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Aºadar, cine ºtie ce ne aºteaptã
peste o lunã, dar peste 7 ani... Clar

este cã pandemia de coronavirus nu
se va încheia aºa de repede ºi se va

accentua ºi criza economicã sau cum
s-o numi în viitor dezastrele

economice. Ce vor face oamenii care
nu vor avea slujbe? Din ce vor trãi, ce

vor mânca, vor avea un acoperiº
deasupra capului sau nu? Se pare cã

actualul premier, în disperare de
cauzã ar fi gãsit soluþia pentru a trece

peste anul acesta. Ar fi tãierile de
orice fel.

Cine are curaj sã dea afarã bugetarii?

În perioada 01.02-
07.02.2021, jandarmii alãturi de
politiºti au continuat acþiunile de
verificare a  modului de respectare
a prevederilor Legii 55/2020
privind unele mãsuri pentru
prevenirea ºi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.
   În cadrul activitãþilor  comune  au

Respectarea mãsurilor de protecþie
sanitarã în rândul populaþiei rãmâne în
atenþia jandarmilor mehedinþeni

 CONTINUARE ÎN PAGINA 11

fost verificate 175 de locaþii,
respectiv pieþe agroalimentare,
terase, parcuri, zone aglomerate,
gãri si staþii de transport din zona
de competenþã, fiind verificate,
totodatã, 891 de persoane cu privire
la respectarea mãsurilor de izolare/
carantinare.

O guvernare de
sacrificiu
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Jocuri incredibile de
culise pentru

revenirea în forþã a
„bãieþilor deºtepþi” la

Hidroelectrica
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A doua sosire a lui
Astra Zeneka!
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„România normalã”
ºi „România

educatã”
ale schiorului ucid

cu sînge rece
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În ultimele zile transpar tot
mai des în presã controverse privind
distructiva scoatere la vânzare a
acþiunilor din domeniul gazelor,
hidroenergiei ºi a rãmãºiþelor
bãncilor româneºti, ca domenii
strategice de primã necesitate, care
ar trebui sã rãmânã în sectorul
statului, urmând a fi eficientizate.
Dacã preþurile sunt peste costuri
uneori este pentru cã nu se
acþioneazã asupra elementelor de
cost. S-au vãzut consecinþele
vânzãrii Petrom asupra economiei ºi
nivelului de trai! Controverse sunt
ºi despre statutul prefecþilor,
creºterea ºi reglarea pensiilor,
confiscarea averilor sechestrate ori
nu ale celor cu prejudicii definitive,
listele „sãrite” ale înscrierilor la
vaccinare anticovid, restartarea
statului de drept... Un amalgam de
probleme dintre cele mai diferite,
unele de mare importanþã economicã
ºi democraticã. Chiar ºi prin ratarea
esenþialei lustraþii, care, chiar fãrã sã
recunoaºtem, explicã marasmul
economic, ruptura socialã ºi evoluþia
sinuoasã, cu declin vizibil,
schimbarea trebuia sã porneascã
oricum de la mental, conservarea ºi
retehnologizarea patrimoniului ºi
reconstrucþia propriu-zisã, ceea ce
ar fi asigurat clasa mijlocie, baza
democraþiei reale, un arhicunoscut
concept antic („Apoliteia”). Nu
putem invoca mereu necunoaºterea
ºi incompetenþa, când voinþa politicã
a lipsit sub preeminenþa fesenistã a
anilor ’90. Acestea toate se întâmplã,
însã, din cele douã motive esenþiale
care treneazã de trei decenii. Un nod
infailibil, de nedezlegat dacã aceste
contradicþii nu sunt tratate serios,
dezbãtute public ºi tranºate, în
sfârºit. Este vorba în primul rând de
necesitatea reîntoarcerii în timp ºi
clarificarea unor probleme
fundamentale de drept, dat fiind
adevãrul sumbru cã la noi
schimbãrile au fost impuse de
stradã, apoi de tot felul de organisme
europene, de aderarea la tratate
strategice, ºi nu în urma a ceea ce
trebuiau a fi largi dezbateri ºi
efervescenþã de idei, care sã fi
condus la asumãri de  contradicþii

Restartarea statului,
democraþia ºi reconstrucþia

ºi acte nedemocratice. Deci,
conceptual, schimbãrile noastre au
ocolit abordarea sistematicã a
carenþelor, precum ºi strategiile
reconstrucþiei, reformelor generale,
principiilor ºi instituirii statului de
drept, clarificarea rãspunderilor ºi
controlului public, capabile sã aducã
astfel mutaþii în mentalul colectiv,
contaminat astãzi, mutant ºi ereditar.
   În al dopilea rând, s-a vorbit de
„restartarea statului de drept”, dar nu
poate fi vorba de o restartare a unui
eºafodaj haotic cu aparenþã fãrã fond.
Într-un stat de drept nu ar exista
pensii speciale la atâtea categorii
sociale, în care atribuþiile nu au ceva
„special” decât în câteva domenii ce
presupun riscuri cotidiene în
beneficiul siguranþei ºi protecþiei
populaþiei. Nu ar exista finanþãri
inabordabile cu ºanse egale, fãrã
implicarea statului ºi sistemului
bancar (desfiinþat!) cu pârghii
stimulative, cum sunt, de exemplu,
finanþãrile europene, neadecvate
necesitãþilor ºi specificului zonal
(aoleu, nu cumva „naþional”!), în lipsa
unui program de reconstrucþie ºi
dezvoltare pe orizontalã ºi verticalã,
finanþãri cu serios iz preferenþial,
întrucât constituirea fondurilor
proprii, în condiþiile precare ale
nivelului de trai al majoritãþii tinerilor,
este imposibilã fãrã sprijinul statului
ºi aceluiaºi sistem bancar nereceptiv
la economia realã, adicã la producþie,
agriculturã, zootehnie. De aceste
finanþãri, se ºtie, beneficiazã, ca ºi în
cele anterioare (Phare ºi Sapard)
numai cei cu resurse financiare proprii
consistente ºi relaþii apropiate cu
susþinãtorii politici zonali. Aceast gen
de finanþare, cãruia i se adaugã
precaritatea locurilor de muncã ºi a
salarizãrii explicã, de altfel, cel mai grav
derapaj politic ºi social al României,
cu pronunþat potenþial al unui
deznodãmânt aiuristic. Este de
neconceput sã restartezi un stat fãrã
reconstrucþia economiei reale
sistematic desfiinþate de politici
bancare eronate, care mai
descurajeazã, în plus, ºi economisirea,
adicã fãrã credite pentru investiþii de
naturã productivã ºi servicii orientate
pentru

Se anunþã vremuri destul
de grele pentru economia ºi
finanþele þãrii. Abia ieºit dintr-o
ºedinþã de guvern, premierul Florin
Cîþu a anunþat fãrã mari rezerve ºi
precauþii cã în companiile de stat
urmeazã o masivã reformã, ceea ce
mai pe înþelesul nostru nu
înseamnã  altceva decât concedieri.
   „Sunt companii cu pierderi. Este
momentul sã luãm o decizie. Au
crescut salariile, au crescut
subvenþiile. Trebuie sã luãm mãsuri
în companii”. Mai mult, premierul
nu a uitat nici de sporuri, nici de
indemnizaþia de hranã care nu vor
fi tãiate sau diminuate printr-o
OUG, ci se va merge direct în
Parlament pentru a se perfecta
chestiunea aºa cum trebuie, sã nu
fie loc de contestaþii.
   E clar cã în scurt timp mai toate
marile sindicate vor tãbãrî pe
actualul guvern, pe premier în mod
special. Chestiunea cu anularea
vaucherelor de vacanþã pentru
bugetari a fost ºi ea criticatã de mulþi
(evident nu de cei din mediul privat
care nu beneficiazã de aºa ceva), mai
ales pentru cã vaucherele
reprezentau o gurã de oxigen pentru
turismul autohton, dar ºi o bunã
ocazie pentru foarte mulþi de a
petrece câteva zile, o sãptãmânã, pe

O guvernare de sacrificiu
litoral, la munte, în vreo staþiune.
   „Voucherele de vacanþã sunt
vãzute ca un spor, venit
suplimentar. În economie sunt
aproape 2,4 mld lei vouchere
vacanþã nefolosite. Voucherele care
ar fi trebuit sã fie date anul ãsta vor
fi date anul viitor ºi facem
economie la buget”, zice Florin
Cîþu. Bine, bine  dar pentru foarte
mulþi vaucherele acestea erau poate
singura soluþie de concediu
altundeva decât acasã.
   Dupã un chin sufocant de un an,
din cauza pandemiei, e cinic sã tai
exact ceea ce ar fi ajutat, ar fi adus
o micã relaxare ºi bunãdispoziþie.
Chiar nu totul ar trebui sã fie despre
economie la buget.
   Acum mai vine ºi problema
gratuitãþilor de cãlãtorie pentru
studenþi care a generat aprige discuþii
ºi chiar bâlbe în curtea guvernanþilor.
Una zice Orban, alta Cîþu. Ceea ce se
poate desprinde drept o concluzie
calmã, fãrã partipri politic, este cã
situaþiunea nu e deloc rozã ºi acest
lucru se vede cu ochiul liber. Clar cã
nici Cîþu nu face ºi declarã asemenea
lucruri de drag, ci pentru cã e
constrâns de realitatea financiarã.
   Nici un guvern nu e fericit când
îºi dã cu stângul în dreptul sau când
trebuie sã înfrunte nemulþumirea
atâtor categorii sociale. Din acest
punct de vedere guvernul aproape
cã a atins punctul critic.
   „Trebuie sã lãsãm ipocrizia
deoparte ºi sã ne dãm seama cã aºa
nu se mai poate, nu putem merge
mai departe” declarã premierul, ºi
îl ascultãm chiar dacã nu îl credem
ºi nu vedem, dincolo de tãieri ºi
îngheþãri, vreo idee clarã ºi pozitivã
la aceastã guvernare ce lasã tot mai
mult impresia unei guvernãri de
sacrificiu, trecãtoare.

 continuare în pag. 14
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Practic, de ani de zile, aceºti
bãieþi deºtepþi veniþi din zona
afacerilor discutabile ºi din politicã
au cãpuºat Hidroelectrica prin
impunerea în funcþiile cheie a unor
oameni obedienþi care au deschis
ºi deschid larg robinetul sifonãrii
banilor companiei. Acum, prin
diverse aranjamente, trei „bãieþi
deºtepþi” implicaþi în trecut în
devalizarea Hidroelectrica vor sã
revinã la butoanele companiei.

Urmãrire în rem urmatã de
prescripþie

   Abia prin 2014, unii bãieþi deºtepþi
abonaþi la energie ieftinã de la
Hidroelectrica, au fost „scanaþi” de
DNA, iar prin Ordonanþa nr. 246/
2003 din 2 februarie 2014, a fost
începutã urmãrirea penalã în rem,
pentru „infracþiunea de constituire a
unui grup infracþional organizat”.
   Trebuie precizat cã, în prezent,
capitalul social al Hidroelectrica
S.A. este deþinut de statul român
prin Ministerul Energiei în
proporþie de 80,056099782% ºi de
Fondul Proprietatea S.A. în
proporþie de 19,943900218%.
   Potrivit informaþiilor provenite din
zona DNA, s-a reþinut „cã în perioada
2000-2001, la nivelul factorilor de
decizie ai Hidrolectrica, s-a constituit
un grup infracþional organizat, format
din mai multe persoane cu atribuþii
directe în derularea contractelor de
retehnologizare al Centralelor de la
Porþile de Fier I ºi Porþile de Fier II,
ce au avut drept scop prejudicierea
gravã a patrimoniului Hidroelectrica

Jocuri incredibile de culise pentru revenirea în forþã a „bãieþilor deºtepþi” la Hidroelectrica
De mulþi ani, energia ieftinã produsã de

Hidroelectrica SA a atras ca un magnet atenþia ºi

SA, cu afectarea intereselor statului
român în domeniul energetic,
activitatea acestui grup ºi în prezent”.
   Ulterior, prin Ordonanþa nr. 972/P/
2014 a DNA, Secþia de Combaterea
a Infracþiunilor Asimilate Infracþiunilor
de Corupþie a decis „clasarea cauzei
cu privire la fapte pentru care
intervenise prescripþia rãspunderii
penale”. Astfel spus, faptele
constatate în anchetã au existat cu
certitudine. Însã nu au mai putut fi
pedepsite, intervenind prescripþia.

Revenirea cu premeditare…
oarecum anticipatã

   La câþiva ani diferenþã, la porþile
Hidroelectrica au început sã batã
din nou cu insistenþã, aceleaºi
personaje scãpate prin prescrierea
faptelor care - din poziþii de top în
cadrul societãþii  - cu multã
sârguinþã ºi devotament, dincolo
de orice risc, ºi-au pus semnãturile
în slujba afacerilor „bãieþilor
deºtepþi” care cãpuºaserã
compania Hidroelectrica SA.
   Astfel, semnatarii proceselor
verbale de recepþie ale lucrãrilor
neconforme ºi incomplete de la
Porþile de Fier care au produs
companiei Hidroelectrica un
prejudiciu evaluat de procurori la
9.883.404 CHF ºi 103.634.334 lei,
pagube imposibil de recuperat în ani
de procese, au revenit ca sã reclame
funcþii în cadrul companiei,
pretinzând cã timpul scurs i-a spãlat
ºi purificat.
   Între timp, aceºti ºmecheri au fost
„ascunºi” pe la Electrica pe posturi

cãlduþe ºi bine remunerate, au
atacat în instanþã deciziile pe
motiv cã au nedreptãþi ºi vor
sã revinã la butoanele
companiei.
   Este cazul celor trei foºti vãtafi ai
Hidroelectrica Ovidiu Agliceru -
fost director general Hidroelectrica,
Petronel Chiriac - director financiar
în aceeaºi companie sau Radu
Silaghi - preºedintele Consiliului
de Administraþie de la Hidroserv.

Jocul incredibil
de la Curtea de Apel

   Aceºti trei „bãieþi deºtepþi” de la
Hidroelectrica vor sã revinã la
butoanele companiei cu ajutorul
instanþelor. Ca atare, deja s-a
“þesut” un plan diabolic de revenire
a celor trei la butoanele
Hidroelectrica ºi astfel, procesul
ajuns la Curtea de Apel Bucureºti

a luat o turnurã incredibilã.
   Unul dintre cei trei judecãtori ai
completului de la Curtea de Apel,
Mihaela-Monica Stan s-a prins cã
lucrurile nu sunt în regulã ºi s-a
retras din complet din cauza
coronavirusului. Ceilalþi doi
judecãtori Gabriela Florescu ºi
Iuliana Iorgulescu au rãmas mascã
când s-au trezit cã Mihaela Stan s-
a suspendat.
   Între timp, a fost desemnat un
judecãtor din oficiu ºi se aºteaptã ca
sã dea câºtig de cauzã celor trei bãieþi
isteþi - Ovidiu Agliceru, Petronel
Chiriac ºi Radu Silaghi de a reveni la
Hidroelectrica ca sã continue vechile
obiceiuri ºi îndeletniciri.

