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“ªezãtoare de Dragobete”
Dragobetele marcheazã în

tradiþia româneascã
începutul primãverii, iar
data de 24 februarie nu
este întâmplãtor aleasã,

aceasta însemnând
începutul anului agricol.
Dragobete, numit ºi Cap

de Primãvarã, era
sãrbãtorit, în funcþie de

zona etnograficã, în una
din zilele de la sfârºitul

lunii februarie ºi începutul
lunii martie.

În Mehedinþi, exista
obiceiul numit

“zburãtorit”, potrivit
cãruia, la prânz, fetele se

întorceau în fugã spre sat.
Fiecare flãcãu urmãrea fata

care îi era dragã. Dacã
bãiatul era iute de picior ºi

o ajungea, iar fata îl
plãcea, goana se sfârºea

cu un sãrut în vãzul
tuturor. Acest sãrut

amãnunte în pag. 5

simboliza logodna celor
doi tineri, pentru cel puþin

un an de zile. Nu de puþine

ori, aceste logodne ludice
precedau logodnele

adevãrate, Dragobetele

fiind un prilej pentru
comunitate pentru a afla

ce nunþi se mai pregãtesc
pentru toamnã.

Mari proiecte pentru România
sau viaþã de bugetar?

9
pag.

Avem nevoie de marii antreprenori din sectorul privat
real care sã investeascã în domenii esenþiale ºi care sã
genereze economia de mâine, dar ºi prosperitate pentru
salariaþi. Nu avem nevoie de noi hoþi destoinici
preocupaþi cum sã fure din fondurile europene, sã
rãmânã cum vine ºi cu maºini scumpe...

Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu”

mizeazã pe
“Semn de Carte”
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ION CUPÃ:
“Timpul mi-a dat

dreptate: România
avea nevoie de un

partid precum
PMP, în

Parlament”

AMÃNUNTE ÎN PAGINA 2

O industrie muribundã
 Minerii au ieºit  din subteran dupã aproape o sãptãmânã. ªi
vorbim despre 70 de mineri care s-au blocat în subteran cu o
singurã solicitare, una absolut de bun simþ: sã primeascã salariile
restante, dar ºi bonurile de masã ºi decontarea transportului, pe

care nu le mai primiserã de aproape un an.
   Cu chiu cu vai în cele din urmã s-a ajuns la o formulã scrisã
între mineri ºi Guvern, urmând ca minerii sã primeascã tot ce au
cerut. Jenant cã guvernanþilor le-a trebuit atâta tam-tam pentru a
lua o decizie simplã

VACCINUL
ANTI-STUPID
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Anatemizarea
României
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Editorial              de Sorin Vidan

   „Deºi nu am mai postat niciun mesaj
în perioada scursã de la alegerile
parlamentare, am simþit nevoia sã
reamintesc faptul cã actuala situaþie
politicã ºi socialã, precum ºi echilibrul
de forþe de la nivel parlamentar, îmi
dau întru totul dreptate în ceea ce
spuneam cu doar câteva zile înainte
de alegerile parlamentare din 6
decembrie 2020", scrie, pe contul sãu
de socializare, Ion Cupã.
   Acesta susþine cã la aproape trei
luni de la alegerile parlamentare, mai
mulþi prieteni ai sãi din PNL l-au
sunat ºi i-au reamintit câtã dreptate
avea în declaraþiile fãcute cu puþin
timp înainte de scrutinul din 6
decembrie 2020.
   „Mai mult, deloc surprinzãtor, mai
mulþi prieteni liberali mi-au reamintit
recent cã aveam mare dreptate când
spuneam cã un vot pentru PMP ar fi
trimis în Parlament politicieni utili
României în procesul legislativ ºi ar fi
însemnat asigurarea unui guvern
coerent de centru-dreapta cu o
majoritate solidã în Parlament. Mai
exact, un guvern care avea liniºtea
necesarã sã facã reformele economice
ce pot aduce prosperitate
comunitãþilor locale ºi familiilor de
români.   Aºadar, prieteni din PNL mi-
au readus aminte de adevãrul spus

ION CUPÃ:

“Timpul mi-a dat dreptate:
România avea nevoie de un partid

precum PMP, în Parlament”
Vicepreºedintele naþional al Partidului Miºcarea Popularã, Ion Cupã,

revine pe contul sãu de socializare cu o postare destul de interesantã.
Declaraþia sa dã de înþeles cã liberalii par sã se fi sãturat de colaborarea dificilã

cu USR-PLUS ºi le e dor de o colaborare parlamentarã cu PMP.

înainte de alegeri ºi m-au determinat
sã fac un mic recurs la istorie, la
interviurile date mass-media în acea
perioadã. Am spus atunci, ºi se
confirmã pe deplin acum, cã un vot
pentru PMP înseamnã stabilitatea unei
guvernãri eficiente de centru dreapta
timp de patru ani de zile.  ªi tot la acea
vreme spuneam cã prin acest vot se
va decide dacã vom avea stabilitatea
atât de necesarã dezvoltãrii sau vom
avea un nou rãzboi româno-român”,
scrie Ion Cupã, vicepreºedintele PMP.
„Sunt convins cã istoria mi-a dat

dreptate!”
   „Sunt tot mai convins, atât eu, cât
ºi cei care fac parte din actuala
putere, cã istoria mi-a dat dreptate”,
spune Ion Cupã.
   Tocmai de aceea vom reaminti astãzi
ceea ce declara presei Ion Cupã, chiar
înainte de scrutinul din 6 decembrie
2020 (declaraþiile sunt menþionate într-
un articol publicat de psnews.ro, în
data de 4 decembrie 2020):
   „Votul de duminicã are o mizã foarte
mare pentru toþi românii. Prin acest vot
se va decide cine ºi cum va conduce
România în urmãtorii patru ani. (…)
Votul fiecãruia conteazã enorm, nu
doar pentru legitimitatea ci mai ales
pentru responsabilizarea viitorului
guvern”.  continuare în pag. 6

   A fost o vreme în care industria
minierã era la loc de cinste, nu doar
la noi. Minele de cãrbune au ridicat
în jurul lor oraºe, ºcoli, teatre,
stadioane - o întreagã ºi frumoasã
viaþã socialã.
   Acum ne uitãm cu tristeþe ºi
nostalgie în urmã, sunt apuse acele
vremuri ºi nimic ºi nimeni nu mai le
poate reînvia. De decenii bune
industria minierã este efectiv în agonie.
E un trend european, nu doar la noi se
întâmplã aºa ceva, ci ºi în Anglia, în
Germania. A fost nevoie de aprigul
protest în subteran al minierilor ca sã
ne reamintim de soarta lor amarã, de
lipsa de perspective ce acoperã aceastã
industrie cândva glorioasã.
   Ultimele rãbufniri ale solidaritãþii
miniere au fost odatã cu mineriadele,
ºi au fost violente ºi controversate.
Epoca Miron Cosma e demult istorie.
Dar cu toate acestea protestul
minierilor a stârnit valuri în opinia
publicã. Multe ºi argumentate critici
s-au îndreptat spre actualul guvern
care a bâlbâit o reacþie, s-a poticnit
ruºinos în decizii ºi declaraþii. E clar
cã liberalii nu au soluþii realiste ºi de
perspectivã pentru mineri ºi cã soarta
acestora rãmâne una incertã.  Minerii
au ieºit  din subteran dupã aproape o
sãptãmânã. ªi vorbim despre 70 de
mineri care s-au blocat în subteran
cu o singurã solicitare, una absolut

O industrie muribundã
de bun simþ: sã primeascã salariile
restante, dar ºi bonurile de masã ºi
decontarea transportului, pe care nu
le mai primiserã de aproape un an.
   Cu chiu cu vai în cele din urmã s-a
ajuns la o formulã scrisã între mineri
ºi Guvern, urmând ca minerii sã
primeascã tot ce au cerut. Jenant cã
guvernanþilor le-a trebuit atâta tam-
tam pentru a lua o decizie simplã, de
bun simþ, cu totul normalã într-o þarã
normalã. Nu le-o fi deajuns chinul în
subteran? Era nevoie ºi de umilinþa
aceasta? Oricum perspectivele nu
sunt deloc roz pentru industria
minierã. O spune ºi Comisia
Europeanã prin Frans Timmermans:
“Trebuie sã fiu brutal de sincer:
cãrbunele nu are niciun viitor. De ce
industria europeanã de cãrbune are
probleme? Din cauze pur economice,
pentru cã nu mai existã cerere pentru
cãrbune. Se scufundã. S-au dat
subvenþii de miliarde ºi miliarde care
ar fi putut fi folosite mai bine pentru
a crea un viitor pentru oamenii care
lucreazã azi în industria minierã. Dacã
adãugãm la asta ºi amprenta de
carbon a cãrbunelui, trebuie sã fim
sinceri sã spunem cã nu existã un
viitor al cãrbunelui. Dar existã un
viitor pentru oamenii care lucreazã
acum în aceastã industrie. Trebuie sã
spunem clar acest lucru ºi sã
mobilizãm mecanismul de tranziþie
justã pentru a fi siguri cã regiunile
miniere se redefinesc, cã vor exista
noi posibilitãþi acolo. Sper cã România
va veni în curând cu un plan de
renunþare totalã la cãrbune ºi modul
cum sã facã asta ºi vã asigur cã noi,
la Comisia Europeanã, vom fi de
partea României pentru a putea face
ca acest lucru sã se întâmple”, a
declarat demnitarul.
  ªtim cã industria cãrbunelui se
scufundã, o vedem foarte clar de trei
decenii încoace. Rãu este cã avem încã

multe zone monoindustriale ºi
cã vieþile multor familii depind
încã de extracþia de cãrbune.
Nu existã un plan de redresare
sau reconversie, ca sã permitã
existenþa unui plan de
renunþare la cãrbune. E o
agonie ºi un semn al
decrepitudinii vremurilor
noastre, din pãcate.
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Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”, cu sprijinul  Consiliului
Judeþean Mehedinþi ºi al preºedintelui
Aladin Georgescu, a iniþiat un proiect
cultural nãscut din pasiunea pentru carte,
pentru lecturã, în scopul promovãrii noilor
apariþii editoriale, a scriitorilor, a “slovelor”
adunate în poveºti ºi puse frumos într-o
carte cu denumirea “Semn de Carte”.
   Prima ediþie a simpozionului a avut loc în
data de 18 februarie, la sala “Grigore Cerchez”
a Palatului Culturii “Teodor Costescu”.
   Emilia Mihãilescu, managerul
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu” a
luat cuvântul în deschiderea
evenimentului ºi a condus alãturi  de
“Doamna” scriitorilor mehedinþeni,
ilustra Ileana Roman, lucrãrile
simpozionului.
   A fost o adevãratã sãrbãtoare a spiritului,
în contextul  în care, nu mai puþin de patru
distinºi scriitori mehedinþeni au lansat
patru noi apariþii editoriale.
   Astfel, cunoscutul etnolog,  Cornel

Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
mizeazã pe “Semn de Carte”

Boteanu cel care a adus la luminã bocetetul
unic din Mehedinþi, “Cîntecul Zorilor”, ºi
legendele din Plaiul Cloºanilor a prezentat
volumul de poezii, “Tainicã Vinã”; scriitorul
Titu Dinuþ, celebrul “Conte de Ruptura, ºi
“Comandiru” de Mehedinþi, a lansat
“Ceramica de ªiºeºti”; Nicolae Jinga, cel
care dupã ce  ne-a plimbat printre “Aisberg”
ºi “Retorica nigra” ba chiar ne-a explicat
despre Gloria Maidanezului a venit acum
cu un “Glonte din Amonte”; Alex Amoq,  cel
care anul trecut a fost prins “Cãlãrind pe
tsunami” la acest “Semn de Carte” ne-a
descoperit cã “Dumnezeu iubeºte dialogul”.
  De asemenea, alte douã momente
importante ale simpozionului “Semn de
Carte” au fost prezentarea celor mai
recente numere ale revistelor
“Amfitrion” ºi “Rãstimp”.
   La eveniment au fost prezenþi scriitori,
oameni de culturã, desigur cu limitãrile
impuse de condiþiile epidemiologice,
într-un decor abstract semnat de pictorul
Constantin Plãviþu. Gabriela Pogaci

,,Luna iubirii în lumea copilãriei”,
un spectacol al copiilor Grupei “Montessori” ai ªcolii Nr. 15, îndrumaþi de educator Aida Creþu, cu sprijinul referentului Crina Bebec,

a avut loc pe 23 februarie, în sala “Virgil Ogãºanu” a Palatului Culturii “Teodor Costescu”.
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Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron - hramul parohiei Obârºia-Cloºani

   Sfântul Mare Mucenic Teodor
Tiron, serbat de Biserica Ortodoxã
la data de 17 februarie, a fost
sãrbãtorit în mod deosebit în
parohia mehedinþeanã Obârºia-
Cloºani, din protopopiatul Baia de
Aramã. Cu acest prilej, a fost
sãvârºitã Sfânta Liturghie
Arhiereascã de cãtre Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, alãturi de
un ales sobor de preoþi ºi diaconi,
în cadrul cãreia au fost pomeniþi
ctitorii ºi toþi ostenitorii cinstitului
lãcaº de închinare.
   Rãspunsurile liturgice au fost
date de membrii Grupului Psaltic
“Sfântul Nicodim de la Tismana”,
al Catedralei Episcopale din
municipiul Drobeta-Turnu Severin.
În încheiere, ierarhul mehedinþean
a prezentat viaþa ºi activitatea
Sfântului Mare Mucenic Teodor, iar
domnul profesor universitar Tudor
Rãþoi a prezentat viaþa ºi activitatea
lui Tudor Vladimirescu, dat fiind
faptul cã unul dintre pandurii lui
Tudor era originar de pe aceste
meleaguri.
   Biserica Parohiei Obârºia-
Cloºani este singura din
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
care îl are ca ocrotitor pe Sfântul
Mare Mucenic Teodor Tiron.
Sãrbãtoarea închinatã Sfântului a
adunat încã de marþi seara, atunci
când pãrinþii au sãvârºit slujba
Vecerniei unitã cu Litia,
credincioºi din parohie ºi din
localitãþile învecinate.

Câteva repere istorice
din viaþa parohiei

   Biserica “Sfântul Mare Mucenic
Teodor Tiron”, din localitatea

Obârºia-Cloºani este unul dintre
cele mai frumoase lãcaºuri de zid
mehedinþene. Piatra de temelie a
fost pusã în anul 1936. La ridicarea
bisericii au contribuit toþi enoriaºii
care, împãrþiþi în echipe, au reuºit
sã aducã tot nisipul ºi piatra
necesare construcþiei. Lucrãrile au
stagnat pânã în 1943 din cauza
rãzboiului, iar când au fost reluate
s-a amenat Sfântul Prestol.
   Pictura a fost realizatã de zugravii
Gheorghe Bãrbulescu din
Tismana ºi Matei din Peºtiºani,
sub directa conducere ºi
supraveghere a pictorului C.
Bogdan, inspector al artelor
pentru Banat. A fost folositã
tehnica în ulei, dupã tradiþia
iconarilor bizantini ºi greci,
utilizând culori discrete, dupã
toate canoanele Sfintei Biserici
Ortodoxe. Tâmplãria a fost realizatã
de Sabin Doandeº din Proiteºti.
Sfintele odoare s-au procurat de la
depozitul Ionescu din Craiova, cu
banii obþinuþi în urma unei
subscripþii publice organizate cu
aprobarea guvernului de atunci. S-
au înregistrat peste 20.000 de
recipise ºi liste de subscripþie în
valoare de câteva milioane de lei.
Colecta a fost organizatã de
pãrintele Grigore Fierescu-Gorj,
parohul din acea perioadã.
Clopotniþa pe schelet din lemn s-a
construit în anul 1946. Primul
cimitir al satului a fost organizat în
locul numit “Cracul Munceiului”.
Dupã numai câteva înmormântãri,
cimitirul s-a mutat pe coasta din
faþa bisericii pânã la Râpi. Primul
înmormântat în cimitirul actual a
fost Dumitraºcu Dãnciulescu, unul

dintre pandurii lui Tudor
Vladimirescu. Slujba de sfinþire a
avut loc în 15 septembrie 1946 ºi
a fost sãvârºitã de marele eclesiarh
Teofil Niculescu, primul director al
Seminarului Teologic “Sfântul

Comunicat

În deschiderea ºedinþei de miercuri, 24 februarie 2021,
ora 13,00, Consiliul Local Bãile Herculane, în parteneriat cu
Ep iscopia  Caransebeºului  º i  Cenaclul  Domogled Bãi le
Herculane, au omagiat împlinirea a 270 de ani de la naºterea
cronicarului protopop Nicolae Stoica de Haþeg, personalitate
distinctã în galeria oamenilor de seamã ai Banatului.
   Preot – protopop de Mehadia, învãþãtor, cronicar, arheolog, numismat
- cercetãtor pasionat al zonei istorice Herculane - Mehadia, etnograf ºi
folclorist, poet ºi am putea continua gama largã a preocupãrilor sale,
este considerat de specialiºtii care s-au aplecat asupra operelor sale, un
adevãrat polihistor, un iluminist autodidact care ºi-a consacrat viaþa
slujirii cu credinþã ºi devotament, comunitãþilor în care a trãit.
   Nãscut la Mehadia în 24 februarie 1751, Nicolae Stoica de Haþeg s-a
implicat cu pasiune în activitãþile pe care le-a desfãºurat, de la altarul
bisericii ºi sala de clasã pânã la participarea la campaniile militare pe
câmpurile de luptã ºi în spitalele militare.

Pasionat de istorie, scrierile sale se dovedesc a fi adevãrate cronici
ale epocii în care a trãit, mãrturii preþioase pentru contemporanii sãi ºi,
mai ales, pentru generaþiile care au urmat.
   Nu numai românii l-au apreciat, ci chiar ºi istoricii sârbi de la sud de
Dunãre care l-au citat adesea în scrierile lor ca sursã primarã de
documentare.
   Protopopul cronicar dãinuie în conºtiinþa generaþiilor mileniului III din
Banat nu numai prin cãrþile sale tipãrite ºi retipãrite de-a lungul anilor, ci
ºi prin numele sãu dat unor strãzi din Timiºoara ºi Bãile Herculane precum
ºi Liceului din Mehadia ºi Bibliotecii orãºeneºti din Bãile Herculane.
   Au participat la susþinerea momentului evocator “Nicolae Stoica de
Haþeg - un polihistor al veacului Luminilor, cronicar de seamã al
Banatului ºi al Bãilor Herculane” , reprezentantul Episcopiei
Caransebeºului, pãrintele Consilier cultural Casian Ruºeþ, protopopul
Bãilor Herculane Iosif Frenþ ºi ing. Dorin Bãlteanu, scriitor ºi publicist,
vicepreºedintele Cenclului Domogled.

