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“Rinocerii sunt participanþii activi la zidirea sfârºitului. Mãscãrici de partid, purtãtori ai
mãºtilor moralitãþii ºi generozitãþii, refuzã sã-ºi vadã chipul în oglindã. Tropãie, inundând cu
zgomotul bocancilor potcoviþi labirintul emoþional prin care mã strecor spre luminã...

“Rinocerii”, expoziþie de picturã deschisã
la Palatul Culturii “Teodor Costescu”

Sub semnul
prudenþei

Al Treilea Vaccin
Mondial

pag. 3

COMUNICAT DE PRESÃ
  În urma mai multor solicitãri ale membrilor ºi
simpatizanþilor filialelor judeþene ale partidelor
AUR ºi Noua Dreaptã, privind solidarizarea cu
protestele de la nivel naþional, faþã de evenimentele

Din pãcãleala în pãcãlealã, am
ajuns la România (a)normalã…

neplãcute de la finele sãptãmânii trecute,
vom organiza în zilele de joi ºi vineri (4 ºi
5) ale lunii februarie, un protest similar în
faþa Prefecturii judeþului Mehedinþi,
începând cu orele 15.00.
   Vom prezenta oficial o petiþie ce va
cuprinde doleanþele protestului, ce o vom
înainta cabinetului prefectului de Mehedinþi.
   În acest sens, toþi cei care sunt de acord cu
doleanþele noastre pot sã ni se alãture, în

condiþiile cerute de rigorile stãrii de necesitate,
impusã parcã pentru veºnicie, de politicienii vremii.
   Vã mulþumim ºi vã aºteptãm cu drag sã luptãm
împreunã pentru drepturile ºi libertãþile noastre.
Ioan N. Tãturu, coordonator AUR Mehedinþi!

Evaluarea activitãþii
desfãºurate de
Inspectoratul

pentru
Situaþii de Urgenþã

“Drobeta” al
judeþului Mehedinþi

în anul 2020
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EGRETA MICÃ -
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La spital sau
direct la cimitir?

pag. 7

pag. 9

pag. 15

Speranþe pentru
reluarea fotbalului
amator

 8
pag.

AMÃNUNTE ÎN PAGINA10



social - politicOBIECTIV mehedinþean 04 - 10.02.2021pag. 2

Editorial              de Sorin Vidan

Cea mai importantã, cea
mai mare provocare a
momentului o reprezintã, fãrã
îndoialã, redeschiderea ºcolilor.
Era ºi timpul sã se facã acest
pas. Copiii erau exasperaþi.
Pãrinþii erau exasperaþi. Cadrele
didactice aºiºderea. Efectiv
situaþia ne-a bulversat pe toþi.
Iar învãþãmântul online s-a
dovedit a fi  doar un
experiment impus de nevoie,
ºi nicidecum o alternativã
viabilã, nicidecum o soluþie.
   Pe termen mediu ºi lung
aceastã modalitate ºi-a arãtat
foarte limpede neajunsurile. În
absenþa relaþiei directe cu
profesorii, cu cadrele didactice
în general, în absenþa
interacþiunii cu colegii de clasã,
ºcoala aproape cã nu mai are
niciun farmec, iar despre
eficienþã (procesul de învãþare
ºi asimilare) nu mai putem
vorbi decât în termeni
totalmente nesiguri.
   Redeschiderea ºcolilor, cu
toate mãsurile de precauþie
sanitarã, e un semn bun ºi o
încercare de a regãsi
normalitatea pierdutã. Ar fi
grozav ca datele epidemiologice
sã fie de partea noastrã, ºi nu sã
ne trezim în situaþia hilarã ºi
nedoritã de a fi nevoiþi sã facem
un pas înapoi în aceastã direcþie.
Cãci efectiv suntem cu nervii la
pãmânt, cu toþii.
   Ce spune ministrul educaþiei
pare simplu ºi de bun simþ:
„90% din ºcolile din România
au bãnci de doi elevi. Dacã sunt
bãnci de doi elevi, vor sta doi
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elevi în bancã, accentul se va
pune pe portul mãºtii”.
   Purtarea mãºtii ºi  aerisirea,
ventilaþia sãlilor de clasã sunt
cei doi vectori sub care va sta
redeschiderea ºcolilor. În caz cã
apar probleme, cum s-a mai
întâmplat, ministrul declarã cã
„probabil, cã la douã cazuri per
clasã sã se suspende activitatea
în clasã, dacã în aceeaºi ºcoalã
sunt mai multe clase în care apar
cel puþin douã cazuri în fiecare
clasã, sigur cã se va suspenda
prezenþa fizicã vreme de 14 zile
în întreaga ºcoala. În ceea ce-i
priveºte pe profesori, deoarece
au o mobilitate mai crescutã, la
douã cazuri confirmate în rândul
cadrelor didactice se va
suspenda activitatea timp de 14
zile în toatã ºcoala”.
   E clar cã redeschiderea
ºcolilor stã ºi va sta multã vreme
de acum încolo sub semnul
nesiguranþei. Cred cã tot acest
an ne vom confrunta cu
problema aceasta a nesiguranþei.
Poate cã într-o bunã zi, cine ºtie,
când o pondere majorã din
populaþie va fi deja vaccinatã ºi
virusul va scãdea din virulenþã,
ne vom putea permite sã privim
cu mai multã încredere ºi
optimism lucrurile. Pânã atunci
prudenþa e termenul ce ar trebui
sã defineascã în mod constant
comportamentul nostru social.
   E un pariu riscant pentru
guvern sã valideze redeschiderea
ºcolilor, dar el trebuia fãcut.
Copiii au suferit poate mai mult
decât noi, adulþii, izolarea în on-
line, distanþarea faþã de generaþia
lor, absenþa mijloacelor de
recreere, închiderea sãlilor de
sport. E o generaþie bulversatã
deja de deciziile ºi impreciziile
noastre, de neputinþa unei întregi
lumi de a ieºi din cumplita crizã
sanitarã în care ne-am prãbuºit
odatã cu covid 19.
   Una peste alta redeschiderea
ºcolilor e un semn pozitiv, ºi nu
ne rãmâne decât sã sperãm cã
vor rãmâne deschise în ritmul
lor normal, fãrã probleme.

Prefectul judeþului Mehedinþi,
Cristinel PAVEL, atenþioneazã
conducerea Spitalului Judeþean de
Urgenþã Drobeta Turnu Severin sã
remedieze deficienþele existente în
secþia ATI a Spitalului Judeþean de
Urgenþã Drobeta Turnu Severin,
pentru ca tragedii precum cele de la
Institutul Matei Balº, de vineri, sau
Piatra Neamþ, de la jumãtatea lui
noiembrie 2020, sã nu aibã loc în
spitalul judeþean.
   „Atrag atenþia managerului Spitalului
Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu
Severin sã ia toate mãsurile necesare
pentru remedierea neregulilor existente
în secþia ATI a Spitalului Judeþean de
Urgenþã Drobeta Turnu Severin. Cel
mai mare spital din judeþul nostru nu
are autorizaþie de securitate la incendiu,
iar spitalul nu face nimic pentru a intra
în legalitate. Consiliul Judeþean
Mehedinþi trebuie sã sprijine ºi sã
aloce urgent fondurile necesare. Am
vãzut cã invocã un proiect de
modernizare pe fonduri europene, dar
eligibilitatea acestuia este incertã. Ori
siguranþa pacienþilor care se interneazã
aici trebuie sã fie prioritatea numãrul
unu pentru forul judeþean”, declarã
prefectul Cristinel PAVEL.
   În urma controlului Inspectoratului

Cel mai mare spital din judeþul
Mehedinþi nu are autorizaþie de

securitate la incendiu

pentru Situaþii de Urgenþã „Drobeta”
al judeþului Mehedinþi la secþia ATI a
Spitalului Judeþean de Urgenþã din
Drobeta Turnu Severin, demarat în luna
noiembrie 2020 dupã incendiul
izbucnit la secþia ATI Covid a Spitalului
Judeþean Neamþ, s-au constatat mai
multe nereguli pe linia apãrãrii
împotriva incendiilor.
   Spitalul judeþean nu avea la data
efectuãrii controlului autorizaþie de
securitate la incendiu, dar nici nu a
întreprins nimic de atunci pentru
obþinerea acestui document.
   Potrivit unui raport al ISU „Drobeta”,
Spitalul Judeþean de Urgenþã din
Drobeta Turnu Severin nu a asigurat
montarea iluminatului de securitate
pentru evacuare, iar exploatarea
instalaþiei electrice se face fãrã
respectarea reglementãrilor tehnice (la
secþia ATI Covid Pavilion 700 paturi au
fost gãsite circuite suprasolicitate ca
urmare a racordãrii mai multor
consumatori, conductor neprotejaþi
împotriva loviturilor mecanice, lipsã
capace doze derivaþie).
    ISU „Drobeta” a demarat, începând
cu data de 2 februarie a.c., un amplu
control la toate unitãþile spitaliceºti din
judeþul Mehedinþi.

BIROUL DE PRESÃ
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Autoritatea
Teritorialã pentru Ordine

Publicã a judeþului
Mehedinþi ºi-a ales noua

conducere, pentru
mandatul 2020 - 2024.

   Generalul în rezervã Doru
Dumitrescu rãmâne
preºedinte pentru un nou
mandat, iar ca
vicepreºedinte a fost ales
consilierul judeþean Alin
Tiberiu Nicolicea.
   Consiliul Judeþean
Mehedinþi a adoptat Hotãrârea prin
care este validatã noua componenþã
a Autoritãþii Teritoriale pentru
Ordine Publicã a judeþului
Mehedinþi. ATOP are un numãr de
17 membri, dintre care 7 sunt
membri de drept. De asemenea,
dintre cei 10 membri desemnaþi de
cãtre Consiliul Judeþean, 6 sunt
consilieri judeþeni, 3 sunt
reprezentanþi ai comunitãþii locale,
iar acestora li se adugã preºedintele

A fost aleasã noua conducere a ATOP Mehedinþi

Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   Cei 6 consilieri judeþeni
desemnaþi în componenþa ATOP
sunt: Doru Dumitrescu (PSD),
Valentin Popescu (PSD), Valentin-
Eugen Picioruº (PSD), Alin Tiberiu
Nicolicea (PNL), Marian Goºa
(PNL), Nicolae Drãghiea (PRO
ROMÂNIA).
   Ca reprezentanþi ai comunitãþii au
fost desemnaþi: Constantin Zimþea,

Stelicã Zanfiroiu ºi Adrian Drãghici.
   Membrii de drept ai ATOP
Mehedinþi sunt subprefectul de
Mehedinþi - Doina Dobre, ºeful
Inspectoratului Judeþean de Poliþie,
un reprezentant al Corpului
Naþional al Poliþiºtilor, înspectorul-
ºef al Inspectoratului Judeþean de
Jandarmi, inspectorul-ºef al
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã Mehedinþi, ºeful Poliþiei de
Frontierã din Mehedinþi ºi un

reprezentant al conducerii
Poliþiei Locale din Mehedinþi.
   Autoritatea Teritorialã de
Ordine Publicã are urmãtoarele
atribuþii: contribuie la
elaborarea planului de activitãþi
ºi la fixarea obiectivelor ºi
indicatorilor de performanþã
minimali, având ca scop
protejarea intereselor
comunitãþii ºi asigurarea
climatului de siguranþã
publicã; sesizeazã ºi propune
mãsuri de înlãturare a

deficienþelor din activitatea de poliþie;
face propuneri pentru soluþionarea de
cãtre organele de poliþie a sesizãrilor
care îi sunt adresate, referitoare la
încalcarea drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale omului;
organizeazã consultãri cu membrii
comunitãþilor locale ºi cu organizaþiile
neguvernamentale cu privire la
prioritãþile siguranþei persoanei ºi a
ordinii publice.

 Romeo Crîºmaru

Jocul de-a vaccinul, oricât de
bun ar pãrea el, continuã într-un trend
ameþitor, vrem a spune cu mai mult
tupeu. Dupã ce ne arãtarã binefacerile
vaccinului, lãsând a se înþelege o
singurã dozã, ºi, gata, coronavirusul
va înceta sã mai aibã putere asupra
celui vaccinat, pe urmã, o dãdurã la-
ntors cu perioada de imunizare, cã
n-ar fi pentru totdeuna, ci doar pentru
doi ani, pe urmã, pentru ºase-opt
luni... Agresivitatea covidului, reieºitã
din statisticile lor, îi conduserã la
concluzia - pe care ne-o repede
împãrtãºirã cu... îngrijorarea aferentã
- cã un vaccin trebuie urmat de un
rapel, adicã de un nou vaccin! Deci,
douã, la mânã. Cât sunt de durabile,
în timp, efectele, iar o dau
mostoflocire, cã un an, cã doi, cã sã
vedem în funcþie de corpul fiecãruia,
cã se mai fac cercetãri, cã bla, cã blu,
cã glu, glu, glu. Pe urmã apãru,
britanicul, din bezna viruºilor neºtiuþi
ºi nebãnuiþi, adicã acelaºi virus, dar
cu altã “tulpinã”, mai rea, mai
agresivã, ºi cã, prin urmare, trebuie
conceput alt vaccin, care sã-l
biruiascã pe intrus! Aºadar, cei care
au fãcut vaccinul... clasic, inclusiv

Al Treilea Vaccin Mondial
rapelul, sunt expuºi sine die la
modificatul de peste Canalul Mânecii!
Deci, efect zero, sau, mã rog,
aproape zero, cu efortul vaccinãrii
anterioare! Dar nu trecu mult ºi -
surprizã? - apãru, cicã, un alt virus,
cu altã modificare de “tulpinã”, din
spaþiul african, desigur, diferit de
cel britanic. Ce urmeazã? Un nou
vaccin, care sã-l combatã!
Conspiraþia viruºilor? Of course!

Compania Pfizer, cea care ne trimise
primele transporturi de vaccinuri,
anunþã imediat, spune presa
internaþionalã, cã a trecut la
operaþiunea anti-africanul, ºi cã a creat
o “celulã” - citeºte grup de lucru - care
sã schimbe “în timp real forma
vaccinului de acum”, care este valabil
împotriva britanicului, nu ºi a
africanului, mânca-i-ar boala pe
amândoi! Prin urmare, mai aflãm din
informaþia respectivã cã ar fi nevoie de
o a treia dozã de vaccin, care sã fie un
fel de “booster” ce va dezlãnþui atacul
final ºi definitiv (!) asupra noii mutaþii.

