoriul României, în anul 2020, poliþiºtii din cadrul
Biroului pentru Imigrãri al judeþului Mehedinþi au
asigurat managementul ºederii, pe raza judeþului,
pentru 733 de persoane, dintre care 431 de strãini
din state terþe, cei mai mulþi din India, Republica
Moldova, Serbia, India, Albania ºi Nepal ºi 302 de
cetãþeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea
din Cehia, Slovacia, Germania ºi Italia.

Principalele scopuri pentru care strãinii ºi-au
stabilit reºedinþa pe teritoriul României sunt: conexe
dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei,
membrii de familie ai cetãþenilor români, UE sau
SEE), educaþie, angajare în muncã sau stabilirea
domiciliului pe teritoriul þãrii noastre.

De asemenea, a fost aprobatã prelungirea
dreptului de ºedere ºi au fost emise 260 de
permise de pentru ºedere temporarã ºi pe termen
lung. Au fost eliberate 42 de certificate de
înregistrare cetãþeniilor europeni.

În aceeaºi perioadã, au fost înregistrate 269 de
cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în
muncã, fiind emise 257 de  avize de angajare/

ACTIVITATEA POLIÞIªTILOR DE IMIGRÃRI
DIN MEHEDINÞI, ÎN ANUL 2020

În cursul anului 2020, poliþiºtii Inspectoratului General pentru Imigrãri - Biroul pentru
Imigrãri al judeþului Mehedinþi au asigurat managementul ºederii în România pentru 733

de persoane, dintre care 431 din state terþe ºi 302 de cetãþeni ai Uniunii Europene/SEE/
CH. Au fost depistaþi 16 strãini în situaþii ilegale, pentru 6 fiind emise decizii de
returnare de pe teritoriul României. De asemenea, au fost acordate 257 de avize de

angajare pentru lucrãtori permanenþi. Totodatã, poliþiºtii de imigrãri au aplicat 70 de
sancþiuni contravenþionale în valoare de peste 87.500 de lei.

detaºare pentru lucrãtori permanenþi.
Pe linia combaterii ºederii ilegale, în perioada

de referinþã, au fost organizate acþiuni ºi controale
cu forþe proprii ºi în cooperare cu instituþiile cu
atribuþii în domeniu, în urma cãrora au fost depistaþi
16 de strãini în situaþii ilegale.

Pentru strãinii aflaþi în situaþii ilegale sau care nu
mai întruneau condiþiile prevãzute de lege pentru
acordarea sau prelungirea dreptului de ºedere, au
fost emise 6 decizii de returnare, 4 dintre aceºtia
fiind îndepãrtaþi sub escortã, în termen de 24 de ore,
ºi instituitã mãsura interdicþiei de intrare în România
pentru perioade cuprinse între 3 ºi 6 luni.

Totodatã, poliþiºtii de imigrãri au aplicat 70
sancþiuni contravenþionale în valoare de peste
87.600 de lei, pentru nerespectarea prevederilor
OUG 194/2002 privind regimul strãinilor în
România, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
ºi OG 25/2014 privind încadrarea în muncã ºi
detaºarea strãinilor pe teritoriul României ºi pentru
modificarea ºi completarea unor acte normative
privind regimul strãinilor în România, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Controlul permanent asupra respectãrii legalitãþii
ºederii în România a strãinilor, combaterea
migraþiei ilegale ºi a muncii nedeclarate rãmân
acþiunile noastre prioritare, mãsuri care contribuie
la creºterea gradului de siguranþã a cetãþeanului.

BIROUL PENTRU IMIGRÃRI AL
JUDEÞULUI MEHEDINÞI

- Târgul de la Cerneþi din localitatea ªimian
este primul târg care îndeplineºte cerinþele
pentru a putea fi autorizat sanitar veterinar ºi ca
urmare acesta a primit de la DSVSA Mehedinþi
autorizarea de funcþionare.

- Þinând cont de evoluþia ºi extinderea PPA pe
teritoriul României, implicit pe raza judeþului
Mehedinþi, DSVSA Mehedinþi a decis
suspendarea activitãþii prin emiterea unei
ordonanþe, pe o perioadã nedeterminatã, conform
Notelor de Serviciu venite de la ANSVSA.

- Târgul de la Cerneþi îºi va relua activitatea
când legislaþia în vigoare va permite acest lucru.

- Recomandãm ºi celorlalte târguri de pe raza
judeþului sã facã toate demersurile pentru
îndeplinirea cerinþelor de autorizare:

- Împrejmuire cu gard
- Compartimentare pe specii
- Sursã de apã
- Contract cu un medic veterinar
- Contract cu o unitate de neutralizare a

deºeurilor, a subproduselor nedestinate
consumului uman.

Dr. Valentin Mariþoiu, Director Executiv

D.S.V.S.A. Mehedinþi

Comunicat de Presã

CEZ Vânzare lanseazã un produs unic pe piaþa de
energie din România, CEZ Confort Asigurat, care
protejeazã consumatorii în caz de îmbolnãvire cu
virusul SARS-CoV-2, pierderea locului de muncã
sau în caz de avarii ale echipamentelor
electrocasnice cauzate de fenomene electrice, pe
lângã o serie de beneficii care asigurã confortul în
locuinþã. Pentru a rãspunde nevoii de transparenþã
ºi informare completã a clienþilor, CEZ Confort
Asigurat este, probabil, ºi primul produs din piaþa
româneascã de energie al cãrui preþ este comunicat
cu toate taxele ºi tarifele reglementate incluse.
Prin noul produs de energie lansat de CEZ Vânzare
pe piaþa liberalizatã, clienþii sunt asiguraþi din punct
de vedere financiar în privinþa evenimentelor
neprevãzute din viaþa lor, care pot afecta capacitatea