† Lucian Episcopul Caransebeºului
Cristian Miclãu, Primar Bãile Herculane

Grigorie Teologul” din Craiova,
însoþit de arhidiaconul
Sacerdoþeanu ºi de vestitul medic
Aurel Popescu din Turnu Severin.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
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   Când tradiþiile pot rezona cu
sufletul micuþilor, mai existã
o ºansã! Când tradiþia se cere
pãstratã ºi datã mai departe,
înseamnã cã suntem salvaþi!
   Iatã cã miercuri, 24
februarie, atunci când
ritualurile ºi tradiþiile zeului
românesc al iubirii ne suflã în
ceafã, câþiva copii, plini de
talent ºi pasiune, au fãcut
posibilã o reînviere a lui Dragobete,
cel ce soseºte, de sute de ani, pe
pãmânturile astea pline de
legende unice.
   “ªezãtoare de Dragobete”, un
spectacol colorat ce ºi -a dorit
a scoate din uitare, lucruri pe
care copiii nu le mai învaþã la
ºcoalã. S-a cântat, unii au
învãþat sã joace dupã cei ce se
pricep mai bine, s- au deznodat
secrete, s-au fãcut ritualuri de
renaºtere a pãmântului, acum,
în prag de primãvarã ºi multe am
putea sã povestim despre ce s-a
întâmplat dar, teamã ne e cã v-am
plictisi. Cu altã ocazie, atunci când
ziua mai creºte, când soarele va zâmbi

“ªezãtoare de Dragobete”

mai larg, vã aºteptãm la spectacolele
noastre!

   Juniorii - coordonator Manuela
Vasilescu, Lãstãraºii - coordonator
Ionuþ Iovanel ºi Junii Mehedinþiului
- coordonator, Sanda Stãnilã, trei
“echipe” de lucru artistic care au

avut ceva de spus. Iar seara nu s-a
încheiat fãrã recitalul invitatei Nina

Predescu, cunoscutã publicului
severinean pentru cântecele unice,
pentru colecþia impresionantã de
costume populare dar mai ales,
pentru dragostea pe care o are

pentru copii.
   Cã, dacã tot fu ºezãtoare de

sãrbãtoare, sã terminãm într-o notã
optimistã, cu cântec, joc ºi voie bunã,
cã tot suntem împreunã ºi, sãnãtoºi
de-om fi, la anu’ vom sãrbãtori
iarãºi, tradiþional, cum ne place!

   Studenþii pompieri îºi desfãºoarã
activitatea sub îndrumarea unui
ofiþer din cadrul Detaºamentului de
Pompieri Drobeta Turnu Severin,
desemnat tutore profesional. Tinerii
vor desfãºura stagiul de practicã
operativã în subunitate, iar
studentul din anul IV de studiu va
efectua ºi o sesiune practicã de
prevenire sub coordonarea unui
ofiþer specialist din cadrul
Inspecþiei de Prevenire.

Studenþii aflaþi în primul an pot

Studenþi pompieri în practicã la ISU Mehedinþi

ªapte studenþi ai Facultãþii de Pompieri din cadrul
Academiei de Poliþie “Alexandru Ioan Cuza” ºi-au început stagiul de

practicã, sãptãmâna trecutã, la Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta” al judeþului Mehedinþi.

încadra funcþia de servant, cei din
anii II, III ºi IV vor dubla persoanele
aflate pe funcþiile de comandant de
echipaj, ºef gardã de intervenþie,
respectiv locþiitor al comandantului
unitãþii sau inspector de prevenire.
   Prin parcurgerea orelor de
practicã, studenþii îºi vor îmbunãtãþi
cunoºtinþele ºi abilitãþile, urmând
a desfãºura misiuni alãturi de
pompierii profesioniºti ºi de a
participa la intervenþii, sub stricta
ºi directa coordonare a tutorelui. Ei

vor fi angrenaþi în activitãþi care nu

le vor pune în pericol viaþa sau
integritatea corporalã.
   Practica este o disciplinã
obligatorie, care urmãreºte
consolidarea elementelor de
competenþã: cunoºtinte, deprinderi
ºi atitudini, ce se va încheia în data
de 12 martie 2021, cu o apreciere
de serviciu, însoþitã de un raport de
evaluare a activitãþii.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE
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Credeam cã am scãpat de pacostea
de Covid-19 - SARS-COV-2 - odatã cu acea
nouã tulpinã englezeascã a lui, apãrutã
nitam-nisam, prin decembrie anul trecut,
încãlecându-se cu virusul vechi, dar ãsta,
britanicul fiind ceva mai violent, mai ceva
decât celebrii hooligans de prin galeriile
englezeºti, în competiþiile de altãdatã.
Numai cã ziserãm hop, înainte de a sãri
pârleazul, cã apãru Samuraiul, sãrind peste
Marea Chinei ºi tot Orientul, ºi intrând în
beregheþile noastre, adus pe aripile vântului
Rãsãritului Îndepãrtat!
   Na-þi-o frântã cã þi-am dres-o! Samuraiul
cicã este mai violent decât Britanicul! Ce
mai, e un kamikaze upgradat, invizibil, însã,
ca ºi confraþii lui, Chinezul ºi Britanicul. E
o vânjolealã de viruºi printre noi, ce nu s-a
pomenit! O concurenþã acerbã, fi-le-ar
tulpinile lor afurisite!
   Bine, nici marile concerne farmaceutice nu
stau degeaba, au încheiat contracte de
combatere a Chinezului, deºi le injecteazã
lumea, fest, guvernele promiþând vaccinarea
multor, din ce în ce mai multor, sute de mii,
sute de milioane de oameni, þinta fiind ceva
de ordinul miliardelor! Bani frumoºi la
teºcherea, plus cã virusul parcã le cântã în
struna super-îmbogãþirii, ºi se cloneazã ºi se
diversificã mai repede decât ritmul vaccinãrilor!
Întrebarea în context, ar fi: unde va apare o
nouã tulpinã? Dat fiind ping pong-ul Est-Vest
privind apariþia ºi rãspândirea lui - China-
Marea Britanie-Japonia - pariem pe unul nou,
ce va apare în Europa ori SUA! Ba nu, SUA, cã
acolo lovi “virusul energetic”, de rãmaserã
texanii fãrã curent electric, ºi dârdâie, sãrmanii,
mor pe capete chiar mai rãu ca-n pandemia
lui 2019-2020! Deci, îi bãnuim apariþia prin
Europa, fi-i-ar tulpina pustie!
   Ce zic oficialii noºtri, care, altfel, sunt
aliniaþi la vaccinare ca fata mare la mãritiº,
sunt abonaþi principali la Astra Zeneka,
Pfizer ºi Moderna, în speranþa cã vom fi ºi
noi, primii, la ceva. Iote, aºadar, cã începem
sã accedem spre locul 1 în top! Ca de obicei,
topurile în care noi suntem primaºi, sunt
tot cele ale nenorocirilor - arºi de vii prin
spitale ºi cluburi, accidente pe autostrãzi
care nu mai trec din faza “studiilor de
fezabilitate” în cea din teren, la teste Pisa, la
care elevii noºtri sunt praf ºi pulbere, ce,
mai, suntem de top. Top gun! Dar pe dos!
   Pãi, oficialii noºtri zic cã tulpinile noi apar
pentru cã, odatã cu rãspândirea virusului
iniþial, din om în om, acesta se adapteazã
organismului nou - “gazdã”, cum se spune
- la nivel de celulã, îºi modificã structura -
se altoieºte, ca-n pomiculturã, nu?. Prin

VACCINUL ANTI-STUPID
urmare, Chinezul s-a altoit în Britanic, iar
Britanicul, purtat pe aripile lui imperialiste,
fãcu saltul genetic în Samurai! Mãi, sã fie,
ãsta, virusul, aleargã mai repede decât
gândul, depãºeºte nu doar în teorie, ci ºi în
practicã, relativitatea, parcã s-ar transmite
telepatic, fir-aº al paranormalului sã fiu!
   Iote ceva extrase din comunicatul de pe
site-ul Ministerului sãnãtãþii, onor domn
ministru Vlad, cel cu studiile la Viena,
neconfirmate de universitatea de acolo.
Ghinion? - “În acest moment, existã mai
multe tulpini noi identificate ale virusului
SARS-CoV-2. Acestea apar din cauza
rãspândirii virusului, care a suferit mutaþii.
Mutaþiile sunt rezultatul unor erori care apar
în momentul copierii materialului genetic -
aceasta este o etapã a procesului de
multiplicare a virusului”. Bref! Aþi reþinut
aspectul cu... “copierea materialului”? ªi ne
mai mirãm de doctorate plagiate! Vedeþi,
copiatul de la virus se-mpute!
   Mai vreþi argumente cã de la virus ni se trag
“doctorii” fãcuþi la apelul de searã, inclusiv în
materie politicã, ºi prin celebra Academie de
Înalte Studii Politice? I-auzi, colea ce mai zice
comunicatul: “Potrivit reprezentanþilor MS,
virusul pãtrunde într-o celulã din corp ºi
începe sã se multiplice. Multiplicarea
presupune copierea materialului (s.n. - red)
genetic al virusului ºi sinteza de noi
componente virale. Ulterior, acestea sunt
asamblate în noi virusuri. Când celula îºi
atinge limita de producþie, se sparge ºi
elibereazã virusurile nou formate”.
   Hai sã traducem: Potrivit reprezentanþilor
ME, lucrarea de doctorat pãtrunde într-o arhivã
din Minister ºi începe sã se xerocopieze.
Xerocopierea presupune clonarea
materialului elaborat al lucrãrii doctorale ºi
editarea de noi pasaje vitale. Ulterior, acestea
sunt redactate în noi lucrãri. Când lucrarea
de bazã îºi atinge limita de acceptabilitate, se
divide ºi elibereazã noi lucrãri copy paste.
   Ca sã nu avem atâþia viruºi noi, nici tulpini
capabile sã se auto-creeze ca lipitorii de afiºe
în campaniile electorale, nici oficiali care sã se
alinieze la achiziþionat produse cu viteza cu care
nici ãia, mai înstãriþi ca noi, nu îndrãznesc -
chestie de fudulie, la noi, ºi de tichie de
mãrgãritar, în definitiv! - cred cã este cazul sã
luãm iniþiativa inventãrii în cadrul Institutului
Direct de Investigare a Oploºirii Transnaþionale
- I.D.I.O.T - secþia Proiecte Ramforsate de
Organizare ºi Studiere a Transmutaþiilor Iniþiale
Acerbe - P.R.O.S.T.I.A - a unui virus anti-stupid!
Am face bani de am cumpãra laboratorul de
la Wuhan ca pe o sticlã de apã platã, plinã de
creier de liliac! C. Ovidiu