Conform informãrii transmise
de Administraþia Naþionalã de
Meteorologie, începând de joi, 11
februarie, ora 12:00, judeþul nostru se
va afla sub atenþionare meteorologicã
COD GALBEN, valabilã pânã vineri, 12
februarie, ora 12:00.
   Fenomene vizate sunt: rãcirea
accentuatã a vremii, intensificãri ale
vântului, ninsori viscolite ºi polei.
   În intervalul menþionat, vântul va
avea intensificãri în toatã þara,
amplificând senzaþia de frig, cu
viteze de 55...65 km/h ºi temporar
peste 70...80 km/h. La munte, sunt
preconizate rafale de peste 70...90
km/h, care îndeosebi în zona înaltã
vor depãºi 100...120 km/h.
   Totodatã, nordul judeþului
Mehedinþi se aflã sub atenþionare
meteo-rologicã Cod Galben, ce
vizeazã cantitãþi însemnate de apã,
pânã joi, la ora 12.00.
  De asemenea, joi, 11 februarie, în
intervalul orar 06.00-12.00, nordul
judeþului Mehedinþi se va afla sub
incidenþa Codului Galben de polei
ºi intensificãri ale vântului.
   ISU Mehedinþi recomandã
cetãþenilor sã evite pornirea la
drum pe timp de viscol ºi ninsoare,

Judeþul nostru se va afla sub atenþionare
meteorologicã COD GALBEN

iar dacã deplasarea este absolut
necesarã, sã se informeze, în
prealabil, dacã pe traseul stabilit nu
sunt drumuri blocate.
   Înainte de plecare, sã se asigure cã
sistemul de încãlzire funcþioneazã
eficient, rezervorul de combustibil este
plin, iar autovehiculele sunt echipate
corespunzãtor pentru circulaþia în
condiþii de iarnã (anvelope specifice
sezonului rece, lanþuri antiderapante,
lopatã, sãculeþ cu nisip, etc.).
   Pentru a fi permanent informaþi,
este bine ca cetãþenii sã asculte la
posturile de radio ºi televiziune,
buletinele meteorologice, dar ºi
informaþiile autoritãþilor locale
responsabile cu gestionarea
situaþiilor de urgenþã.
   Informaþii despre modul de
comportare în cazul producerii unor
situaþii de urgenþã sau alte date utile
despre manifestarea fenomenelor
meteorologice periculoase pot fi
obþinute prin accesarea portalului
fiipregatit.ro sau prin intermediul
aplicaþiei DSU, care poate fi
descãrcatã gratuit din Google Play
Store ºi AppStore.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

lãcomia bãieþilor deºtepþi din zona energeticã
care roiesc ºi îºi fac combinaþiile, fiind abonaþi la

resursele uriaºe ale companiei.Autor: Ion Teleanu, puterea.ro
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Miercuri, 3 februarie 2021,
la sediul Centrului de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog
(CPECA) Dolj, a avut loc prezentarea
activitãþii desfãºurate în anul 2020
de Centrul Regional de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog
(CRPECA) Craiova.
   La eveniment au participat
coordonatorii celor patru centre de
prevenire, evaluare ºi consiliere
antidrog din componenþa CRPECA
Craiova, respectiv Dolj, Gorj,
Mehedinþi ºi Olt.
   În anul 2020, demersurile CPECA
Mehedinþi au fost concentrate pe
continuarea bunelor practici în
domeniile esenþiale, þinând cont de
importanþa rolului de coordonator
naþional al luptei împotriva
consumului ºi traficului ilicit de

Evaluarea activitãþilor desfãºurate de Centrul de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog Mehedinþi în anul 2020

droguri, asumat prin acte normative
de cãtre Agenþia Naþionalã Antidrog.
   Pentru conºtientizarea ºi
implicarea întregii populaþii ºcolare
în programe de prevenire a
consumului de droguri, specialiºtii
CPECA Mehedinþi au implementat
la nivel judeþean 5 proiecte naþionale
iniþiate de Agenþia Naþionalã
Antidrog, în parteneriat cu instituþiile
cu atribuþii în domeniu. Astfel, au
fost implementate proiectele
naþionale: “Mesajul meu antidrog”,
“Necenzurat”, “Cum sã creºtem
sãnãtoºi“, “ABC- ul emoþiilor“ ºi
“Fred Goes Net”, în parteneriat cu
ISJ Mehedinþi, desfãºurându-se 156
activitãþi, care au avut 1.180
beneficiari direcþi, preºcolari, elevi,
profesori ºi pãrinþi.
   Pentru reducerea influenþei

factorilor de risc ºi dezvoltarea
influenþei factorilor de protecþie în
mediile comunitare, corelat cu
nevoile ºi particularitãþile acestora a
fost implementatã o campanie media
naþionalã de prevenire, marcate
evenimentele: “Ziua Mondialã fãrã
Tutun”, “Ziua Internaþionalã de Luptã
Împotriva Traficului ºi Consumului
Ilicit de Droguri”, Campania media
naþionalã “Fii liber!”, având 848
beneficiari direcþi, persoane din
comunitate.
   În domeniul asistenþei
psihologice ºi sociale a
consumatorilor de droguri, la
nivelul CPECA Mehedinþi, pentru
anul 2020, au fost acordate:
- 38 informãri;
- 208 ºedinþe de consiliere
individualã;

- 18 evaluãri de specialitate.
   În anul de referinþã, s-au aflat în
management de caz 26 beneficiari,
pentru care au fost asigurate servicii
integrate de asistenþã, în cadrul a 126
ºedinþe de management de caz.
   Pentru anul 2021, CPECA
Mehedinþi urmãreºte consolidarea
poziþiei de coordonator local al
politicilor antidrog ºi dezvoltarea
schimburilor de date din domeniul
reducerii cererii ºi ofertei de droguri,
în vederea unei monitorizãri atente a
fenomenului consumului ºi traficului
ilicit de droguri la nivel judeþean,
pentru implementarea unor politici în
concordanþã cu nevoile ºi
caracteristicile fenomenului.

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE
ªI CONSILIERE ANTIDROG MEHEDINÞI

În data de 05.02.2021, I.T.M.
Mehedinþi a organizat o ºedinþã  de informare
cu referire la „Acþiunea de control privind
obligaþiile angajatorilor de a implementa, pe
baza principiilor generale de prevenire,
mãsurile necesare pentru asigurarea securitãþii
ºi protecþia lucrãtorilor care îºi desfãºoarã
activitatea la locurile de muncã din industria
extractivã de suprafaþã”.
   La aceastã ºedinþã de informare au
participat administratorii sau reprezentanþii
acestora de la un numãr de 8 societãþi
comerciale de pe raza judeþului Mehedinþi
care au ca obiect de activitate extracþia
substanþelor minerale ºi a cãrbunelui inferior
în cariere, diviziunile CAEN 05,07,08.
   Au fost prezentate riscurile de accidentare ºi
îmbolnãvire profesionalã la locurile de muncã din
exploatãrile miniere la zi precum ºi cele mai frecvente
cauze care au generat producerea accidentelor de
muncã în industria extractivã de suprafaþã din

ªedinþã  de informare la ITM MehedinþiCOMUNICAT DE PRESÃ
România, în perioada 2017-2019.
     Principalele cauze care au dus
la producerea unor accidente de
muncã în industria extractivã de
suprafaþã din România, în perioada
mai sus menþionatã, au fost:
- electrocutarea;
- nerespectarea metodelor de
exploatare;
- nerespectarea termenelor de
executare a
operaþiunilor de
mentenanþã;

- angrenarea lucrãtorilor de cãtre
organele de maºini în miºcare;
- cãderile de la înãlþime;
- surpãri ale taluzurilor.
   Menþionãm faptul cã în perioada
2017-2019 pe raza judeþului
Mehedinþi nu s-au  produs accidente
de muncã mortale sau urmate de
invaliditate.
   Controalele privind verificarea
modului de respectare a legislaþiei în
domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã, se vor desfãºura în perioada
martie-octombrie 2021 iar controalele
de verificare a modului în care au fost
realizate mãsurile dispuse anterior se
vor desfãºura în luna noiembrie 2021.
  Principalele obiective al acþiunii de
control sunt: verificarea modului în
care angajatorii aplicã practic
prevederile H.G. nr. 1049/2006 în

industria extractivã de suprafaþã, informarea ºi
consultarea lucrãtorilor despre cele mai eficiente
mijloace de protecþie privind securitatea ºi
sãnãtatea în muncã, adoptarea unor mãsuri de
prevenire împotriva cãderilor de la acelaºi nivel
respectiv verificarea modului de respectare de
cãtre angajatori a legislaþiei în domeniul
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã.

Inspector ºef Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P. Aurora Mãdãlina Gîrlea
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Constat, cu gust amar, încã
o datã, cã românii retrãiesc perioada
de sfârºit a deceniilor al patrulea ºi
al cincilea ale veacului trecut, de
dupã trãdarea regelui Mihai de la
23 august 1944, perioadã
caracterizatã de încãlcarea
grosolanã - atunci, ca ºi astãzi - a
actului fundamental al Þãrii.
   Astãzi, ca ºi atunci, cetãþenii
României trãiesc sub ocupaþie
militarã strãinã, când drepturile
fundamentale ale omului le sunt
încãlcate de dictatura alogenilor, prin
teroare, dezumanizare ºi „reeducare”
isterizatã, în propriile locuinþe sau în
puºcãrii. „Vânzãtoarele clandestine
de ghiocei, urzici ºi grãmãjoare de
ceapã”, care-ºi riscã libertatea pentru
a supravieþui sãrãciei, sunt vânate,

S-a redeschis sezonul vânãtorii de români
încãtuºate ºi lovite brutal de Poliþie!
Iatã, un exemplu grãitor de pe
huruiºul alunecos în care a fost adusã
România, în cele trei decenii de
prãbuºire postdecembristã, timp în
care „penalii” ajunºi în conducerea
României sunt tabú! Huzuresc pe
plajele de la Miami Beach sau pe
pârtiile de schi din þarã ºi de aiurea.
Spitalele României ard, România
arde! Lor nu le pasã!
De la dictatura Anei Pauker la
dictatura alogenã contemporanã
   Pentru fanatismul, obedienþa ºi
cruzimea ei, Ana Pauker alias
Hannah Robinson, cunoscutã ºi
sub eticheta „Stalin în fustã” ºi-a
câºtigat reputaþia de a fi fost unul
dintre cele mai sinistre personaje
ale Istoriei României postbelice,
despre care fosta principesã Ileana
scria în cartea sa de memorii „I live
again”: „Totodeauna am simþit, atunci
când era în preajma mea, cã este ca
un ºarpe boa constrictor. Un boa care
tocmai fusese hrãnit, ºi în consecinþã
nu te putea mânca-cel puþin pe
moment. Greoaie ºi fãrã graþie aºa
cum pãrea sã fie, avea tot ce este mai
respingãtor ºi tot oribil de fascinant
la un ºarpe. Mi-o puteam uºor
imagina denunþându-ºi soþul, care în

consecinþã a fost împuºcat. La ea am
vãzut aceea sclipire rece ºi
dezumanizatã prin intermediul cãreia
a ajuns în poziþia pe care o ocupa”
(ministru de externe ºi viceprim-
ministru al Republicii Populare
Române - n.n.).
Prima condamnare în România
pentru negarea holocaustului

Urmare a sesizãrilor penale depuse
la parchet de cãtre Maximilian Marcu
Katz, Aurel Vainer, Liviu (ex-ªtrul) Beris
ºi Alexandru Florian, reprezentând
Federaþia Comunitãþilor Evreieºti din
România ºi Institutul pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie
Wiesel”, colonelul (r) Vasile Zãrnescu
a fost condamnat la un an ºi o lunã de
închisoare ºi termen de supraveghere
doi ani, pentru cã a publicat studii
despre holocaust.
   „Vasile Zãrnescu, fost ofiþer în
Serviciul Român de Informaþii, a
publicat în 2015 cartea „Holocaustul
- Gogoriþa diabolicã - Extorcarea de «
bani de holocaust », Bucureºti, Editura
Tempus, 2015 - Lansarea cãrþii, care
fusese programatã pe 8 aprilie 2016
la Librãria Mihai Eminescu, a fost
contramandatã (iar cãrþile distruse ca
pe vremea celui de-Al Treilea Reich -
n.n). Fostul ofiþer Vasile Zãrnescu a
fost condamnat joi, 4 februarie 2021,
de judecãtoria sectorului 3, la un an
ºi o lunã de închisoare cu amânarea
pedepsei ºi termen de supraveghere
doi ani, pentru sãvârºirea
infracþiunii de negare a
holocaustului. În soluþia instanþei sunt
invocate articole semnate de V.
Zãrnescu: introducerea de trei sferturi
de paginã paginã la cartea lui Arthur
Robert Butz, „Înºelãtoria secolului XX”
[1], studiul „Falsitatea noþiunii
holocaustolog”[2] ºi pentru broºura-
pamflet Sabin Orcan $uport€r […][3].
Soluþia instanþei (prescurtare):
„4 februarie 2020 - Complet: C
10 Penal
Tip soluþie: Soluþionare
   Soluþia pe scurt: În baza art. 396
alin. 1, alin. 4 Cod. proc. pen. rap. la
art. 83 Cod. pen., stabileºte pedeapsa
de 6 luni închisoare în sarcina
inculpatului Zãrnescu Vasile […],
pentru sãvârºirea infracþiunii de
negare a holocaustului, prev. de art.
6 alin. 1 din O.U.G. 31/2002, cu aplic.

art. 5 din Codul penal (fapta din
28.04.2013, site altermedia.info,
articol intitulat « Falsitatea noþiunii de
holocaustolog »). În baza art. 396
alin. 1, alin. 4 Cod. proc. pen. rap. la
art. 83 Cod. pen., stabileºte pedeapsa
de 9 luni închisoare în sarcina
inculpatului Zãrnescu Vasile, pentru
sãvârºirea infracþiunii de negare a
holocaustului, prev. de art. 6 alin. 1
din O.U.G. 31/2002, cu aplic. art. 5
din Codul penal (fapta din data de
11.02.2014, site altermedia.info,
articol intitulat « Înºelãtoria secolului
XX »). În baza art. 396 alin. 1, alin. 4
Cod. proc. pen. rap. la art. 83 Cod.
pen., stabileºte pedeapsa de 6 luni
închisoare în sarcina inculpatului
Zãrnescu Vasile, pentru sãvârºirea
infracþiunii de negare a holocaustului,
prev. de art. 6 alin. 1 din O.U.G. 31/
2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal
(fapta din 24.11.2017, cartea
intitulatã « Sabin Orcan Suporter »,
publicatã la editura Tempus
Bucureºti, expusã spre vânzare la
librãria Eminescu din mun.
Bucureºti). În temeiul art. 38 alin. 2
Cod. Pen, constatã cã infracþiunile au
fost sãvârºite în concurs real. În
temeiul art. 38 al. 1 rap. la art. 39 alin.
1 lit. b Cod. pen. contopeºte cele douã
pedepse aplicate, astfel cãstabileºte
în sarcina inculpatului Zãrnescu
Vasile, pedeapsa cea mai grea de 9
luni închisoare, la care se adaugã un
spor de 4 luni închisoare,
reprezentând 1/3 din cumulul
celorlalte pedeapse stabilite, în final
inculpatul având de executat
pedeapsa de 1 an ºi o lunã
închisoare. În baza art. 83 alin. 1 Cod.
pen. amânã aplicarea pedepsei
închisorii pe un termen de
supraveghere de 2 ani, stabilit în
condiþiile art. 84 alin.1 Cod penal,
care se calculeazã de la data rãmânerii
definitive a prezentei hotãrâri. În baza
art. 85 alin. 1 Cod. pen., pe durata
termenului de supraveghere,
inculpatul trebuie sã respecte
urmãtoarele mãsuri de supraveghere:
- sã se prezinte la Serviciul de
Probaþiune Bucureºti la datele fixate
de acesta;

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

Biroul Executiv Naþional al PRO
ROMÂNIA a numit începând cu
data de 01.02.2021 un nou
coordonator politic al Organizaþiei
Judeþene PRO ROMÂNIA
Mehedinþi, în persoana domnului
Mocanu Ciprian.
   Acesta are calitatea de
coordonator oficial al PRO
ROMÂNIA Mehedinþi, ºi va
reprezenta organizaþia judeþeanã în
relaþia cu autoritãþile locale, relaþia
cu instituþiile financiare ºi bancare,
relaþia cu instituþiile ºi organismele
ce reprezintã puterea centralã în
judeþul Mehedinþi.
   Organizaþia Judeþeanã PRO
ROMÂNIA Mehedinþi are în urma
Alegerilor Locale din 27.09.2020

[1] Altermedia - (PDF) ARTHUR ROBERT BUTZ - Înºelãtoria secolului XX _ de la AlterMedia
România | Dumitru GUDOVAN - Academia.edu
[2] Falsitatea notiunii holocaustolog - Elie Wiesel – AlterMedia România” (rssing.com)
[3] Prima condamnare în România pentru negarea Holocaustului: Vasile Zãrnescu, un fost ofiter
SRI - 1 an ºi o lunã de închisoare cu amânarea pedepsei - Esential - HotNews.ro

COMUNICAT DE PRESÃ
De la: Biroul de Presã al Organizaþiei Judeþene PRO ROMÂNIA Mehedinþi

urmãtorii reprezentanþi în
administraþia publicã localã:
- 2 primari;
- 3 viceprimari;
- 2 consilieri judeþeni;
- 8 consilieri municipali;
- 2 consilieri orãºeneºti;
- 37 consilieri comunali.
   Partidul PRO ROMÂNIA rãmâne
o formaþiune politicã de centru-
stânga, cu vederi liberale în
economie ºi în zona drepturilor
democratice fundamentale.
   Rãmânem PRO ºi nu contra,
rãmânem consecvenþi în a fi de
partea românilor.