CEZ Vânzare preia plata facturii la energie timp de pânã la 6 luni pentru clienþii
care se îmbolnãvesc cu virusul SARS-CoV-2 sau îºi pierd locul de muncã

de platã a facturilor de utilitãþi. Asigurarea plãþii facturii
la energie timp de pânã la 6 luni, prin indemnizaþii
în valoare de 150 de lei pe lunã, în cazul unor situaþii
neprevãzute, precum ºi despãgubirea bunurilor
electrocasnice în cazul daunelor cauzate de
fenomene electrice cu pânã la 2.000 euro/an,
reconfirmã rolul CEZ Vânzare de furnizor care este
în permanenþã preocupat de nevoile clienþilor sãi,
un sprijin de nãdejde ºi un partener de încredere.
„Misiunea noastrã este sã fim un partener de
încredere pentru clienþii noºtri, iar CEZ Confort
Asigurat este modul nostru concret de a da
încredere în viitor clienþilor noºtri. Este un
produs uºor accesibil,  care rãspunde
incertitudinilor momentului cu protecþie
financiarã, este transparent privind costurile

incluse ºi este un produs cu care clienþii noºtri
îºi pot îndeplini propriile planuri. Desigur, lista
de beneficii include ºi accesul simplu ºi uºor al
clienþilor la serviciile pentru care opteazã”, a
declarat Cornelia Szabo, CEO CEZ Vânzare.
Douã tipuri de pachete, beneficii multiple, un
preþ total final cu toate taxele ºi tarifele incluse,
cuprins între 0,636 ºi 0,695 lei/ kWh, în funcþie
de judeþul locului de consum ºi un abonament
zilnic de doar 0,52 sau 0,62 lei
Produsul de energie CEZ Confort Asigurat este
disponibil la nivel naþional, începând cu data de
22 ianuarie 2021, ºi poate fi contractat online,
prin aplicaþia My CEZ, pe www.mycez.cezinfo.ro/
cez-confort-asigurat/ sau în Centrele de Relaþii
cu Clienþii CEZ.  continuare în pag. 14
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Distanþa de la folclorul de odinioarã la
cel de azi reprezintã decãderea fapticã de la
armonie la murdãrie. N. Iorga, în a lui Istorie a
Literaturii Române, definea folclorul ca fiind
„acea enciclopedie poeticã vie a vieþii”. Unde
(mai) este poezia?: „când nevasta-i ca o floare /
eu mã duc la o putoare” sau „n-aº putea trãi
fãrã fata mea / iar fãrã bãiat viaþã n-aº avea”.
Dacã deschizi astãzi canalele tv care pretind a
cultiva adevãratul folclor, nu mai vorbim de
posturile tv locale, poþi scrie o enciclopedie a
lipsei de orice logicã în cântecul popular (pãcat
cã devine popular): „vino neicã noaptea-n somn
/ sã mã mângâi pân-adorm” sau „am plecat
mândro-napoi / sã mã-ntorc sã te ogoi”.
   Artiºti cu o voce superbã, dotaþi de
Dumnezeu cu talent, devin prin astfel de texte
(nu le putem numi versuri) niºte chipuri
cioplite fãrã de nicio simþire. Se naºte, de multe
ori prin acordul organizatorilor de spectacole,
o imensã idolatrizare a realului banal, a
infirmizãrii limbii române: „am o viaþã care-
mi pasã / dar îmi trec anii în faþã” sau „mã
iubeºte Dumnezeu / ºi oricât aº vrea / nu a
vrut sã-mi facã rãu / toatã viaþa mea”. Cu
îngrozire întreb, îi mai pasã cuiva? Decãderea
este atât de aprigã încât duce la o urã deschisã
celor din jur dar ºi timpului: „nu fac eu ce vrea
duºmanii / nu mai stau sã le numãr anii”.

Întotdeauna le-au plãcut românilor poeziile.
Ei înºiºi au fost poeþi. ªi ce mai poezii au fãcut! Sã ne
amintim de doinele ºi de baladele noastre, de
cântecele de tot felul, care au legãnat generaþii dupã
generaþii. De când a deschis ochii, copilul ºi-a auzit
mama cântându-i ºi spunându-i versuri. A fredonat
în toatã copilãria, pãzind oile pe tãpºan, cântece. ªi-
a spus gândurile ºi simþãmintele de tânãr îndrãgostit;
ºi-a exprimat dorurile, necazurile, bucuriile ºi
speranþele în tot restul vieþii sub formã de poezii
cântate. Pleacã din lume “cântat” de cei dragi. Poeziile
ºi cântecele sunt învãþate de la cei mai în vârstã, ori
sunt creaþii proprii.
   Poezia ºi cântecul au fost picãturile de fericire, pe
care Dumnezeu ni le-a dat din bucuria îngerilor ºi
din frumuseþile raiului, ca sã ne mai oblojim ºi noi
sufletul din când în când cu ele. Ne-a dat ºi poeþi de
excepþie, ca sã fixeze mai bine ºi mai potrivit gândurile
ºi simþãmintele lor ºi ale neamului. Poeziile ºi
cântecele ne-au fost doicã, învãþãtor, iubitã, tovarãº
de muncã ºi de luptã, mângâiere ºi speranþã.
   Am învãþat cu plãcere nenumãrate poezii în ºcoalã.
Am citit cu bucurie multe volume de poezie din
literatura românã ºi strãinã. Citesc astfel de cãrþi de
câte ori am prilej. Nu orice fel de poezii! Iubesc poezia
clasicã, iubesc pe Eminescu, pe Arghezi, pe Goga,
pe Coºbuc ºi pe mulþi alþii, care au scris poezie pentru
oameni ca mine. Astãzi se scrie altfel de poezie ºi
aceasta nu-mi place. Mi-e strãinã. N-o înþeleg. Nici
nu ºtiu dacã este sau nu poezie. Unele creaþii de acest
gen parcã ar fi un amalgam de cuvinte, decupate din
reviste ºi ziare ºi puse alãturi sub formã de “versuri”.
Nu mai au semne de punctuaþie, puncte, virgule,
semne de întrebare, de exclamaþie, nu mai au litere
mari, ci doar un ºir de cuvinte fãrã înþeles ºi fãrã rost.
Cu mai mulþi ani în urmã, am ajuns, întâmplãtor, la o
lansare de carte în Craiova. Era vorba de o carte de
“poezie”. Mai bine de o jumãtate de orã a citit autorul
din creaþiile sale ºi eu n-am înþeles nimic. Mai bine
de o jumãtate de orã au vorbit apoi alþii despre creaþiile
respective ºi iarãºi n-am înþeles nimic. Mi-am zis cã
trebuie sã plec de acolo, fiindcã sunt prea prost, ca
sã încurc oameni atât de deºtepþi!
   De mai bine de un sfert de veac rãspândesc carte în
þarã ºi în strãinãtate. Cãrþile care nu se vând sunt cele de
poezie contemporanã. Nu este întâmplãtor. Poporul nu
înþelege poezia actualã, nu o simte, îi produce repulsie.
Cei câþiva poeþi, care se încãpãþâneazã ºi mai scriu în
dulcele stil clasic sunt marginalizaþi, socotiþi învechiþi de
cãtre noile batalioane de “poeþi”. Cui folosesc acele noi
creaþii, care, fãrã îndoialã, cã storc multã energie ºi
sudoare? Scriitorii, poeþii, artiºtii, intelectualii în general,
sunt învãþãtorii neamului. Asta cu condiþia ca sã vorbeascã
pe limba neamului, pe înþelesul neamului. Altfel, creaþiile
lor sunt “înºirãri de vorbe goale, ce din coadã au sã sune”,
cum ar fi spus Mãria Sa Eminescu.
   Redaþi poporului Poezia, pe care s-o poatã înþelege
ºi cu care sã-ºi vindece sufletul!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Unde eºti, tu, Poezie?