„Votul la astfel de alegeri nu trebuie risipit pe cauze pierdute
din start. El trebuie acordat cu înþelepciune partidelor care pot
contribui direct la buna guvernare. PMP este un astfel de partid”.
   „Un vot pentru PMP înseamnã asigurarea unui guvern
coerent de centru-dreapta cu o majoritate solidã în
Parlament. Un guvern care va avea liniºtea necesarã sã
facã reformele economice ce pot aduce prosperitate
comunitãþilor locale ºi familiilor de români”.
   „Un vot pentru PMP înseamnã prezenþa vocii satului
românesc în Parlament, a ideilor ºi valorilor conservatoare,
creºtin-democrate subordonate idealului unei Românii
întregite ºi respectate”.
   „Un vot pentru PMP înseamnã trimiterea în Parlament a
unor politicieni utili României în procesul legislativ, utili pentru
o guvernare competentã ºi pentru negocierea curajoasã ºi
inteligentã a intereselor þãrii noastre în plan internaþional”.
   „Un vot pentru PMP înseamnã un vot raþional pentru un
partid echilibrat, harnic, cu oameni fãrã probleme de
integritate, un partid care a demonstrat cã este un partener
serios pentru cetãþeni ºi pentru toþi cei care vor ºi pot face
bine României ºi românilor”.
   „PMP este ceea ce spune ºi numele sãu: un partid
popular cu dragoste de þarã ºi de neam care nu uitã niciun
moment îndemnul de conºtiinþã al marilor înaintaºi
<<Þineþi cu poporul, ca sã nu rãtãciþi!>>”.
   „Astãzi faptul cã am avut dreptate ºi faptul cã foºtii
adversari politici îmi reamintesc cã am avut dreptate nu îmi
dau niciun sentiment personal de satisfacþie ci, dimpotrivã,
îmi accentueazã tristeþea celui care a spus un adevãr izvorât
din experienþa politicã acumulatã, dar ºi tristeþea cã lucrurile
nu se leagã în beneficiul acestui popor, iar þara noastrã nu
îºi gãseºte, din pãcate, calea spre normalitate”,
concluzioneazã Ion Cupã. Romeo Crîºmaru

“Timpul mi-a dat dreptate...”
 Urmare din pag. 2
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Filiala din Mehedinþi a PRO
ROMÂNIA, creatã de Adrian Duicu

a ajuns o epavã. Disperarea ºi
frustrãrile au împins filiala la

execuþia propriilor aleºi locali. Unii
numesc debandada de acolo

reorganizare, în timp ce alþii trag
concluzia cã ºandramaua lui Adrian

Duicu se prãbuºeºte. Dupã o
înfrângere ruºinoasã la alegerile

parlamentare ºi o victorie palidã la
alegerile locale, filiala înfiinþatã cu

surle ºi trâmbiþe de penalul Duicu a
început sã îºi devoreze aleºii locali.
Au început cu consilierul judeþean
Georgiana Coca ºi vor termina, cel

mai probabil cu Constantin
Gherghe ºi Nicolae Drãghiea.

   Dupã ce s-au fãcut serios de râsul
lumii la alegerile parlamentare, în
timp ce la alegerile locale, expiratul
fost primar Constantin Gherghe le-
a adus doi consilieri judeþeni ºi trei
consilieri municipali la Severin, cei
de la PRO ROMÂNIA au trecut, pe
rând, la reorganizare ºi la execuþii

În ºandramaua lui Duicu s-a trecut la execuþia eleºilor locali
publice. Dupã ce Costel
Gherghe a ratat funcþia de
viceprimar, trãdat fiind chiar
de cãtre colegii de partid din
Consiliul Local Drobeta
Turnu Severin ºi s-a fãcut de
râsul lumii, plecând cu
coada între picioare,
partidul l-a înlocuit, la
conducerea judeþeanã cu
Ciprian Mocanu.
   Dar „reorganizarea” nu s-
a oprit aici, pentru cã, la scurt
timp, PRO ROMÂNIA

Mehedinþi a exclus-o din partid pe
Georgiana Coca, consilier judeþean
ºi fost secretar general al partidului,
omul care practic le-a organizat cele
douã campanii electorale. Partidul
spune cã excluderea doamnei
consilier s-a fãcut ca urmare a unor
abateri disciplinare ºi cã s-a respectat
statutul. Georgiana Coca spune, la
rândul sãu, cã nici poveste de aºa
ceva! Mai mult, a atacat în instanþã
decizia de excludere ºi spune cã nu
putea fi exclusã decât de
conducerea centralã a partidului.

„Încurcã-i drace!”
   „Excluderea din partid a doamnei
Georgiana Coca a fost realizatã ca
urmare a unei decizii luate de Biroul
Politic al Organizaþiei Judeþene a PRO
ROMÂNIA, cu unanimitate de voturi,
iar decizia a fost comunicatã Instituþiei
Prefectului Mehedinþi. Excluderea s-
a fãcut statutar, pe motiv de abateri
disciplinare. Decizia a fost adusã ºi
la cunoºtinþa doamnei consilier
judeþean. Evident cã doamna

Georgiana Coca a avut la dispoziþie
un termen de 30 de zile pentru a
contesta decizia, dar ºi-a exercitat
acest drept dupã expirarea termenului
prevãzut de lege”, a declarat Ciprian
Mocanu, preºedintele coordonator al
PRO ROMÂNIA MEHEDINÞI.
   Prefectul judeþului Mehedinþi,
Cristinel Pavel, confirmã emiterea
ordinului de încetare a mandatului de
consilier judeþean al doamnei
Georgiana Coca ºi spune cã a luat
act, potrivit legii, de pierderea calitãþii
de membru al partidului pe listele
cãruia a fost aleasã.
   „În data de 15 februarie 2021 am
emis ordinul de încetare a
mandatului de consilier judeþean,
înainte de expirarea duratei normale,
al doamnei Coca Georgiana Maria,
ca urmare a pierderii calitãþii de
membru al partidului politic pe
listele cãruia a fost ales consilier
judeþean. Ordinul a fost emis în baza
prevederilor art. 204 din Ordonanþa
de Urgenþã a Guvernului nr. 57/
2019, privind Codul Administrativ”,
a declarat prefectul judeþului

Mehedinþi, Cristinel Pavel.
   Doar cã Georgiana Coca este de altã
pãrere. Aceasta spune cã excluderea
din partid s-a fãcut nestatutar, iar ea a
atacat hotãrârea de excludere în
instanþa de judecatã, dupã ce, în
prealabil, s-a adresat comisiilor de
arbitraj de la nivelurile municipal,
judeþean ºi naþional ale PRO
ROMÂNIA.
   „Am contestat decizia de excludere
în instanþã, precum ºi la comisiile de
arbitraj. Deocamdatã nu mi s-a luat
calitatea de consilier judeþean ºi eu
sper cã instanþa va suspenda efectele
ordinului pânã la judecarea pe fond
a cauzei ºi pronunþarea unei decizii
definitive ºi irevocabile”, spune
consilierul judeþean Georgiana Coca.
   Urmãtorul pe listã ar fi, potrivit listei
de candidaþi depusã la BEJ
Mehedinþi, domnul MEDRAGONIU
GABI-DAMIAN. Totuºi, potrivit unor
surse, PRO ROMÂNIA ar putea sã
sarã peste locurile 5, 6, 7 ºi 8
(MEDRAGONIU GABI-DAMIAN,
MIHART FLORIN, PÎRVÃNESCU
MARIUS ºi ÞÎRLUI MIHAELA-
SONIA) ºi sã îl valideze pe candidatul
aflat pe locul 9, Eduard Boþilã,
preºedinte al PRO ROMÂNIA Orºova.
   Iar scandalul ar putea deveni, cu
aceastã ocazie ºi mai mare!

Urmeazã... surprize, surprize?
   Dincolo de aceste certitudini care
frãmântã organizaþia fondatã de
Adrian Duicu ºi, se pare, dusã cãtre
dezastru tot de el, scandalul ar putea
fi departe de a se finaliza prea repede.
ªi asta pentru cã, surse care
deocamdatã au dorit sã îºi pãstreze
anonimatul spun cã este pregãtitã ºi
excluderea celuilalt consilier
judeþean, fostul prefect Nicolae
Drãghiea.

 Romeo  Crîºmaru

   Festivalul Internaþional SIMFEST înfruntã pandemia ºi
merge mai departe. A XVIII- a ediþie se va desfãºura la
Tîrgu Mureº în perioada 13 – 19 septembrie, sub o nouã
titulaturã: Festivalul Internaþional de Film ºi Televiziune
SIMFEST. El îºi pãstreazã, astfel, în cadrul competiþiei,
specificul iniþial, acordând în continuare o atenþie deosebitã
producþiei de televiziune, dar se deschide ºi spre lumea
cinematografiei. Prin adãugarea unei noi secþiuni, destinatã
filmului de animaþie, competiþia SIMFEST acoperã,
practic, toate genurile de creaþie audiovizualã ºi
multimedia. Fapt care îi conferã, în continuare, un statut
de unicitate printre celelalte festivaluri din lume.
   Sunt doar douã din noutãþile pe care le aduce ediþia 2021.
Regulamentul competiþiei are, la rândul lui, multe prevederi
noi. Poate fi consultat pe site-ul oficial www.simfest.ro.
   Ediþia precedentã, cãreia pandemia i-a impus o desfãºurare
exclusiv online, a însemnat pentru organizatori o experienþã
pe cât de ineditã, pe atât de valoroasã. Succesul ei, care a

SIMFEST MERGE MAI DEPARTE
depãºit orice aºteptãri, determinã echipa SIMFEST sã pãstreze
ºi aceastã modalitate de desfãºurare, în paralel cu cea tradiþionalã,
la care sperãm sã se poatã reveni în septembrie, cu participarea
fizicã a concurenþilor, invitaþilor ºi publicului. O mare parte din
evenimentele programate va fi transmisã live, prin streaming,
pe Internet. Vor fi, de asemenea, proiecþii online ale producþiilor
selectate pentru finalã. Anul trecut, datoritã acestora, au fost
înregistrate peste 67.000 de accesãri ale paginii de Facebook
Simfest Romania ºi peste 100.000 de minute de vizionare a
producþiilor. Premiile SIMFEST - 2020 au plecat pe
4 continente: Europa, Asia, America ºi Australia.
   Gãsiþi lista evenimentelor în PROGRAMUL festivalului, pe
site. SIMFEST rãmâne, aºa cum ºi-a propus mereu, dincolo de
competiþie ºi premii, un complex cultural. Echipa îºi propune
sã îºi menþinã statutul câºtigat anul trecut, când a primit 14
catalogãri internaþionale la nivel de 5 stele din 5 posibile.
   Înscrierile au început în 16 ianuarie. Deadline: 31 mai 2021.