Dar sã lãsãm numãrãtoarea
vaccinurilor, ºi sã vedem cum este
cu costurile pentru dozele de vaccin,
despre care ni se spune cã sunt

gratuite, atunci când ele sunt
administrate dupã procedura
guvernamentalã, cu planificãri,
înscrieri, prioritizãri etc. Gratuite, deci.
Dar ºtim cã nimic nu este gratuit, deci
nici acest vaccin nu poate fi gratuit,
ci doar ne este oferit gratuit, undeva
el este plãtit, cã nici pe Pfizer,
Moderna nici pe alþi producãtori nu
i-o fi apucat filantropia mondialã, ºi
ei, acum, nu concureazã care sã atragã
mai mulþi clienþi, care sã le plãteascã
dozele, ci care sã aibã mai mulþi
beneficiari ai generozitãþii lor!

Ipocrizie, desigur, pentru cã aceºti
producãtori, pe lângã viteza cu care
au inventat vaccinul, ºi-au dotat linia
de producþie la nivelul satisfacerii
cererii mondiale, uite-aºa, peste
noapte! Miroase a fãcãturã ºi a
manipulare, o astfel de dotare trebuie
pregãtitã, fizic, din vreme, iar
investiþional, la fel, plus tehnologia
aferentã, plus mâna de lucru. Existau
acestea toate la momentul declanºãrii
pandemiei? Se pregãtiserã ele, toate,
aºa, ca mãsurã de precauþie,
vizionarã, izvorâtã din dragostea de
semeni la nivel mondial? A, asta este

extraordinar, înduioºãtor de capitalist
management! Aºa ar fi dacã nu ar
mirosi a prostealã!

De unde are România banii sã
plãteascã vaccinurile, pe alea, pe care
le primeºte gratis? Nu, nu este nicio
contradicþie în termeni, este doar un
joc de cuvinte, ºi vaccinurile noastre
fiind plãtite de undeva, de cineva. Din
cotizaþii de membru al UE, în primul
rând, cotizaþii pe care le plãteºte din
bugetul þãrii, ãla, amãrâtul, din care
ni se achitã salariile, pensiile, pensiile
speciale ºi achiziþionarea de
armament, inclusiv avioane de
vânãtoare, depãºite moral pe pieþele
vânzãtorului... Din bugetul care nu e
capabil sã remodernizeze spitalele, în
care ne mor arºi de vii rudele ºi
prietenii, concetãþenii, din care nu ni
se asfalteazã autostrãzi, nu ni se
modernizeazã infrastructura
feroviarã, nici cea a aeroporturilor, a
porturilor marine ºi fluviale, nici flota,
nici flotila aerianã, nici ºcolile, nici
drumuri comunale ºi sãteºti, pe unele
dintre acestea, peisajul dupã vreo
ploaie fiind de Ev Mediu...

C. OVIDIU
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Sfânta Liturghie
arhiereascã a început în jurul orei
09:30, alãturi de Preasfinþia Sa
slujind un ales sobor de preoþi ºi
diaconi, la stranã rãspunsurile
fiind date de cãtre membrii
Grupului Psaltic ,,Sf. Nicodim”
de la Catedrala episcopalã din
municipiu.

În cuvântul de învãþãturã,
Pãrintele Episcop le-a vorbit
credincioºilor despre
personalitãþile marilor ierarhi,
Vasile, Grigorie ºi Ioan, cei care
s-au învrednicit a fi vase alese ale
lui Dumnezeu ºi apãrãtori ai
Sfintei Treimi. Preasfinþia Sa a
evidenþiat valoarea ºi sfinþenia
acestora, de-a lungul vremii,
arãtând cã Sfinþii Ierarhi sunt un
exemplu de viaþã sfântã, demn de
urmat de creºtinii zilelor noastre.

În încheierea cuvântului,
ierarhul mehedinþean a felicitat,
cu ocazia onomasticii, pe pãrinþii
slujitori ai acestei parohii, Vasile
Ghiþan ºi Grigore Tiþa ºi a oferit
Crucea Mehedinþeanã pentru
mireni domnului Mihai Baziluc,
credincios ºi ostenitor vrednic,
pentru toatã activitatea sa rodnicã
ºi folositoare Bisericii ºi
Societãþii.

La final, pãrintele paroh Vasile
Ghiþan a mulþumit chiriarhului
locului pentru bucuria slujirii ºi

Ierarhul mehedinþenilor a fost
înconjurat la oficierea jertfei euharistice
de un sobor de preoþi ºi diaconi. La
slujba arhiereascã, rãspunsurile
liturgice au fost date de membrii
Grupului Psaltic “Sfântul Nicodim”, de
la Catedrala Episcopalã.

În cuvântul de
binecuvântare rostit, 
ierarhul mehedinþean a
prezentat semnificaþia
acestei zile importante
pentru fiecare creºtin,
tâlcuind ºi pericopa
evanghelicã. 

În încheiere, Pãrintele
Paroh, George Ghinea a
adus mulþumiri alese
Preasfinþitului Episcop Nicodim,
pentru binecuvântarea pe care au
primit-o prin vizita Preasfinþiei Sale,
dar ºi credincioºilor care au venit la
primele ore ale dimineþii, pentru ca
ascultând cuvântul Evangheliei, sã
primeascã ºi ei binecuvântare de la
cel mai mare.

Piatra de temelie a Bisericii Sfântul
Ilie Tesviteanul a fost pusã în 1991,
lucrãrile începând în 1992. Ele au fost
întrerupte o perioadã, fiind reluate din
anul 1998.

Pânã la terminarea construirii
bisericii celei noi, serviciul religios
era oficiat într-o construcþie
provizorie, ce era cunoscutã de
severineni ca “Biserica de carton”. 

Oficial, biserica a primit numele de

Sfinþii Trei Ierarhi prãznuiþi la
Biserica “Sfântul Dumitru” din

Drobeta-Turnu Severin
Sâmbãtã, 30 ianuarie 2021, în ziua prãznuirii Sfinþilor Trei Ierarhi,

Vasile cel Mare, Grigorie Teologul ºi Sfântul Ioan Gurã de Aur,
credincioºii severineni s-au adunat la biserica „Sf. Dumitru” din
Drobeta-Turnu Severin spre a se ruga împreunã cu conducãtorul
vieþii spirituale a cetãþii de la malul Dunãrii, Preasfinþitul Pãrinte

Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei.

comuniunii euharistice, arãtând
cã prezenþa Întâistãtãtorului
eparhiei în mijlocul enoriaºilor pe
care îi pãstoreºte este întotdeauna
un fericit prilej de zidire
duhovniceascã.

Biserica ,,Sfântul Dumitru” din
Drobeta-Turnu Severin a fost ziditã
în anul 1873, prin cheltuiala
doamnei Joiþa Chintescu, în
memoria unicului fiu, decedat la
numai 20 de ani. Fiind avariatã în
luptele ce s-au dat pe 10-11
noiembrie 1916, biserica a fost
refãcutã de Ghiþã Efta Bejan,
veteran de rãzboi, care a reparat
toate stricãciunile din interior ºi
exterior, împodobind lãcaºul cu
picturã nouã. Aceste reparaþii au
fost fãcute ºi în memoria pomenirii
bravilor eroi, morþi cu arma în
mânã pe câmpia din jurul bisericii.
Pânã în anul 1976 a fost folositã
ca ºi capelã de cimitir de cãtre
toate bisericile din oraº, când
vrednicul de pomenire patriarh
Teoctist Arãpaºu, pe atunci
mitropolit al Olteniei, a
transformat-o în bisericã
parohialã.

Actualmente, de pãstorirea
credincioºilor se ocupã pãrintele
paroh Vasile Ghiþan, împreunã cu
pãrintele slujitor Grigore Tiþa.

Marian Gherghinescu 
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Întâmpinarea Domnului prãznuitã la parohia
Sfântul Ilie Tesviteanul - Crihala

De marele praznic al Întâmpinãrii Domnului, sãrbãtorit în data de 2 februarie,
credincioºii severineni au avut parte de alese bucurii duhovniceºti ºi de

arhiereºti binecuvântãri. Chiriarhul locului, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei, a sãvârºit Sfânta Liturghie la biserica “Sf.

Ilie Tesviteanul – Crihala”, din municipiul Drobeta Turnu Severin.
Sfântul Ilie Tesviteanul în 1990, anul
în care a fost asamblatã. Scopul
bisericii era de a aduna credincioºii
din cartierul Crihala la slujbe.

În anul 1990, Primãria din
Drobeta-Turnu Severin a donat

bisericii o suprafaþã de 1500 mp,
intenþia reprezentanþilor bisericii era
sã construiascã o Catedralã.

Construcþiile au început în anul
1992, atunci fiind sãpatã fundaþia,
care a rãmas la acest nivel pe
parcursul a 7 ani din lipsã de fonduri.
În 1998 au turnat o micã parte din
fundaþia bisericii (din beton), lucrãrile
fiind sistate din nou.

La aceastã parohie funcþioneazã de
curând ºi un grup de tineri numit A.
T. O. S. (Adunarea Tinerilor Ortodocºi
din Severin), ce are întâlniri în fiecare
duminicã seara ºi care organizeazã
activitãþi religios-educative pentru
tineri.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
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La sediul Inspectoratului
pentru Situaþii  de Urgenþã
“Drobeta” al judeþului Mehedinþi
a avut loc, vineri, 29 ianuarie
a.c., prezentarea activitãþii
desfãºurate de pompierii
mehedinþeni în anul 2020.

Evenimentul s-a desfãºurat
într-un cadru restrâns, impus de
condiþiile epidemiologice actuale,
în prezenþa subprefectului
judeþului Mehedinþi, inginer TUÞU
Octavian, dar ºi a ºefilor structurilor
teritoriale ale MAI.

Analiza activitãþilor desfãºurate de
pompierii mehedinþeni a fost
prezentatã de inspectorul ºef al ISU
Mehedinþi, colonel Florentin
Dragomir, care s-a declarat mulþumit
de gradul de îndeplinire a obiectivelor
propuse pentru anul precedent ºi a
felicitat personalul pentru modul de
îndeplinire a acþiunilor derulate în
sprijinul semenilor, pentru protejarea
vieþii ºi a bunurilor acestora.

Evaluarea activitãþii desfãºurate de Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al judeþului Mehedinþi în anul 2020

Anul trecut, la nivelul
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta” al judeþului
Mehedinþi, au fost înregistrate15.243
de solicitãri, venite din partea
cetãþenilor care au apelat numãrul
unic de urgenþã 112, în medie 42 de
apeluri pe zi, cu 7 apeluri/zi mai mult
faþã de media înregistratã anul trecut.

ISU Mehedinþi a asigurat
gestionarea a 8.153 de misiuni ºi
acþiuni, reprezentând, în medie,
circa 22 de intervenþii pe zi,

concretizate în 8.041 de intervenþii
în  s i tua þ i i  de  urgenþã ,  102
recunoaºteri în teren ºi 10 exerciþii
cu forþe ºi mijloace în teren.

Misiunile desfãºurate au constat
în: 4.695 de intervenþii SMURD,
2.036 de misiuni de decontaminare
biologicã, 252 de incendii, 380 de
arderi necontrolate ale vegetaþiei
uscate, 168 de intervenþii pentru
asistenþa ºi salvarea persoanelor, 442
de acþiuni pentru protecþia
comunitãþii, 50 de misiuni în alte
situaþii de urgenþã, iar la 130 de

solicitãri, pompierii s-au deplasat în
teren, fãrã a mai fi nevoie sã intervinã.

Comparativ cu anul precedent, se
observã o creºtere procentualã de
25,85% a numãrului de intervenþii
în situaþii de urgenþã - 8.041, faþã
de 6.389, în anul 2019.

Pe timpul desfãºurãrii intervenþiilor
în situaþii de urgenþã, au fost asistate
medical de cãtre paramedicii
SMURD 5.865 de persoane, dintre
care 2.040 suspecte sau confirmate a
fi infectate cu virusul SARS-CoV-2.

Pompierii din cadrul subunitãþilor
de intervenþie ale ISU Mehedinþi au
acþionat pentru stingerea a 252 de
incendii, cu 69 mai puþine faþã de
aceeaºi perioadã a anului precedent.
Cele mai multe dintre acestea, circa
74%, s-au manifestat la proprietãþile
particulare ale cetãþenilor (locuinþe ºi
gospodãrii). Cu toate eforturile
depuse de salvatori, au fost
înregistrate ºase victime, din
nefericire, trei dintre acestea
pierzându-ºi viaþa. Cauzele probabile
predominante au fost determinate de

La data de 08.02.2021, o datã cu începerea
semestrului al II-lea al anului ºcolar 2020-2021, unitãþile
de învãþãmânt îºi vor redeschide porþile pentru elevii
mehedinþeni, preponderent cu activitate didacticã faþã în
faþã, având în vedere cã judeþul Mehedinþi se încadreazã
în scenariul verde, conform ratei de incidenþã cumulative
a COVID 19, calculatã pe ultimele 14 zile.
   În funcþie de rata de incidenþã înregistratã la nivelul
fiecãrei UAT, întâlnim urmãtoarele situaþii:
- 1 UAT – scenariul roºu (la cursuri participã doar
preºcolarii ºi elevii din învãþãmântul primar);
- 9 UAT – scenariul galben (la cursuri participã doar

instalaþiile electrice defecte (73),
folosirea focului deschis (36), dar ºi
de exploatarea necorespunzãtoare a
coºurilor de fum (30).

Pe linia prevenirii situaþiilor de
urgenþã - apãrare împotr iva
incendiilor ºi protecþiei civile, anul
trecut, cadrele ISU Mehedinþi au
desfãºurat 616 controale, pe timpul
cãrora au fost instruite 1.393 de
persoane ºi au fost executate peste
400 de exerciþii de evacuare, la care
au participat 1.748 de persoane.

Specialiºtii Inspecþiei de
Prevenire au constatat 2.103
de deficienþe, 230 dintre
acestea fiind remediate pe
timpul controalelor, iar alte
1.597 au fost sancþionate, fiind
aplicate 285 de amenzi, în
cuantum de 616.501 lei ºi
1.312 avertismente.

De asemenea, de la
începutul pandemiei, pentru
verificarea respectãrii
mãsurilor de prevenire a
noului coronavirus, pompierii

au efectuat 203 de acþiuni, în cadrul
cãrora au fost verificate 1.207
instituþii publice ºi operatori
economici.

Totodatã, echipe mixte formate
din poliþiºti ºi pompieri au desfãºurat
717 verificãri la domiciliu.

În urma acþiunilor desfãºurate,
au fost aplicate trei amenzi în
cuantum de 3.000 lei ºi 319
avertismente.