Biroul de presã
al Organizaþiei Judeþene

PRO ROMÂNIA Mehedinþi
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Intrarea în þarã a unui transport de
vaccinuri Astra Zeneka, spre sfârºitul
sãptãmânii trecute, a fost mediatizatã
la tv-urile ºi radiourile publice
bugetate sau stipendiate, de parcã
ar fi sosit nu Iisus, înviat a doua oarã
- cã parcã ar fi fost prea de tot, dar
nu-i târziu sã sarã calul ºi cu astfel
de exagerãri dacã o þin aºa, tira, cu
slãvirea guvernului ºi a capacitãþii
lui de a ne face bine - ci doze de apã
vie, de elixir al tinereþii fãrã
bãtrâneþe, de lichid mirabil, capabil
sã ne scape de toate necazurile
trecute, prezente ºi viitoare! Un cor
ºi o fanfarã exagerate, de parcã nu
se mai întâmpla nimic în lume,
implicit în România, doar acel
transport de noi vaccinuri. “Astra
Zeneka, mãreaþã vatrã/ Croitã-n foc
de pandemii...”, ne sunã, adaptatã,
în urechi, ca pe vremuri, asemenea
proslãvire deºãnþatã!

Astra Zeneka, în definitiv, a cam
fost contestat de OMS, dar apoi s-
a revenit, ºi s-au retras dubiile, deci
este bunã de bãgat în venã! ªi în
care venã e mai bine, dacã tot a cam
fost cu oarece îndoieli asupra lui?
În vena românului, aþi ghicit, cã aci
e poligonul cel mai fertil de
încercãri, de testãri, de eºecuri pe

A doua sosire a lui Astra Zeneka!
care nu ºi le asumã nimeni!

Nimeni, zicem, pentru cã asupra
neconcordanþelor dintre beneficiile
promise ºi ceea ce face direct acel/
aceste vaccinuri, nimeni nu
rãspunde! Este o practicã generalã,
de fapt, internaþionalã, parcã dictatã
de la nivelul OMS, anume aceea de a
nu se asuma rãspunderi în cazuri de
malpraxis-uri medicale la scarã
mondialã privind administrarea
vaccinurilor, de unde ºi obiceiul
Ministerului sãnãtãþii de la noi, de a
nu gãsi vinovaþi în cazul dezastrelor
din spitalele româneºti! Nici la Piatra
Neamþ, nici la “Matei Balº”, în
capitalã, unde au ars oameni,
vinovaþii sunt... inexistenþi, sau,
bãnuim, vor fi la nivelul de acar Pãun.

Protestele din capitalã, survenite
în urma incendiului la “Matei
Balº”, în care se  solicitau ºi
demisii, ale lui Raed Arafat, ale
ministrului sãnãtãþii, ale altora,
nimic, nicio reacþie publicã, niciun
comunicat lãmuritor, doar un
rãspuns direct, abrupt ºi
neargumentat al lui R. Arafat, cum
cã el nu demisioneazã! ªi-atât!

Preºedintele nu mai gãseºte
vreun partid vinovat de aceste
dezastre guvernamentale, PSD-ul

nu mai este... interesant a fi gãsit
vinovat de toate, iar despre PNL ºi
coaliþia de la cârma României, nicio
vorbuliþã, niciun cuvinþel de criticã,
totul, acum, vãzut de la ferestrele
Cotroceniului, e roz bombon, se
pare, privind-o pe România! Asta,
ar trebui, probabil, sã  înþelegem
noi, electoratul, cã înseamnã
echidistanþã prezidenþialã, cã aºa
este democraþia, preºedintele unui
stat ce se pretinde ca împãrtãºind
valorile democraþiei ºi ale statului
de drept, aºa procedeazã, þine cu
cine vrea el, criticã pe cine-i
convine, ridiculizeazã în discursuri
publice partidul din opoziþie
s.a.m.d. Eronat, evident, e la mintea
cocoºului, eroarea, numai cã la
Cotroceni, se pare nu e niciun
cocoº prin curte, iar de când a
plecat cucuveaua, inclusiv cea mov
de pe crengile copacilor ºi de sub
streaºinile Palatului, se joacã doar
dupã valtz-urile ºi ober-
rekomandãrile Cancelariei de pe
Rinn ºi Oder! Plus, cele de pe
Hudson ºi alte plaiuri occidentale,
care se prãpãdesc trudind pentru
bunãstarea noastrã, iar noi, noi nu
înþelegem binele care ne-a lovit!

ªi pentru ca “binele” ãsta sã fie

upgradat ºi din interior, “guvernul
meu” - citeºte, Cîþu, sau Orban, sub
acoperire! - decise amânarea mãririi
pensiilor de la 01 septembrie 2021
la 01 ianuarie 2022!

Cu un supliment adecvat: nici
tichete de vacanþã nu se mai dau
pe 2021. Eh, asta cu tichetele,
parcã am mai înþelege-o, cã reþeaua
HO-RE-CA a fost distrusã,
falimentatã, ca ºi turismul
românesc, deci, unde sã-þi mai
petreci vacanþele, concediile? Iar
pandemia, nu-i aºa, te þine-n casã,
unde sã umbli teleleu, sã-þi intre
covidul pe nas, ºi sã n-ai loc în
spitale, la ATI?

Slavã, Domnului, ne scãparã de-
o grijã, aia, sã mai cãutãm destinaþii
de vacanþã, ºi sã ne tragã vreo
þeapã, vreun operator-fantomã de
turism, sau sã ne zbatem pentru
locuri la hotelurile... agreate de
guvernanþi, alea, la care este
patroniþã clientela de partid ºi de
stat, ori familiile lor, ale mahãrilor
de la putere, de care familii, de ce
sã ne supãrãm, trebuie sã aibã grijã,
ca orice familist, cã, deh, la onoarea
asta nu trebuie pentru ca sã atentezi,
rezon, coane Dumitrache!

 C. OVIDIU

Undeva, apãru o ºtire în
reþeaua naþionalã, cum cã, în
Oltenia ºi în nordul Moldovei, ar
fi, comparativ cu alte zone ale þãrii,
cele mai mari procente la consumul
de vin, þuicã, alcool. Iar
comentariile erau, desigur,
maliþioase, ironice, cum cã, vezi,
Doamne, aci este floarea
beþivanilor din România! Statistica
este statisticã, ºi nu ai ce sã-i faci
aritmeticii, dar, ia, sã privim
lucrurile pe un ochean întors:
producþia de vin ºi de þuicã este una
particularã, în primul rând, omul îºi
îngrijeºte via ºi livada, ºi produce
un bun natural, deci, ecologic, cu
virtuþi pe care le proslãveºte tot
occidentalul cu ºtaif! Aici, sã
vedem ºi coeficientul de sãnãtate
al produselor, care nu dau dureri
de cap, nu atacã ficatul cu aceeaºi
virulenþã precum produsele
contrafãcute, pline de chimicale!

Pe urmã, podgoriile noastre,

Vinul, þuica ºi datul cu stângul în dreptul!
atâtea câte au mai rãmas, nu prea
exportã, iar dacã olteanul ºi
moldoveanul cumpãrã din
magazine astfel de produse
indigene, înseamnã cã aduce o
bunã contribuþie la bugetul
naþional, prin taxele ºi accizele
incluse în sticle, plus prosperitatea
comerciantului, nu-i aºa?
Cumpãrând din magazine produse
de import specifice statisticii,
olteanul ºi moldoveanul contribuie
mai mult decât restul românimii, la
buna desfãºurare a comerþului
internaþional, la bunele relaþii
comerciale cu partenerii externi.

Oare, ne întrebãm, italienii,
spaniolii , francezii,  mari
producãtori de vinuri, de absint, de
vermut, de cherry, de sangria, chiar
de coniac, cã e fãcut din vin
învechit, îºi ponegresc la fel ca noi,
produsele? Or fi ºi la ei statistici
cu “bãutori fruntaºi”, dar cine sã ia
peste picior comentându-i,

p r o d u c þ i i l e
naþionale de
ºampanie, de Pinot
Noir, de vinuri
Malaga ori Martini
ºi Angelli?

Zaibãrul oltenesc
bate la poponel
orice vin, iar
Cotnariul original,
nu cel comercializat
prin magazinele de
cartier, plin de
metabisulfit ºi alþi
aditivi ºi
conservanþi, pune
jos multe mãrci
celebre, medaliate ºi
pluri-participante pe
la festivaluri de profil. Apropo, ºi
vinurile noastre sunt medaliate -
Târnavele, Murfatlarul, Sâmbureºtiul
- au recunoaºteri internaþionale,
numai cã la noi se poartã mai mult
caterinca, luatul în balon, datul cu

stângul în dreptul la capitolul
promovare, de asta ºi suntem unde
suntem, ºi, culmea, insistãm sã
rãmânem acolo, sã ne mãscãrim
ºi sã ne subapreciem!

 V. Inu
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Un eveniment inedit a avut
loc miercuri, 10 februarie a.c., în
incinta Palatului Culturii din Drobeta-
Turnu Severin. Victor Troacã, autorul
expozitiei aduce în prim plan imagini
ale plaiurilor natale, reprezentând
conacele în stare de degradare,
situate în partea de nord vest a
Gorjului ºi parþial în Mehedinþi.
   În cadrul evenimentului au
fost expuse aproximativ 50 de

“CONACELE MOTRIªORENILOR”, expoziþie ineditã
Palatul Culturii a gãzduit, miercuri, 10 februarie 2021, o expoziþie ineditã

de fotografii, reprezentând conacele motriºorenilor. Evenimentul-
manifest atrage atenþia asupra faptului cã aceste locuinþe, care

îmbogãþesc tezaurul folcloric, sunt pe cale de dispariþie.

picturi, reprezentând vechile
locuinþe ale motriºorenilor, aºa
zisele conace. Autorul deþine
însã 150 astfel de imagini.
   Evenimentul a fost organizat de
catre Palatul Culturii “Teodor
Costescu” în colaborare cu
Muzeul Judeþean Gorj ºi cu
sprijinul Primariei municipiului
Drobeta-Turnu Severin.

Augustin Mateescu

EVOLUÞIA FOCARELOR DE PESTÃ PORCINÃ AFRICANÃ
ÎN PERIOADA 01.01-2020-31.01.2021

DSVSA Mehedinþi
informeazã asupra faptului cã în
baza buletinelor de analizã emise
de Laboratoare naþionale acreditate
pentru diagnosticul PPA (pestã
porcinã africanã), în perioada
01.01.2020-31.01.2021, în judeþul
Mehedinþi, au fost declarate
urmãtoarele focare-comuna Bîcleº,
sat Corzu, trei focare de PPA, în anul
2020, comuna Broºteni,  sat
Luncºoara - un focar de PPA în anul
2020, oraº Vânju Mare, sat Oreviþa
Mare, un focar de PPA, în anul
2020, sat  Meriº, comuna Broºteni,
un focar de PPA, în anul 2021.
   În ce priveºte evoluþia PPA la
porcii mistreþi, în perioada mai sus
menþionatã a fost declaratã PPA în
fond de vânãtoare nr. 32 Corlãþel,
fond de vânãtoare nr.  40
Ceranganul, fond de vânãtoare nr.
23 Burila Mare, fond de vânãtoare
nr. 1 Sviniþa, fond de vânatoare nr.
2 Dubova, fond de vânãtoare nr. 3
Mraconia.
   De asemenea au fost afectate de
boalã ºi douã exploataþii comerciale
de suine din sat Vrancea, comuna
Burila Mare.
   În exploataþii nonprofesionale au
fost 42 cazuri de mortalitãþ i la
suine, în exploataþii profesionale 62
de cazuri de mortalitãþi, în fondurile
de vânãtoare 36 de cazuri de
mortalitãþi ºi 10 mistreþi vânaþi, au
fost ucise ºi îngropate 265  capete
suine în exploataþii nonprofesionale
ºi 5.816 capete suine în exploataþii
profesionale.
   În momentul suspicionãrii/
confirmãrii unui focar de PPA s-au
stabilit ºi aplicat mãsuri din
Manualul Operaþional pentru
intervenþia în focarele de pestã
porcinã africanã, Direct iva
Consilului  de stabilire a
dispoziþiilor specific de combatere

a pestei porcine africane ºi  de
modificare a Directivei 92/119/CEE
în ceea ce priveºte PPA transpunsã
în legislaþia naþionalã prin Ordinul
ANSVSA nr. 99/2006, modificat
prin Ordinul ANSVSA 7/2010,
Ordinul ANSVSA/MADR nr. 20/
195/2018 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare privind
condiþiile de biosecuritate în
exploataþiile de suine, Decizii CLCB
judeþ Mehedinþi.
   La data de astãzi în judeþ sunt
active un numãr de 7 focare pe
Fondurile de vânãtoare ºi un focar
în exploataþie nonprofesionalã din
satul Meriº,  comuna Broºteni,
restul de focare au fost stinse dupã
cum urmeazã: în anul 2020 trei
focare în exploataþi ile
nonprofesionale în localitãþ iile
Bîcleº (sat Corzu), o exploataþie
nonprofesionalã din Broºteni (sat
Luncºoara) ºi în anul 2020 douã
focare în exploataþiile profesionale
din localitatea Vrancea.
   În focarele de la Broºteni ºi Vânju
Mare în momentul suspiciuni ºi
confirmãri Pestei Porcine Africane
la  suine nu au fost identificate ºi
înregistrate în Baza Naþionalã de
Date, pentru care animalele nu au
fost despãgubite.
   La focarul din localitatea Bîcleº,
sat Corzu, cele trei exploataþii
nonprofesionale diagnosticate cu
PPA animalele au fost identificate
ºi introduse în BND,  pentru care  li
s-a acordat despãgubire conform
HG 1214/2009 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
   La data declarãrii suspiciunii
bolii în cele douã exploataþii
comerciale concordanþa între
numãrul de porci existenþi  în
exploataþii ºi numãrul de porci din
BND corespunde. Pentru toate
focarele suspiciunea ºi confirmarea

s-a fãcut în baza unui buletin de
analizã pozitiv emise de LSVSA
DOLJ respectiv IDSA Bucureºti.
   În toate focarele de PPA de la
animalele moarte s-au recoltat
probe pentru LSVSA ºi îngropate
la locul unde au fost gãsite, loc ce
a fost dezinfectat. Animalele vii din
exploataþii nonprofesionale ºi din
exploataþiile profesionale cu PPA au
fost ucise ºi îngropate în incinta
exploataþi ilor, locul ce a fost
delimitat ºi dezinfectat.