Echipa SIMFEST
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   „Perlele” vocale preluate de pe
prompter ºi aruncate în eter la finele
lunii ianuarie a acestui an de cãtre
actualul ºef al statului român au
anatemizat România cu „vina
teribilã de a-ºi fi asasinat proprii
cetãþeni”. Conform propriilor
afirmaþii, sunetele sacadate ale
robotului de la Cotroceni emise în
faþa camerei de luat vederi, nu pot
fi „acuzate” de „cunoaºterea exactã
a faptelor istorice” pentru cã se pare
cã la urechea acestuia nu au ajuns
realitãþi demne de luat în seamã:
   - În numele „civilizaþiei”, acum o
sutã de ani belgienii au masacrat
în Congo 10 milioane de africani,
mult mai mulþi decât evreii-victime
ale Holocaustului celei de-a doua
conflagraþii mondiale, iar autorul
moral al atrocitãþilor comise în
Congo are statuie la Bruxelles[1].
   - Dupã unele statistici, în Al
Doilea Rãzboi Mondial, japonezii
au masacrat aproximativ 15
milioane de chinezi[2], iar din
ordinul lui Stalin ºi-au pierdut viaþa
vreo 20 de milioane de civili.
   - Între anii 1975 ºi 1979, Khmerii
roºii ai lui Pol Pot au ucis o treime
din populaþia Cambodgiei[3]…
   Dar cum afirmau unii clasici în
viaþã, „nimeni nu-i perfect”, iar
„dacã tãcea (domnul preºedinte -
n.a.) mare filosof rãmânea!”.

Anatemizarea României
„Holocaustul este unic pentru cã

este inexplicabil ºi este
inexplicabil pentru cã este unic”.

   Înalta (ne)înþelepciune a „marelui
schior” de dupã Balº, i-a ordonat
corpului-gazdã sã ia poziþia de
drepþi în faþa elucubraþiilor „marelui
guru” cu numele pus pe firma
I.N.S.H.R., care, înainte de a pleca
la judecata cea de pe urmã striga
în gura mare: „Holocaustul nu
poate fi perceput raþional [...]
Holocaustul este unic pentru cã
este inexplicabil, ºi este inexplicabil
pentru cã este unic. [...]
Holocaustul este în afarã, dacã nu
dincolo de istorie [...] sfideazã
cunoaºterea ºi descrierea [...] nu
poate fi nici explicat, nici vizualizat,
nu poate fi nici înþeles, nici
transmis”[4]… Acelaºi personaj
mai susþinea cã a compara
Holocaustul cu suferinþa altor
nefericiþi reprezintã „cea mai înaltã
trãdare a istoriei evreilor”[5].
Despre „Holocaustului roºu” se

vorbeºte doar în ºoaptã
   Cu certitudine, uciderea evreilor
în timpul celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial a fost una dintre marile
crime din Istorie, însã ignorarea cu
bunã ºtiinþã a actelor de genocid
menþionate mai sus, cãrora li se
alãturã „Holocaustului roºu” comis
în România de alogenii „veniþi pe
tancurile sovietice” în 1944, -
precum Ana Pauker & Co. -
împotriva românilor nu poate fi
exclus ºi constituie o nedreptate la
fel de condamnabilã. Despre
„Holocaustului roºu” se vorbeºte
doar în ºoaptã, tocmai pentru ca
„unicitatea” Holocaustului sã
rãmânã capul de afiº al tuturor
tragediilor umanitãþii , de la
începuturile ei, pânã azi ºi pentru
totdeauna.

„Industria Holocaustului,
a adus statura moralã a
martiriului victimelor la

nivelul unui cazinou de la
Monte Carlo”

   Nimeni nu poate contesta
- nici Preºedintele
României, nici Ambasadorul
Israelului la Bucureºti - cã
evreul Norman Finkelstein
(ai cãror pãrinþi au fost
deþinuþi cu adevãrat la
Auschwitz, nu ca alþii fãrã
numãr tatuat pe antebraþ...),
a scris: „Campania care se
desfãºoarã sub ochii noºtri,
având ca scop extorcarea de
bani [...] pentru « victime
ale Holocaustului lipsite de
posibilitãþi», instrumentatã de
Industria Holocaustului, a adus
statura moralã a martiriului lor la
nivelul unui cazinou de la Monte
Carlo”[6].
„Simpatizanþii mareºalului Ion

Antonescu ºi ai Miºcãrii
Legionare nu trebuie toleraþi de

societate!”.
   Condamnarea colonelului (r)
Vasile Zãrnescu are directã legãturã
cu declaraþia speculativã a ºefului
statului român: „Holocaustul a lãsat
cel mai negru bilanþ din istorie ºi a
deschis o ranã care nu se va
vindeca niciodatã, iar România are
partea sa de responsabilitate pentru
vina teribilã de a-ºi fi asasinat
proprii cetãþeni evrei ºi romi”, dar
ºi cu deloc întâmplãtoarea
declaraþie a ambasadorului statului
Israel la Bucureºti, David Saranga:
„Criminalii Holocaustului, dar ºi cei
care sunt simpatizanþi ai
mareºalului Ion Antonescu, ai
Miºcãrii Legionare, ori cei care
instigã la urã nu trebuie toleraþi
de societate!”.
„Preºedintele Klaus Iohannis a
cerut public (fãrã a-i pronunþa

numele) condamnarea domnului
colonel Vasile Zãrnescu”

   Comentariu scriitorului Cornel-
Dan Niculae întregeºte ansamblul
informaþional ºi subscrie încã o
datã: „Printr-un abuz uriaº de
imixtiune asupra Justiþiei, însuºi
preºedintele Klaus Iohannis a cerut
public condamnarea domnului

colonel Vasile Zãrnescu (fãrã a-i
pronunþa ºi numele) cu câteva zile
înainte de pronunþarea instanþei în
procesul domniei sale (prin
atenþionarea: « Statul de drept se
fragilizeazã cu fiecare întârziere a
condamnãrii discursului
negaþionist, cu fiecare teorie a
conspiraþiei permisã a se rostogoli
în spaþiul public, cu fiecare
abdicare în faþa avalanºei de
curente extremiste »”[7]. De altfel,
nu mai este un secret cã marele
schior ºi sluga sa de la „externe”
trudesc din greu la elaborarea
regulamentului de vânãtoare ºi
aruncarea în temniþe a
naþionaliºtilor români[8], la fel ca
în timpul regimului  anilor ’50 ai
veacului trecut.
   Urmare a binecunoscutei sale
atitudini neconforme cu obligaþiile
de moderator ale celei mai mari
funcþii în stat prevãzute în actul
fundamental al Þãrii, marele schior
subscrie ad-literam emanaþiilor
patronului INSHR-„E.W.” pe care îl
eticheteazã drept „cãlãuzã”:
„Întotdeauna trebuie sã luãm partea
cuiva! […]”   Cãlãuzã poate fi
pentru el, ca alogen anti-român cu
bluzã roºie, dar nu a cetãþenilor
români, prizonieri ai dictaturii. Uite-
aºa, „pas cu pas” schiorul naþional
a mai spart o cãruþã cu strãchini...
pentru care tot  „Turcu’ plãteºte!”.
Aranjament grafic - I.M.

[1] http://www.activenews.ro/externe/S-a-intors-roata-istoriei-Acum-100-de-ani-
belgienii-ucideau-10-milioane-de-africani-in-Congo-in-numele-civilizatiei-Artizanul-
atrocitatilor-are-statuie-la-Bruxelles-131444 
[2] https://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_R%C4%83zboi_Chino-Japonez
[3] https://epochtimes-romania.com/news/40-de-ani-de-la-instaurarea-regimului-
khmerilor-rosii-va-mai-amintiti-de-campurile-mortii— 242589
[4] Norman Finkelstein, The Holocaust Industry. Reflections on the Exploitation of the
Jewish Suffering, Editura ANTET, 2001,160 pagini, ISBN: 973-8203-70-8, p. 8
[5] Elie Wiesel, Against Silence, v.III, p.146 vezi ºi Norman Finkelstein, op. cit. p.17.
[6] Norman Finkelstein, op. cit. p.8
[7] DEZVÃLUIRI: Preºedintele Klaus Iohannis a cerut public condamnarea domnului
colonel Vasile Zãrnescu - Incorect Politic
[7] Ibidem.

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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România depinde de mari proiecte
pentru a se dezvolta. În momentul de
faþã nu avem clar o strategie de þarã
ºi fostul Guvern Orban a încropit un
Plan de relansare ºi rezilienþã ºi cum
s-o mai numi. Se bazeazã pe celebra
finanþare de 80 de milioane de euro
de prin programele UE ºi
împrumuturi, pentru revenirea din
pandemia de coronavirus. Sunt bani
care pot pãrea mulþi, dar care,
neinvestiþi cu cap, în domenii cheie,
care sã genereze dezvoltare, atunci
sunt sume aruncate la coºul de
gunoi pe proiecte care vor muri
imediat ce se vor fi încheiat.