ªi în acest an, obiectivul principal
al pompierilor mehedinþeni rãmâne
gestionarea eficientã a situaþiilor de
urgenþã, prin asigurarea unui
rãspuns prompt în misiunile de
prevenire, protejare ºi salvare a
persoanelor, bunurilor acestora, dar
ºi a mediului.

Le mulþumim colegilor care au
desfãºurat acþiuni în sprijinul
semenilor, reprezentanþilor mass-
media care ne ajutã sã informãm
corect ºi oportun cetãþenii, precum
ºi tuturor instituþiilor care au sprijinit
inspectoratul în îndeplinirea
obiectivelor propuse.

COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE

preºcolarii, elevii din învãþãmântul primar ºi elevii din
clasele terminale);
- 56 UAT – scenariul verde (toþi elevii participã la
cursuri faþã în faþã).
   Aceste scenarii pot suferi modificãri în urma
actualizãrii sãptãmânale a datelor legate de rata de
incidenþã cumulativã a COVID 19.
   Participarea la cursuri va fi realizatã cu respectarea
tuturor mãsurilor de siguranþã prevãzute în normele
comune stabilite de cãtre Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii ºi Ministerul Sãnãtãþii.

BIROUL DE COMUNICARE al IªJ MEHEDINÞI

COMUNICAT DE PRESÃ
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Au fost aleºi, într-un final,
dupã aproape 4 luni, viceprimarii
municipiului Drobeta Turnu Severin.
ªi, slavã Domnului, a ieºit aºa cum
trebuia: Cristian Murã (PSD) ºi Daniel
Cîrjan (PNL). Totuºi, e greu de uitat

faptul cã cel mai sinistru personaj
care a parazitat vreodatã viaþa
politico-administrativã severineanã,
Costel Fifty-fifty, ºi-a dorit cu
disperare sã fie ales viceprimar. Nu
i-a ajuns avertismentul dat la vot de
severineni, aroganþa infinitã ºi
înhãitarea cu mizeria de partid numitã
PRO ROMÂNIA, ci a vrut sã fie din
nou la butoane, ca un veritabil om
bolnav de putere. Vineri, 29 ianuarie

Marea umilinþã al lui Gherghe, ultimul eºec al lui Adrian Duicu
2021, zi istoricã, lui Costel i s-a dat
peste bot, sperãm, pentru vecie!
   Ziua umilinþei supreme ºi decisive
pentru un personaj sinistru care,
timp de 8 ani, ca primar, a reuºit sã
inventeze populismul ºi aroganþa

duse la extrem. Este vorba de din ce
în ce mai micul Constantin Gherghe,
cel care a pãtruns în Consiliul Local
Severin, la bordul unei epave de
vehicul, numitã PRO ROMÂNIA, ºi
care visa sã fie ales viceprimar. A
fãcut toate jocurile posibile ºi
imposibile ºi chiar s-a sfãtuit cu
mentorul sãu, mai sinistru ca el,
Adrian Duicu ºi a decis cã vrea din
nou la butoane, cã s-a sãturat sã îºi

toace în liniºte milioanele de euro,
fãrã a mai conta ºi el în ecuaþia
politico-administrativã localã.
   Doar cã ceea ce nu a priceput
arogantul este faptul cã nu mai
suntem în anul 2008, când PDL l-a
fãcut primar, împreunã cu niºte naivi
lucrãtori ai trustului de presã RTS,
printre care mã numãr ºi eu.
   În locul leopardului de atunci, numit
PDL, Gherghe ºi-a ales un mâþ jigãrit
ºi râios, subnutrit ºi prãpãdit, numit
PRO ROMÂNIA. Cu acesta a purces
la drumul spre câºtigarea funcþiei de
primar, la care visa din nou. S-a
înhãitat, evident, cu o altã epavã
politicã, numitã Adrian Duicu ºi cu o
echipã de ageamii care îl creionau la
TEVEUL din dotarea lui Adiºor, drept,
„un suflu nou în politicã”. Evident cã
era un suflu nou, dar nu unul plin de
prospeþime, ci unul morbid, greþos.
Este adevãrat cã a luat aproape 4.000
de voturi, doar pentru cã atâþia mai
sunt nostalgicii ignoranþi care l-au
votat. ªi mai adevãrat este faptul cã a
mai reuºit sã tracteze o mizerie
politicã dupã el ºi sã o bage în
Consiliul Local ºi Consiliul Judeþean.
O eroare a istoriei, desigur!
   Pãi, mãi arogantule ºi expiratule,
dacã doar la atâta ai mai rãmas, la
4.000 de votanþi, atunci înseamnã cã
eºti deja cu un picior în lada de gunoi
a istoriei! Dar ce s-a gândit Gherghe!
Vine viceprimar, ia din nou coasa,
lopata, tomberonul, foarfeca de tãiat
pomii, ia cu el televiziunea de casã ºi
plecã sã mai prosteascã ceva
severineni. De parcã acesta ar fi rolul
fundamental al unui primar: sã dea
la coasã prin parcuri ºi sã facã circ
ieftin în faþa camerelor video! Le-a
povestit severinenilor în campanie cã
a renovat Teatrul, cã a fãcut Cetatea
Medievalã, cã a asfaltat, dar
severinenii, în marea lor majoritate,
i-au dat cu flit, ºtiind cã, de fapt, nu
el e cel care sã fi fãcut ceva din toate
acele realizãri.
   Nu, bãi Costele, nu! Nu tu le-ai
fãcut, ci PDL-ul ºi Mihai Stãniºoarã,
care ºi-au adus fonduri cu nemiluita!
Proiectele europene de succes au
fost atrase prin competenþa ºi
inteligenþa viceprimarului de atunci,
Mircea Grosu, de care, ulterior, plin
de invidie, þi-ai bãtut joc. Mai ºtii de

ce þi se spune FIFTY-FIFTY? Cã dacã
nu mai ºtii, îþi amintim noi! Mai ºtii
cum þi-ai bãtut joc de toþi cei care þi-
au luminat calea ºi cum te-ai urinat
pe buna lor credinþã? Mai ºtii cum þi-
ai trãdat toþi binefãcãtorii ºi cum ai
trecut prin toate partidele? Chiar nu
îþi e ruºine sã vii acum ºi sã ceri
funcþia de viceprimar? Dar, de fapt,
þie nu þi-a fost ruºine niciodatã! Nici
mãcar atunci când l-a vândut pe
Stãniºoarã lui Duicu!
   Îi felicit din tot sufletul pe consilierii
locali care au cântãrit corect votul dat
viceprimarilor ºi l-au umilit, sperãm
definitiv, pe acest individ. Îl felicit, de
asemenea, pe primarul Marius
Screciu pentru modul inteligent în
care a jucat cartea viceprimarilor ºi l-
a pus la colþ pe Gherghe!
   ªi pentru cã veni vorba de alt
personaj sinistru, eºecul lui Gherghe
este ºi al lui Adrian Duicu, cel care a
fondat la Severin marea mizerie
politicã numitã PRO ROMÂNIA, cel
care s-a înconjurat de ºopârle (dacã
nu le ºtie nominal, i le spun eu!) în
toatã campania ºi care a reuºit sã îi
convingã pe severineni ºi
mehedinþeni sã fugã de PRO
ROMÂNIA ca dracul de tãmâie.
Faptul cã Gherghe nu a fost ales
viceprimar este ultima loviturã
încasatã de muribundul partid PRO
ROMÂNIA, este ca ºi cum un adversar
rãnit în luptã ar fi în agonie, iar
învingãtorul îi trage un glonþ în cap
ca sã îl scape de suferinþã.
   Am trãit sã o vãd ºi pe asta! Aleºii
locali ai PRO ROMÂNIA fug, precum
ºobolanii, la alte partide, consilierii
judeþeni sunt puºi la colþ, iar în
Consiliul Local, consilierii PRO îi dau
peste bot lui însuºi marele
GHERGHE. Este cea mai mare
umilinþã, sperãm cã ºi ultima, trãitã
de Constantin Gherghe. ªi este
ultimul eºec al lui Adrian Duicu.
Ambii vor merge la coºul de gunoi al
istoriei ºi oamenii îi vor uita, spre
bine tuturor, pentru totdeauna!
   În locul lui Gherghe, chiar imediat
dupã ºedinþa în care nu a fost ales
viceprimar, mi-aº fi dat demisia din
funcþia de consilier local ºi aº fi plecat
direct la Viena! Fã-o Costele, mai ai
o ºansã sã te prãbuºeºti cu demnitate!

   Prin intermediul O.U.G. 175
din 2020, pentru completarea
unor acte normative cu
incidenþã în protecþia
animalelor, precum ºi pentru
stabilirea unor mãsuri
organizatorice, au fost instituite
noi instrumente legislative, care
asigurã posibilitatea instituirii
de urgenþã a unui mecanism de
protejare a animalelor aflate
într-o situaþie de pericol. Prin
acest act normativ, a fost
reglementat ordinul de plasare
a animalului în adãpost, acesta
constituind un instrument
administrativ conferit poliþistului, în
vederea înlãturãrii unui pericol
iminent îndreptat împotriva
animalelor. Conform noilor
prevederi legale, poliþiºtii din
cadrul Poliþiei Române care, în  Romeo Crîºmaru

Politia
animalelor la

Mehedinþi

exercitarea atribuþiilor de serviciu,
constatã cã un animal se aflã într-o
situaþie de pericol emit, de îndatã,
ordin de plasare a animalului în
adãpost pentru o perioadã de 45
de zile. Continuare în pag. 8

Subcomisar de poliþie Rãzvan Roman
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Primãria Municipiului
Drobeta Turnu Severin, prin Direcþia
de Patrimoniu  Istoric ºi Turism
Cultural, în parteneriat cu Asociaþia
Patrimoniu Artã Culturã pentru
Tineret din România ºi Episcopia
Severinului ºi Strehaiei, au organizat
vineri, 29 ianuarie 2021, ora 10:00,
expoziþia de stampe ºi documente
de arhivã a proiectului cultural
„1821- Multiculturalitate Balcanicã”,
proiect cofinanþat de Ministerul
Culturii în cadrul Programului de
finanþare a manifestãrilor dedicate
Zilei Culturii Naþionale. Acest proiect,
al cãrui partener principal sunt
Arhivele Naþionale ale României, vã
oferã o incursiune prin intermediul
documentelor, stampelor gravurilor,
litografiilor de epocã spre înþelegerea
multiplelor valenþe ale anului 1821,
nu doar pentru spaþiul românesc
extracarpatic, dar ºi pentru întregul

„1821- Multiculturalitate Balcanicã”
spaþiu sud-est european.
Proiectul „1821-
M u l t i c u l t u r a l i t a t e
Balcanicã” s-a desfãºurat
în perioada 15-31 ianuarie
2021 ºi este prezentat în
spaþii culturale din
Bucureºti, Iaºi, Târgoviºte
ºi Drobeta Turnu Severin.
   La Drobeta Turnu
Severin, în Cetatea
Medievalã a Severinului,
dr. Cristian Anita,
directorul Arhivelor
Naþionale ale României,
ne-a condus în explorarea
materialului arhivistic, doamna
Alexandra Brutaru, managerul
acestui proiect ne-a vorbit despre
reflectarea evenimentelor istorice
în diverse forme artistice, iar
Preasfinþia Sa Nicodim, episcop al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei,

a þinut un discurs elocvent despre
figura proeminentã a lui Tudor
Vladimirescu.
   Evenimentul poate fi vizionat în
mediul online pe paginile de
Facebook ale Direcþiei de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural,

ale Asociaþiei PACT ºi ale
partenerilor. Acesta a fost moderat
de domnul Ion Olaru, director al
Direcþiei de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural.

Biroul Comunicare
DPITC Drobeta Turnu Severin

Egreta micã este o specie
caracteristicã zonelor umede
întinse. Este zveltã ºi elegantã, cu
o lungime a corpului de 55-65 cm
ºi o greutate de 350-550 g.
Anvergura aripilor este cuprinsã
între 88-106 cm. Adulþii  au
înfãþiºare similarã. Penajul este
complet alb. Degetele galbene, ce
contrasteazã cu picioarele ºi ciocul
negru, sunt semnele distinctive
care o deosebesc de egreta mare.
În partea posterioarã a capului are
2-3 pene ornamentale lungi ºi
înguste, care în secolul XIX erau
vândute caselor de modã pentru
împodobirea pãlãriilor.

 Biroul de presã

PIESA LUNII: EGRETA MICÃ - Egretta garzetta
Numele de gen provine din

cuvântul francez aigrette cu referire
la penele ornamentale lungi din
partea posterioarã a capului. Numele
de specie nu are o origine precisã ºi
se considerã a fi de la garzetta -
numele italian al egretei mici.

Este rãspânditã în jumãtatea
sudicã a continentului european,
sudul ºi sud-estul Asiei, Africa ºi
Australia. În România se cuibãreºte
în zonele umede întinse din
regiunile de câmpie ºi dealuri
joase, mai ales în afara lanþului
Carpatic. Cuibãreºte în colonii
mixte alãturi de alte specii de stârci
ºi cormorani. Este specia cea mai

tãcutã dintre stârci. Vâneazã
stând la pândã sau
deplasându-se cu atenþie în
ape mici. Ierneazã pe
continentul african.
Longevitatea maximã
cunoscutã este de 22 de
ani. Se hrãneºte cu peºti
mici, amfibieni ºi alte
animale acvatice (insecte,
melci, viermi etc).

Populaþia mondialã a
speciei este de 660.000 -
3.150.000 de indivizi. Populaþia
europeanã estimatã a speciei este
relativ micã, fiind cuprinsã între
66.700 - 84.800 de perechi.
Tendinþa la nivel european este
crescãtoare. În România, populaþia
cuibãritoare este estimatã la 4.000
- 8.000 de perechi. Tendinþa
populaþionalã este deocamdatã
necunoscutã.

Soseºte la începutul lunii aprilie
din cartierele de iernare. Cuibul este
amplasat pe sãlcii ºi uneori în stuf
sau lãstãriºuri dese din apropierea
bãlþilor. La construirea cuibului,
alcãtuit din crengi ºi stuf, participã
cei doi pãrinþi. Femela depune 3-4
ouã în perioada cuprinsã între a
doua jumãtate a lunii mai ºi prima
jumãtate a lunii iunie, cu o

dimensiune medie de 46,54 x
33,67 mm. Încubaþia este asiguratã
de ambii pãrinþi. Dupã 21-25 de
zile puii eclozeazã ºi rãmân în cuib
în jur de 30 de zile, dar continuã sã
fie hrãniþi de pãrinþi pânã la 40 de
zile când devin independenþi.