MAI BINE ÎNCHIDEM!
   ªcoli de muzicã de pe cuprinsul întregii þãri preiau
astfel de dizarmonii între orchestrã – voce – text,
copii la pragul afirmãrii sunt derutaþi total de negura
cãilor actuale în folclor: „am muncit ºi-am tras cu
dinþii / de-am crezut cã mã ia sfinþii / sã n-aud vorbe
prin sat / c-am umblat câine turbat” sau „dac-o fi
sã te usuci / de dorul care mi-l duci / nu te las nici
sã tânjeºti / nici sã mori, nici sã trãieºti”.
   Pentru cã a venit vorba de dor, nu poate exista
dor fãrã umor, de aceea, la noi la români ºi
înmormântãrile au parcã ceva vesel. Recunosc,
ascultând aceste texte, mi le-am notat,
recitindu-le în cãutarea unui sens, m-am
amuzat... dureros. Nu au nimic din frumuseþea,
din lumina adevãraþilor creatori ºi interpreþi de
odinioarã. Ascultaþi un cântec de-al Mariei
Tãnase, Ileanei Sãrãroiu, Mariei Lãtãreþu
(„plânge iarba sub picioare”) ºi vã veþi convinge
cât de dureroasã este decãderea.
   Închei cu un alt text memorabil din folclorul
actual: „în ograda mea se uitã / cine n-are minte
multã”. Poate am greºit, sã fiu iertat. Totuºi,
am râs, cu un râs care n-are nimic comun cu
umorul sãnãtos ca bucurie creatoare, ca dor de
viaþã. Când începe sã moarã în om dorul acesta,
mai bine închidem!

*Preot, poet, t rãieºte în comuna Eºelniþa,
Mehedinþi. Ultima carte publicatã: „Psalmi de
zi(s), editura Doxologia, Iaºi”

(folclor-horror-umor)
Sever Negrescu - Negreºti*

   “În calitate de partener strategic, România
rãmâne ferm angajatã alãturi de Statele Unite
ale Americii în promovarea, pe mai departe, a
obiectivelor comune de apãrare, securitate
strategicã ºi economice, astfel încât sã
contribuim în continuare la prosperitatea ºi
siguranþa celor douã popoare.

Anul acesta sãrbãtorim 10 ani de la
semnarea Declaraþiei Comune privind
Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI
dintre România ºi Statele Unite, perioadã în
care cooperarea excelentã dintre cele douã
þãri a arãtat prietenia profundã ºi de lungã
duratã care ne leagã.

Îmi exprim convingerea cã în mandatul
noului Preºedinte al SUA va fi reiterat
angajamentul ambelor pãrþi de aprofundare
ºi dezvoltare a Parteneriatului Strategic,
Preºedintele Joseph R. Biden Jr. fiind, de mulþi
ani, un susþinãtor constant al României.

Participarea ambasadorului George Cristian Maior la
ceremonia de inaugurare a celui de-al 46-lea Preºedinte

al Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden Jr.

   România ºi Statele Unite împãrtãºesc aceleaºi
valori democratice ºi sunt ferm alãturi pentru a
face faþã provocãrilor actuale, asigurând astfel
un viitor mai bun pentru români ºi americani
deopotrivã”, a declarat ambasadorul George
Cristian Maior.
   În contextul ceremoniei de inaugurare a
preºedinte lui  Joseph R.  Biden Jr,
ambasadorul George Cristian Maior a mai
avut o serie de contacte cu membri ai
viitoarei Administraþii a SUA. Subiectele de
discuþie au vizat prioritãþile de cooperare
româno-americane prin prisma dezvoltãrii
Parteneriatului Strategic.
   La rândul lor, liderii americani au apreciat
faptul cã România este un partener de
încredere, apreciind sprijinul ferm pe care þara
noastrã l-a arãtat Americii ºi au transmis mesaje
puternice privind întãrirea parteneriatului
dintre cele douã þãri.
Ambasada României  în Statele Unite ale Americii