   Conform procedurilor,
specialiºtii din cadrul DSVSA
Mehedinþi au luat imediat mãsuri
privind punerea sub supraveghere
sanitarã veterinarã a exploataþiilor
afectate, impunerea de restricþii de
miºcare, efectuarea dezinfecþiei
exploataþiilor, a spaþiilor de cazare
ale porcilor, a aleilor, a perimetrelor,
a ustensilelor ºi a obiectelor
potenþial contaminate.
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Sã mai punem pe masã
cîteva feluri de mîncare globalistã.
Poate ne sãturãm odatã ºi-i vom
lua de aripã pe aciuaþii în fruntea
bucatelor naþionale. Una dintre cele
mai tragice ºtiri ale ultimei perioade
a fost incendiul de la „Matei Balº”
- spital mult lãudat ºi suprafinanþat.
La care ºi incendiul de la spitalul
din Piatra Neamþ se vrea îngropat
prin deturnarea adevãrului spre alte
þinte de vinovãþie, decît cele reale.
   12 morþi, nicio demisie ºi nicio
rãspundere. Tragediile ultimului
timp ne aratã în ce constã falsele
programe „România normalã” ºi
„România educatã” ale schiorului
de la Cotroceni. Cãþãrat pe muntele
de cadavre, începînd cu „Colectiv”,
ºi în cazul „Matei Balº” a fluierat
printre dinþi un scurt discurs copy/
paste dupã cel al incendiului de la
Piatra Neamþ, cerînd, de ochii
presei, mãsuri conþopistului
Voiculescu, apoi a plecat sã schieze
la Pãltiniº, de unde a declarat cã
este foarte mulþumit de pîrtie.
    Care este acþiunea de rãspuns al
celui mai mare partid de opoziþie,
cu privirile la dezastrul din timpul

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

„România normalã” ºi „România educatã”
ale schiorului ucid cu sînge rece

mandatului lui K.W.I., cu privire la
nenorocirile ultimului an ºi
recentele drame? Pãi, cel care scrie
mesajele P.S.D.-ului pe Feisbuc a
transmis o atenþionare cu adevãrat
înfricoºãtoare: obiºnuita lãlãialã a
lui Ciolacu - niºte bulgãri de
zãpadã aruncaþi în preºedintele-
schior, mîndri cã îi are la masã pe
Rafila ºi Cercel, controversatul
medic, care pe timpul pandemiei
a devenit mai bogat cu 1,1
miliarde de lei, dublîndu-ºi averea.
Ambii, ºi alte cîteva mii de medici
români, plãtiþi cu bani grei de
„Pfizer”, în ultimii ani.
   Site-ul Agenþiei Naþionale a
Medicamentelor aproape s-a blocat
dupã ce o informaþie online s-a
viralizat rapid: „Peste 3.000 de
doctori români, sponsorizaþi de
«Pfizer!»”, era avertismentul însoþit
de link-ul cãtre sponsorizãrile
primite de medici din România în
2019. „ActiveNews” a luat la puricat
site-ul A.N.M. ºi a descoperit cã
cifra este cu mult mai mare. 3.944
de cadre ºi instituþii medicale au
fost sponsorizate de „Pfizer” cu
sume de milioane de lei numai în
2014, astfel, ca în 2020, sã le facã
jocul în programul pandemiei.
   ªi la „Colectiv” ºi la Piatra Neamþ
ºi la „Matei Balº” totul a fost gîndit
în cele mai mici detalii. Dacã dãm
crezare „conspiraþioniºtilor” n-ar fi
deloc întîmplãtor cã „la locul faptei”
(incendiului) era internatã, alãturi
de soþul ei, ºi doamna Baltag,
procurorul care l-a apostrofat pe cel
mai mare schior al þãrii. Sã fie

cumva acest incendiu startul
apusului sistemului sãnãtãþii de
stat? Cumva „începe începutul”
privatizãrii, cum afirma dezorientata
filosoafã stolojenistã Raluca
Turcan, cu privire la pensii? Foarte
des, cucoana iese, nu ca un cuc, ci
ca o pupãzã din ceas ºi declarã
zilnic cu nonºalantã cã a „început
începutul calculãrii recalculãrilor
pensiilor, cã face tot posibilul sã
indexeze pensiile cu indexarea
inflaþiei, cã se va orienta la niºte
orientãri ale legii pensiilor”, acestea
fiind cuvintele politrucii de tip
pãduche, o contabilã analfabetã, la
fel ca Johannis, Cîþu, Voiculescu,
Orban, Barna, Cioloº, Clotilde
Armand, Nicuºor Dan, Alina
Gorghiu, „creme de la creme”!,
Dumnezeu sã-i ierte pe aceste slugi
ale mondialiºtilor!
   Apropo de Alina Gorghiu! Într-o
postare pe o reþea de socializare s-
a declarat fericitã pentru cã, citez,
„vaccinarea ºi incendiul de la Matei
Balº a unit coaliþia de guvernare”.
Poftim dezacord ºi inculturã: cele
douã cazuri „a unit”. Potrivit
exprimãrii sale, ar fi nevoie de cît
mai mulþi morþi ca penelul lui
Iohannis ºi usereul, care se întrec
în performanþe imbecile, corupþie
ºi incompetenþã, sã poatã guverna
în unitate deplinã.
   Dacã în þara noastrã s-ar schimba
din temelii legislaþia cu privire la
banul public, dacã s-ar trece la
deparazitarea instituþiilor statului de
lichele, corupþi, interlopi, curve,
nepoþi, fii, cumetri,  analfabeþi, ar fi
cu adevãrat o reformã salvatoare a
României. De nu, vom rãmîne
aceiaºi sclavi, fãrã niciun drept la
opinie, oprimaþi ºi sãrãci þi
programatic, niºte executanþi
lipsiþi de demnitate. Oricît de mulþi
politicieni noi ar intra pe piaþã se
vor lãsa manipulaþi de cercuri
vicioase, se vor lipi ca marca de
scrisoare de ºtatele de platã ale
serviciilor secrete. Sã vedem cît
vor rezista avocata ªoºoacã ºi
liderul A.U.R.!
    Clotilde Armand, altã specie din
ograda cu maimuþe a guvernãrii,
nici bine n-a luat în primire fotoliul

de primar, cã a ºi trecut la
implementarea unor mãsuri
draconice, cum ar fi tãierea
fondurilor pentru patru mari spitale
de importanþã naþionalã. În scurt
timp, sectorul 1 va fi un coº de
gunoi al Bucureºtiului. Spitale nu
se vor construi nici în capitalã nici
în þarã. Doar nu vã închipuiþi cã
stãpînii de la Bruxelles ne lasã!
Gîndi þ i -vã  c îte  mil ioane de
oameni ºi de euro pleacã ºi vor
pleca spre spitalele „uniunii”, în
special ale Germaniei! Cum sã
piardã ei atîta sursã de bani, dacã
noi am avea spitale?
   Apropo de spitale ºi de
tratamente revoluþionare: dacã
pandalia ºi cele douã vaccinuri
impuse nu au fãcut planul
morþilor impus de O.M.S.,
Comisia Europeanã, la fel de
grijulie cu programul de reducere
a populaþiei, a prezentat miercuri,
3 februarie, un aºa-zis plan de
patru miliarde de euro pentru
combaterea cancerului, care, pe
lîngã niºte mãsuri ºi texte fumate,
se încheie apoteotic cu o
dispoziþie clarã: „pînã în 2030, cel
puþin 90% din populaþia þintã a
U.E. de fete sã fie vaccinatã ºi sã
se sporeascã în mod semnificativ
gradul de vaccinare a bãieþilor”.
Bill Gates afirma (în urmã cu cîþiva
ani - n.n.) cã „lumea are astãzi 6,8
miliarde de oameni ºi se îndreaptã
spre aproximativ nouã miliarde.
Dacã facem o treabã grozavã cu
vaccinurile noi, serviciile
medicale ºi de control al
reproducerii, am putea sã scãdem
asta cu poate 10 sau 15 la sutã”.
   Deci, care este scopul vaccinului
de orice fel? Reducerea populaþiei
globului. Aºadar, mergeþi sã vã
vaccinaþi, nu mai faceþi degeaba
umbrã pe planetã! Sã nu credeþi cã
tartorii care s-au vaccinat în faþa
presei au primit vreun vaccin din
noua generaþie! Poate niºte calciu,
vitamina D sau vreun ser antiturbare,
care sã-i menþinã ascultãtori ºi
devotaþi mondialismului devastator
pentru cei de rînd.



opiniiOBIECTIV mehedinþean 11 - 17.02.2021 pag. 9

S-au terminat banii? Trãim
pe datorie? Din ce creºtem
economic? Din ce vom creºte
economic dupã ce va trece
pandemia de coronavirus? A fost
realizatã o estimare ºi, în ritmul
actual, vaccinarea pe Terra se va
încheia cu totul în 7 ani. În 7 ani se
poate duce totul de râpã. ªi
pandemie ºi populaþie ºi economie
ºi tot tacâmul. Poate va veni ºi
Sfârºitul Lumii de care se
pomeneºte în Biblie ºi noi tot vom
continua sã ne vaccinãm împotriva
coronavirusului.

Aºadar, cine ºtie ce ne aºteaptã
peste o lunã, dar peste 7 ani... Clar
este cã pandemia de coronavirus
nu se va încheia aºa de repede ºi
se va accentua ºi criza economicã
sau cum s-o numi în viitor
dezastrele economice. Ce vor face
oamenii care nu vor avea slujbe?
Din ce vor trãi, ce vor mânca, vor
avea un acoperiº deasupra capului
sau nu? Se pare cã actualul
premier, în disperare de cauzã ar fi
gãsit soluþia pentru a trece peste
anul acesta. Ar fi tãierile de orice

 ªtefan Bãeºiu

Cine are curaj sã dea afarã bugetarii?
fel. Au mai fost astfel de tãieri ºi s-
a trecut peste ele ºi nu ne-am dat
seama când am revenit la creºterea
economicã. Probabil cã de acum
încolo nici nu ne vom mai da seama
când este crizã economicã ºi când
va fi o perioadã de bunãstare.

În România pentru unii este crizã
permanent pentru cã trãiesc în
sãrãcie ºi de ani de zile se descurcã
în fiecare zi cu bani puþini. Apoi
avem ºi categoria care o va duce
tot timpul bine, pentru cã undeva
trebuie sã ajungã ºi banii. Unii au
lipici la bani. Sunt antreprenorii, cei
care fac afaceri cu statul, de
exemplu. Mai sunt ºi cei care
trudesc la multinaþionale de nu mai
ºtiu cum îi cheamã, când ajung
acasã ºi se culcã doar pentru a se
duce din nou la muncã, a doua zi
ºi totul se repetã ºi capãtã sens doar
pentru cele douã sãptãmâni libere
de concediu din fiecare an: una în
Mali ºi alta la Mamaia sau la schi
în Austria. ªi asta este viaþa.

Mai este categoria bugetarilor.
Ei bine, bugetarii o duc cel mai
bine în aceastã þarã. Este vorba de

clasa bugetarilor, cum era pe
vremuri clasa boierilor sau a
industriaºilor. Bugetarii sunt o
categorie distinctã ºi compun în
þara noastrã clasa de mijloc spre
clasa de sus, având în vedere cã
unii o duc extrem de bine ºi au averi
însemnate ºi firme de care se ocupã
prin interpuºi ºi care le aduc foarte
mulþi bani în unele cazuri.

Bugetarii au parte în unele
cazuri de muncã puþinã ºi de
salariu sigur. Nu prea au stres
pentru cã mai toþi sunt rude prin
ministere ºi prin servicii le
deconcetrate sau pe la primãrii. În
ministere aproape cã le trec anii
pe lângã ei ºi nici nu ºtiu care le
este fiºa postului pentru cã sunt
atât de bine plantaþi, încât ajung
sã iasã ºi la pensie. În primãrie
totul depinde de primar. Un primar
care este nou îi pãstreazã pe toþi
pe care îi gãseºte ºi începe sã
angajeze ºi el pe ai sãi: rubedenii,
pile, colegi de partid, intervenþii,
obligaþii. ªi schema se extinde ºi
tot mai mulþi ajung sã beneficieze
de un salariu de la stat . ªi
beneficiile sunt multe ºi locul de
muncã este unul sigur ºi aproape
cã nimeni nu poate sã te dea afarã.
Doar Iisus, la a doua venire, când
se vor opri toate activitãþile ºi va
trebui toatã lumea sã se
programeze la judecata finalã. Nu
ºtiu dacã va fi pe platforma online,

dacã se vor termina locurile, însã
ºi bugetarii vor fi obligaþi sã iasã
din birouri ºi sã meargã pe teren
cãtre locul unde va avea loc
ºedinþa cu Apocalipsa.

Fiecare va da socotealã pentru
sporurile pe care le-a încasat
degeaba, în timp ce milioane de
români au trãit în sãrãcie…

Actualul premier Cîþu le-a pus
gând rãu celor din clasa bugetarilor
ºi vrea sã le facã de petrecanie. Nu
este primul care anunþã cã este
nevoie de reforme în sectorul
bugetar, fie cã este vorba de
companii, fie cã este vorba de
administraþia publicã localã sau
centralã. Oare cum va reuºi sã le
taie sporurile, sã îi dea afarã? E mai
uºor sã iei legãtura cu cei plecaþi
pe lumea cealaltã decât sã
concediezi un bugetar! De obicei,
clasa privilegiatã de la Justiþie îl
bagã la loc ºi îi dã ºi bani.

Asta înseamnã în România viaþã
adevãratã, comparativ cu sãrãcia
din sectorul privat unde sunt douã
milioane de muncitori care primesc
salariul minim. Probabil cã Florin
Vasile Cîþu va avea nevoie de un
plan bine pus la punct sã nu se
trezeascã paraºutat cât mai
departe de Guvern. Sunt foarte
mulþi bugetari care sunt gata sã
iasã în stradã ºi sã îl dea la o parte
pentru cã îºi vor pierde privilegiile.
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urmare din numãrul trecut
O democraþie americanã? (3)           Alexandru Cetãþeanu/Montréal, Canada

   - În anul 2020 – au votat 155 (!) de milioane de
americani, 81 de milioane pentru democratul Joe
Robinette  ºi 74 de milioane pentru preºedintele
Donald John. Acestea sunt cifrele oficiale,
contestate de 70% din republicani, dupã cum
informeazã MSN. Deci, o creºtere bruscã de 26
(douãzeci ºi ºase!) de milioane de alegãtori. Cum
este posibilã o aºa creºtere, cum nu a mai existat în
istoria SUA? Covidul sã fie de vinã? Vom vedea în
anul 2024 dacã se va pãstra aceastã tendinþã, sã-i
spunem aºa. Timpul trece repede.