Degradarea habitatelor prin
reducerea suprafeþelor zonelor
umede, tãierea sãlciilor iarna ca
material pentru foc de cãtre
localnici ºi deranjul coloniilor
reprezintã principalele ameninþãri
ce afecteazã specia. Ca mãsuri de
conservare se încurajeazã
reducerea deranjului prin
protejarea coloniilor de vizitatori ºi
interzicerea vânãtorii în zonele
coloniilor cunoscute.
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Cu Iohannis ºi Cîþu la
butoanele României e ca ºi cînd
elefantul stã cu un ºoricel într-o
piscinã, iar ºoricelul îi spune:
„Elefantule, noi sîntem cam duºi cu
pluta, dar uite ce valuri interesante
facem!”. Cîþu, e doar un ºoricel de
subsoluri care roade ºi el din
oportunismul crizei! Sã ne amintim
cã dupã incendiul regizat de la
„Colectiv”, elefantul a coborît în
stradã, supravoltînd propaganda
mincinoasã ºi asmuþind împotriva
guvernului legitim Ponta, alãturi de
manifestanþii fãrã autorizaþie, grupaþi
în jurul lui, niºte forþe antiromâneºti,
securistoizi ºi leºuri ale partidului de
sub aripa sa, care muriserã înainte
de a intra în luptã, perdanþii alegerilor,
oamenii lui Iohannis, dupã cum
acesta a declarat la Malta, întrebat de
jurnaliºti, la momentul „Colectiv”:
„Am speranþe cã va fi bine, pentru cã
oamenii mei sînt în stradã”.

Adevãr a grãit gura acestui pãcãtos
preºedinte instigator, încãlcãtor de
Constituþie, falsificator ºi evazionist!

Din pãcãleala în pãcãlealã, am ajuns la România (a)normalã…
Cineva spunea cã a dat nas în nas cu
el la munte, mai deunãzi. Ce ºtie
altceva sã facã Iohannis, decît sã
schieze pe ea, de Românie! ªi apoi,
de acolo, de pe pîrtii vede mai bine
pãdurile exterminate de
„Holzindustrie Schweighofer” ºi
poate calcula în voie, cum ºi ce sã
mai radã austriecii. Cetãþenii români
sînt pentru Iohannis degetele unei
mîini cu care se scobeºte între dinþi
ºi prin alte pãrþi, de resturi.
Suspendarea lui Iohannis este o
urgenþã de gradul zero! Dar, cu cine?
Cu Ciolacu? ªi acesta e de-al lor! Au
fost patru incendii dramatice în
mandatele lui Iohannis. Au ars spitale
ºi au murit zeci de oameni. N-a
învãþat nimic din greºelile de pînã
acum, soldate cu atîtea pierderi de
vieþi omeneºti. Guvernul lui Iohannis
de improvizaþi ºi diletanþi anti-
români, folosiþi la nivel de stat în
ampla operaþiune planetarã de
instaurare a sistemului satanic, care
trãiesc ca la ospãþurile lui Dionysos
în cea mai neagrã perioadã a istoriei,
în timp ce poporul înoatã în aceeaºi
mizerie, nu trebuie sã mai întîrzie o
clipã la palat! Nu mai e mult ºi acest
ministru al sãnãtãþii care a picat la
Minister ca musca în doniþa cu lapte,
împreunã cu ministrul de interne ºi
Arafat, vor trimite soldaþii înarmaþi
peste noi, în casã, sã ne vaccineze
cu forþa, chipurile sã ne protejeze,
precum americanii cu scutul de la
Deveselu, de falsa invazie a ruºilor.

Aºadar, cine ar trebui sã-ºi dea

demisia în cazul „Matei Balº”?
Femeia de serviciu sau instalatorul,
cum la maternitatea Giuleºti, care a
ars cu copii cu tot, a fost arestatã doar
o asistentã? Nu, Guvernul lui
Iohannis, cu el în frunte, ar trebui sã
plece urgent. Cîte incendii, cîte
pierderi de vieþi mai sînt necesare ca
sã plece acest preºedinte antiromân
ºi gaºca sa de oportuniºti?
Voiculescu, fotomodelul în chiloþi, a
fost numit la Ministerul Sãnãtãþii ca
sã distrugã sistemul din intern ºi sã-
l privatizeze. De cînd au fost investiþi,
începînd cu Orban, apoi acest
catastrofal Cîþu, s-au ocupat de
împrumuturi uriaºe, de îngheþarea
salariilor ºi pensiilor de afaceri cu
mãºti ºi igienizante ºi de suprimarea
drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti.
Foarte guraliv, ca rîia pe om doar în
campanie, acum Iohannis a dispãrut
ca mãgarul în ceaþã, ocupat cu naveta
la nevastã, pîrtiile de schi ºi afacerile
din casele închiriate.

Cînd sãnãtatea ta, ca fiinþã umanã,
îþi este controlatã de reprezentanþii
unui regim opresiv, care, oficial, îþi
este duºman, trebuie sã fii ori naiv
ori sinucigaº sã i te predai cu arme ºi
bagaje. Cum în cazul „Colectiv,
rãspunderea asupra incendiului a
antrenat planul politic, prin demisia
Guvernului Ponta ºi, penal, prin
rãspunderea penalã a celor implicaþi,
în cazul incendiului de la „Matei Balº”,
ca în orice democraþie, trebuie sã
rãspundã cu funcþia oficialii de azi,
Iohannis, Cîþu, Voiculescu, Arafat...

Ajuns tîrziu, pe la prînz, la locul
incendiului, Iohannis a afirmat în
declaraþia de presã cã e nevoie de o
reformã a sistemului de Sãnãtate, pe
care o tot face de ºase ani de mandat,
deºi ar fi trebuit sã cearã demisia
guvernului Cîþu, cum, în noiembrie
2015, a cerut în stradã ºi a obþinut
demisia guvernului Ponta, pentru a-
ºi instala guvernul Iohannis-
Sparanghel. Avînd astãzi guvernul
sãu Cîþu spre folosinþã, n-a mai cerut
nicio demisie, altfel ºi-ar fi
recunoscut public rãspunderea
politicã. Ca orice analfabet spontan,
tot ce afirmã Iohannis, poate fi
înrãmat pentru un muzeu al
nerozilor ticãloºi, care au fãcut din
România o stafie cu mascã.

De!, trãim într-o republicã a
procurorilor, o republicã a S.R.I.,
unde Iohannis este tot mai arogant,
iar reprezentanþii Puterii de la
Bucureºti sînt din cei cu minþile
pierdute. Un raport elaborat de
Institutul britanic „Henry Jackson
Society” a semnalat cã existã o
îngrijorare din ce în ce mai mare, cã
serviciile de informaþii ar fi implicate
în coordonarea unor activitãþi
anticorupþie în România: „Urmãrim
cu mare preocupare evenimentele din
România, unde ingerinþele serviciilor
de informaþii ºi ale actorilor politici
în activitãþile justiþiei nu pot decât sã
submineze credibilitatea justiþiei”, a
declarat Claude Moraes, preºedintele
Comisiei pentru Libertãþi civile,
Justiþie ºi Afaceri interne din
Parlamentul European.

„Ciuma galbenã” face ce vrea cu
noi, din cauza celor care din crasã
prostie i-au votat. Cîþiva cutezãtori,
numãraþi pe degete, mai ies în
stradã cu o pancartã ºi-o talangã,
în rest, nimeni nu mai este deranjat
de nimic. Elefantul n-a mai urlat
cînd guvernul sãu a încãlcat
referendumul care stipula cã nu se
mai dau O.U.G. pe „justiþie”. Ia sã
fi fãcut pesede acest lucru, cîte sãbii
scotea Iohannis în declaraþii! Iatã
cã, din urgenþã în alertã, din
restricþie în restricþie, din pãcãleala
în pãcãlealã, am ajuns la România
(a)normalã…

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

Politia animalelor la Mehedinþi  urmare din pag. 6
Prin animal aflat într-o situaþie de pericol se înþelege
animalul aflat în oricare dintre urmãtoarele situaþii: a)
animal care a fost rãnit sau schingiuit; b) animal care
a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;
c) animal domestic sau animal sãlbatic captiv asupra
cãruia a fost practicat tirul; d) animal folosit pentru
dresajul altor animale sau pentru a controla
agresivitatea altor animale; e) animal domestic expus
forþat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scãzute;
f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine ºi caprine
aflat, fãrã supraveghere, pe cãile de circulaþie publicã.
   Poliþiºtii constatã existenþa situaþiei de pericol pe
baza evaluãrii situaþiei de fapt ºi a stãrii fizice a
animalului care rezultã, dupã caz, din: a) constatarea
directã ºi consemnarea celor constatate într-un înscris
ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;
b) declaraþiile persoanelor implicate în activitãþile
desfãºurate cu privire la situaþiile de pericol sau ale

persoanelor care au asistat la activitãþile respective sau
au cunoºtinþã despre desfãºurarea acestora; c)
înregistrãri video sau audio ori fotografii, indiferent
de provenienþa acestora; d) înscrisuri, inclusiv cele de
natura mesajelor sau publicãrilor în mediul electronic
ºi/sau de telefonie mobilã; e) fiºa de observaþie clinicã
întocmitã de un medic veterinar.
   Ordinul de plasare a animalului în adãpost se pune în
executare de îndatã de cãtre personalul care asigurã
prestarea serviciilor publice de adãpostire a animalelor
ce fac obiect al ordinului de plasare în adãpost, în prezenþa
poliþistului care l-a emis. Legislaþia privind protecþia
animalelor reglementeazã situaþia tuturor animalelor,
inclusiv a celor sãlbatice, consfinþind o serie de drepturi.
   Biroul de Poliþie a Animalelor din judeþul Mehedinþi
este condus, ca împuternicit, de subcomisarul de
poliþie Rãzvan Roman.

Biroul de Presã al IPJ Mehedinþi



opiniiOBIECTIV mehedinþean 04 - 10.02.2021 pag. 9

Aºa e în viaþã: cei morþi
merg la cimitir ºi cei în viaþã la schi
sau pe unde mai au treabã sau chiar
la spital. De regulã, la spital ajungi
când vrei sã te facã medicii bine ºi
nu ca la cimitir. De fapt, în
România, mersul la spital reprezintã
ultima instanþã, este locul în care
nu îþi doreºti vreodatã sã ajungi ºi
speri sã scapi mai repede cu o
pastilã sau cu vreun tratament
bãbesc. Sau cu un telefon la
medicul de familie sau la medicul
specialist. Alþii mai apeleazã ºi la
internet, unde îºi fac singuri
identificarea bolii ºi cautã ºi
tratamentul. Sigur cã este mai greu
când este nevoie de intervenþii
chirurgicale.

Mulþi români, când aud cã trebuie
sã meargã la spital, echivaleazã
acest lucru cu ultimul drum, cu
mersul la cimitir. Adicã scapã cine
poate pentru cã nu eºti sigur cã nu
se întâmplã ceva anormal ºi nu eºti
trimis fãrã niciun fel de regret pe
lumea cealaltã.

În spitalele din România,
nefirescul a devenit firesc. Dacã ne

 ªtefan Bãeºiu

Unde te tratezi: La spital sau direct la cimitir?
gândim chiar la drumul pânã la
spital. Oare cât dureazã pânã sã
ajungã ambulanþa? Ce te faci dacã
locuieºti printr-o vãgãunã de cãtun,
fãrã asfalt ºi cu accesul imposibil
pentru autospeciale? Sã zicem cã
te scoate Salvamontul din gaura de
sat în care te-a lãsat primarul ºi
ajungi la o ambulanþã. În momentul
în care eºti în ambulanþã, teoretic,
ajungi ºi pânã în faþa spitalului.
Salvarea te duce, dacã ºi ajunge,
ºi vede cã este vorba de un pacient
care nu se mai poate trata acasã
singur, pe internet sau prin telefon.
Necazul începe în momentul în
care salvarea trage pe rampã în faþa
spitalului. Aici e de Moartea
domnului Lãzãrescu.

Oare acela este spitalul în care
vei fi consultat, vei fi internat ºi vei
fi readus la viaþã? Sau va urma o
plimbare între secþii, pavilioane ºi
sãli de operaþie. Nimeni nu poate
sã spunã cu exactitate ce se va
întâmpla cu poate ultimele tale zile
de viaþã. Dacã ai avea idee cã sunt
ultimele, cu siguranþã cã vei
rãmâne acasã ºi nu vei mai suna la

112. Sã zicem cã nu vor sã te
primeascã, pentru cã trebuia sã fii
transportat la un alt pavilion. Sau
poate cã medicul de gardã nu vrea
sã se pogoare de la etaj la parter
pentru cã are pacienþi sau poate, în
momentele acelea de cumpãnã
pentru tine, medicul de gardã
încearcã sã îi gãseascã punctul G
unei colege. Viaþa nu este aºa de
simplã: cu alb ºi negru. Mai sunt
destule nuanþe ºi pasteluri între
alb ºi negru.

Dacã te primesc în spital ºi
ajungi la UPU acolo dureazã
secunde în care viaþa ta se poate
decide. O fi nevoie de un
defibrilator... Dacã nu existã sau
dacã s-a defectat? Sau dacã se
aduce de pe altã secþie ºi se
constatã cã lipseºte o triplã. Poate
ai ºanse ºi rãmâi în viaþã ºi ajungi
la un moment dat sã fi plimbat
între mai multe secþii. Adicã nu ai
totul la un loc pentru pacient,
inclusiv medicii ºi personalul
medical, ci pacientul merge dupã
medic. Chiar ºi un pacient în
comã. Aºa sunt unele spitale
construite în anii 70 - 80. Sigur
cã mai sunt spitale de acum 100
de ani ºi chiar mai mult ºi nu mai
ai nicio pretenþie.

În cele din urmã sã zicem cã
treci pe la ATI sau poate ajungi la
un moment dat într-un salon. E,
abia aici începe calvarul. O fi

aparate de respirat pentru toatã
lumea sau tratament sau materiale
dezinfectante pentru medici? Le ºi
folosesc, dacã le au sau le
pãstreazã pentru inventar ºi pentru
controalele de la minister sau de
la direcþiile de sãnãtate publicã?!
Ce te faci dacã baia e pe hol ºi tu
eºti imobilizat la pat sau ai nevoie
de un scaun rulant sã te deplasezi?
O fi apã caldã în spitale? Asta e
cea mai tare glumã. Pe vremuri
sau poate chiar în vremurile
actuale în multe spi tale
aparþinãtorii aduceau sticle cu apã
fiartã de acasã, sã se mai
igienizeze ºi pacienþii.