Ambasadorul României la Washington D.C., George Cristian Maior, a participat,
miercuri, 20 ianuarie 2021, la ceremonia de inaugurare ºi depunerea jurãmântului de cãtre

cel de-al 46-lea Preºedinte al Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden Jr.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce succes în treburile
gospodãreºti ºi în relaþiile familiale. Sunt zile bune pentru
curãþenii  generale, reparaþi i de anvergurã sau
reamenajãri interioare plãnuite mai demult. Se poate
pune problema achiziþionãrii unei locuinþe noi, a unui
teren sau a negocierilor profitabile în acest sens.
Demersurile legate de spaþiul locativ ºi patrimoniu familial
îþi vor fi susþinute bine din astral. Relaþiile cu membrii
familiei vor fi la ordinea zilei, dar se pot lãmuri ºi pune la
punct diverse chestiuni ce privesc casa ºi rudele. Totuºi,
fii prudent ºi nu încerca sã forþezi nota în a face mai
mult decât poþi sau decât este nevoie pentru cei dragi,
în plan sentimental se finalizeazã o etapã, astfel cã atât
relaþia cu persoana iubitã, cât ºi relaþia cu copiii se vor
desfãºura alt fel de acum încolo. Prudenþa ºi
discernãmântul te vor ajuta sã depãºeºti totul cu bine.
La finalul sãptãmânii se contureazã treburi de rutinã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile cu neamurile ºi cu prietenii apropiaþi vor cunoaºte
schimbãri majore în primele zile ale sãptãmânii. Este un
moment bun de a-þi schimba modul de relaþionare cu aceºtia
ºi de a te apropia de alþi oameni care pânã acum stãteau în
fundalul vieþii tale cotidiene. Totuºi, fii foarte prudent, pentru
cã factorul necunoscut îþi poate crea neplãceri. Cei care
sunt implicaþi în diverse forme de instruire personalã sau
profesionalã vor începe o etapã nouã de studiu sau vor
finaliza un curs deja parcurs. În plan familial se contureazã
finalul unor situaþii vechi ºi lãmurirea unor teme comune cu
membrii familiei ºi cu neamurile. Rezolvãri patrimoniale
favorabile. Foarte dinamice vor fi ºi relaþiile sentimentale ºi
cele cu copiii. Detaºeazã-te de forfota cotidianã ºi ocupã-te
ºi de un hobby drag sufletului tãu. Unii nu îþi pot împãrtãºi
ideile ºi planurile de viitor, aºa încât mergi mai departe pe
propriile tale forþe.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Capitolul financiar va cunoaºte o nouã etapã, în care s-
ar putea sã câºtigi mai mulþi bani din munca desfãºuratã la
un loc de muncã sau condiþiile de muncã pot cunoaºte
îmbunãtãþiri. Câºtigurile îþi sunt susþinute, însã vei fi nevoit
sã munceºti mai mult. Poþi primi cadouri ºi recompense
neaºteptate, care îþi vor încânta sufletul ºi de care te vei
folosi multã vreme de acum încolo. Tentaþia cumpãrãturilor
va fi la cote înalte, dar se recomandã prudenþã, pentru cã
norocul la bani va dura aproximativ trei sãptãmâni. Relaþiile
cu persoanele din anturajul apropiat se vor dinamiza, datoritã
contextului astral. Se încheie o etapã, asta însemnând cã te
vei distanþa clar de unii apropiaþi. Nu sunt momente bune
pentru a te apropia de alþii, de aceea fi prudent ºi cât mai
discret. Rezervã momente ºi pentru lecturi sau studii. În
weekend, casa ºi membrii familiei îþi sunt de mare folos.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sunt zile bune pentru a te gândi la noi planuri de viitor
ºi la noi relaþii. Se dovedeºte cã ai nevoie de noutãþi ºi le
vei avea, vrei nu vrei. Vino în întâmpinarea fluxului astral
ºi opereazã acele schimbãri în viaþa ta de acum, care te
ajutã sã faci progrese importante, atât în plan personal,
cât ºi în plan profesional. Segmentul financiar este
evidenþiat prin diverse forme de câºtig. Poate intra în
discuþie primirea salariului, o primã, un cadou sau
reuºeºti sã rezolvi datorii vechi. Tentaþia cheltuielilor este
mare ºi periculoasã. Fereºte-te de extravaganþe. Dar ºi
de sfatul unora care doresc, în secret, sã-þi submineze
veniturile ºi agoniseala. La finalul sãptãmânii se
contureazã întâlniri ºi dialoguri importante cu persoanele
din anturajul apropiat. Selecteazã acest anturaj ºi evitã
sã povesteºti prea multe despre tine ºi intenþiile tale.
Este vremea sã te ocupi mai mult de tine ºi de planurile
tale de viitor, însã þine cont ºi de pãrerile celorlalþi.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna aceasta se recomandã multã atenþie la capitolul
sãnãtate. Bine ar fi sã îþi iei câteva zile de vacanþã sau mãcar sã
încerci sã te ocupi de treburi uºoare. Contexetele astrale te
obosesc ºi astfel cã te vei confrunta cu stãri interioare
contradictorii. Nu sunt indicate consultaþiile, analizele medicale
ºi intervenþiile chirurgicale în intervalul 28 - 30 ianuarie, decât
în cazuri ce nu suportã amânare. Foloseºte doar remedii
naturiste, stai mai mult în aer liber ºi odihneºte-te regulat.
Sunt zile bune pentru o reevaluare atentã a evenimentelor ºi
oamenilor din viaþa ta. Este vremea unui final de etapã, mai
ales în plan personal. Renunþã, fãrã echivoc la ceea ce te
necãjeºte sau la situaþiile stagnante. Sunt posibile altercaþii,
dialoguri aprinse ºi chiar rupturi de colaborãri. La o analizã
atentã a proiectelor în care eºti implicat alãturi de alþii, vei
constata cã este nevoie sã te retragi din unele activitãþi care nu
te mai reprezintã sau care nu sunt profitabile. Totuºi, foloseºte