Pe 20 ianuarie, în jurul orei 8 dimineaþa,
preºedintele Trump, mânã în mânã cu Melania,
au pãrãsit Casa Albã, nu înainte de a schimba
câteva cuvinte cu reprezentanþii presei. ªi-a luat
rãmas bun de la toþi, cu menþiunea cã nu va fi un
„goodbye” pentru multã vreme (?). Apoi, a plecat
cu helicopterul (numit Marine One) ºi a aterizat
la Joint Base Andrew Airport. Acolo s-a urcat pe
un podium (în timp ce se trãgeau 21 de salve de
tun)  ºi a þinut  un scurt discurs de rãmas bun, în
faþa altor reprezentanþi mass-media, subliniind
realizãrile administraþiei Trump din ultimii 4 ani
(a vorbit fãrã telepromptere) ºi menþionând cã „nu
a fost o administraþie obiºnuitã”, ci una care a
pus „fundaþia” pentru binele Americii. A urat noii
administraþii „great luck and great success” fãrã
sã pronunþe numele noului preºedinte.  Apoi, cei
doi, însoþiþi de vocea lui Frank Sinatra cu cântecul
My Way („Am fãcut totul în felul meu...”), s-au
îmbarcat pentru ultima oarã (dar cine ºtie?) în avionul
Air Force One (existã douã avioane AFO) cu destinaþia
- aeroportul din West Palm Beach/Florida (douã ore
ºi 20 de minute de zbor). Îl aºtepta resortul lui din
West Palm Beach (în apropiere locuieºte ºi marea
divã Virginia Zeani), pe unde a trecut mai rar în ultimii
4 ani. Este un loc minunat, de 10 ori mai plãcut decât
Casa Albã (poate exagerez puþin). A fost aºteptat de
mulþi suporteri, printre care s-ar fi aflat cu siguranþã
ºi regretatul Constantin Rãuþã, dacã nu ar fi plecat
spre alte lumi, poate mai bune pentru el.
   În acelaºi timp, la Washington DC, în
condiþiile speciale de securitate menþionate mai
sus, cel de-al 46-lea preºedinte al Statelor Unite
cu prima doamnã ºi toatã echipa câºtigãtoare,
jubilantã, au participat la Ceremonia de
Inaugurare, conform tradiþiilor, cu o excepþie -
pentru prima datã în peste 150 de ani, fostul
preºedinte nu a participat la ceremonie (a
participat însã fostul vicepreºedinte Mike
Pence). Cum preºedintele Joe Robinette Biden
Jr. este catolic, primul de la J.F. Kennedy
încoace, s-a dus pentru început la bisericã,
respectiv la Cathedral of St. Matthew the
Apostle, la o slujbã specialã. A fost însoþit de
Prima Doamnã, de vicepreºedintã cu soþul ºi
de diferiþi politicieni din ambele partide. Apoi,
s-au dus la Capitolium-ul separat, unde a

început ceremonia propriu-zisã. Pentru început,
preºedintele Joe Robinette l-a omagiat pe fostul
lui ºef, fostul preºedinte Barack Obama, prezent
cu soþia, fostã Primã Doamnã. Vicepreºedinta
nu a dat mâna cu „con-continentalul” ei fost
preºedinte de origine parþial africanã, ci numai
ºi-au atins coatele ºi pumnii înmãnuºaþi, dupã
care a depus jurãmântul pe douã biblii, în faþa
judecãtoarei de la Curtea Supremã - Sonia
Sotomayor. Apoi, preºedintele a depus
jurãmântul în faþa judecãtorului ºef John
Roberts, pe o biblie a familiei din secolul XIX
(am ºi eu una), adusã de acasã. A urmat
cuvântarea de Inaugurare (déjà-vu), cu îndemn
la unitate, cu promisiunea obiºnuitã la
asemenea ocazii, cã „va fi preºedintele tuturor
americanilor” indiferent pentru cine au votat.
Imnul naþional a fost interpretat de marea vedetã
(nu ºi pentru mine) Lady Gaga (cu numele
adevãrat ªtefani Joanne Angelina Germanotta),
Jennifer Lopez a cântat un potpuriu de cântece
patriotice (nu au lipsit cunoscutele cântece This
Land is your Land ºi America the Beautiful) ºi
Garth Brooks a cântat „Amazing Grace” (...odatã
am fost pierdut, acum m-am regãsit/Am fost
orb, dar acum vãd - aluzie la Preºedinte?). Dar
momentul culminant (dupã unii comentatori) l-
a oferit o poetã ºi activistã de origine africanã
de numai 22 de ani, laureatã încã din
adolescenþã pentru volumul de poezii „The Hill
We Climb” (Colina pe care o urcãm), pe nume
Amanda Gorman, care a recitat o frumoasã
poezie patrioticã.  Nu voi menþiona tot ce s-a
mai întâmplat în aceastã zi de 20 ianuarie - poate
numai faptul cã trei foºti preºedinþi
(republicanul George W. Bush ºi democraþii
Barack Obama ºi Bill Clinton), împreunã cu noul
preºedinte ºi vicepreºedinta sa, au depus o
coroanã de flori la Mormântul Eroului
Necunoscut, din Cimitirul Naþional Arlington (în
apropiere se aflã ºi un impresionant muzeu
militar în aer liber, despre care am scris mai
demult). Imediat dupã terminarea Inaugurãrii,
preºedintele John Robinette (se pronunþa
robineet - iar ca nume propriu sunã comic în
multe limbi, inclusiv în limba românã) s-a
apucat de semnat Ordine prezidenþiale, sã
anuleze realizãrile administraþiei Trump - unele
cu putere de aplicare imediatã, iar altele cu...
dichis - vor trebui sã fie aprobate de Congres
sau/ºi de Curtea Supremã. Pânã astãzi, 25
ianuarie, când pun punct acestor rânduri, se
anunþã la Naþional Public Radio (NPR) cã ar fi
semnat 38 (!) de astfel de ordine. Oare nu se
grãbeºte? Sau...de ce se grãbeºte, este urgenþã?
Nu se ºtie bine rãspunsul la aceste întrebãri.
Fapte diverse:
- Pastorul Brian Gibson, care are mai multe
biserici în statele Texas ºi Kentucky, a atenþionat

cã Primul Amendament al Constituþiei este în
pericol, prin închiderea bisericilor.
- „Fãcãtoarea de lege” (Lawmaker), republicana
Liz Cheney, reprezentantã în Parlamentul federal
din partea statului  Wyoming, care împreunã cu
alþi 9 republicani s-a alãturat democraþilor, votând
ca preºedintele Trump sã fie „demis”
(impeached), este puternic contestatã de
alegãtori. Senatorul republican local Anthony
Bouchard, s-a înscris deja pe lista candidaþilor
sã o înlocuiascã. Alegerile care vor decide ºi
poate cã vor schimba raportul de forþe în
Parlament ºi Senat (în prezent favorabile
democraþilor - Senatul la limitã cu 50-50, dar cu
vicepreºedinta Kamala a 51-a votantã, deci 51 la
50 pentru democraþi), vor avea loc în anul 2022
ºi se numesc Alegerile de mijloc (Midterm
Elections).
- Profesorul de drept ºi fost decan la Universitatea
Chapman, John Eastman, care a vorbit alãturi de
Rudy Giuliani la demonstraþia pro-Trump din 6
ianuarie, a fost forþat sã-ºi dea demisia- cã a „abuzat”
dreptul la opinie (Free speach) prevãzut de
Constituþie. Oare cum vine asta – ori ai dreptul sã-þi
spui pãrerea, ori nu îl ai?
- Foarte puþin sau nimic nu spune MSM (Maine
Stream Massmedia) despre iniþiativa statului Texas
de a-l da în judecatã pe preºedintele Joe Robinette
Biden Jr. pentru „Ordinul executiv” de a se suspenda
expulzarea legalã din Texas, a ilegalilor (unii traficanþi
de droguri) împotriva cãrora s-au dat decizii definitive
de expulzare, de tribunalele supra-aglomerate  cu
multe procese/cazuri de expulzare.
- Destituirea fostului preºedinte Trump (de unde,
cã nu mai este la Casa Albã?), dupã unii
specialiºti în interpretarea Constituþiei este
ridicolã, va duce la ºi mai multã urã, dar cum am
spus mai sus - ar putea fi motiv de a-l împiedica
sã mai candideze în 2024, când va avea vârsta
actualã a preºedintelui Joe Robinette Biden Jr. ºi
nu a avut probleme cu sãnãtatea. În plus, aceastã
demitere fãrã sens, când nu mai este preºedinte,
este pierdere de timp ºi  în contradicþie cu apelul
preºedintelui Joe la reconciliere. Deja mulþi îl
considerã mare demagog.
- În statul California, s-a sistat injectarea cu
vaccinul anti-Covid dintr-un lot de 330.000 de
fiole, produs de firma MODERNA, datoritã unor
reacþii alergice pronunþate la unii vaccinaþi.
Fereascã Dumnezeu de mai rãu!
GOD BLESS and SAVE AMERICA... and

HUMANITY!
 PS. Prima parte a relatãrii despre America zilelor
noastre se poate citi la site-ul UZP -  https://
uzp.org.ro/43811/o-democratie-americana-o-
tragedie-americana-scurta-recapitulare/ (ºi în alte
publicaþii, precum Obiectiv mehedinþean, Curierul
de Vâlcea, Porþile Nordului ºi altele).
      A.C., 25 ianuarie, 2021



opiniiOBIECTIV mehedinþean 11 - 17.02.2021 pag. 11

Noi, creºtinii, nu credem în ideea de
Dumnezeu. Judecãtorii, procurorii ºi avocaþii
slujesc ideea de dreptate, iar filozofii slujesc ideea
de înþelepciune. Pentru aceºtia, dreptatea ºi
înþelepciunea sunt numai niºte noþiuni abstracte,
care se schimbã în funcþie de vremuri, de locuri ºi
de oameni. Dreptatea ºi înþelepciunea în cazul lor
nu se întruchipeazã într-o persoanã anume, nici
chiar în ministrul justiþiei sau al culturii. ªi aceºti
miniºtri slujesc ideile de dreptate ºi înþelepciune,
fãrã a pretinde cã au cunoscut vreodatã pe cineva,
care ar fi însãºi dreptatea ºi înþelepciunea.
   Pentru noi, creºtinii, Dumnezeu nu este idee,
ci f i i n þ ã . Este o fiinþã vie, creatoare ºi
conducãtoare a lumii vãzute ºi  nevãzute,
spiritualã, sfântã, atotprezentã, atotputernicã,
veºnicã, mai presus de lume, de timp ºi de
spaþiu, bunã, dreaptã, înþeleaptã, iubitoare de
oameni. Aºa cum ni S-a descoperit în Sfânta
Scripturã ºi în Sfânta Tradiþie, Dumnezeu este
Unul în fiinþã, dar întreit în persoane: Tatã, Fiul
ºi Sfântul Duh. Nu sunt trei dumnezei, ci Unul,
întreit în persoane. Aceste persoane formeazã
Sfânta Treime. Cele trei Persoane ale Sfintei
Treimi au atribute comune, cum sunt cele
enumerate mai sus, dar ºi atribute specifice
fiecãreia. Aºa, bunãoarã, Dumnezeu-Tatãl este
creatorul ºi conducãtorul lumii; Dumnezeu-Fiul
este mântuitorul ºi va fi judecãtorul lumii, iar
Dumnezeu-Sfântul Duh este dãtãtorul de viaþã
ºi sfinþitorul lumii. Ne este greu sã înþelegem
aceastã învãþãturã, fiindcã raportãm totul la ceea
ce vedem cu ochii noºtri trupeºti, pierzând din
vedere cã Dumnezeu este Duh, nu materie, adicã
o altã formã de existenþã.
   De-a lungul timpului, atât Sfinþii Pãrinþi, cât
ºi teologii de tot felul, au încercat sã pãtrundã
adâncurile acestei taine a Sfintei Treimi, dar n-
au reuºit s-o facã pe deplin. Nu poþi cuprinde
apa mãrii într-un ibric! S-a recurs la tot felul de
asemãnãri, dar deplin nu s-a putut explica
aceastã tainã. Sfântul Spiridon al Trimitundei,
la Sinodul I ecumenic de la Niceea, arãta tuturor
cã Sfânta Treime este asemenea unei cãrãmizi,
care e formatã din pãmânt, din apã ºi din foc.
Mi se pare însã mult mai potrivi tã pentru
înþelegerea noastrã asemãnarea Sfintei Treimi cu
un pom. Pomul este format din trei pãrþi:
rãdãcinã, tulpinã ºi coroanã. Toate trei pãrþile
acestea formeazã una: pomul. Fiecare, luatã
separat, nu mai este pomul în deplinãtatea lui.
Aceste pãrþi au atribute comune, cum ar fi faptul
cã sunt alcãtuite din esenþã lemnoasã, dar au ºi
atribute specifice. Astfel, rãdãcina capteazã din
pãmânt substanþele hrãnitoare pentru pom ºi-l
fixeazã pe acesta în pãmânt; tulpina  transportã
substanþele hrãnitoare cãtre coroanã ºi asigurã
stabilitatea pomului, iar coroana pregãteºte
hrana pomului, zãmisleºte ºi creºte fructele.
   În cultul Bisericii noastre au fost rânduite mai
multe sãrbãtori închinate lui Dumnezeu - Fiul
(Naºterea,  Tãierea Împrejur,  Botezul,
Întâmpinarea, Învierea, Înãlþarea, Schimbarea la
Faþã), lui Dumnezeu - Sfântul Duh i-a fost
dedicatã o sãrbãtoare (Pogorârea sau
Cincizecimea), dar lui Dumnezeu-Tatãl nu I-a
fost închinatã o sãrbãtoare propriu-zisã. Existã
însã o sãrbãtoare închinatã celor trei persoane
ale Sfintei Treimi, care este fixatã luni, a doua zi