Ce te faci dacã nu este cãldurã
în salon? Unde faci focul sau
aºtepþi sã ia foc ceva prin spital sã
se ridice temperatura... Vii cu
aeroterma de acasã sau ceri una de
la personalul medical? Or fi triple
pentru toþi? Cum introducem o
triplã în altã triplã ºi tot aºa pânã la
plus infinit?! O sãri în aer vreo
butelie de oxigen. Gemurile de la
salon sunt din termopan sau alea
din lemn de pe vremuri? Veceurile
au colac sau venim cu el de acasã
ºi îl donãm spitalului la externare?

Multe din spitale funcþioneazã
cum funcþiona clubul Colectiv,
adicã pe hârtie. Realitatea este
mult mai crudã. La spital sau la
cimitir, pentru unii bolnavi, e
acelaºi lucru...
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 “Rinocerii sunt
participanþii activi la zidirea
sfârºitului. Mãscãrici de partid,
purtãtori ai mãºtilor moralitãþii ºi
generozitãþii, refuzã sã-ºi vadã
chipul în oglindã. Tropãie,
inundând cu zgomotul bocancilor
potcoviþi labirintul emoþional prin
care mã strecor spre luminã.
Ministru al culturii ºi odihnei, un
rinocer cu doctoratul în esteticã
aleatorie, încearcã sã atragã pe

Luni, 1 februarie 2021, de la ora 16.00, la Palatul Culturii “Teodor
Costescu” din Severin, Sala “Gheorghe Anghel”, a avut loc vernisajul

expoziþiei de picturã “Rinocerii”, semnatã de artistul târgujian Florin
Hutium. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Judeþean

Gorj “Alexandru ªtefulescu”.
Expoziþia este deschisã spre vizitare toatã luna februarie.

teritoriul culturii tineretul
digitalizat. Cu vorbe puþine, cu
muzicã zguduitoare ºi imagini
meºteºugite, rinocerii creeazã un
univers ideal, guvernat de partidul
marximei renaºteri. Rãmas singur,
în sala de ºedinþe, sparge cu cornul
toate becurile. ªedinþã cu final
apoteotic, aplauze prelungite ºi
urale tovãrãºeºti. A atins scopurile
trasate la Congres. Secretara
înainteazã spre dictator, scoate

medalia din cutie ºi decoreazã
pieptul îmbrãcat în salopetã.
Medalia “meritul propagandei”
clasa I, cu spade ºi portretul lui
Lenin strãluceºte în lumina
lumânãrii, pe care secretara o
þine înfiptã într-un colac. Pâine
ºi  ci rc  pentru proletar iat !”
(Florin Hutium, artist)
   “Florin Hutium este unul dintre
cei mai prolifici artiºti gorjeni
contemporani, cu multe expoziþii
personale care invitã privitorul într-
o lume aparte, o lume a întrebãrilor,
dar ºi a concluziilor fine în ceea ce
priveºte realitatea înconjurãtoare.
Nu de puþine ori cu trimiteri cãtre
regimurile politice care ne
influenþeazã viaþa, Hutium spune
despre ”rinocerii” sãi cã ”nu sunt

rinocerii lui Ionescu, deºi existã
ºi de acolo unele influenþe, ci
sunt de fapt aceste figuri politice
noi,  cu comportament
rinoceresc,  comportamentul
celor vechi. Sunt figurile noi,
care au aceleaºi apucãturi, care
poartã acelaº i  corn pus pe
demolare. Florin Hutium este
membru al Filialei Târgu Jiu a
Uniunii Artiºtilor Plastici din
Târgu Jiu ºi, deºi face parte din
garda veche (a se citi cã este
un ar t is t  cu zeci  de ani  de
lucru), abordeazã teme extrem
de actuale într-un stil cel puþin
la fel de modern ºi de ancorat
în realitate.”
(Dor ina Ciop lea-Vãduva ,
Muzeul Judeþean Gorj).

A vorbi despre plastica lui
Costin Brãteanu este ca ºi cum te-
ai angaja în explicarea unei poezii
postmoderniste. Ticluirea
cuvântului este o explozie internã
de sentimente ce intrã în rezonanþã
cu frazarea. Metafora e doar un
boboc în desfacere pentru a zidi
imaginea creaþiei. Fiecare cuvânt se
aliniazã sprijinindu-se reciproc
pentru o construcþie sublimã.
Expresiile sunt rezultatele, dar ºi
ele devin doar o verigã într-un
lanþ de nestemate.
   Vizual, creaþiile lui Costin
Brãteanu sunt metafore. A le
înþelege pe deplin e o muncã
sisificã, pentru cã rezultatul nu
poate fi obþinut decât prin alegerea
unui versant ce corespunde unei
trãiri de moment. Nu pot fi
niciodatã identice. E o picturã a
momentului pentru cã surprinde
clipa interioarã a artistului desprins
din cotidian ºi transpus în
metafizica creaþiei.
   Subiectele sunt diverse. Peisajul
poate fi o sursã de inspiraþie, iar
cutreierarea naturii este un exerciþiu
sãnãtos cu multiple valenþe:

Plastica luminii metaforice
clãdeºte atât în structurã
fizicã cât ºi spiritualã.
Rusticul este rãdãcina
ancestralului cãruia artisul
îi oferã o nouã strãlucire.
Nu reprezintã nicidecum
un sacrilegiu pentru cã îi
pãstreazã aura divinitãþii
nãscute din creaþia
primordialã. Nu trece nici
pragul unei joncþiuni mult
prea agresive, din contrã,
creazã un echilibru ce lasã spaþiu
pentru meditaþie. Spaþiile albe sunt
locurile prin care lumina pãtrunde
în compoziþie pentru a deschide
canalele energetice cãtre libertatea
gândului. Un vãzduh poposit între
vibraþiile pânzei, aspirã spre pacea
interioarã. E imaginea de dinaintea
visãrii precum o pleoapã strãvezie
ce permite gândului sã treacã
dincolo de fizic.
   Recunoaºterea motivelor
tradiþionale îi este permisã celui
ce a cunoscut taina satului. Puþini
mai sunt cei ce au avut parte de
aceastã trãire. Costin se poate
considera un privilegiat. În orice
caz, este unul dintre aceia care au

putut deveni mesageri ai tainelor
trecutului . Pânzele sale
restrãlucesc nestematele
ancestrale dospite de timp. Are
mãestria de a le modela pentru a
cãpãta un parfum în rezonanþã cu
prezentul ori viitorul imediat.
   Se poate pretinde o alunecare
spre abstract, dar cred cã e mai
degrabã un mix de tehnici
rãspândite pe straturi ce autorul le
conjugã în mod armonios pentru a
zãmisli un poem, o poartã cãtre
expansiunea sufleteascã a
privitorului. Se creazã o punte pe
care nu oricine o poate gãsi. Ca
orice creaþie, existã o rugãciune ce
trebuie rostitã pentru a o pãtrunde.

Ea se manifestã prin contemplare.
Privitorul intrã în rezonanþã cu
creatorul privind prin metaforã,
deschizându-i limitele trãirii fizice.
   Cãutând explicaþii  pentru
metafora vizualã este ca ºi cum ai
încerca sã-þi impui vibraþiile peste
trãirile privitorului. E ca ºi cum ai
intra încãlþat pe un pãmânt sacru.
Poþi sta la limita hotarului ca sã oferi
câteva sugestii, dar rãmâne în
sarcina privitorului de a pãtrunde
desculþ pe tãrâmul creaþiei. El ºi cu
sinele sãu pot desluºi porþi pe care
numai aºa le pot trãi în cel mai
profund sentiment divin. Creaþiile
lui Costin Brãteanu poartã aceastã
pecete. Gabriel Todicã

“Rinocerii”, expoziþie de picturã deschisã la Palatul Culturii “Teodor Costescu”
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Ceremonia din 20 ianuarie, de inaugurare
a noilor conducãtori, va intra în istorie ca cea mai
bine pãzitã în istoria Statelor Unite, cu peste
25.000 de soldaþi ºi agenþi secreþi, mai mulþi
decât toþi soldaþii americani din Afganistan, Siria,
Bahrain, Kuwait, Turcia, Quatar ºi Arabia Sauditã.
Sã nu mai vorbim de reþeaua de garduri ºi de
bariere din zonã. De cine trebuiau apãraþi
conducãtorii iubiþi din celebrul Capitolium ºi
Casa Albã, de cine a existat ºi existã atâta fricã?
Desigur, de americanii „extremiºti”, rãmaºi
convinºi cã s-au furat alegerile, în ciuda eforturilor
mass-mediei  aproape totalitare, de a convinge
cã nu este adevãrat. Pe 6 ianuarie, la îndemnul
preºedintelui Trump prin Tweeter ºi email-uri (am
primit ºi eu chemarea), au venit sã-ºi arate
susþinerea  paºnicã a Preºedintelui {înfruntând
riscul enorm de a se contamina cu virusul CCP
(Chinese Communist Party)  - cum a numit
preºedintele Trump Covidul 19}  între 500.000
ºi 700.000 de suflete (asta nu o sã auziþi la CNN)
dar, numai aprox. 160 de temerari (deci cam 1
din 4.000, incluzând  provocatorii „de meserie”,
deghizaþi în suporteri ai preºedintelui Trump -
unul fiind un român pe nume Eduard Florea, care
sub numele de „LoneWolfWar”, îndemna la
acþiune armatã, din contul la platforma Parler,
acum suspendatã) au forþat intrarea în clãdirea
interzisã, încercând sã facã „insurecþie”, cum
susþin democraþii ºi mass-media aservitã lor.
Câtã naivitate ºi manipulare ridicolã de informaþii!
Dacã ar fi fost vorba de o tentativã de „insurecþie”,
dacã o anumitã organizaþie ar fi planificat aºa ceva,
s-ar fi organizat mai bine, ar fi avut arme multe
(cã existã enorm de multe în SUA) ºi cel puþin
aveau banderole, pentru a se recunoaºte între ei,
în învãlmãºalã, membrii grupãrii respective. Dar
democraþii (nu chiar toþi) ºi mass-media, încearcã
sã exagereze incidentul din 6 ianuarie, pentru a
justifica al doilea „impeachment” al fostului
preºedinte Trump ºi mai ales pentru a dormi
liniºtiþi, eliminând posibilitatea ca acesta sã
candideze din nou la alegerile din 2024 ºi sã
revinã la putere. Tot aºa,  folosind ca pretext
aceastã „mare crimã” la adresa democraþiei
(demonstraþiile „paºnice” Black Life Matter, au
fãcut zeci de victime ºi au produs pagube
enorme!), preºedintele Trump a fost blocat de a
mai comunica pe Tweeter, Facebook, Instagram,
pe email ºi pe alte cãi, sã nu incite la violenþã,
aºa cum este acuzat cã ar fi fãcut înainte de 6
ianuarie ºi în discursul din 6 ianuarie, þinut la
aprox. 4 km de Capitolium. „Big brother” a decis
cã existã libertate de opinie, dar numai pentru
cine vrea el. Am ascultat cu atenþie acele discursuri
(au vorbit membrii familiei Trump ºi câþiva
susþinãtori) ºi nimeni, inclusiv preºedintele, nu

urmare din numãrul trecut
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au îndemnat la violenþã, aºa cum se sugereazã
fãrã întrerupere. În plus, aceastã mass-media
mincinoasã ºi coruptã, nu menþioneazã absolut
nimic despre marile realizãri ale fostului preºedinte
Trump. Sã menþionez numai câteva – lista este
lungã: o „explozie economicã” (economic boom)
fãrã precedent (înainte de pandemie, evident), multe
slujbe create ºi ocazii de investiþii, eliminarea
birocraþiei excesive ºi a multor regulamente (cum
ar fi necesar sã se facã ºi în România), renegocierea
convenþiilor economice, reducerea taxelor pentru
clasa mijlocie a Americii, modernizarea armatei,
construcþia a 724 km de gard la graniþa cu Mexicul
(impropriu zis zid –wall în englezã), reîntoarcerea
multor companii acasã - cu alte cuvinte punând
interesele Americii pe primul loc. Nici chiar faptul
cã pentru prima datã în istorie, Preºedintele Trump
a deschis calea pentru a se ajunge, în sfârºit, la
pace între Israel ºi þãrile arabe, nu a contat. Cum
am zis mai sus, lista realizãrilor este lungã. Chiar
ºi faptul cã a redus masiv ºomajul la populaþia de
culoare nu a avut importanþã, nu a fost amintit de
mass-media MSM. Aº vrea sã nu fiu înþeles greºit
- nu sunt un „trampist”, nu sunt de acord (sau
poate cã nu înþeleg) cu tot ce a fãcut sau a spus,
dar urãsc mult comunismul deghizat în socialism
ºi îl simt penetrat în minþile multor americani. În
plus, urãsc manipularea, minciunile, exagerãrile
despre aºa-ziºii extremiºti -„white suprematists”,
care nu existã, sau dacã ar exista câþiva, nu
reprezintã un pericol pentru majoritatea
americanilor.

Îmi cer scuze cã îmi permit sã fac niºte  socoteli
simple cu aºa-zisul „vot popular” la alegerile din
SUA, pe care nu le-am auzit menþionate de
nimeni, dar mi se par interesante de ºtiut (spre
uºurinþã, rotunjesc cifrele):
- În anul 2004, au votat 121 de milioane de
americani, 62 de milioane pentru George W. Bush
(membru în Grand Old Party – GOP, cum mai
este numit Partidul Republican) ºi 59 de milioane
pentru John Kerry (democrat).
- În anul 2008, au votat 127 de milioane de
americani, 66 de milioane pentru democratul
Barack Obama ºi 61 de milioane pentru
republicanul Mitt Romney. Deci o creºtere faþã
de 2004 de 6 milioane de alegãtori.
- În anul2012, au votat 129,5 de milioane de americani,
69,5 milioane pentru Barack Obama ºi 60 de milioane
pentru republicanul John Mc Cain. Creºtere de
aproximativ 2,5 milioane faþã de anul 2008.
- În anul 2016, au votat 129 de milioane de
americani, 66 de milioane pentru democrata
Hillary Clinton ºi 63 de milioane pentru candidatul
Trump, care a câºtigat totuºi alegerile, la numãrul
de electori. Descreºtere faþã de 2012 cu o aproximativ
o jumãtate de milion.

continuare în numãrul urmãtor

La sfârºitul lunii trecute, comparativ cu finalul
lui decembrie, euro a crescut cu circa jumãtate
de ban, în timp ce dolarul american a câºtigat
aproape 5,5 bani, în timp ce francul elveþian a
urcat cu 2,3 bani iar lira sterlinã cu 8,2 bani.

Stabilitatea leului faþã de euro trebuie pusã
pe seama apariþiei constante a unor ordine de
vânzare înaintea stabilirii cursului de cãtre BNR.