tonul moderat, diplomaþia ºi circumspecþia.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Evenimentele importante ale sãptãmânii roiesc în jurul
prietenilor. Astfel, unele relaþii se pot încheia definitiv, dar se
face loc pentru altele mult mai profitabile. Pot apãrea în viaþa
ta oameni deosebiþi, interesanþi, alãturi de care sã desfãºori
activitãþi cu scopuri umanitare. Comunicarea va fi la cote
înalte, mai ales cu persoanele din mediul socio-profesional,
persoane care te pot ajuta sã avansezi în cariera
profesionalã. Se recomandã prudenþã, deoarece existã
riscul sã te suprasoliciþi. Oboseala ºi unele afecþiuni vechi
îºi vor spune cuvântul, de aceea fii prudent. Este foarte
probabil ca un protector important sã îþi dea sfaturi ºi soluþii
ingenioase la problemele cu care te confrunþi actualmente
în domeniul profesional. Totuºi, susþinerea de la prieteni ºi
protectori va dura puþin, de aceea fii prudent ºi valorificã la
maxim potenþialul oferit de aceºtia. În a doua parte a
sãptãmânii vei avea nevoie de odihnã ºi de dialog interior.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Domeniul profesional este foarte evidenþiat în primele zile
ale sãptãmânii. Se întrezãreºte finalul unei etape profesionale,
final ce îþi poate aduce o imagine bunã, dar ºi alte
responsabilitãþi pe mãsurã. Relaþiile cu ºefii ar trebui sã fie
excelente ºi sã primeºti din plin susþinerea lor. Pe de altã
parte, vor fi ºi persoane care îþi vor critica felul în care abordezi
munca ºi implicaþiile. Fii prudent ºi ia aminte la tot ce þi se
spune, chiar dacã la prima vedere îþi displace ce auzi.
Foloseºte-þi farmecul înãscut ºi diplomaþia. Relaþiile cu
prietenii ajung la un final nedorit pe alocuri. Te vei desprinde
de unii, fãrã echivoc. Nu este vremea noilor prietenii, de
aceea întoarceþi eforturile spre propria ta fiinþã ºi spre ceea
ce te intereseazã pe tine în mod special. Þi-ar prinde bine
plimbãrile uºoare în aer liber, detaºarea de cotidian, dar ºi
compania cuiva drag ºi de încredere. Weekend-ul aduce
odihnã, dialog tãinuti cu cineva important din mediul
profesional, însã ºi unele afecþiuni ce trebuie luate în serios.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce evenimente deosebite în
zona relaþiilor cu strãinãtatea. Sunt zile bune în care îþi poþi
îmbogãþi bagajul de cunoºtinþe cu informaþii legate de cultura
altor þãri, prin dialoguri cu persoane aflate departe de
graniþele þãrii sau tu la rândul tãu poþi pleca într-o cãlãtorie.
Demersurile legate de cãlãtorii în scop turistic, la studii sau
la muncã pot avea succes în aceastã perioadã. Totuºi fii
prudent, deoarece factorul necunoscut îþi poate crea
neplãceri. Cei implicaþi în studii universitare ar putea avea
de-a face cu examene ºi probe specifice la care aprecierile
vor fi la cote înalte. În plan profesional, mai ales în ceea ce
priveºte relaþiile cu ºefii ºi cu autoritãþile se va încheia un
capitol. Discuþiile ºi situaþiile socio-profesionale pot fi destul
de contradictorii, de aceea fii prudent ºi discret. Ascultã ce
au de zis ceilalþi ºi evitã sã ripostezi. La finalul sãptãmânii
vor veni în preajma ta, prieteni dragi, care îþi vor oferi soluþii
bune ºi sfaturi înþelepte.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Capitolul financiar se evidenþiazã prin cheltuieli comune
cu alþii. La începutul sãptãmânii este rost de a relaþiona cu
instituþii financiare, de a achita facturi, datorii vechi sau de
a discuta cu membrii familiei ºi cu neamurile despre
investiþiile comune. Pe de altã parte, este rost de câºtiguri
de la ºi prin alþii. Foarte active vor fi ºi relaþiile cu strãinãtatea.
Sunt posibile dialoguri cu persoane strãine, demersuri
legate de cãlãtorii pentru a lucra în altã þarã sau pentru a
studia pe termen lung. Sunt zile bune pentru a-þi lãrgi
orizontul cunoaºterii prin lecturi deosebite, implicare în
diverse forme de instruire personalã sau profesionalã.
Însã, pe de altã parte se închide un capitol legat de
strãinãtate sau de studii. Se recomandã prudenþã, atât în
privinþa relaþiilor, cât ºi în privinþa cãlãtoriilor. Persoanele
din anturajul apropiat te pot ajuta cu sfaturi bune referitoare
la situaþiile ºi relaþiile în care eºti implicat. Weekend-ul îþi
aduce reuniuni cu colegi sau cu membrii familiei.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Contextele astrale de la începutul sãptãmânii îþi vor oferi
efecte în plan relaþional. Sunt momente bune în care poþi face
o curãþenie drasticã printre relaþiile de colaborare. Relaþiile
mai vechi se pot reconfigura, dar sunt ºanse mari de a apãrea
altele mult mai interesante ºi profitabile. Probabil de la banii ºi
bunurile comune cu alþii se vor isca tot felul de controverse ºi
situaþii inedite. Se contureazã finalul unui capitol financiar,
mai ales la secþiunea câºtiguri de la ºi prin alþii. Se pot rezolva
datorii vechi, poþi remedia documentele care atestã cã îþi aparþin
niºte bunuri patrimoniale sau poþi rezolva documentele oficiale
specifice unei afaceri. Este bine sã þii cont ºi de pãrerea celor
alãturi de care administrezi ºi foloseºti bani ºi bunuri comune.
La sfârºitul sãptãmânii se contureazã dialoguri ºi întâlniri cu
persoanele aflate în strãinãtate. Posibile cãlãtorii ºi implicare
în studii diverse. Þine cont ºi de pãrerile celorlalþi, întrucât îþi
vor oferi sfaturi bune.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