Viaþa lumii
dupã Rusalii, adicã la 51 de zile dupã Înviere.
Dacã despre Dumnezeu-Fiul, adicã despre
Mântuitorul, avem numeroase prilejuri sã
vorbim la diferite slujbe, despre Dumnezeu-Tatãl
ºi Dumnezeu - Sfântul Duh avem mai puþine
prilejuri. Astãzi mã voi opri, în câteva cuvinte,
asupra învãþãturii privind pe Dumnezeu - Sfântul
Duh. El este dãtãtorul de viaþã ºi sfinþitorul lumii.
Am putea spune cã este ca un imens generator
de curent electric (hidrocentralã, termocentralã),
care produce viaþã ºi o transmite tuturor plantelor
ºi vieþuitoarelor din lume. Atâta vreme cât
acestea au viaþã, trãiesc, cresc, se reproduc, îºi
dau rodul lor. Când viaþa se retrage din ele, mor.
Putem spune cã Duhul Sfânt stã la baza materiei
vii. Putem sã reproducem orice plantã sau
vieþuitoare din diferite materiale, dar nu putem
sã-i dãm viaþã acelei forme. Viaþa a fost ºi rãmâne
o tainã a existenþei lumii vii . Viaþa se
împãrtãºeºte tuturor plantelor, vieþuitoarelor de
tot felul ºi oamenilor, indiferent de specie. Este
o energie care pune în miºcare tot felul de
“aparate”, adicã de organisme vii. Datoritã ei,
plantele au frumuseþea ºi mirosul florilor,
bunãtatea fructelor de tot felul; datoritã ei,
animalele populeazã pãmântul, slujind omului
ºi uºurându-i poverile; datoritã ei, chipul lui
Dumnezeu în om, adicã sufletul, poate sã-ºi
manifeste lucrãrile sale în lume, legate de
raþiune, voinþã ºi sentimente. Datoritã vieþii,
lumea este ca un mecanism uriaº, care
funcþioneazã neîncetat. Prin urmare, cu ºtirea ºi
cu voia lui Dumnezeu existã fiecare fir de iarbã,
fiecare viermiºor, cât de mic. În afarã de voia ºi
lucrarea lui Dumnezeu lumea vie nu existã.
   A doua laturã a lucrãrii lui Dumnezeu - Sfântul
Duh este cea de sfinþitor. Sfinþenia este o altã
formã de energie, pe care Dumnezeu o
împãrtãºeºte atât oamenilor, cât ºi naturii. Ea nu
are lucrare atât de vastã cum are Viaþa. Sfinþenia
se împãrtãºeºte de cãtre Dumnezeu - Sfântul Duh
lumii ca har. Acesta este o altã formã de energie.
El a fost dat Sfinþilor Apostoli la Cincizecime, adicã
la sãrbãtoarea Pogorârii Sfântului Duh). Sfinþii
Apostoli l-au împãrtãºit oamenilor sub forma
Sfintelor Taine ºi Sfintelor Ierurgii. ªtim cã
Sfintele Taine sunt în numãr de ºapte (Sf. Botez,
Sf. Mirungere, Sf. Spovedanie, Sf. Împãrtãºanie,
Sf. Cununie, Sf. Maslu ºi Sf. Hirotonie), întemeiate
de cãtre Mântuitorul Însuºi, iar Sfintele Ierurgii
sunt în numãr nelimitat. Amintim aici câteva:
sfinþirea apei, a bisericilor, a caselor, a crucilor
ºi troiþelor, a seminþelor, a steagurilor, diferite
molitve ºi slujbe etc. Sfinþii Apostoli n-au fost
însã nemuritori pe pãmânt. Tocmai de aceea, ei
au transmis acest har primit de la Dumnezeu
episcopilor ºi preoþilor, prin Taina Sfintei
Hirotonii, însãrcinându-i pe aceºtia sã le continue
misiunea în lume. De douã mii de ani se
sãvârºeºte lucrarea sfinþitoare a Sfântului Duh în
lume prin slujitorii Bisericii întemeiate de
Mântuitorul pe cruce ºi de Sfântul Duh la
Cincizecime. Dacã Viaþa se împãrtãºeºte tuturor
plantelor ºi vieþuitoarelor ºi tuturor oamenilor,
sfinþenia se împãrtãºeºte doar celor ce primesc
Sfintele Taine ºi Ierurgii.
   Aºadar, putem spune cã Dumnezeu-Sfântul
Duh este viaþa lumii ºi sfinþitorul ei.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

În data de 07.02.2021, în jurul orei 19.45,
la Punctul de Trecere a Frontierei Vãrºand, judeþul
Arad, s-a prezentat pentru efectuarea formalitãþilor
de frontierã, un cetãþean român, în vârstã de 31
de ani, conducând un ansamblu rutier format din
cap tractor, înmatriculat în România. ªoferul
transporta, conform documentelor de însoþire a
mãrfii, cutii cu parfumuri ºi fibrã de poliester,
având destinaþie Italia. Având suspiciuni cu
privire la marfa transportatã, poliþiºtii de frontierã
au efectuat controlul amãnunþit asupra mijlocului
de transport.
   Astfel, în urma verificãrilor, s-a constatat ca
în 30 de colete se aflau 3.460 flacoane cu parfum
care purtau însemnele unor mãrci cunoscute,
pentru care ºoferul nu a prezentat certificate de
autenticitate. De asemenea, aspectul exterior al
ambalajelor, precum si modul de inscripþionare
au creat suspiciuni cã parfumurile sunt
contrafãcute, fiind susceptibile a aduce atingere
dreptului de proprietate intelectualã.

„Produsele cosmetice au fost ridicate în vederea
continuãrii cercetãrilor, iar în cauzã, poliþiºtii de
frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de punere în circulaþie a unui
produs purtând o marcã identicã sau similarã cu
o marcã înregistratã pentru produse identice ori
similare, urmând ca la finalizarea cercetãrilor sã
fie dispuse mãsurile legale ce se impun” - declarã
Biroul de presã al IGPF.          Mariana Cenea

Parfumuri contrafãcute
descoperite în vama Vãrºand

 Urmare din pag. 1
Pentru abaterile constatate au fost aplicate 59
sancþiuni contravenþionale (28 amenzi ºi 31
avertismente) în valoare de 30.750 lei, pentru
nerespectarea mãsurilor de protecþie sanitarã
(nepurtarea mãºtii de protecþie) ºi pentru
nerespectarea interdicþiilor privind deplasarea
/libera circulaþie.
   Acþiuni de acest gen se vor desfãºura pânã la
încetarea mãsurilor restrictive.
   Recomandãm cetãþenilor sã pãstreze
distanþarea fizicã, sã poarte mascã de protecþie,
sã evite locurile aglomerate ºi sã nu se expunã
la riscuri, reamintind cã pot solicita sprijinul
Jandarmeriei prin apelarea Serviciului Naþional
Unic pentru Apeluri de Urgenþã - 112 sau prin
sesizarea mai apropiat echipaj de jandarmerie,
atunci când situaþia o impune.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii Publice
ºi cu Publicul

Respectarea mãsurilor...
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    În acest context, reamintim crescãtorilor de
porcine, proprietarilor fondurilor de vânãtoare ºi nu
în ultimul rând autoritãþiilor locale, implicate, ca
Pesta Porcinã Africanã constituie un pericol ridicat
de contaminare pentru porcii domestici ºi mistreþi,
prin faptul cã boala este cauzatã de un virus foarte
rezistent în mediu ºi în alimente, respectiv poate
rezista 6 - 10 zile în materile fecale, pânã la 3 - 6 luni
în produse din carne de porc, netratatã termic ºi mai
mulþi ani în carnea congelatã.
   Un rezervor important de virus se poate identifica
în zonele cu focare declarate, în mediul natural,
respectiv în populaþia de mistreþi care migreazã în
cãutarea unor condiþii de mediu favorabile, precum
ºi prin nerespectarea normelor legale privind
circulaþia animalelor vii, a produselor ºi
subproduselor de origine animalã.
De menþionat cã boala nu se transmite de la
animale la om, deci nu afecteazã sãnãtatea omului.
   Virusul se poate transmite prin contactul
animalelor bolnave cu cele sãnãtoase, în mod
direct, dar se poate transmite ºi indirect prin:
- sânge, þesuturi, secreþii ºi excreþii de la animalele
bolnave sau moarte;
- de la animale care au trecut prin boalã ºi rãmân
purtãtoare de virus;
- diferiþi vectori, cum sunt carnasierele domestice ºi
sãlbatice, pãsãri sãlbatice;
- vectori biologici (cãpuse din anumite specii 
(Ornithodorus erraticus), care au parazitat anterior
porcii bolnavi);
- vectori infectaþi ca: vehicule, haine, adãposturi în
care a evoluat boala;
- deºeuri alimentare, cadavre abandonate sau alte
materii ºi materiale ce pot fi contaminate;
- circulaþia în habitatul natural a vânãtorilor, paznicilor
de vânãtoare, a pãdurarilor ºi a altor persoane.
Principalele semne clinice sunt evidenþiate prin:
- temperatura foarte ridicatã (40,5 – 42 %C) ºi
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stare febrilã;
- roºeaþa sau învineþire a pielii, a marginilor urechilor,
a vârfului picioarelor, a abdomenului ºi pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie ºi împleticire în mers,
care pot apãrea cu 24-48 de ore înaintea morþii;
- vomitãri, diaree (uneori cu sânge) ºi urdori la ochi;
- mortalitatea ridicatã, aproape de 100%, intervenitã
într-un timp extrem de scurt.

La aceastã datã pentru aceastã boalã nu
existã tratament ºi nici vaccin eficient, prin
urmare, toate animalele suspecte vor fi ucise
ºi distruse, iar în cazul porcilor domestici,
proprietarii vor fi despãgubiþi de cãtre stat la
preþul de piaþã al animalelor.
   De menþionat cã din datele statistice, în teritoriile
unde a evoluat pânã acum, eradicarea ºi recunoaºterea
stãrii de indemnitate la pesta porcinã africanã a durat
lungi perioade de timp.
   Pentru protejarea teritoriului naþional, în cadrul
Programului acþiunilor de supraveghere, prevenire,
control ºi eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la om, aprobat ºi
legiferat anual prin Hotãrâri de Guvern, sunt stabilite
normele de prevenire ºi combatere a acestei boli,
obligatorii pentru proprietarii de animale,
autoritãþiile administraþiei locale ºi centrale, servicile
sanitare veterinare, alte instituþii cu responsabilitate
în acest context.
   Mãsurile prioritare faþã de situaþia epidemiologicã
existentã la aceastã datã, sunt canalizate pentru
lichidarea focarelor declarate ºi pentru limitarea
rãspândirii virusului la efectivele de porcine sãnãtoase
crescute în exploataþii nonprofesionale ale
gospodãriilor populaþiei.
   În acest sens rolul crescãtorilor de porcine are o
importanþã majorã ºi totodatã îl responsabilizeazã
pentru a respecta recomandãrile servicilor sanitare
veterinare cu referire la asigurarea criteriilor de
protecþie, bunãstare ºi biosecuritate, prin:
- Informarea cu privire la recunoaºterea bolii ºi la

mãsurile care trebuie aplicate în cazul
apariþiei unei suspiciuni prin materiale
informative ºi postere difuzate în toate
localitãþiile din þarã.
- Sã fie solicitaþi medicii veterinari,
arondaþi, pentru înregistrarea în baza de date
funcþionalã, a tuturor exploataþiilor de
porcine, identificarea prin crotaliere a
efectivelor, pe rase ºi categorii ºi
comunicarea evenimentelor (intrãri, ieºiri)
din efectiv la data producerii acestora.
- Creºterea porcilor numai în adãposturi
închise, asigurând-se condiþiile de igienã
ºi microclimat, evitarea contactului cu alte
porcine din afara exploataþiei.
- Sã nu se creascã porci domestici pe
gropile de gunoi sau în vecinãtatea
fondurilor de vânãtoare pentru a evita
contactul cu populaþia de mistreþi.
- Sã se limiteze circulaþia în exploataþia de
porci, în clãdire sau adãpost, a persoanelor
neautorizate, sã se respecte mãsurile
corespunzãtoare de igienã ºi protecþie
sanitarã prin schimbarea hainelor ºi a
încãlþãmintei la intrarea în adãpostul unde
sunt þinuþi porcii.
- Sã nu se administreze în hrana porcilor
resturi menajere, sau subproduse de origine
animalã, iarba proaspãtã sau cereale
proaspete, cu excepþia cazului în care au
fost tratate pentru inactivarea virusului

P.P.A. sau au fost depozitate (fãrã sã existe posibilitatea
de acces al mistreþilor) timp de cel puþin 30 de zile
înainte de a fi folosite pentru furajare.
- Sã nu se foloseascã paie ca aºternut pentru porci,
cu excepþia cazului în care au fost tratate în vederea
inactivãrii virusului P.P.A. sau dacã au fost depozitate
(fãrã sã existe posibilitatea de acces al mistreþilor)
timp de cel puþin 90 de zile înainte de utilizare.
- Supravegherea stãrii de sãnãtate a efectivelor de
porcine ºi sã se comunice urgent medicului veterinar
orice suspiciune de boalã sau modificãri în
comportamentul acestora.
- Colaborarea cu personalul sanitar veterinar pentru
prelevare de probe de la porcinele din exploataþie în
cadrul programului de supraveghere a bolii prin
examene de laborator.
- Sã se respecte normele privind circulaþia porcinelor
domestice, pe teritoriul local, judeþean ºi naþional
prin solicitarea de la medicul veterinar a avizului
sanitar veterinar pentru miºcare, documente de
miºcare ºi documente care sã ateste starea de
sãnãtate a animalelor.
- Sacrificarea ºi valorificarea cãrnii de porc ºi a
derivatelor, numai în condiþiile impuse de legislaþia
specificã, sub supravegherea medicului veterinar.
- Efectuarea dezinfecþiei atât la intrarea în exploataþie,
cât ºi la intrarea în adãpost prin instalarea
dispozitivelor specifice, pentru mijoacelor de transport
cât ºi pentru încãlþãminte ºi îmbrãcãminte.
- Efectuarea de acþiuni de decontaminare, dezinsecþie
ºi deratizare, a adãposturilor sau alte spaþii cu risc,
ori de câte ori este necesar, solicitând personal sau
unitãþi de specialitate, utilizându-se numai produse
de uz veterinar omologate, autorizate pentru
comercializare ºi folosind concentratia în substanþa
activã prevãzutã în instrucþiunile de utilizare.
- Asigurarea ecarisãrii teritoriului, inclusiv în
fondurile de vânãtoare, conform prevederilor
legislaþiei în domeniu.
   Implementarea mãsurilor de prevenire a Pestei
Porcine Africane, în general ºi cu atenþia cuvenitã
pentru gospodãriile populaþiei constituie o prioritate
în activitatea personalului din reþeaua sanitarã
veterinarã, dar ºi pentru personalul angajat din alte
autoritãþi judeþene ºi locale ºi în mod special pentru
crescãtorii de porcine.
  Mãsuri de combatere ce se aplicã la confirmare
unui focar de boalã:
- Activarea CLCB
- Asanarea focarului de boalã prin uciderea porcilor,
cu respectarea prevederilor Reg. CE nr. 1099/2009,
privind protecþia animalelor în timpul uciderii;
- Ecarisarea cadavrelor de la animalele moarte ºi ucise
folosind ca metodã alternativã îngroparea, conform
precizãrilor din Manualul operaþional ºi respectând
toate etapele procedurii;
- Stabilirea unei comisii care evalueazã efectivul de
animale supus asanãrii focarului, conform prevederilor
HG 1214/2009, cu menþiunea cã eventualele
despãgubiri se vor lua în calcul numai dupã evaluarea
anchetei epidemiologice ºi numai dacã sunt
îndeplinite condiþiile stipulate în actul normativ
amintit mai sus;
- Efectuarea operaþiunilor de curãþenie ºi dezinfecþie
a adãposturilor în care au fost cazate animalele;
- Instituirea în jurul focarului de boalã a unei zone de
protecþie de 3 kilometri, ºi a unei zone de supraveghere
în jurul focarului pe o razã de 10 km care include ºi
zona de protecþie.