Nu se poate spune cu certitudine cã în spatele
vânzãrilor se aflã doar BNR, dupã ce, încã de
anul trecut, s-a creat un model al scãderii
cotaþiilor în jurul orelor 12:30 – 13:00.

La finalul perioadei cursul euro a scãzut de la
4,8739 la 4,8713 lei, într-o ºedinþã în care
transferurile s-au realizat în culoarul 4,868 –
4,875 lei, cu închiderea pieþei locale la 4,874 lei.

Stabilitatea deosebitã a leului a avut darul de a
reduce valoarea previziunilor analiºtilor chestionaþi
în sondajul CFA România realizat în decembrie,
chiar dacã ºi Comisia Naþionalã de Prognozã
anticipeazã, în ultima sa prognozã de iarnã,
atingerea pragului de 4,9 lei în cursul acestui an.

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!

Declaraþiile din ultimele zile ale oficialilor
BCE, conform cãrora se urmãresc cu mare
atenþie efectele aprecierii monedei unice, în
special

Euro s-a împiedicat în faþa
pragului de 4,8750 lei

 continuare în pag. 12
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Licã era în clasa a treia. Tatãl sãu, Ioniþã
Zoican, i-a spus încã de la începutul anului: “-
Dacã iei premiul întâi, îþi cumpãr fluier!” Era un
trofeu râvnit demult de copil ºi tocmai de aceea
ºi-a dat toatã silinþa ºi a obþinut premiul întâi. ªi
tatãl s-a þinut de cuvânt.
   Adevãrul este cã Ioniþã îºi fãcuse demult socotelile
lui. ªtia cã el trebuie sã meargã la muncã împreunã
cu soþia ºi ceilalþi doi copii mai mari, iar pe Licã
urma sã-l trimitã cu caprele la câmp. Dacã avea
fluier, copilul îºi gãsea de lucru ºi nu adormea. Altfel,
caprele ar fi fost în pericol, atât din cauza lupilor,
cât ºi a viperelor. Totodatã, fiind mereu treaz, nici el
nu ar fi riscat sã-l muºte vreun ºarpe, vreo viperã,
sau, ceea ce ar fi fost mai rãu, sã-i intre în gurã, aºa
cum se mai întâmplase cu ani în urmã în alte sate.
   Licã nu ºtia sã cânte, dar îi plãcea mult fluierul. Se
chinuia sã lege sunetele ºi când reuºea sã alcãtuiascã o
frânturã de cântec sau de horã de prin partea locului era
într-al nouãlea cer. A primit sã se ducã cu caprele, fiindcã
numai aºa avea mai mult timp sã se ocupe de fluier.
   Ioniþã Zoican avea vreo cincizeci de capre. Repede
s-au împrietenit cu noul ciobãnaº. Ce-i drept, ºi
el se ocupa de ele. Le apleca lãstari ºi crengi ºi
caprele mâncau pe sãturate. În anul acela, toamna,
Ioniþã Zoican avea cele mai frumoase capre din sat
ºi asta numai datoritã lui Licã. Erau grase,
frumoase, dar ºi cuminþi. Veneau dupã ciobãnaº,
se opreau acolo unde se oprea el, se culcau, acolo
unde el ºedea jos, ascultau ºi ele cântecele lui
Licã ºi parcã voiau sã-i spunã cã le plac. De altfel,
seara, Licã abia aºtepta sã ajungã acasã ºi sã-ºi
întrebe pãrinþii dacã-l auziserã cântând. ªi ei, ca
vorbiþi, îi spuneau cã l-au ascultat de la locul unde
lucraserã în timpul zilei ºi cã a cântat extraordinar.
Parcã de la o zi la alta cânta tot mai bine, aºa
încercau pãrinþii sã-l încurajeze pe micul învãþãcel.
   Într-o zi, Licã sãturase bine caprele de frunzã.
Aproape de marginea pãdurii se afla un nuc mare,
rotat, care fãcea o umbrã foarte rãcoroasã. În arºiþa
verii, umbra bãtrânului nuc era ca o mângâiere a
lui Dumnezeu. Licã s-a retras cu turmiþa lui sub
nuc ºi s-a aºezat. Caprele au fãcut la fel. Copilul a
încercat sã mai cânte puþin la fluier. Caprele se
culcaserã în jurul lui ºi rumegau liniºtite. Lângã
ele ºedea cãþeaua, bãtrâna ºi straºnica Florica.
   O toropealã dulce l-a cuprins pe Licã ºi el s-a
lãsat pe un cot. Fluierul a tãcut pe neobservate ºi
un somn profund l-a cuprins pe copil. S-a aºternut
o liniºte de mormânt. Doar pãsãrile cântau în nuc
ºi în pãdurea din apropiere. Parcã Duhul Sfânt plana
deasupra ºi nu se îndura sã se despartã de turmiþa
de capre, care-ºi pãzea ciobãnaºul adormit.
   La un moment dat, cãþeaua a dat alarma. Caprele
au sãrit ca arse în picioare ºi s-au bulucit înfricoºate
în spatele copilului. Era singura lor salvare. Licã s-a
trezit buimãcit ºi s-a uitat în jur. Pe creasta dâmbului,
la vreo 10-15 metri de cioporul de capre, ºedeau trei
câini mari, negri ºi priveau spre capre, spre copil.
Licã s-a ridicat repede în picioare. În mânã avea
mãciuchiþa de lemn de corn, de care era nedespãrþit.
A evaluat repede situaþia. A fost convins cã e vorba de
trei câini vagabonzi, care colindau pe câmp, în cãutare
de cãþele. Cum el avea cu el o cãþea, lucrurile erau cât
se poate de clare. A prins curaj ºi a început sã le
strige, aºa, de la obraz, suficient de tare ca sã acopere

Ruºinea lupilor
lãtratul cãþelei: “- Ce vreþi, mã? Haimanalelor!
Bagabonzilor! Lãsarãþi casele singure ºi plecarãþi pe
câmp dupã cãþele! Sã vã fie ruºine! Câini bãtrâni ºi
fãrã pic de ruºine! Cãþele vã trebuie vouã! Lasã cã
mã întâlnesc eu cu stãpânii voºtri ºi le spun ce
poame sunteþi! Sã vã fie ruºine! Credeaþi cã Florica
mea este ca ãlea dupã care umblaþi voi pe mahala?
Cãþeaua mea e serioasã, mã! Nu se uitã la pãduchioºi
ca voi!” Dojana copilului a continuat. În timp ce le
striga celor trei, bãtea cu mãciuchiþa în pãmânt ca
sã fie mai convingãtor, aºa cum fãcea când bãtea
vatra la colindat sau bãtãtura la sâmþi.
   Câinii se uitau parcã uimiþi la puiul de om cum
se agitã ºi-ºi face singur curaj. Nu mai întâlniserã
aºa ceva. Caprele fãceau zid în spatele curajosului
cioban, iar cãþeaua lãtra la picioarele copilului,
parcã ar fi vrut sã spunã: “- Numai peste cadavrul
meu veþi ajunge la stãpân ºi la capre!”
   Nu se va ºti niciodatã ce i-a fãcut pe musafirii
nepoftiþi  sã se întoarcã ºi sã plece pe unde veniserã.
Poate le-a fost milã de puiul de om; poate le-a
fost chiar simpatic pentru curajul lui voinicesc;
poate vreun instinct din adânc de vreme le-a
încleºtat fãlcile, precum leilor lui Daniel de altãdatã;
poate în liniºtea aceea paradisiacã, animalele l-au
recunoscut pentru câteva clipe pe puiul de om drept
urmaºul bãtrânului rege Adam ºi i-au dat ascultare;
poate Duhul Sfânt i-a þinut departe cu puterea lui.
   Mândru ºi bãþos de ispravã, Licã a mai strigat
câteva vorbe “tari” în urma “neruºinaþilor”, dupã care
a început sã cânte din fluier cu mai mare patos.
Caprele ºedeau în jurul lui ºi nu voiau sã se
îndepãrteze nici o palmã. Cãþeaua era agitatã ºi nu
înceta din lãtrat. Peste vreo douã ore, Licã s-a auzit
strigat. Era Ioniþã ºi Anica Zoican, pãrinþii lui. Alergau
cât îi þineau puterile ºi strigau disperaþi numele
copilului. Licã a rãspuns de la tulpina nucului ºi
pãrinþii l-au descoperit. “- Licã, tatã, eºti bine,
sãnãtos?! a strigat Ioniþã Zoican. Parcã nu-i
venea sã-ºi creadã ochilor. “- Da, tãticule, mai
ºezui cu caprele la umbrã!”, a rãspuns Licã,
neºtiind de ce-i sunt pãrinþii atât de
înspãimântaþi. “- Caprele sunt toate?”
“- Bineînþeles!” “- Mã, copile, mã, la stânã la
Licã Bãlteanu venirã trei lupi ºi-i omorârã
douãsprezece capre…!” “- Pãi, ºi la mine
venirã trei câini mari, negri!”
“- Ãia furã lupii, tatã! ªi tu ce fãcuºi!” “- Îi
certai! Le spusei sã le fie ruºine cã pleacã
bagabonzi pe câmp, dupã cãþele, în loc sã-ºi
vadã de casã! Noi avem cãþea serioasã, nu
bagã în seamã toate puºlamalele! Plecarã cu
cozile-ntre picioare!” “- Mã, tatã, mã, asta fu
cumpãna vieþii tale! Slavã Domnului cã
scãpaºi cu viaþã…!” Mama se cânta ca dupã
mort ºi-ºi frângea mâinile de durere. “- Au,
Doamne, ce era sã se întâmple astãzi copilului
meu! Îi adunam oasele în poalã de pe câmp
acum! Numai Maica Domnului ºi Sfânta
Vineri de astãzi îl scãparã viu ºi nevãtãmat!”.
   Au trecut mulþi ani de atunci, Licã este ºi
el bãtrân, dar tot se mai întreabã de ce or fi
plecat lupii atunci, fiindcã ar fi avut o pradã
atât de uºor de obþinut! Poate cã e întrebarea
la care nu va afla niciodatã rãspuns!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

 Radu Georgescu
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 asupra încetinirii inflaþiei, semnalizeazã faptul
cã banca centralã ar putea reaprinde „rãzboiul
valutar” euro/dolar.

De la un maxim de 1,2181 dolari, la începutul
perioadei, euro a scãzut miercuri pânã la 1,2005
dolari, minim al ultimelor douã luni.

În primele trei zile ale acestei sãptãmâni,
moneda elveþianã a stagnat în culoarul 1,08 –
1,083 franci/euro iar cursul a scãzut la finalul
perioadei la 4,5075 lei.

Rapiditatea cu care se desfãºoarã campania de
vaccinare în Marea Britanie a determinat aprecierea
lirei sterline la un maxim al ultimelor aproape nouã
luni faþã de euro. Cursul ei a urcat la 5,5385 lei dar
la finalul perioadei a coborât la 5,5277 lei.

Preþul gramului de aur a coborât miercuri de la
240,75 la 239,0585 lei, consecinþã a scãderii unciei
pe pieþele specializate la 1.833 – 1.842 dolari,
provocatã de reducerea cererii de metal galben dupã
creºterea celei de monedã americanã.

La rândul sãu, argintul a crescut luni la aproape
30,10 dolari, maxim al ultimilor opt ani.

Dupã câteva zile de stabilitate, dobânzile
interbancare au revenit la finalul perioadei pe
scãdere, apropiindu-se de pragul de 1,50%, fostul
nivel al ratei de politicã monetarã pânã la începutul
acestui an, când a fost redusã la 1,25%.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor
în lei, a coborât de la 1,54%, valoare stabilitã joia
trecutã, la 1,53%,

Euro s-a împiedicat...
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte legate de parteneriate
ºi colaborãri. Sunt posibile discuþii aprinse ºi dezvãluiri
neaºteptate vizavi de activitãþile pe care le desfãºori cu
alþii. Este o perioadã în care ies la ivealã atât neplãcerile,
cât ºi temerile tale vizavi de ceilalþi. Încearcã sã fii cât mai
obiectiv, stãpâneºte-þi emoþiile ºi reacþiile exagerate.
Recomandabil este sã eviþi pe cât posibil relaþiile frivole,
persoanele prea puþin cunoscute sau legãturile clandestine.
Din perspectiva financiarã apar cheltuieli comune cu alþii.
De asemenea, vor reveni în atenþie datoriile vechi ºi aspecte
legate de acte ce au legãturã cu instituþiile financiare.
Dialogurile sunt viciate, recomandându-se prudenþã ºi
discernãmânt. La finalul sãptãmânii se întrezãresc dialoguri
cu persoane din strãinãtate. Sunt zile bune pentru a viziona
o piesã de teatru sau un film bun.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În prima parte a sãptãmânii se întrezãresc multe ºi mãrunte
de fãcut la serviciu. Eºti foarte entuziasmat de activitãþile
pe care le desfãºori în sfera muncii, dar încearcã sã-þi
temperezi reacþiile ºi elanul. Relaþiile colegiale sunt
tensionate, existând riscul izbucnirii unor conflicte pe
termen lung. Pe ºefi ar trebui sã-i eviþi în aceastã perioadã.
Sãnãtatea este vulnerabilã, de aceea fii prudent ºi alterneazã
orele de muncã cu cele de odihnã. A se evita consultaþiile,
analizele medicale ºi intervenþiile chirurgicale în zilele de 4
ºi de 5 februarie. Apar solicitãri ºi dinspre segmentul
partenerial. Fie partenerul de viaþã, fie colaboratorii te vor
solicita pentru acþiuni comune. Existã disensiuni între tine
ºi ceilaþi, deoarece mentalul tuturor este bulversat. Evitã
conflictele ºi ascultã-þi intuiþia! Pentru sfârºitul sãptãmânii,
astrele îþi recomandã verificarea bugetului de venituri,
cheltuielile ºi achitarea datoriilor.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Persoana iubitã ºi copiii îþi solicitã atenþia în debutul
acestei sãptãmâni. Sunt posibile discuþii aprinse,
dezvãluiri neplãcute legate de sentimentele celor dragi
faþã de tine sau tu la rândul tãu îþi poþi da seama cã prietenii
actuali sau o relaþie de iubire mai veche nu îþi mai sunt pe
plac. Poate ar fi bine sã-þi reevaluezi atitudinea ºi
principiile în acest segment de viaþã ºi sã renunþi la relaþiile
care nu se mai potrivesc nevoilor tale actuale. Traversezi
o perioadã în care ar putea reveni în viaþa ta personaje
vechi din mediul amoros. Zilele de 4 ºi 5 februarie anunþã
multã forfotã la serviciu. Dozeazã-þi eforturile, ocupã-te
numai de treburile tale ºi evitã discuþiile contradictorii cu
ceilalþi. Sãnãtatea este vulnerabilã, bine fiind sã-þi dozezi
eforturile. În weekend se contureazã acþiuni comune cu
partenerul de viaþã sau cu cei de afaceri.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