Este deja foarte cunoscut cazul
programelor pentru perfecþionarea sau
recalificarea resursei umane. S-au tocat
foarte mulþi bani pe cursuri de calificare
ºi de recalificare ºi nu ºtie nimeni câþi
antreprenori au apãrut ºi câþi au avut un
loc de muncã dupã ce au finalizat cursul
de sudor sau de bucãtar.Ori au plecat
de mult din þarã. Este aºadar nevoie
de investiþii care sã genereze
plusvaloare, adicã în special locuri de
muncã în economie ºi mai ales locuri
de muncã bine plãtite.

  ªtefan Bãeºiu

Mari proiecte pentru România sau viaþã de bugetar?
Avem nevoie de marii antreprenori

din sectorul privat real care sã
investeascã în domenii esenþiale ºi
care sã genereze economia de
mâine, dar ºi prosperitate pentru
salariaþi. Nu avem nevoie de noi hoþi
destoinici preocupaþi cum sã fure din
fondurile europene, sã rãmânã cum
vine ºi cu maºini scumpe.

Sunt deja cunoscute cazurile din
programele europene care au
susþinut ridicarea de pensiuni. Unii
au realizat pensiunile respective ºi s-
a stabilit cã ºi-au fãcut case pe bani
europeni. Totul a fost formal ºi
angajaþii erau de formã ºi totul era de
formã. Mulþi au rãmas cu pensiunile
ºi acum sunt de fapt case de locuit.
Este doar un singur exemplu. Mai era
un exemplu celebru în Grecia, pe
vremuri. Un grec ºi-a construit un
centru pentru perfecþionarea resursei
umane, însã de fapt acolo erau un bar
cu dansuri la barã.

S-a aflat pentru cã funcþionarul care
a mers în control la sediu ºi-a uitat
agenda ºi a mers sã o recupereze. La
revenirea în clãdire nu a mai gãsit sala
de curs, ci localul de alimentaþie

publicã, unde se mai dansa din când
în când la barã. Nu sunt românii
primii care furã ºi nu ei au inventat
corupþia. Cât ne vom mai fura cãciula
ºi o sã fim mereu nemulþumiþi de þarã
ºi cã lucrurile nu merg bine?

Sigur cã aproape toatã lumea
vizeazã sã lucreze la stat ºi sã iasã la
pensie la 42 de ani. Aproape oricine
vizeazã sã iasã de tânãr la pensie ºi
sã fie una babanã, sã îi ajungã pânã
la finalul zilelor ºi sã nu mai fie nevoit
sã munceascã vreodatã. Adicã un fel
de câºtig la loto. La noi sunt mulþi
bugetari care ies devreme la pensie
ºi cu un venit consistent. Parcã toþi
au câºtigat la loterie.

Sunt românaºi, nu neapãrat
magistraþi, care ies la pensie la 42 sau
la 38 de ani ºi care au o pensie mai
mare de o mie de euro ºi care o duc
bine pânã la finalul zilelor. Ba chiar ajung
sã lucreze tot la stat, chiar în locul din
care s-au pensionat. Atunci ce nevoie
de mari proiecte mai are þara noastrã,
dacã reþeta fericirii este deja patentatã ºi
nu mai are rost sã vii cu mari proiecte,
muncã, locuri de muncã?

Aproape toatã lumea vrea la stat, cã
e sigur ºi cã se iese la pensie ºi cã un
funcþionar e greu de dat afarã, chiar
dacã stã numai în concedii medicale
sau dacã este foarte leneº. Adicã munca
este pentru maºini ºi utilaje nu pentru

oameni. Nici nu mai conteazã cã nu
încaseazã o pensie pe principiul
contributivitãþii. Nici vorbã! Dacã existã
o lege care îi favorizeazã atunci de ce
nu sã nu profite. Sigur cã meritã sã
iasã la pensie cei care inventeazã
chestii care ajutã în evoluþia omenirii.
Poate cei care salveazã vieþi sau care
lucreazã în condiþii extreme, la minus
40 de grade Celsius, în spaþiu, în
ocean. Adicã nu ar comenta nimeni.
Dar o duduie sã iasã la pensie la 38
de ani ºi eventual ca general, dupã ce
a cãrat hârtii dintr-un birou în altul, asta
chiar este minunat!

Cum sã nu îþi placã în þara noastrã
dacã eºti bugetar. Problema este cã
amãrãºtenii de la privat muncesc ºi
achitã taxe pentru a susþine sectorul
bugetar dezechilibrat ºi în mare parte
îmbuibat. Cum adicã un magistrat
care a trimis dupã gratii un om
nevinovat sã iasã liniºtit la pensie cu
15.000 - 20.000 de lei net? Ce þarã
este asta? Una care nu se face bine.
Aºadar, nici mari proiecte nu o sã
vedem pe aici, în afara autostrãzilor
la care se lucreazã de zeci de ani ºi
nu se mai terminã. Facem ºosele ca
sã vinã excelenþele din Occident, sã
vadã cum se descurcã bãºtinaºii cu
un euro de cãciulã pe lunã. ªi natura
desigur, cât o mai rãmâne pãdurile
pe verticalã.
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Insula ªimian, paradisul pierdut din Mehedinþi (2)
Existã o vorbã la noi la români. Dumnezeu îþi dã, dar nu-þi bagã ºi în traistã! Nouã mehedinþenilor

ne-a dat Dunãrea cu a ei Clisurã ºi ale ei Ostroave, ne-a dat Munþii Mehedinþiului cu peisaje care îþi
taie respiraþia, ne-a dat locuri în care istoria îþi vorbeºte la fiecare pas. Dar ce folos! De 30 de ani,

din pãcate, nu ne-a dat ºi oamenii potriviþi sã punã în valoare tot ceea ce are bun ºi frumos judeþul
nostru. ªi vã dau doar un exemplu din zecile care pot fi!

autor Valeriu Pera

   Pe ce mã bazez când spun aceste lucruri? Pe modul cum s-
a dezvoltat în ultimii ani Clisura Dunãrii, Castelul Corvinilor,
cetatea Alba Carolina, sau Cetatea Golubac din punct de
vedere turistic. Cu toate cã din punct de vedere urbanistic
lasã de dorit, Clisura Dunãrii a revigorat forþa de muncã din
municipiul Orºova ºi din localitãþile riverane bãtrânului fluviu
ºi a adus prosperitate multora dintre cei care trãiesc aici. Este
frumos sã visezi uneori, nu? Trezirea la realitate te deprimã ºi
îþi aratã neputinþa celor pe care noi îi tot alegem de 30 de ani.
Nici un proiect major nu s-a dezvoltat în Mehedinþi în ultimii
14 ani. Indiferent cine a condus destinele acestui judeþ, de
la stânga la dreapta, toþi actorii politici aflaþi vremelnic la
conducerea acestui judeþ au avut mai mereu o majoritate de
peste 60 la sutã pentru a-ºi promova ºi pune în practicã
orice proiect, atât la nivel judeþean cât ºi parlamentar ºi au
avut tot ce au dorit pentru a face demersurile necesare de a
putea dezvolta durabil aceste locuri.
   Putem sã le acordãm o clemenþã de 10 ani pânã în anul
2000. Din anul 2000 România a avut acces la fondurile
europene de preaderare. Din anul 2007 pânã în prezent
guvernarea judeþeanã indiferent de orientare politicã a avut
mai mereu majoritate absolutã atât la nivel local cât ºi la
nivel parlamentar, putând sã dezvolte orice proiect turistic
cu fonduri europene. Este adevãrat cã în apropierea
alegerilor locale din anul 2012 a existat o încercare
timidã de dezvoltare a unui proiect referitor la cetatea
Ada-Kaleh dar care, din pãcate, acesta a murit înainte
de a începe. Desigur mulþi dintre cârcotaºi vor spune
cã este greu, cã este necesar a fi puse cap la cap
multe chestiuni legislative referitoare la proprietate,
acorduri de mediu, etc. Dar pe bunã dreptate se poate
pune o întrebare de bun simþ? Cine i-a oprit pe aleºii
noºtrii parlamentari ºi judeþeni ca din anul 2007
pânã în prezent sã nu promoveze proiecte legislative
care sã reglementeze regimul juridic al obiectivelor
care se puteau reabilita ºi sã facã tot ce era necesar
pentru a asigura dezvoltarea proiectelor europene
fãrã sincope!
   Cine i-a oprit timp de 14 ani pe stimaþi aleºi judeþeni
ºi parlamentari din Mehedinþi sã dezvolte transpartinic
proiecte turistice durabile pentru judeþul nostru? De

câte ori cei aleºi de noi au mers
în faþa ºefilor lor politici pentru
care aleargã în campaniile
electorale ºi au bãtut cu
pumnul în masã cerând
fonduri de cofinanþare la
proiectele europene pentru a-
ºi dezvolta comunitatea? Se
laudã cu proiecte pe hârtie,
jumãtãþi de drumuri înguste ºi
aducþiuni de apã prost lucrate,
care la prima rãbufnire a naturii
sunt distruse! Drumurile,
aducþiunile de apã ºi
canalizãrile pe care vã tot
chinuiþi sã le faceþi în ani de
zile sunt normalitate stimaþi
aleºi! Sunt construite din
taxele ºi impozitele pe care le
plãtim cu vârf ºi îndesat. Din
anul 1990 ºi pânã în prezent
numeroase televiziuni
româneºti ºi strãine (ProTV,
Digi 24, TVR 1, BBC, ZDF,
SSR) au avut materiale
jurnalistice ºi prezentãri
elogioase despre potenþialul
turistic al cetãþii Ada Kaleh din
Insula ªimian. În faþa
jurnaliºtilor ºi pe reþelele de
socializare aleºii noºtrii promit
„câte în lunã ºi în stele”, pe
teren ZERO.
   Astãzi cetatea Ada Kaleh din
Insula ªimian este într-o stare
fizicã deplorabilã, iar trecerea