Director Executiv,
Dr. Mariþoiu Valentin

 urmare din pag. 7
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

    Primele zile ale sãptãmânii te pun în lumina
reflectoarelor din mediul socio-profesional în care
activezi. Sunt zile bune pentru a rezolva demersuri ce þin
de ºefi, de autoritãþi sau de poziþia ta publicã în cadrul
locului de muncã. Este posibil sã fii luat la întrebãri de
cãtre colegi despre felul în care îþi îndeplineºti sarcinile
de lucru, de aceea fii prudent ºi rãspunde direct ºi la
obiect. Din orice detaliu (ton al vocii, cuvinte al caror
înþeles poate fi rãstãlmãcit) pot ieºi scântei, fãcând ca
situaþia sã fie ireversibilã. Foarte activ este segmentul
relaþiilor cu prietenii, datoritã formãrii aspectului de Lunã
nouã în Semnul zodiacal al Vãrsãtorului în ziua de 11
februarie. Se contureazã relaþii noi plus implicare în
proiecte socio-profesionale de mare anvergurã. Însã,
deocamdatã, adunã informaþii, gândeºte-te pe îndelete
ºi lasã deciziile importante pentru zilele urmãtoare. În
weekend se recomandã discreþia ºi odihna.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Cea mai importantã influenþã astralã pentru tine, în aceastã
sãptãmânã, este reprezentatã de evenimentul de Lunã
nouã, din Semnul Vãrsãtorului, eveniment astral care are
loc pe 11 februarie. Aceasta are ca efect fie expasiune (în
ceea ce priveºte cariera ta), fie publicitate (în ceea ce
priveºte imaginea ta), fie un moment in care vei culege
roadele muncii tale de pânã acum, fãrã a-þi lipsi reclama.
În cazul în care trebuie sã accepþi un nou post, un nou
loc de muncã cu responsabilitãþi diferite de cele pe care
pânã acum le-ai avut, asigurã-te cã ºtii cãtre ce anume te
îndrepþi ºi verificã dacã ai înþeles corect ce anume se
aºteaptã de la tine. La finalul sãptãmânii te vor înconjura
prietenii. Fii prudent în dialogurile cu aceºtia, deoarece
unii vor tinde sã-þi impunã diverse soluþii sau idei, total
nepotrivite þie acum.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

ªi totuºi, pentru tine încã este vacanþã. Unde mai pui
cã, începând cu primele zile ale sãptãmânii, ºansele ca
tu sã pleci din þarã ori sã îþi gãseºti ceva de lucru în alte
locuri decât cele de baºtinã, sunt foarte crescute. S-ar
putea sã pleci într-o excursie, total neaºteptat, pe alte
meleaguri. Se deschide un nou capitol legat de
strãinãtate, forme de instruire, elevare mentalã ºi
spiritualã, capitol ajutat de aspectul de Lunã nouã din
Semnul Vãrsãtorului din 11 februarie. Esti vizibil ºi cãutat,
pentru cã acum este unul dintre momentele în care poþi
fi prezent pe copertã. În altã ordine de idei, noteazã-þi
gândurile pe care le ai, nu îþi bloca imaginaþia ºi nu uita
sã faci totul cât de bine poþi face. Evitã sã semnezi vreun
contract ori sã te înþelegi cu cineva asupra vreunui subiect,
deoarece se vor rãsturna lucrurile la finele sãptãmânii.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Se pare cã ai de-a face cu o sãptãmânã în care nu ai
deloc timp sã te odihneºti. O sãptãmânã în care - deºi
atenþia îþi este atrasã cãtre sinele tãu - abia dacã ai timp
sã rãmâi la curent cu ceea ce se întâmplã în jurul tãu.
Contextele astrale din aceste zile te predispun la
preocupãri financiare ºi de relaþionare cu instituþii
financiare. Se deschide un nou capitol de câºtig de la ºi
prin alþii, cu posibilitãþi de câºtiguri mari din colaborãri
sau din moºteniri. Un ambient aglomerat, plin de noutãþi,
care mai de care mai diverse ºi mai complexe, un cadru
restrâns, dar plin de prieteni ºi rude. O sãptãmânã în
care ar fi bine sã îþi achiþi toate datoriile, cãci tot aºa vei
avea ºansa de a putea recupera datoriile pe care alþii le
au la tine. La sfârºitul sãptãmânii îþi sunt favorizate
activitãþile culturale.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Pare-se cã este timpul concluziilor. În special în ceea ce
priveºte parteneriatele tale, cãci, dacã acolo este locul unde
simþi cel mai mult lipsa stabilitãþii, într-acolo îþi este îndreptatã
atenþia. Prin formarea aspectului de Lunã nouã în Semnul
Vãrsãtorului se contureazã o nouã etapã partenerialã. Astfel,
sunt posibile deopotrivã separarea, divorþul, însã ºi logodna
ºi cãsãtoria. Conversaþiile îndelungi legate de viitorul relaþiei
parteneriale vor crea efecte pe termen lung. Cu toate acestea,
în cazul în care trebuie sã te evidenþiezi, fie ºi prin intermediul
parteneriatelor, nu ezita sã o faci. Poþi ieºi în public fârã
probleme, pentru cã eºti bine susþinut. Încã simþi nevoia sã
acþionezi, imediat, brusc, ceea ce nu îþi dã pace ºi cu atãt mai
puþin liniºte. Proiectele tale au mai mulþi sorþi de izbândã,
dacã apelezi la sfaturile persoanelor ale cãror ideologii de
viaþã sunt diferite de ale tale. Astfel, echilibrul este mult mai
usor de gãsit.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Eºti tentat de a pãstra distracþia pe primul loc al
preocupãrilor tale la începutul sãptãmânii. Sunt momente
tensionate în plan amoros, astfel cã adevãrata iubire încã
nu ºi-a fãcut loc în viaþa ta. Mai mult este vorba acum
despre tatonãri ºi ispite ale vieþii. La locul de muncã se
deschide o nouã ºi spectaculoasã etapã profesionalã,
datoritã influenþelor momentului de Lunã nouã ce se va
forma în Semnul Vãrsãtorului pe 11 februarie. Încãrcãtura
energeticã a momentul va fi foarte mare, de aceea fii prudent
ºi dozeazã-þi eforturile. Sterile de spirit vor fluctua mult,
existând riscul fie sã supraestimezi importanþa acestui
moment, fie sã o subapreciezi. Sãnãtatea este vulnerabilã
ºi chiar ai nevoie de odihnã, detaºare ºi chiar sfaturi de
specialitate. În cazul în care ai de terminat vreun proiect,
indiferent despre ce domeniu este vorba, asigurã-te, la
final, cã ai respectat tema, data ºi cã beneficiarii acestui
proiect sunt pe deplin mulþumiþi de rezultat.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Revizuieºte-þi planurile familiale ºi domestice pe termen
lung. Acum ai ºansa de a modifica felul în care faci ca
lucrurile sã meargã pe fãgaºul dorit de tine. Tot acum ai
puterea de a înfãptui lucruri care pentru altii par mãreþe,
însã pentru tine vor fi o nimica-toatã. Tot din aceastã
sãptãmânã începând, þi se ivesc oportunitãþi care permit
romantismului ºi sentimentelor frumoase sã fie prezente
iar în viaþa ta. Rezervã-þi timp ºi atenþie pentru chestiunile
serioase - indiferent care este acel lucru pe care tu îl
consideri ca fiind serios, sufletul îþi aratã calea, tu trebuie
doar sã-l asculþi. Încearcã sã gãseºti echilibrul între viaþa
profesionalã ºi cea particularã. Pe 11 februarie se
construieºte aspectul de Lunã nouã în Semnul
Vãrsãtorului, ale cãrui influenþe le vei simþi foarte clar în
segmentul amoros. Sunt probabile revigorarea unei relaþii
amoroase vechi, o nouã iubire sau apariþia unui copil.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sunt posibile probleme legate de aer, în aceastã perioadã, în
mediul domestic. Ca atare, nu lãsa instalaþia de gaze sau aerul
condiþionat neverificate sau nereparate. Se deschide o nouã
etapã familialã ºi domesticã, aºa încât traseazã planuri mãreþe
ºi prezintã-le cu încredere ºi optimism, membrilor familiei
sau neamurilor. Eºti ajutat foarte mult în tot ce îþi doreºti pentru
casã ºi familie, de influenþele astrale ale aspectului de Lunã
nouã ce se va construi în Semnul Vãrsãtorului pe 11 februarie.
Chiar dacã unii dintre cei dragi ºi apropiaþi te vor refuza sau
chiar vor reacþiona disproporþionat, la momentul potrivit îºi
vor revizui atitudinea ºi îþi vor fi alãturi. Pe de altã parte,
succesul exterior este datorat stabilitãtii de care ai parte în
cãmin ºi în relaþiile familiale ºi sentimentale. La sfârºitul
sãptãmânii se recomandã sã te joci ºi sã te distrezi alãturi de
copii ºi de persoana iubitã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare, fiind
probabile primirea salariului, a unui bonus sau a unui
cadou util din partea celor dragi. Tentaþia cheltuielilor este
mare ºi ar fi bine sã eviþi extravaganþele. Sunt ºanse de
pierdere sau de a achiziþiona obiecte sau servicii de care,
de fapt ºi de drept, nu ai nevoie nici acum, nici în viitorul
apropiat, iar viitorul îndepãrtat deocamdatã nu conteazã.
Foarte dinamice sunt relaþiile cu anturajul apropiat, astfel
cã unele relaþii se vor reconfigura definitiv. Însã, vor apãrea
alãturi de tine alþi oameni mult mai interesanþi ºi utili þie pe
termen lung. Preferabil este sã eviþi semnarea contractelor
ºi, de asemenea, evitã sã accepþi noi înþelegeri în ultimele
zile ale acestei sãptãmâni. Activeazã-þi abilitãþile ºi puterea
de concentrare, cãci fãrã ele, inspiraþia lipseºte cu
desãvârºire.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Este momentul sã afli dacã bugetul tãu va creºte, fie cã
este vorba despre o mãrire salarialã, fie cã este vorba despre
o sumã de bani care soseºte pe neaºteptate în contul tãu.
Pe de altã parte, se pare cã vrei sã permiþi artei sã-þi asigure
ambientul de care ai nevoie. Asta este foarte bine, dar, în
cazul în care doreºti sã achiziþionezi elemente de decor,
asigurã-te de autenticitatea acestora. În aceastã sãptãmânã,
influenþa datã de aspectul de Lunã nouã în Semnul
Vãrsãtorului pe 11 februarie, o vei simþi în planul financiar.
Astfel, se deschide o nouã etapã de câºtig din munca
proprie. Fie cã intrã în discuþie o nouã sarcinã de lucru la
locul de muncã, fie chiar apare un alt loc de muncã, þi se
schimbã situaþia financiarã pe termen lung. În a doua parte
a sãptãmânii se vor evidenþia relaþiile cu persoanele din
anturajul apropiat.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În primele zile ale sãptãmânii ai nevoie de rutinã ºi de a
fi mai mult tu cu tine. Sunt zile bune pentru odihnã ºi
revizuirea tuturor planurilor personale ºi profesionale.
În culisele profesionale existã detalii importante, detalii
pe care le vei putea afla clar în aceste zile. Pe 11 februarie
se va forma aspectul de Lunã nouã în Semnul tãu
zodiacal, influenþându-þi propulsarea pe alte coordonate
ale vieþii. Deschiderea mentalã ºi spiritualã de care
beneficiezi acum se petrece o data în viaþã, aºadar profitã
din plin ºi viseazã cu ochii deschiºi la împlinirea celor
mai îndrãzneþe vise personale ºi profesionale. Misterul
va fi prezent în aceste zile, atât în relaþiile cu ceilalþi, cât ºi
în evenimentele în care vei fi implicat. Este momentul
pentru a-ti analiza aºteptãrile ºi pentru a afla detaliile
care lipseau pentru a întregi tabloul vieþii tale. Pe de
altã parte, viaþa ta socialã va avea numai de câºtigat,
deoarece prezenþa ta încântã pe toatã lumea.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

O sãptãmânã misticã. Aºteaptã-te cã, ceea ce
descoperi în aceastã sãptãmânã (fie prin intermediul
viselor, fie prin meditatie, fie prin rugãciune, fie prin
studiul diverselor discipline spirituale) sã fie atât de
neobiºnuit, încât sã nu poþi împãrtãºi cu oricine
descoperirile tale ºi, drept consecinþã, intenþiile tale de
viitor. Poate pentru ca mai întâi trebuie sã te lãmureºti tu
însuþi, despre ce este vorba. Chiar dacã mai ai ceva timp
pânã vei vedea totul rezolvat, aºa cum îþi doreºti tu,
aminteºte-þi cã alunecarea în lumi paralele, este doar o
soluþie de moment. Bine ar fi sã te liniºteºti, sã ai
rãbdare ºi toleranþã faþã de tine însuþi ºi sã priveºti totul
în mod detaºat. Foarte controversate sunt relaþiile cu
anturajul apropiat, astfel cã este dificil sã te înþelegi cu
toatã lumea. Vorbeºte strictul necesar ºi evitã sã oferi
sfaturi altora. În weekend te vei simþi mult mai bine ºi
încrezãtor în forþele tale.

(11 - 17 februarie  2021)

Autor: AstroCafe.ro
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I N F O R M A R E
Aceastã informare este efectuatã

de Orza George Alin cu domiciliul
în oraºul Bãile Herculane, str.
Pecinisca, nr. 25, judeþul Caraº
Severin, ce intenþioneazã sã solicite
la Administraþia Bazinalã de Apã
Banat, aviz de amplasament/aviz de
gospodãrire a apelor pentru
realizarea proiectului Construire
casã D+P+2E, sat Dubova, nr.
cadast ral  50882, judeþul
Mehedinþi.

Aceastã investiþie este nouã.
Ca rezultat al investiþiei vor

rezulta ape uzate menajere care vor
fi colectate în bazin etanº
vidanjabil.

Aceastã solicitare de aviz este
conformã cu prevederile Legii
Apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

Persoanele care doresc sã
obþinã informaþii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
amplasament/avizului de
gospodãrire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa
menþionatã.

Persoanele care doresc sã
transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa
solicitantului dupã data de
09.02.2021.

Beneficiar,

ANUNÞ PUBLIC
(primul)

Denumire titular: Comuna
GÂRLA MARE, localitatea GÂRLA
MARE anunþã elaborarea primei
versiuni a planului/programului
ACTUALIZARE P.U.G. ºi R.L.U.
comuna GÂRLA MARE ºi
declanºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avizului de
mediu.

Consultarea primei versiuni a
planului/programului se poate
realiza la Agenþia pentru Protecþia
Mediului, str. Bãile Romane, nr. 3,
zilnic între orele 8.00 - 16.00.

Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
MH în termen de 18 zile
calendaristice de la data
prezentului anunþ.