La serviciu se contureazã multã forfotã în primele zile ale
sãptãmânii. Colegii nu prea te ajutã, aºa încât vei fi nevoit sã
te ocupi cum poþi ºi cum ºtii tu mai bine, de tot ce este
necesar pentru bunul mers al activitãþii profesionale. Pe de
altã parte, sãnãtatea este vulnerabilã ºi bine ar fi sã-þi
echilibrezi eforturile ºi sã te ocupi de prioritãþi. Unele afecþiuni
ale organismului tãu trebuie luate în seamã ºi tratate cu
ajutorul unor specialiºti. În plan relational se întrezãreºte un
final de capitol. Poate fi vorba despre reconfigurarea unei
relaþii de cuplu, însã chiar ºi finalul intrã în discuþie unde
este cazul. Colaborãrile profesionale se vor schimba,
deoarece vei descoperi hibe ce nu mai pot fi sau nu mai
meritã remediate. Este vremea sã te gândeºti serios la relaþiile
ºi situaþiile în care eºti implicat. Rezervã-þi momente pentru
plimbãri în aer liber, meditaþii în locuri sfinte ºi odihnã. La
finalul intervalului analizat vor apãrea cheltuieli comune cu
alþii, dar ºi câºtiguri de la ºi prin alþii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii capãtã influxuri
astrale minunate încã de la începutul sãptãmânii. Se
poate revigora o relaþie sentimentalã, se poate înfiripa o
iubire, poþi concepe un copil sau mãcar tot ce þine de
sfera iubirii ºi a plãcerilor fizice va fi la cote înalte. Pe de
altã parte, starea de bine pe care o vei simþi în aceste zile
anunþã schimbãri importante vizavi de relaþionarea ta cu
cei dragi. Sunt momente bune pentru a te ocupa de un
hobby, ce îþi va aduce cu trecerea timpului atât beneficii
sufleteºti, cât ºi materiale. La serviciu este mult de lucru
ºi se anunþã un final. Poate fi vorba despre rezolvarea
unor sarcini de lucru vechi ºi dificile. Relaþiile colegiale
sunt dinamice ºi nu prea poþi pune bazã pe ceea ce îþi
spun sau îþi promit colegii. Sãnãtatea este vulnerabilã ºi
se poate pune problema unor tratamente pe termen lung.
Rezervã momente pentru odihnã ºi þine cont de sfaturile
specialiºtilor în sãnãtate.

(28 ianuarie - 3 februarie  2021)

Autor: AstroCafe.ro
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În ultimele patru luni media
monedei unice a fluctuat constant în jurul
pragului de 4,87 lei. Se pune întrebarea când
va accepta BNR depãºirea maximului istoric
de 4,8750 lei, atins în 27 septembrie 2020,
având în vedere constantele intervenþii în
piaþã, înainte de stabilirea cursului.

Chiar dacã ºi Comisia Naþionalã de
Prognozã anticipeazã atingerea pragului de 4,9
lei în cursul acestui an, stabilitatea deosebitã
a leului a avut darul de a reduce valoarea
previziunilor analiºtilor chestionaþi în sondajul
al CFA România realizat în decembrie.

Dacã în cazul valorii medii a
anticipaþiilor pentru orizontul de 6 luni
sondajul a relevat o uºoarã creºtere a
previziunii de la 4,9253 lei, la cel realizat
în noiembrie trecut, la 4,9283 lei/euro, în
schimb pentru orizontul de 12 luni valoarea
medie a euro a scãzut de la 4,9906 la
4,9825 lei. Reamintim cã la sondajul realizat
în octombrie 2020 pentru orizontul de 12
luni se anticipa o valoare de 5,0102 lei!

În perioada analizatã, cursul a fluctuat
în apropierea valorii de 4,8740 lei, cel de
miercuri fiind stabilit la 4,8745 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,873 - 4,879 lei.

Moneda unicã a fluctuat în perioada
analizatã în culoarul 1,2074 - 1,2190
dolari, la finalul ei cotaþiile fiind de 1,2103
- 1,217 dolari. Uºoara creºtere a cererii de
dolari a venit în contextul în care pieþele
aºteptau declaraþiile oficialilor Rezervei
Federale americane, dupã prima întâlnire
de politicã monetarã din acest an, care s-a
desfãºurat marþi ºi miercuri.

Analiºtii nu mai vãd euro urcând la 5 lei
Cursul monedei elveþiene a scãzut de la

4,5297 la 4,5195, media de la finalul
perioadei fiind stabilitã la 4,5279 lei.

Dupã o creºtere la 5,5103 lei, media lirei
sterline a scãzut la 5,4696 lei, dar a urcat
la sfârºitul perioadei la 5,5210 lei, dupã ce
moneda britanicã s-a apreciat faþã de cea
unicã la maximul ultimelor opt luni.

Preþul gramului de aur a fluctuat în
perioada analizatã între 238,3750 ºi
241,5144 lei, cel de miercuri fiind stabilit la
238,4625 lei, când uncia a coborât pe pieþele
specializate de la 1.853 spre 1.835 dolari.

Procesul de scãdere a dobânzilor
interbancare, care a debutat încã din primele
zile ale acestui an, a fost amplificat de decizia
BNR de reducere a ratei sale de politicã
monetarã de la 1,50 la 1,25%. Dupã câteva
zile de stagnare, indicii ROBOR au reînceput
de luni sã coboare spre valori care se mai
înregistrau la finalul lui septembrie 2017.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a scãzut de la 1,56 la 1,55%.

Indicele la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a coborât de
la 1,67 la 1,65% iar indicele la 12 luni a
alunecat de la 1,78 la 1,75%.