În prima parte a sãptãmânii, astrele îþi recomandã
treburile gospodãreºti. Sunt favorizate curãþeniile generale,
reparaþiile curente sau dialogurile legate de cumpãrarea
unei case, a unor obiecte decorative sau a unui teren.
Relaþiile cu membrii familiei sunt destul de controversate.
Þine cont ºi de pãrerea celorlalþi. S-ar putea sã primeºti
favoruri materiale din partea unor rude, dar însoþite de
reproºuri. Capitolul financiar va cunoaºte turnuri deosebite,
fiind ºanse sã primeºti o sumã de bani restantã dintr-o
colaborare. Nu sunt recomandate investiþiile, asocierile în
afaceri sau semnarea documentelor. Relaþiile cu instituþiile
financiare sunt distorsionate, existând posibilitatea sã
reiei unele demersuri nesoluþionate corect ºi la timp legate
de împrumuturi, taxe, facturi sau impozite. Pentru finalul
intervalului analizat îþi sunt recomandate activitãþile
uºoare, odihna ºi plimbãrile în aer liber.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Primele zile ale sãptãmânii te vor solicita mult, datoritã
relaþiilor cu persoanele din mediul apropiat. Sunt posibile
cãlãtorii pe distanþe scurte, pentru a rezolva diverse
chestiuni personale ºi profesionale. Dialogurile cu ceilalþi
sunt dificile, mai ales dialogurile cu partenerul de viaþã,
colaboratorii sau partenerii de afaceri. Se recomandã
prudenþã ºi toleranþã, deoarece mentalul tuturor este
bulversat. Casa ºi familia sunt alte subiecte propuse de
astre în aceste zile. Ai spor la rezolvarea treburilor
domestice, însã mai puþin succes se întrezãreºte la
dialogurile cu membrii familiei ºi cu neamurile. Totuºi,
vei putea rezolva totul cu bine, dacã abordezi situaþiile ºi
semenii, cu bunãvoinþã ºi înþelegere. La sfârºitul
sãptãmânii, astrele îþi recomandã liniºtea cãminului ºi
compania celor dragi. Accentul perioadei pe care o
traversãm este ºi pe segmentul partenerial, de aceea fii
prudent.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Primele zile ale sãptãmânii sunt favorabile rezolvãrii
aspectelor financiare legate de cumpãrãturile necesare
traiului cotidian. Pe de altã parte, poþi primi cadouri,
recompense sau informaþii preþioase legate de salarizarea
ºi condiþiile unui loc de muncã în care activezi sau doreºti
sã te angajezi. În privinþa domeniului muncii existã destul
de multe neplãceri, situaþii controversate ºi relaþii
colegiale disonante. De aceea, bazeazã-te doar pe forþele
tale ºi evitã provocãrile celorlalþi. Sãnãtatea este vizatã
de astre, având nevoie atât de odihnã, cât ºi de îngrijiri
de specialitate. Foarte dinamice vor fi în aceste zile ºi
relaþiile cu persoanele din anturajul apropiat. Întâlniri-
surprinzãtoare, apariþia unor cunoºtinþe vechi de care
nu mai ºtiai nimic, cãlãtorii pe distanþe scurte fie pentru a
vizita persoane dragi, fie pentru a rezolva chestiuni
personale. La finalul sãptãmânii, astrele îþi recomandã
treburile casnice ºi compania celor dragi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna debuteazã cu stãri sufleteºti fluctuante, dar
ºi cu o dorinþã de a rezolva tot ºi toate cât mai repede.
Bine ar fi sã-þi liniºteºti sufletul ºi trupul prin tratamente
cosmetice, masaje, plimbãri în aer liber sau dialoguri
plãcute cu cineva drag. Relaþiile sentimentale ºi cele cu
copiii sunt umbrite, putându-se ajunge foarte uºor la
discuþii contradictorii sau chiar despãrþiri definitive. Apar
câºtiguri din munca prestatã la serviciu. Cheltuielile
comune cu alþii sunt mari, surprinzãtoare ºi total
imprevizibile. Se recomandã prudenþã la capitolul
financiar, deoarece sunt posibile pierderi. Nemulþumirile
legate de plata eforturilor tale din câmpul muncii este
justificatã, însã depinde de tine sã-þi dozezi eforturile ºi
sã te raportezi corespunzãtor la bani ºi la utilitatea lor.
Pentru sfârºitul sãptãmânii, astrele îþi recomandã întâlniri
ºi dialoguri cu cei apropiaþi sau excursii diverse.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

În prima parte a sãptãmânii se pare cã ai nevoie de
multã liniºte ºi retragere. Sunt zile bune pentru a analiza
ultimele evenimente ºi informaþiile adunate. Pe de altã
parte, bine ar fi pur ºi simplu sã te plimbi în aer liber sau
sã te bucuri de energia unui loc drag sufletului tãu,
golindu-þi mintea de tot ºi toate. Sãnãtatea este
vulnerabilã, însã evitã tratamentele medicinii clasice ºi
foloseºte doar terapiile naturiste. Controleazã-þi reacþiile
ºi nu te entuziasma prea mult când þi se oferã noi îndatoriri
la serviciu sau un nou loc de muncã. În a doua jumãtate
a sãptãmânii te vei simþi excelent ºi cu forþe noi pentru a
înfrunta viaþa ºi provocãrile ei. Selecteazã prioritãþile ºi fi
alãturi de ceilalþi în mod sincer. Finalul sãptãmânii
aduce câºtiguri financiare, materiale, dar ºi cheltuieli.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Prietenii îþi deschid aceastã sãptãmânã, oferindu-þi
sfaturi ºi informaþii bune legate de domeniul profesional
ºi de sãnãtate. Cu toate cã relaþiile cu prietenii ºi protectorii
sunt destul de controversate, existã ºanse de a te bucura
de favorurile lor. Bine ar fi ca din când în când sã faci o
evaluare printre cei apropiaþi ºi sã renunþi imediat la
persoanele care îþi pun beþe în roate. Pe la mijlocul
sãptãmânii vei avea nevoie de odihnã ºi de retragere din
forfota cotidianã. Dozeazã-þi eforturile ºi ocupã-te doar
de prioritãþi. Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã îþi poate
fi dificil sã te angrenezi în acþiuni ce presupun eforturi
fizice sau mentale prea mari. În weekend te vei simþi
bine, revenindu-þi cheful de viaþã. Este un bun prilej
pentru a-þi trasa planul de activitãþi pentru zilele
urmãtoare.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Domeniul profesional este tema propusã de astre pentru
începutul acestei sãptãmâni. Sunt posibile dialoguri
aprinse cu un ºef. Încearcã sã fii atent la ce þi se reproºeazã
ºi explicã-þi deciziile în cuvinte puþine, dar concise.
Imaginea ta în ochii celorlalþi ºi poziþia socialã sunt destul
de controversate, însã depinde de tine cum te prezinþi în
lume ºi cum îþi menþii statutul. Este posibil sã fii nevoit sã
reiei unele sarcini de lucru, deoarece vei constata cã fie
au rãmas nerezolvate, fie necesitã îmbunãtãþiri. Relaþiile
cu prietenii se remarcã prin discuþii importante ºi acþiuni
constructive. Echilibreazã planul personal cu cel
profesional ºi astfel vei obþine succese remarcabile în
ambele direcþii. La sfârºitul sãptãmânii, dorinþa de
retragere din iureºul vieþii este la cote înalte ºi
recomandabil este sã îi dai curs.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Evenimentele principale ale sãptãmânii sunt legate de
relaþiile parteneriale, relaþiile cu strãinãtatea ºi cele cu ºefii.
Pe 4 ºi pe 5 februarie sunt posibile veºti interesante de la
persoane aflate departe de þarã. Te poþi ocupa de chestiuni
ce vizeazã o cãlãtorie, fie în scop turistic, fie în interes de
serviciu. Fii cu mare bãgare de seamã pentru cã pot apãrea
blocaje în sectorul cãlãtoriilor când ºi cum te aºtepþi mai
puþin. Orienteazã-þi eforturile doar cãtre propria-þi fiinþã ºi fii
mai rezervat faþã de implicarea în treburile altora. Se
recomandã multã prudenþã la eforturi fizice, diete sau
tratamente cosmetice. Este o perioadã foarte încãrcatã
energetic, astfel cã poþi gafa uºor în relaþiile cu ceilalþi.
Selecteazã prioritãþile tale ºi ocupã-te numai de ele. La finalul
sãptãmânii vin în preajmã prietenii, fiind un bun prilej pentru
dialog ºi activitãþi comune.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Capitolul financiar ar trebui sã-þi capteze atenþia încã
de la începutul sãptãmânii. Sunt zile bune pentru a-þi
achita datoriile. Fii prudent în privinþa documentelor
pentru cã existã riscul deteriorãrii sau pierderii acestora.
Pe de altã parte, se pare cã ar fi ºanse sã-þi vinã bani sau
bunuri de la alþii. Începutul sãptãmânii îþi aduce ºi veºti
legate de strãinãtate. Poþi face demersuri pentru o
cãlãtorie pe alte meleaguri sau cineva aflat departe de
þarã va dori sã vorbeascã cu tine. Sunt momente excelente
de a-þi rafina sufletul prin vizionarea unei piese de teatru,
lecturarea unei cãrþi spirituale sau pentru a-þi plãnui un
curs de lungã duratã. Sãnãtatea este vulnerabilã, mai
ales pe fondul unor afecþiuni vechi sau pe fondul unor
situaþii tensionate din câmpul muncii. În weekend este
rost de întâlniri cu persoane importante..

(4 - 10 februarie  2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Debitorul SC GG BEST
GRUP SRL- societate în faliment, in
bankruptcy, en faillite  cu sediul în
Drobeta Turnu Severin, str. Aurelian
nr. 46, judeþul Mehedinþi, cod unic
de înregistrare RO 1674943 ºi nr. de
ordine în Registrul Comerþului
Mehedinþi J25/440/2004 prin
Lichidator judiciar CII Enache
Alexandru, cu sediul în Drobeta Tr.-
Severin, str. Kiseleff nr. 40, judeþul
Mehedinþi, cod unic de înregistrare
RO 23149525, membru UNPIR
înregistrat sub nr. 1-B-1461,
reprezentat prin practician în
insolvenþã Enache Alexandru,
scoate la vânzare, la preþurile
stabilite prin Raportul de evaluare,
conform hotãrârii Adunãrii
creditorilor din data de 22.10.2020,
urmãtoarele bunuri:

MOBILIER ªI BIROTICÃ,
în bloc, preþul de pornire a licitaþiei
fiind de 3.750 lei, fãrã TVA,
respectiv:
- Calculator PC Clasic + monitor
-Imprimantã LASER JET M1132MFP
- Calculator birou - 2 buc,
- Frigider Zanussi (mic ),
- Aragaz 2 ochiuri,
- Casa de marcat DATECS,
- Birou - 2 buc,
- Scaun - 7 buc,
- Raft lemn - 5 buc
- Raft metalic - 4 buc,

Publicaþie de vânzare privind licitaþia din data de 09.02.2021
- Fiºet metalic,
- Raft expunere - 5 buc,
- Comodã cu 3 sertare (micã) - 3 buc,
- Corp bucãtãrie,

AUTOTURISME
- Autoturism DACIA LOGAN ,
MH-03-GGB preþul de pornire a
licitaþiei fiind de 5.150 lei, fãrã TVA
   Date informative: an fabricaþie
= 2006, culoare = albastru
metalizat, cu urme de ruginã, 1598
cmc, caroseria = AC Break, stare
funcþionare = satisfãcãtoare, stare
tapiþerie = rea, cauciucuri =  uzate,
motor = scãpãri ulei: capac
superior distribuþie, semering de
distribuþie, chiulasã ºi pe la
garniturile de etanºare.
- Autoturism FORD, MH-04-GGB
preþul de pornire a licitaþiei fiind de
8.850 lei, fãrã TVA.
   Date informative: an fabricaþie
= 2004, culoare = gri, cu urme de
ruginã, 1998 cmc, caroseria = BB
FURGON CAB.INT 3+1 UªI, stare
funcþionare = satisfãcãtoare, stare
tapiþerie = rea, cauciucuri = uzate,
motor = scãpãri ulei: capac
superior distribuþie, semering de
distribuþie, chiulasã ºi pe la
garniturile de etanºare.
- Autoturism OPEL, MH-05-GGB
preþul de pornire a licitaþiei fiind de
3.950 lei, fãrã TVA
   Date informative: an fabricaþie =

2004, culoare = albastru, cu urme de
ruginã, 1598 cmc, croseria =
BF1E171F11757E4, stare
funcþionare = rea, stare tapiþerie = rea,
cauciucuri = uzate, motor = scãpãri
ulei: capac superior distribuþie,
semering de distribuþie, chiulasã ºi
pe la garniturile de etanºare. La data
expertizei: abandonat.

Licitaþia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Drobeta
Turnu Severin, str. Kiseleff nr. 40,
la data de 09.02.2021, orele 14,00.
   Bunurile pot fi observate la locul de
depozitare, respectiv în Drobeta Turnu
Severin, str. Aurelian nr. 46, judeþul
Mehedinþi conform precizãrilor
conþinute de Caietul de sarcini.
- Titlul executoriu în temeiul cãruia
lichidatorul judiciar procedeazã la
vânzarea bunurilor mai sus
menþionate îl constituie Hotãrârea nr.
36/17.07.2020 prin care Tribunalul
Mehedinþi a dispus deschiderea
procedurii falimentului împotriva
debitoarei SC GG Best Grup SRL.
   Nu existã creditori în favoarea cãrora
sã se fi constituit drepturi de impotecã
asupra bunurilor puse în vânzare.
   Toþi cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor puse în vânzare
sunt somaþi sã comunice acest
lucru lichidatorului judiciar înainte
de data stabilitã pentru vânzare,
sub sancþiunea prevãzutã de lege.