De la începutul acestui an, euro a forþat
constant depãºirea cursului de 4,8750 lei, maxim
istoric atins în 27 septembrie.
   De obicei, înainte de anunþarea cursului volumul de
vânzare de valutã creºte, pentru ca apoi cotaþiile sã revinã
cãtre valorile maxime ale ºedinþei. Aceastã evoluþie este
reflectatã cel mai bine de mediile afiºate de Banca Centralã
Europeanã. Maximul atins luna trecutã a fost de 4,8761
lei, pentru ca în 4 februarie euro sã urce pânã la 4,8755
lei, ceea ce semnalizeazã necesitatea deprecierii leului,
pentru a regla o parte din disfuncþionalitãþile din piaþã,
datorate crizei economice provocatã de cea de sãnãtate.
   Stabilitatea din ultimele luni se datoreazã reglajelor
la care recurge BNR. Ea are la dispoziþie o rezervã
valutarã consistentã, alimentatã în prezent de
împrumuturile externe ale Ministerului de Finanþe dar
ºi a sumelor intrate de la Comisia Europeanã.
   „În România o depreciere chiar ºi de 1 ban sau de 0,2%
reprezintã un motiv de „Breaking news” (…), generând
anxietate în rândul românilor”, explicã Cristian Popa,
membru al Consiliului de administraþie BNR, evoluþia pieþei
locale. În articolul publicat pe blogul opinii BNR, se mai

 Radu Georgescu

Cursul euro a scãzut miercuri cu 0,001 bani
precizeazã cã „Banca Naþionalã a României a urmãrit
stabilitatea relativã a cursului ºi a avut grijã sã o menþinã în
condiþiile reducerii graduale ºi sustenabile a ratei dobânzii,
fãrã sã cadã în capcana dobânzilor prea mici”.
   Cea mai redusã medie a euro din perioada analizatã a fost
de 4,8713 lei, la finalul ei ea fiind stabilitã la 4,8744 lei,
când tranzacþiile s-au realizat în culoarul 4,874 – 4,878 lei.
   În prima parte a perioadei, ritmul lent de vaccinare din
Europa, comparativ cu situaþia din Marea Britanie ºi Statele
Unite, a provocat deprecierea monedei unice pânã la
1,1983 dolari, minim al ultimelor douã luni.
   Miercuri, euro a urcat la 1,2108 – 1,2144 dolari, dupã
instalarea unei stãri de neliniºte în ceea ce priveºte
capacitatea Rezervei Federale de a gestiona efectele
pachetului de stimulare anunþat de Administraþia Biden
pentru a contracara efectele negative ale pandemiei, care
are valoarea de 1.900 miliarde dolari.
   În opinia economiºtilor, existã riscul supraîncãlzirii
economiei SUA, ceea ce va duce la creºterea inflaþiei ºi va
afecta încrederea în dolar, în timp ce Fed s-a arãtat dispusã
sã menþinã dobânda sa cheie la 0 - 0,25%, chiar dacã
preþurile vor depãºi, pentru o perioadã scurtã, þinta de 2%.
   Moneda elveþianã s-a plasat pe parcursul perioadei în
jurul pragului de 1,08 franci/euro, iar media a fluctuat
între 4,4973 ºi 4,5115 lei, maxim atins la sfârºitul ei.
   Cursul lirei sterline a scãzut joia trecutã la 5,5185 lei
dar a sãrit a doua zi la 5,5720 lei, maxim al ultimului an,
pentru ca la finalul intervalului sã fie stabilit la 5,5666 lei.
   Uncia a scãzut la jumãtatea intervalului pânã la 1.794
dolari, iar preþul gramului de aur a coborât la 236,4315
lei, pentru ca la sfârºitul lui sã fie stabilit la 238,0588 lei.
   Dobânzile interbancare se menþin la valori comparabile
cu cele de la sfârºitul lui septembrie 2017.
   La sfârºitul perioadei, indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat la 1,54%, valoare identicã cu
cea de vinerea trecutã. Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la 1,62%
iar cel la 12 luni la 1,73%.
   Analiza cuprinde perioada 1 - 8 februarie.

 urmare din pag. 2

 export, dar capabile sã complineascã, cu deosebire,
importurile dezastruoase pentru o emulaþie (ce s-a uzat
„iniþiativa”!) ºi competiþie autohtonã.
   Ne lipseºte, concluziv, tocmai democraþia realã, numai
o mimãm, de aceea este „originalã”, în stil românesc:
„Merge, nu se prind!…”
   Avem aºa rãsucite noþiuni de bazã, care ar trebui sã fie
fãrã echivoc, încât realmente, fãrã a restarta democraþia,
nu se schimbã nimic. De aici ºi pânã la orice abuz, apropos
de înscrierera pe listele de vaccinare ori muºamalizarea
unor hotãrâri locale sau a accepta tot ce fac unii ºi alþii cu
vocaþia rasã a bãncilor care nu susþin economia realã
este posibil orice. Mai direct, fãrã lecþia democraþiei, la
care sunt prea mulþi repetenþi ºi o mare masã inertã de
corigenþi, nu se poate trece la resetarea statului în
expresie utopicã… Dumitru Drinceanu

Restartarea statului...
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Deºi a anunþat cã nu va mai
disputa meciurile oficiale din 2021
pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, FCU
Craiova a jucat, sâmbãta trecutã, un
joc amical pe arena de la malul
Dunãrii. Adversara liderului din
Liga 2 a fost CSM Reºiþa, ocupanta
locului 14 din acelaºi eºalon.
Bãnãþenii au condus la pauzã cu 1-
0, dupã golul fundaºului Alexandru
Sãlcianu, din minutul 30, dar, în
partea a doua, oltenii au întors
rezultatul, prin Marian Stoenac
(49) ºi Arsene Luboya (71), atacant
adus în aceastã iarnã, de la Fotbal
Comuna Recea.
   Rezultatul, dar mai ales evoluþia
echipei sale din prima reprizã, l-a
nemulþumit total pe antrenorul
Ovidiu Stângã, care e de pãrere cã,
în cazul în care FCU Craiova va
repeta jocul cu CSM Reºiþa, va
avea probleme chiar ºi cu
calificarea în play-off! Stângã nu

Legitimat la CSM Drobeta
Turnu Severin, atletul Adrian
Bondoc a cucerit medalia de bronz
în proba de 800 m a Campionatului
Naþional de Salã pentru Tineret

Antrenorul Stângã, dezamãgit de amicalul de pe “Municipal”

mai vrea totuºi noi jucãtori la echipa
pe care a preluat-o de o lunã. “A
fost o primã reprizã dramaticã, din
punctul meu de vedere! La pauzã
am avut o discuþie cu jucãtorii, am
fãcut unele schimbãri, am vãzut
unde s-a  greºit ºi ne-am comportat
altfel, în repriza secundã. Oricum,
per ansamblu, sunt nemulþumit de
ceea ce am vãzut pe teren. Sper ca,
uºor-uºor, sã evoluãm mai bine

decât am jucat chiar ºi în partea
secundã a acestui amical. Mai e
mult pânã începe campionatul ºi
urmeazã o perioadã în care mai
putem pierde jucãtori. Avem deja
4 jucãtori accidentaþi. Sper sã fiu
inspirat în alegerea primului 11 ºi
sã mã ajute bãieþii ca sã ne
îndeplinim obietivul. Vreau sã joc
ofensiv, dar acum adversarul ne-a
surprins de multe ori, în prima
reprizã. Dacã nu ne organizãm bine,
vom suferi. Sper sã avem altã
prospeþime, atunci când voi
cristaliza primul 18. Cu jocul din
prima reprizã, abia putem intra în
play-off! Între primul loc ºi locul
10, o datã cu retragerea celor de la
Turnu Mãgurele, distanþa este
foarte micã. Cu 3 înfrângeri sau 3
victorii,  se poate rãsturna
clasamentul. Nu vom mai aduce alþi
jucãtori, cel puþin momentan”, a
declarat Ovidiu Stângã, la finalul
amicalului de la malul Dunãrii.
   FCU Craiova a jucat în formula:
Popa - Gâþ, Paramatti, Diallo,
Huyghebaert-D. Albu, Pop, Baeten

- Luboya, Bãlan, Ciolacu, iar pe
parcurs au mai intrat: Negru, Ispas,
Zanfir, Raicea, V. Munteanu,
Stoenac, Compagno, Cristea,
Diakite ºi Zimþa. Echipa craioveanã
va disputa urmãtorul amical
sâmbãtã, cu Pandurii, la Târgu Jiu.
Anterior testului cu CSM Reºiþa,
elevii pregãtiþi de Ovidiu Stângã au
mai jucat alte patru meciuri amicale
ºi au înregistrat urmãtoarele
rezultate: 9-0 cu Kids Tâmpa Braºov
(liga 3), 5-2 cu Mostiºtea Ulmu (liga
3), 0-0 cu FC Voluntari II (liga 3) ºi
0-1 cu CSM Slatina (liga 2).
   FCU Craiova va sta în prima
etapã a Ligii a 2-a din 2021, a 16-
a per ansamablu, deoarece
adversara pe care urma s-o
întâlneascã pe 20 februarie,
Turris-Oltul Turnu-Mãgurele s-a
retras din campionat. Dupã 15
etape, craiovenii se aflã pe primul
loc, cu 30 de puncte, cu 4 peste
Viitorul Pandurii Târgu Jiu ºi
Rapid Bucureºti, echipe care
completeazã podiumul.

 Mircea  Oglindoiu

Bondoc de bronz
U23, cu timpul de 1 minut, 54 de
secunde ºi 19 sutimi. Elevul
pregãtit de Mirel Bârcu a fost
aproape de podium ºi la 400 m,
cursã pe care a încheiat-o pe locul
4. “Sunt foarte mulþumit de
rezultatul obþinut de Adrian, mai
ales cã el e încã junior ºi a concurat
la o categorie mai mare de vârstã.
Ne-am atins scopul prin aceastã
medalie, care e prima din cariera
lui la Tineret. Cu o zi înainte, la 400
m, a ratat podiumul la doar 4
sutimi de secundã, dar, la 800 m, a
respectat tactica ºi a forþat pe
finalul cursei. Rezultatul l-a ajutat
sã se califice la Campionatul
Balcanic de Salã pentru Juniori
U20, de la Sofia, unde va concura
la 800 m, dar ºi cu ºtefata
României, la 4 x 400 m. Sperãm
într-o medalie”, a declarat
antrenorul Bârcu.
   La finalul lunii, tot în Sala de
Atletism “Iolanda Balaº-Soter”, din
cadrul Complexului Sportiv „Lia
Manoliu” din Bucureºti,
severineanul Adrian Bondoc va
concura la Campionatul Naþional
pentru Juniori U20, unde este
favorit la cucerirea medaliei de aur.



publicitateOBIECTIV mehedinþean 11 - 17.02.2021pag. 16

pa
m
fle
t

Muicããã, sã umflarã
muºchii pe nea Popescu, dupã ce i-
a luat noul guvern din jucãrii, ceva
de speriat. Sã ceartã cu Nãsui, îl
ceartã ºi pe Câþu, praf îi face, ce mai.
Pe unde apucã ºi când nu te aºtepþi.
Pã numai cu Energia i sã pare prea
puþin, cã ºi aºa nu i-a prea ieºit cu
liberalizarea pieþei, mai mult s-au
încurcat firele, unde mai pui cã nici
combinaþiile nu sã mai fac la fel ca
înainte, aºa cã di la douã-trei
portofolii ierea altceva. De-aia zisã
cã trebe sã punã piciorul în prag, cã
‘mnealui ierea mai competent ca
Nãsui, sã pricepea la toate, puteau
sã-l punã ºi la Agriculturã, sã fie
urmaºu’ urmaºilor lu’ nea Daea.
   ªi peste toate, mai veni o supãrare,
cã sã zice, cã sã apucarã neºte bãieþi
deºtepþi sã-l facã la energie tocmai
pe fisu. Adicã, fiind pandemie,
fecioru’ lucra de acasã,  nu din
apartamentul din Bucureºti,  da s-a
trezit cu o facturã la ENERGIE cât
casa de mare... fãrã sã consume.
Bine cã e tata descurcãreþ ºi la câte
conturi are, gãseºte ºi de-o facturã
umflatã. Aºa, sã subvenþioneze
bãieþii deºtepþi, nu numai invers.
   Aia e, mã fraþilor, descurcãreþi
mehedinþenii noºtri, pe unde sã duc.
Da sã vezi ce e pi la Malovãþ unde,
de câþiva ani, avem o STAÞIE pentru
reciclarea gunoiului menajer ºi nu
numai, da nu este funcþionalã. Adicã
gunoiu’ îl adunã alþii, pe firme
fantomã, da pe bani mulþi. O
îmbârligãturã de care ar trebui sã sã
intereseze ºi nea actualu ºi fostu’
prefect Cristinel Pavel. Asta pentru cã
este... manager de proiect, dupã cum
apare în documente, fiind angajatu’
Consiliului Judeþean Mehedinþi la  nea Mãrin

Sucã ºi nea ministru Popescu certãreþu,
gunoaiele di la nasu lu’ nea prefectu ºi ceata conselerilor

acea vreme. Deci, cum ºed lucrurile?
întrebãm conducerea judeþului... O fi
vreun blat?! ªi când te gândeºti cã a
apãrut ºi Legea compostului, iar
judeþul este cam plin de gunoaie, ºi
la propriu ºi la figurat!
   Mã nepoate, nu mai ai loc de angajaþi
la stat, pe metru pãtrat, e bãtaie pe
posturi de zici cã s-a dat liberã trecere
la PCR, pile-cunoºtinþe-relaþii, pentru
cine e mai tânãr. Pã da, zisã al lu’
Zbanghiu cã e ºi el pe listã, da mai la
coadã, nu sã ºtie când îi vine rându,
cã mai sunt o droaie de madmoazele
în faþã. Ce sã mai, sã umplurã
primãriile de conseleri ai primarilor -
cam ca pe la ªimian - pe tot felul de
domenii ºi specialitãþi, de zici cã au
dispãrut toate serviciile de profil. Bine,
nici la deconcentrate nu e mai bine,
cã dacã apelezi la vreo instituþie din
asta pentru informaþii, directorii,
managerii sau cum s-or mai numi, te
trimit direct la ministeru’ de care
aparþin, motivând cã li s-a interzis sã
comunice cu PRESA. Sigur existã ºi...
afinitãþi politice, ºi atunci primeºti
informaþii la botu’ calului, fiind rugat
sã precizezi cã totu a venit de SUS.
Curat-murdar, coane Fãnicã!
   Mã fraþilor, da angajãri sã fac nu
numa la primãrii ºi deconcentrate ci
ºi la ºcoli, de cãtre noile conduceri
chiar dacã nu s-a uscat nici cerneala
de pe deciziile de promovare. Este
ºi cazu’ Colegiului Tehnologic
“Constantin Brâncoveanu” din Baia
de Aramã. Peste noapte apãrurã
neºte angajaþi noi - ºoferi, femei de
serviciu, secretare, vreo ºase
persoane de toate, fãrã concurs, fãrã
contracte de muncã, fãrã înregistrare
în revisal, adicã fãrã documente,
doar aºa din dispoziþia noilor
directori, cã doar di aia sunt la putere.
Veta deja a aflat de tãrãºenia di la

Baia ºi sã apucã de verificãri, da sã
vezi balamuc dupã ce va intra pe fir
ITM Mehedinþi. Abuz, abuz, da sã
sã respecte ºi legea, pãi nu!?
   Mã fraþilor, trece iarna ºi datoriile
pi la asociaþii bubuie, care mai de

care, de zici cã s-au luat la întrecere,
care are zerouri mai multe. Spre
exemplu, sunt datorii colosale la
Asociaþia de Locatari 49 din Severin,
inexplicabile pentru noua
administraþie. Cicã sunt vreo ºase
miliarde de lei vechi care vin de la
fosta administraþie. Au fost procese
în instanþã, da locatarii vor fi buni

de platã. Adicã ºi cu banii luaþi, aºa
cã aveþi mare grijã la administratori!
   Mã nepoate, la final semnalãm
bãtaia de joc de care au parte
cetãþenii beneficiari ai serviciilor de
electricitate. De ceva timp, pe scãrile

CEZ din Drobeta Turnu Severin,
oameni veniþi din diverse locuri ale
judeþului Mehedinþi stau la coadã,
ca pe vremuri, în frig, vânt, ploaie,
pentru soluþionarea problemelor pe
care le au. Chiar aºa s-a ajuns?!
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!