Marcarea profiturilor dupã ce bitcoin s-a
apropiat în 8 ianuarie de pragul de 42.000
dolari, a fãcut ca vinerea trecutã cotaþiile afiºate
pe platforma integratoare WorldCoinIndex sã
coboare la un minim de 28.862 dolari.

La sfârºitul perioadei, moneda digitalã
fluctua în culoarul 30.600 - 32.600 dolari.

Analiza cuprinde perioada 19 – 27
ianuarie.

 Radu Georgescu

CEZ Vânzare preia plata facturii

I N F O R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de Comuna Bala

cu sediul în localitatea Bala, judeþul Mehedinþi, ce
intenþioneazã sã solicite ABA Jiu, aviz de gospodãrire a
apelor pentru Construire pod peste pârâul Rudina, sat
Rudina, comuna Bala, judeþul Mehedinþi.
   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
27.01.2021. Primar,

 În plus, este, probabil, pentru prima datã în România,
când preþul unui produs de energie este comunicat cu toate
componentele incluse. Valoarea acestora variazã în funcþie
de judeþul în care se aflã locul de consum, fiind influenþatã
de tarifele ºi taxele reglementate aplicabile, în vigoare la
data emiterii facturii.

 Urmare  din pag. 11

 Biroul de presã
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Dupã atacantul severinean
Adrian Gâdea (20 ani), care ºi-a
fãcut debutul în Liga 1 la meciul
CFR Cluj - CS Universitatea Craiova
(scor 0-0), din data de 22
decembrie 2020, mijlocaºul
orºovean Gabriel Fulga a fãcut ºi el
pasul pe prima scenã, la nici 17 ani.
Jucãtorul descoperit la Orºova, de
Relu Zamfiroiu a fost introdus pe
teren în minutul 83 al partidei FCSB
- FC Voluntari, scor 2-1.
   Gabriel Fulga a avut prima sa
legitimare la AS Sport Kids Drobeta,
a trecut apoi la ACS Luceafãrul, de
unde a plecat, cu tensiuni, la ACS
Pro Junior Craiova. Academia FCSB
l-a transferat, în iulie 2019, dupã ce

Clubul patronat de Adrian
Mititelu a primit o nouã loviturã în
“rãzboiul” cu echipa din Liga 1
finanþatã de Mihai Rotaru, CS
Universitatea Craiova. Curtea de Apel
Bucureºti a decis, printr-o hotãrâre
definitivã, cã liderul din Liga 2, FCU
Craiova, nu mai are voie sã foloseascã
actuala denumire ºi nici sã se mai

A mai debutat un mehedinþean în Liga 1

Echipa lui Mititelu nu mai are acces
la însemnele “Universitatea”

utilizeze însemnele din prezent.
“Obligã pârâta la încetarea oricãrei
activitãþi de folosire, comercializare,
distribuire, promovare ºi orice alt act
de utilizare în activitatea comercialã,
inclusiv mediul online ºi prin
intermediul website
www.fcuniversitatea.ro sau orice alt
website, a produselor ºi serviciilor

care poartã denumirea Universitatea
Craiova, inclusiv prin asocierea la
aceastã denumire a altor litere sau
cifre”, se aratã în Decizia Civilã numãrul
1129A a Curþii de Apel Bucureºti.
   FCU Craiova a fost înfiinþatã de
Mititelu în anul 2017 ºi de doreºte a fi
continuatoarea “ªtiinþei”, desfiinþatã în
2012, la fel ca CS Universitatea
Craiova lui Rotaru, înfiinþaþã în 2013.
Pânã în prezent, instanþele par sã
incline în favoarea echipei din Liga 1,
în timp ce suporterii sunt divizaþi ºi
poartã adevãrate conflicte în spaþiul
media, dar ºi pe strãzi!
   În altã ordine de idei, FCU Craiova,
care l-a instalat pe banca tehnicã pe
Ovidiu Stângã, va juca sâmbãtã, 6
februarie, un amical pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu
Severin, cu CSM Reºiþa. Pe 13
februarie, clubul lui Mititelu va disputa
o partidã de verificare ºi cu Pandurii

 Mircea  Oglindoiu

Târgu Jiu. Locaþia încã n-a fost
stabilitã. În prezent, liderul din Liga 1
se aflã în cantonament la Mogoºoaia.
Din lotul echipei craiovene fac parte
ºi mijlocaºii mehedinþeni Samuel
Zimþa ºi Dragoº Albu.
   Din sezonul regular de Liga 2, FCU
Craiova mai mare programate ºase
meciuri:  cu Turris Oltul Turnu
Mãgurele (acasã), doar cã echipa din
Teleorman a anunþat cã se retrage
din campionat, Concordia Chiajna
(deplasare), CS Mioveni (acasã), “U”
Cluj (deplasare), Farul (acasã) ºi
CSM Reºiþa (deplasare).
   Oltenii se aflã pe locul 1 dupã 15
etape, cu 30 de puncte acumulate
în 14 meciuri. Din acest an, FCU a
anunþat cã-ºi va disputa meciurile
oficiale pe Stadionul Ion
Oblemenco, din Craiova, astfel cã
nu va mai juca la Drobeta Turnu
Severin decât unele amicale.