Anunþ de vânzare a
bunurilor din magaziile

Sucursalei Romag Termo
EURO INSOL, lichidator judiciar al
Regiei Autonome pentru Activitãþi
Nucleare (RAAN) anunþã scoaterea la
vânzare prin procedura licitaþiei publice
cu strigare a bunurilor din magaziile
Sucursalei Romag Termo în data de

18.02.2021, 19.02.2021, 22.02.2021, 23.02.2021, ºi 24.02.2021.
   La licitaþia publicã pot participa persoane fizice si/sau juridice care
doresc bunuri de minim 1.000 lei + TVA. Licitatiile publice cu strigare
se vor organiza pentru fiecare reper în parte în funcþie de ofertele depuse.
Lista cu bunurile scoase la vânzare, data ºi ora la care vor avea loc
licitaþiile precum ºi preþurile acestora poate fi consultate atât pe site-ul
RAAN –www.raan.ro cât ºi pe site-ul Euro Insol–www.euroinsol.eu.
   Caietele de sarcini se pot achiziþiona de la sediul Regiei Autonome
pentru Activitãþi Nucleare, din Drobeta Turnu Severin, str. Nicolae Iorga
nr. 1 la preþul de 150 lei + TVA pentru fiecare licitaþie în parte. Acestea se
vor achita în contul de lichidare RO86 UGBI 0000 5520 0602 7RON,
deschis la Garanti Bank S.A. - Agenþia Drobeta Turnu Severin.
   Bunurile  puse în vânzare pot fi vizionate cu o programare prealabilã dupã
cumpãrarea caietului de sarcini. Detalii suplimentare la tel:  0758/27.95.21.

Anunþ de vânzare a
bunurilor din magaziile

Sucursalei Romag Prod
EURO INSOL, lichidator judiciar al Regiei
Autonome pentru Activitãþi Nucleare
(RAAN) anunþã scoaterea la vânzare prin
procedura licitaþiei publice, competitive, cu
strigare, cu preþ în urcare a bunurilor din
magaziile Sucursalei Romag Prod (bunuri
din inox/oþel: coturi, flanºe, reducþii, conducte, robineþi, deºeu inox, deºeu
oþel aliat, etc.) în data de 15.02.2021, 16.02.2021 ºi 17.02.2021.
   Licitaþiile publice cu strigare se vor organiza pe loturi de produse iar
vânzarea se va face în bloc pe loturi distincte. Lista cu bunurile scoase
la vânzare, data ºi ora la care vor avea loc licitaþiile precum ºi preþurile
acestora poate fi consultatã atât pe site-ul RAAN - www.raan.ro cât ºi pe
site-ul Euro Insol- www.euroinsol.eu.
   Caietele de sarcini se pot achiziþiona de la sediul Regiei Autonome
pentru Activitãþi Nucleare, din Drobeta Turnu Severin, str. Nicolae Iorga
nr. 1 la preþul de 300 lei + TVA pentru fiecare licitaþie în parte. Acestea se
vor achita în contul de lichidare RO86 UGBI 0000 5520 0602 7RON,
deschis la Garanti Bank S.A. - Agenþia Drobeta Turnu Severin.
   Bunurile puse în vânzare pot fi vizionate cu o programare prealabilã dupã
cumpãrarea caietului de sarcini. Detalii suplimentare la tel: 0758/27.95.21.

   Cei interesaþi în achiziþionarea
acestor bunuri, vor face cunoscutã
aceastã intenþie pe e-mail
ciialexandruenache@g.mail.com,
pânã cel târziu la data de
04.02.2021, orele 14.00, sub
sancþiunea excluderii de la licitaþie,
solicitând Caietul de sarcini, ºi
fãcând dovada achitãrii:
1. în contul unic de insolvenþã
deschis la BRD, Sucursala Drobeta
Turnu Severin, sub nr.
RO07BRDE260SV61888372600,
pe numele SC Best Grup SRL, CIF
RO 16740943, a unei garanþii de
participare de 10% din preþul de
pornire al bunului/bunurilor pentru
care intenþioneazã sã liciteze,
2. în contul deschis la BRD, Sucursala
Drobeta Turnu Severin, sub nr.
RO08BRDE260SV45318812600,
pe numele Enache I Alexandru-
Cabinet Individual de Insolvenþã,
RO 23149525, a taxei  de
participare la licitaþie în sumã de
300 lei + TVA.
   Relaþii suplimentare la telefon
074509456 ºi e-mail
ciialexandruenache@gmail.com.

Pierdut poliþã de asigurare casco
seria CA, nr. 0000078237.

Se declarã nulã.

ANUNÞ:
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Întrerupt în martie 2020, din
cauza izbucnirii pandemiei
COVID_19, fotbalul amator
(campionatul judeþean) s-ar putea
relua luna viitoare. La sugestia
Asociaþiilor Judeþene de Fotbal din
þarã, Federaþia Românã de Fotbal a
prezentat Ministerului Sãnãtãþii douã
variante de desfãºurare a competiþiilor
rezervate fotbalului amator ºi juvenil.
În prezent, orice competiþie se poate
disputa doar dacã echipele
efectueazã teste RT-PCR, din 14 în
14 zile, care costã 320 lei / jucãtor,
antrenor, delegat, masor, etc. FRF
propune înlocuirea acestora cu
testele rapide antigene, care costã 45
lei / persoanã. “Obiectivul nostru, ca
federaþie, pe care l-am împãrtãºit ºi
noului ministru de la Tineret ºi Sport,
este ca în luna martie sã putem sã
reluãm toate competiþiile fotbalistice
din România la nivel de copii ºi
juniori, ºi la nivel de fotbal amator.
Ca sã putem face acest lucru, avem
nevoie de o modificare de protocol
medical care presupune ca testele
RT-PCR sã fie înlocuite cu testele
rapide antigenice. Acesta este un

Atletismul este primul sport
individual care ºi-a reluat activitatea
în 2021, iar judeþul Mehedinþi a fost
reprezentat de Adrian Bondoc, de la
CSM Drobeta Turnu Severin, la etapa
preliminarã a Campionatului Naþional

Primul sport de echipã
juvenil care ºi-a reluat, în 2021,
activitatea la nivel naþional a fost
handbalul. La sfârºitul lunii trecute,
dupã o pauzã de 10 luni, CSS Drobeta
Turnu Severin a participat, la Târgu
Mureº, la primul turneu din cadrul
Campionatului Naþional de Juniori
U19, unde, în cadrul seriei E, fetele
pregãtite de Petronela Naum au
câºtigat partida cu LPS Banatul
Timiºoara, scor 31-27, ºi au fost
învinse de CS Arena Târgu Mureº
(scor 25-34) ºi Viitorul Cluj (28-34).

Speranþe pentru reluarea fotbalului amator
scenariu cu care lucrãm.
   Al doilea scenariu presupune o
testare RT-PCR doar înainte de
începerea competiþiei ºi apoi,
bineînþeles, dacã apar simptome
ale acestui virus. Aceasta e soluþia
pe care o vedem pentru ca în luna
martie sã putem relua toate
competiþiile. Totul depinde de
avizul Ministerului Sãnãtãþii. În 2
sãptãmâni vom avea un rãspuns
clar: dacã vor fi sau nu acceptate
propunerile noastre”, a declarat
preºedintele FRF, Rãzvan Burleanu.
   În cazul în care Ministerul Sãnãtãþii
îºi va da avizul ºi astfel va accepta o
“relaxare” a actualului protocol
medical, Liga a IV-a ºi Liga a V-a,
precum ºi campionatul de juniori U19,
U15, U13 ºi U11 se pot disputa pe raza
judeþului Mehedinþi. Vizate sunt
echipele de seniori CS Strehaia,
Viitorul ªimian, Recolta Dãnceu, Inter
Salcia, AS Obârºia de Câmp, Victoria
Vânju Mare, Dierna Orºova, Pandurii
Cerneþi, AS Turnu Severin, Viitorul
Cujmir, Unirea Gârla Mare, Cerna Baia
de Aramã, AS Noapteºa, ªtiinþa
Broºteni, Inter Crãguieºti, Dunãrea

Hinova, ASG Hinova, Avântul Bistriþa,
Real Vânãtori, Voinþa Opriºor, Voinþa
Vrata, Viitorul Floreºti, Viitorul Dârvari,
Coºuºtea Cãzãneºti ºi AS Pruniºor,
precum ºi cluburile de copii ºi juniori
CSS Drobeta Turnu Severin, AS Sport
Kids Dr. Tr. Severin, Luceafãrul Dr.Tr.

Severin, Atletic Dr. Tr. Severin,
Academia de Fotbal “Flavius Stoican”
Dr. Tr. Severin, Sporting Stars Dr. Tr.
Severin, ASFC Frontiera Dr. Tr. Severin
ºi CFR’43 Turnu Severin (echipã care
activeazã în Campionatul Naþional de
Fotbal în Salã U19).

Handbalul juvenil, la prima competiþie

Jocurile s-au disputat cu respectarea
actualului protocol medical, ce
implicã teste RT-PCR. Costurile au
fost de 7000 lei / club, la care s-au
adãugat transportul ºi cazarea.
Urmãtorul turneu va avea loc în
perioada 19-21 februarie.Locaþia încã
n-a fost stabilitã. CSS Drobeta Turnu
Severin nu mai are secþie la handbal
masculin! La feminin, nu are decat la
Juniori I (U19), categoria de vârstã
despe care am scris mai sus, nu ºi la
juniori II sau III, cum ar fi firesc, dacã ne
raportaãm la celelalte cluburi de profil!

Severineanul Bondoc, pe podium
de Salã U20 desfãºuratã în
Complexul Sportiv “Lia Manoliu” din
Bucureºti. Elevul lui Mirel Bârcu a
concurat în probele de 400 ºi 800 m,
iar în ambele s-a clasat pe locul
secund. “Am fãcut personal best în
salã la 800 m, 1:55 secunde. Urmeazã
o nouã competiþie,  la Tineret U23,
unde sper sã prind podiumul. Luna
viitoare va finala la Naþionalele de
Juniori U20 ºi vreau sã iau medalia
de aur ºi sã mã calific la Europene.
Anul trecut, la Naþionalele de Juniori
U20, am luat locul 3, dar eram mai
mic ca vârstã”, a declarat Adrian
Bondoc, atlet nãscut în luna aprilie a
anului 2002. La fel ca în cazul
celorlalþi sportivi, de la diverse
discipline, Bondoc a fost nevoit sã
efectueze teste RT-PCR, pentru a
putea intra pe pista de atletism.

 Mircea  Oglindoiu
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Mã nepoate, fãcu ce fãcu ãla micu ºi ajunsã
iarã viceprimar. Acuma iar trebe sã-i cumpere
scãunel, sã sã uite pe fereastrã, sã nu sã mai agite
atâta, cã de la asta i s-a tras de a chierdut localele ºi
data trecutã. Di la agitaþie. Vorba lu al lu Zbanghiu:

- Brea, nea Mãrine, ºi când te gândeºti matale cã
avea partidu pe val, avea ministru di la Mehedinþi,
avea prefect în foncþie, da tot degeaba. Acuma
pesemne s-a gândit ºi la scaunu’ lu’ nea Aladin, cã
acolo n-a încercat încã. Da ar putea.

Da sã vezi altã daravelã, cã dupe ce sã opintirã sã
puie neºte vici, alþii rãmasãrã cu buza tot umflatã.
Ierea nea Gherghe negru la ºedinþa de consiliu, stetea
picior peste picior de-i amorþise glezna, dacã se þinea
un moment de reculegere nu ºtiu dacã îl þineau
obloanele. Aºa ierea de supãrat, cã cicã nu ºtiu care
i-ar fi zis cã l-ar alege viceprimar. Bine, nu i-o fi
precizat în care oraº ºi atuncea omu s-o fi gândit la
Severin. Ca atuncea când s-a gândit sã recandideze
zicea cã-l pupã toþ, pe unde-l vãd, cã e ca ºi câºtigãtor,
cã e ãl mai tare din parcare. Atunci când e goalã
parcarea, se ºtie, cã la cât venin aruncã în ultima
campanie, acuma bag samã culege ce a semãnat.

Între timp, nea Cristinel Popescu, lideru de
sindicat, e tare supãrat cã fu reprogramat la vaccin

 nea Mãrin

Sucã ºi ãla micu în reluare la primãrie,
glezna lu nea Gherghe ºi nea Cristinel sendicalistu’ supãrat pe vaccin

ºi cicã dã statul român
în judecatã. Nea
sendicalistu’ di la
Hidroserv zisã cã cere
mulþi bani, iarã dacã-i
ºi câºtigã, îi doneazã.
Acuma, omu are
dreptate, cã are diabet
ºi dacã ar contacta
virusu’ nu i-ar fi prea
bine, numai cã nici nu
vrem sã ne gândim ce
s-ar fi întâmplat dacã
vacccinul nu ar fi
apãrut pãnã acuma.
Barem sã nu sã
inerveze prea tare nea
Cristinel, cã nu face bine la sãnãtate, nu de alta.

Mã fraþilor, dupã ce sã câºtigarã alegerile, sã liniºti
treaba, nu sã mai face nimica. Îºi luarã toþi scaunele
în primire, alþii foncþiile, alþii încã mai aleargã dupã
ele ºi trai neneacã, rup coada mâþei tãind frunzã la
câini ºi cherzând ziulica, cât e de lungã, pe
smartfoane. Iarã la patru fãrã cinci sã vezi cum rup

uºile pi la instituþiile publice, zici cã sunt de plastic,
aºa de tare trec pin ele. Bine, ãia care mai ajung la
sãrviciu dupã masa de prânz, cã mulþi uitã de când
au plecat dupã þigãri ºi sã întorc a doua zi.

Pã da, cã sã întâlni Tanþa lu Pecingine cu fro trei
di pi la Registrul Agricol, mai iereau doi pin Piaþa
Mircea, de pi la Contabilitate, probabel fãceau
mercurialul, alþii de pi la Juridic steteau la taclale
de pi la prânz pin faþã pi la Castelu de Apã, numai
fro trei mai deocheaþi sã plimbau cu neºte hârtii
între consiliul judeþean, prefecturã ºi primãrie, sã
sã facã cã lucreazã. Bine cã sînt la datorie tãietorii
de crengi, ãia puºi sã toileteze copacii de pin
Severin, semn cã vine primãvara.

Cam aºa e pi la noi, critici unu ºi sar doi.
Dacã ãºtia trei ar mai miºca ºi ei câte ceva, s-ar
cunoaºte ºi pi la Vânju-Mare, pi la Burila, pi la
Batoþi, cã e vai  ºi jale, nu mai zâc de Devesel,
de Crivina, cã e vai ºi amar.

Mã nepoate, da mie dacã mi-e necaz, îmi e cã
ieºirãm iarã în faþã, în top, ce mai încoace ºi încolo.
În topuri negative, cam la sãrãcie, cam la limitã, aºa,
nu prea mai sunt alþii sub noi, pin zonã, adicã nu
prea e de bine, dacã n-ar fi de rãu.

Da om vedea cum le-om duce mai departe.
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi

ºi optimiºti!