timpului accentueazã aceastã stare. Eu cred cã în viitor
Mehedinþiul va fi turistic! Firmele de cabluri auto sau confecþii
vin ºi pleacã, dar o dezvoltare durabilã ºi o reabilitare a
obiectivelor turistice din judeþul nostru înseamnã bunãstare
pentru toþi mehedinþenii pe parcursul a zeci de ani. DUMNEZEU
ne-a dat toate ingredientele (Dunãre, munte, climã, etc.) pentru
ca acest judeþ în care trãieºti istoria la fiecare pas sã devinã o
perlã turisticã a Dunãrii. Timp de opt ani de zile cei aflaþi acum
la conducerea judeþului au avut totul. ªi politic ºi administrativ.
Nu au fãcut nimic pentru dezvoltarea turisticã a Mehedinþiului.
Au preferat sã stea ca ficusul în faþa ºefilor lor de partid ºi s-au
mulþumit cu puþin, fãcând tot atât de puþin doar în preajma
campaniilor electorale. Într-un judeþ cu un real potenþial turistic,
când observi o creºtere tot mai mare a numãrului de turiºti, cu
un numãr al locurilor de cazare în dinamicã, tu ca administrator
al treburilor publice sã nu poþi reabilita muzeele ºi vestigiile
istorice sau clãdirile monument istoric ºi sã asiguri un turism
civilizat ºi în siguranþã?
   De fapt aceasta este politica ºi administraþia de noaptea
minþii în Mehedinþi!! Poate cã peste câþiva ani se va gãsi
un SEVERINEAN care va simþi potenþialul turistic al acestor
meleaguri ºi care va avea mintea ºi puterea sã dezvolte cu
succes un proiect de asemenea anvergurã. Pentru cã
mehedinþenii s-au sãturat de politicieni aroganþi ºi prãfuiþi.
S-au sãturat de sãrãcie ºi tristeþe.

 urmare din numãrul trecut
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã de la 15
februarie, a demarat Campania de
informare a fermierilor cu privire la
primirea Cererilor Unice de Platã în anul
2021, sub sloganul:
“APIA ÎN SPRIJINUL FERMIERILOR!
EXPERIENÞÃ, IMPLICARE,
PROFESIONALISM
DepuneCerereaUnicã de Platã
înperioada 01 Martie – 15 Mai 2021!”
   Deoarece siguranþa în contextul
pandemiei Covid 19 este extrem de
importantã pentru instituþia noastrã,
fermierii vor putea sã-ºi înregistreze
Cererile unice de platã în anul 2021 fãrã a
se prezenta la Centrele judeþene/locale
APIA ºi/sau la Centrul Municipiului
Bucureºti, în perioada 01 martie - 15 mai
2021.
   Se va completa o singurã Cerere Unicã
de Platã, chiar dacã se utilizeazã suprafeþe
de teren în diferite localitãþi sau judeþe.
   Fermierii îºi vor actualiza parcelele
agricole, elementele ZIE (zone de interes
ecologic) ºi toate informaþiile din cerere,
prin accesarea aplicaþiei IPA ONLINE din
versiunea internet, conform Manualului de
utilizare IPA-Online (accesibil în aplicaþie).
   De asemenea, fermierii trebuie sã verifice
împreunã cu primãria pe raza cãreia deþin
terenul, situaþia înscrierii în Registrul
agricol a terenului ºi sã permitã primãriei
sã transmitã la APIA adeverinþa.
   Documentele care fac dovada cã terenul
agricol se aflã la dispoziþia fermierului
trebuie sã fie încheiate înaintea depunerii
Cererii unice de platã ºi sã fie valabile la
data depunerii Cererii.
   Astfel, toate documentele care dovedesc
cã terenul utilizat se aflã la dispoziþia
fermierului se transmit electronic pe
adresele de e-mail ale Centrelor APIA ce
se regãsesc la link-ul: http://
www.apia.org.ro/ro/centre-judetene-apia).

Responsabilitatea privind legalitatea ºi
valabilitatea documentelor aparþine
fermierului ºi/sau autoritãþii care a emis/
atestat aceste documente, dupã caz.
   În cazul în care fermierii deþin animale
în exploataþie, au obligaþia sã se asigure
cã datele acestora sunt actualizate în
Registrul Naþional al Exploataþiilor (RNE)
(medic veterinar concesionar/asociaþie/
propriile evidenþe, dacã sunteþi utilizator
SNIIA) ºi sã se adreseze Centrului

judeþean/local al APIA ºi/sau la Centrul
Municipiului Bucureºti în vederea
completãrii declaraþiei sector zootehnic în
aplicaþia dedicatã sectorului zootehnic,
înainte de accesarea IPA Online.
   Funcþionarii APIA vor contacta fermierii
în vederea închiderii electronice a cererii
ºi pentru programarea acestora în vederea
semnãrii Cererii ºi declaraþiilor ataºate
acesteia.
   Atragem atenþia ca înainte de semnarea
Cererii unice de platã sector vegetal ºi
zootehnic, sã se verifice încã o datã datele
înscrise ºi documentaþia depusã!
   Reamintim cã, în calitate de stat membru
al Uniunii Europene, România beneficiazã
de fonduri europene, prin aplicarea
schemelor de plãþi/mãsurilor de sprijin/
ajutoarelor naþionale tranzitorii,  ca
mecanisme de susþinere a producãtorilor
agricoli, respectiv:
- schema de platã unicã pe suprafaþã
(SAPS), plata redistributivã, plata pentru
practici agricole benefice pentru climã ºi
mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata
pentru micii fermieri, schema de sprijin
cuplat în sectorul vegetal ºi zootehnic,
- mãsurile compensatorii de dezvoltare
ruralã: Mãsura 10 - Agro-mediu ºi climã,
Mãsura 11 - Agricultura ecologicã, Mãsura
13 - Plãþi pentru zone care se confruntã cu
constrângeri naturale sau alte constrângeri
specifice (PNDR 2014-2020),
- ajutoarele naþionale tranzitorii (ANT) care
se acordã în sectorul vegetal ºi zootehnic.
   Potrivit prevederilor legislaþiei europene ºi
naþionale, orice fermier care solicitã plãþi în
cadrul schemelor de platã/mãsurilor de
sprijin/ajutoarelor naþionale tranzitorii
aferente Campaniei 2021, au obligaþia sã
respecte normele de ecocondiþionalitate, care
cuprind Bunele Condiþii Agricole ºi de Mediu
(GAEC) ºi Cerinþele Legale în Materie de
Gestionare (SMR), pe tot pacursul anului,
pe toate parcelele agricole din cadrul
exploataþiei, indiferent de mãrimea lor
(inclusiv pe cele neeligibile ºi pe cele care
nu mai sunt folosite în scopul producþiei).
   Informaþiile detaliate pentru accesarea
fiecãrei scheme de platã/mãsuri de sprijin,
inclusiv hãrþile ºi listele cu UAT eligibile
pentru mãsurile de dezvoltare ruralã, dar ºi
ghidurile adresate fermierilor, pot fi
consultate la Centrele APIA ºi pe site-urile:
www.apia.org.ro, www.madr.ro ºi
www.pndr.ro.

Startul Campaniei de informare privind
primirea Cererilor Unice de Platã în anul 2021

COMUNICAT DE PRESÃ

   Sâmbãtã, 6 martie 2021, de la ora 19:00, Teatrul din
Buzunar Galaþi prezintã spectacolul „Dragostea ucide”, o
comedie cu ingrediente spectaculoase, marca Dan Mirea.
   Este vorba despre o petrecere datã de douã doamne ºi
un invitat-surprizã: funcþionarul de la gaze. Ce se poate
întâmpla? Piesa este o dovadã cã o prietenie sincerã
(indiferent de vârstã!) aduce la luminã cele mai îndrãzneþe
ºi jucãuºe gânduri.
   Joacã Isabela Oancea ºi Carmen Albu (plus un invitat-
surprizã).
    Potrivit normelor în vigoare, la aceastã reprezentaþie
numãrul biletelor este limitat.
   Biletele sunt disponibile începând din 19 februarie 2021,
la Agenþia Teatralã, situatã la intrarea în sala de spectacole
a Palatului Culturii „Teodor Costescu”.
Programul Agenþiei Teatrale:
LUNI-JOI, orele 09:00-15:00
VINERI, orele 09:00-13:00
   Preþul unui bilet este de 30 lei, indiferent de locul în salã.
   Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele
09:00-16:00, la telefon 0733/033071.