l-a monitorizat o lungã perioadã.
“Înainte de a ajunge în tabãra roº-
albastrã, Fulga s-a aflat în probe la
Universitatea Craiova, indecizia
oltenilor fiind speculatã de scouterii
Academiei FCSB” scrie Playsport.ro
despre cum a ajuns talentatul atacant
la clubul patronat de Gigi Becali.
Potrivit aceleiaºi surse, FCSB a plãtit
doar grila de formare pentru tânãrul
fotbalist: “A vrut ºi Craiova sã-l ia,
însã tatãl sãu a ales FCSB. Dupã
debutul sãu în Liga 1, am vorbit cu
tatãl lui la telefon, iar cu Gabriel prin
mesaje. I-am spus cã acum începe
greul! E o împlinire a muncii noastre.
Gabi este singur la pãrinþi. Un jucãtor
de forþã, mai mult un pivot, un atacant

de pãtrundere. Cred cã seamãnã cu
Haaland”, a explicat Cornel Mihart,
patronul ªcolii de Fotbal Sport Kids
Drobeta. Mihart este un fost fundaº
din Liga 1, eºalon în care a jucat 198
de meciuri, pentru Dinamo Bucureºti
(4 j), Astra Ploieºti (95 j), Petrolul
Ploieºti (37 j) ºi Jiul Petroºani (62
j). Fulga are doar un joc în Liga 1, la
fel ca ºi Adrian Gâdea, care n-a mai
jucat de la partida cu CS
Universitatea, de luna trecutã.
   Un alt tânãr mehedinþean din
Liga 1 este fundaºul Adrian
Moescu (19 ani), de la FC Botoºani.
Acesta a bifat în actualul sezon doar
82 minute, în meciul CFR Cluj - FC
Botoºani, scor 2-1, din data de
17.10.2020. Mijlocalul Silviu

Balaure (24 ani), care joacã de 5
sezoane la Astra, este cel de-al
patrulea mehedinþean din actualul
sezon de Liga 1.
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Mã nepoate, mã trezii cu Tanþa lu
Pecingine cã sã îndrãgosti iarã, veni pe capul
Vetei, sã-i povesteascã. Cã de când l-a vãzut
pe nea Folescu aºa active pe feisbuc, cicã nu
sã mai poate dezlipi de ecran. Stã ºi butoneazã,
dã acolo like, sã vazã dacã ºi nea Folescu i-l
apreciazã ºi stã aºa, cu orele, sã vinã vreun
semn, ceva. Pãnã acuma nu a venit, sã vedem
pãnã sãptãmâna viitoare. Adevãru’ e cã mã
fãcu puþin curios Tanþa ºi, când mã uitai pe
pagina lu nea Cornel, mã fraþilor, sã vezi
activitate ce e acolo. Bag samã cã mandatu’ ãsta
vrea sã dea peste cap toate pronosticurile
adversarilor politici, care îl vedeau stand
deoparte, aºteptând liniºtit pensia. Ei aº, nea
Vasile liniºtit, mai vãzuºi matale. ªi colegu’
Alin ieste la fel de activ, sã ºtie!
   Mã fraþilor, în schimb e liniºte la tanti Firu, mai
distribuie pe nea Popescu, di la Energie, din joi
spre vineri, mai aruncã vreo urare ºi cam atâta,
nimica mai mult, nu care cumva sã facã vreo
nefãcutã. Pã da, cã dacã tot ajunsã pin Parlament,
zisã cã mãcar sã mai rãmânã, leafa e bunã,
mâncarea e prea ieftinã la bufet, cazarea e asiguratã
ºi mai rãmân ºi ceva bani, trai neneacã.
   Mã nepoate, nu mai e nicio afacere sã stai pin
Strehaia, cã nu ºtii când rãmâi fãrã gard la casã,

Sucã ºi nea Folescu energizantu, Zbanghiu ºi
cinema-urile din Severin, nea Pavel ºi prefectura la feminin

mai ales dacã e din
metal. Te trezeºti cu
el dus la fier vechi,
ba ºi sticlele de
plastic lãsate la
uscat sã topesc în
câteva ore.
Bine, mai nou sã mai
descinde în cãutarea
profitorilor, sã mai
confiscã, sã mai dau
ºi amenzi, da tot e o
aventurã.
   Între timp, încã sã
mai bat unii ºi alþii pe
foncþii, doar-doar mai
apucã ce nu s-a dat
încã, ori sã face loc ºi
pentru ‘mnealor.
Adicã ãºtia sunt Re
FOMIªTII di la
putere... cam aºa sunt
numiþi cei care fac orice pentru a ajunge în funcþii
ºi la banii publici, nu pentru a face reformã.
   Mã fraþilor, vru al lu Zbanghiu sã sã ducã la
film, da nu la mall, da nu gãsii unde. Pã nu, cã
acuma Cinema FLACÃRA este cârciumã, iarã

Cinema Porþile de Fier a
ajuns ruinã (foto). Curat
zbanghiu, ce sã mai
încoace ºi încolo!
   Da vã spuneam cã s-
ar putea sã avem un
prefect la Mehedinþi di la
USR-PLUS, da nu ne
gândeam cã o sã fie o
femeie. Aºa ieste când
trebuie promovat sexu
frumos. Aºa cã la
Mehedinþi promovarea
femeii va fi sutã la sutã
ºi nu cum sã zâcea. Sã
vezi cã unii parlamentari  nea Mãrin

bãrbaþi vor trece FEMEIE la sex, ca sã mai fie
puºi pe listele electorale, pe locuri eligibile, data
viitoare. Tocmai acuma, când nea Cristinél Pavel
a recunoscut cã s-a înþeles bine cu toatã lumea.
Asta aºa, sã mai lase uºile deschise, cã la
Consiliul Judeþean sigur o gãseºte închisã.
   Cam aºa e în politica noastrã localã, unde
acuma în sfârºit sã aleg viceprimarii de Severin,
dupã ce s-au tras toate sforile, s-au fãcut toate
întâlnirile, s-a pus totul cap la cap. Cei mai
interesaþi stau cu oichii pe nea Virgil Popescu,
preºedintele PNL Mehedinþi, sã vadã cum o
joacã pe asta, cu viceprimarii. Sã nu patã ca la
judeþ, cã rãmâne fãrã foncþie. Mai ºtii?!
   Între timp, Mehedinþiul continuã sã se
depopuleze, tinerii pleacã, bãtrânii se duc,
strategiile lipsesc, e bine cã facem neºte drumuri
de asfalt, da o sã rãmânã pustii peste ani.
   Da despre asta om mai vorbi, aºa cã, pãnã
data viitoare, hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