În ordinul comun nr. 3.235/2021 al Ministerului
Educaþiei ºi Ministerului Sãnãtãþii se prevede interzicerea
schimbului de obiecte personale (Anexã: Mãsurile
sanitare ºi de protecþie în unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar/unitãþile conexe în perioada pandemiei de
COVID-19 - II. Mãsuri de organizare a spaþiilor, a
accesului în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar/
unitãþile conexe ºi a programului ºcolar, în contextul
epidemiologic al infecþiei cu SARS-CoV-2, b)
organizarea sãlilor de clasã).
   Mãrþiºorul, element de patrimoniu cultural imaterial, a
fost înscris de UNESCO, în anul 2017, în Lista
Reprezentativã a Patrimoniului Cultural Imaterial al
Umanitãþii.
   În acest context, Ministerul Educaþiei nici nu poate
schimba ºi nici nu doreºte sã se implice în schimbarea/
includerea unor valori de simbol precum „flori ºi
mãrþiºoare” în categoria „obiecte personale”.
   Ministerul Educaþiei nu a transmis ºi nu va transmite
cãtre unitãþile ºi instituþiile de învãþãmânt nicio interdicþie
în acest sens, dar îndeamnã la prudenþã din perspectiva
oricãrui tip de interacþiuni care pot facilita transmiterea
virusului Sars-CoV-2. BIROUL COMUNICARE

Ministerul Educaþiei nu a
transmis ºi nu va transmite

cãtre unitãþile ºi instituþiile de
învãþãmânt nicio interdicþie

expresã cu privire la oferirea de
flori ºi mãrþiºoare
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Era prin anii 1948-1950.
Vremuri grele pentru þarã, dar mai ales
pentru þãrãnime. Despãgubirile de
rãzboi erau imense. Unii socotesc ºi
azi cã þara noastrã ar mai fi avut
resurse sã mai poarte un rãzboi, dar
n-ar mai fi avut posibilitãþi sã suporte
o eliberare. Cotele erau înrobitoare.
Dãdeai din toate, mai mult decât
produceai. Nu te întreba nimeni dacã
îþi mai rãmâne ceva sã pui pe masã la
copii. Vorbeau cei care se mai
întorceau din rãzboi cã se vor face ºi
la noi colhozuri, cã toþi vor trece “la
gamelã”, adicã vor primi raþia de
mâncare, fãrã sã mai aibã nimic al lor.
Propaganda era în floare. În toate
instituþiile ºi în toate satele se duceau
brigãzi de activiºti, þineau ºedinþe
peste ºedinþe ºi spuneau oamenilor
despre realizãrile extraordinare din
Uniunea Sovieticã, despre viitorul de
aur al þãrii noastre. Mai în glumã, mai
în serios, unii þãrani, auzind de
inovaþiile lui Miciurin, vorbeau între
ei: “- Auzi, bã, în Uniunea Sovieticã
au altoit grâul în pir ºi porumbul în
mãrãcini ºi au crescut boabele atât
de mari, cã nu mai pot gãinile sã le
înghitã. De aia carã zi ºi noapte
trenurile grâu ºi porumb de la noi,
sã le dea la gãinile de-acolo, ca sã
nu moarã de foame!” Râdeau ei,
râdeau, dar situaþia era gravã!
   Noapte de noapte, maºinile negre
cãrau de prin sate pe toþi cei care
ar fi putut sã constituie un pericol
pentru orânduire, pe toþi cei mai
înstãriþi, pe toþi cei care puneau
întrebãri incomode activiºtilor, ori
fluieraserã în bisericã. Bãrãganul,
canalul, puºcãriile ºi alte locuri
anume amenajate erau
suprapopulate de “duºmani ai
poporului”.
   Mare dandana era primãvara, când
se fãcea recensãmântul animalelor.
Fugeau bieþii oameni cu vitele prin

Judecata lui Ianache
pãduri, pe ogaºe, pe unde puteau.
Se ascundeau prin beciuri, prin
case pãrãsite sau pe unde credeau
ei cã ar putea sã fereascã de ochii
cenzorilor oile, caprele, porcii,
pãsãrile. Totul trebuia înregistrat,
stãpânirea trebuia sã ºtie totul.
Veneau apoi dãrile, cotele,
impozitele de tot felul, în funcþie ºi
de numãrul de animale gãsit la
recensãmântul din primãvarã.
   În comuna Balta venea de vreo
câþiva ani un oarecare Tulea Nicolae
de pe la Baia de Aramã. Comunist
înfocat, el fãcea recensãmântul
animalelor în acea comunã. Avea un
nãrav, de care toþi se temeau: trecea
vite mai multe decât gãsea în
realitate. Majoritatea sãtenilor se
trezeau cã figureazã în evidenþele
primãriei  cu un numãr aproape
dublu de oi sau de capre. Puteau
sã socoteascã ºi câinii ºi mâþele ºi
tot nu ajungeau la numãrul din
catastife. Lucrul acesta se datora
lui Nicolae Tulea. Fie cã aºa i se
cerea, fie cã vrea el sã se remarce
în ochii mai marilor sãi, ºtia una ºi
bunã: din condei, îþi mãrea turma,
cât nu reuºeai tu s-o mãreºti în doi-
trei ani, dacã ai fi oprit toþi mieii ºi
toþi  iezii . Oamenii erau foarte
nemulþumiþi din cauza aceasta ºi
încercau sã clarifice situaþia. Era
imposibil. Dupã ce rosteai câteva
cuvinte ºi Tulea vedea despre ce-i
vorba, se proþãpea bine pe picioare,
învineþea ºi zicea doar atât: “- Bãi,
tovarãºe...!” Parcã în momentul
acela ºi aerul îngheþa, iar glasurile
amuþeau. Vorba lui Tulea cãdea ca
o mãciucã în moalele capului.
Oricare îºi dãdea seama, cã dacã
mai scoate vreun cuvânt, Tulea îl
dã pe listã ºi noaptea îl umflã ºi pe
el ºi cine ºtie pe unde îi putrezesc
ciolanele.
   Tulea ajunsese într-un an în satul

Coada Cornetului, sat al comunei
Balta. Tot satul fierbea. Nu mai avea
rost sã mai ascunzi vitele, fiindcã
Tulea îþi adãuga cât credea el ºi tot
acolo ajungeai. Era însã revoltãtor
faptul pentru cei care voiau sã fie
sinceri ºi corecþi. Mde!
   Tulea a ajuns la Ioniþã Zoican.
Acesta avea 43 de oi. Tulea a
numãrat repede oile ºi a zis: “- Ai
43 de oi, cu cãþeaua 44, sigur mai
ai ºi vreun câine pe acasã, trecem
45!” “- Domnule Tulea, eu nu am
decât 43 de oi, de ce-mi treci 45?”
  “- Bãi, tovarãºe, zi mersi cã nu-þi trec
mai multe! Cum crezi cã facem planul?”
   A plecat Tulea ºi a venit la Ioniþã
Zoican Ianache. Era un bãrbat în
toatã firea, vânjos, puternic, fioros
ºi foarte crud. Lumea se ferea de
el, mai ales dupã ce-l omorâse
hoþeºte pe ªtirbu cu mulþi ani în
urmã. ªezuse fugar în munþi vreo
douãzeci de ani, nu fãcuse o zi de
puºcãrie. Revenise în sat, îi mai trãia
mama, Iana, dar tot singuratic a
rãmas toatã viaþa. Când a ajuns la
Ioniþã Zoican era negru de mânie.
  “- Nea Ioniþã, ce facem cu Tulea
ãsta? Îºi bate joc de un sat!”
  “- Ianache, lasã cã va trece ºi asta!
Noi sã fim sãnãtoºi, cã le-om duce
pe toate!” “- Nea Ioniþã, pune-mi o
jumãtate de þuicã de prunã, de-a
tare!” “- Mã, Ianache, tu ai de gând
sã faci vreo prostie! Mã, cu ãºtia nu
te pune, mã, Ianache!” “- Nea Ioniþã,
dã-mi sã beau cã mã arde în piept,
parcã ar fi jaragai!”  I-a dat o sticlã
de þuicã ºi Ianache a bãut-o pe
nerãsuflate. ªi-a luat apoi toporul
pe mânã ºi i-a spus lui Ioniþã Zoican:
“- Mã duc la conac, cã trebuie sã
vinã ºi la mine! Ai sã auzi, nea Ioniþã,
de pãþania lui Tulea! ªi dumneata ºi
ºapte sate din jur!” Ianache a plecat,
fierbând de mânie.
   Lui Constantin Paloº, vecinul lui
Ianache, Tulea i-a trecut vreo 7-8
oi în plus. Omul a protestat, s-au
certat, degeaba. Ce-a scris Tulea,
scris a rãmas.
   S-a dus ºi la Ianache. Acesta
avea oile la conac. I le-a numãrat
Tulea ºi a vrut sã scrie în registru.
“- Hai în conac, cã mai am acolo
câteva fãtate!” i-a zis Ianache.
   Tulea, sigur pe sine, deºi auzise
de isprãvile lui Ianache, s-a dus. A
intrat în conac. Ianache a pus
zãvorul la uºã. În sobã ardea focul.
“- Neicã, pânã aici þi-a fost! Dacã
eºti bãiat deºtept, nu te opune ºi
nu face gãlãgie! Nu te omor, numai
te jupoi ca pe miel. Pe urmã îþi dau
drumul sã te duci unde oi vedea cu

ochii!” Þi-ai gãsit. Tulea a început
sã vocifereze, sã ameninþe,  sã
înjure. Ianache i-a proiectat doi
pumni la tâmplã, aºa cum numai el
ºtia ºi Tulea s-a prãbuºit, scâncind
ca un mâþ. Ianache i-a luat registrul
ºi toate hârtiile din geantã ºi i le-a
bãgat pe foc. A luat apoi din cui o
frânghie, pe care o pusese acolo
parcã anume ca s-o aibã la
îndemânã ºi l-a legat burduf pe
Tulea. Cu cuþitul bine ascuþit i-a
tãiat pielea la mâini, la încheietura
labelor, de jur împrejur, cum fãcea
el la miei, la oi, când voia sã le
jupoaie. Din tãietura aceea a pornit
apoi cu altã crestãturã în lungul
mâinii, urmând apoi sã tragã pielea.
Tulea zbiera neputincios. Sângele
se fãcuse baltã în mijlocul odãii.
Constantin Paloº fãcea gãlãgie în
apropiere, aºa cã vãicãrelile lui
Tulea nu se mai auzeau. Înþelegând
cam despre ce este vorba, Paloº
fãcea ºi el pe viteazul ºi se rãnþoia
pe lângã oi: “- Lasã-l, mã, nu-l
omorî, pânã vin ºi eu, sã bag mãcar
o datã furca în el!”
   Aflat la câteva case depãrtare,
Ioniþã Gogâltan, om trecut prin
multe, a auzit ºi-a înþeles. Ianache
mai fãcuse o boacãnã la tinereþe.
Atunci scãpase cum scãpase, de
data aceasta nu mai era de joacã.
Pe lângã el intrau ºi sãtenii lui la
rãcoare. Autoritãþile îi puteau socoti
în complicitate, mai ales pe vecini.
Frãmântat de astfel de gânduri,
Gogâltan ºi-a luat inima în dinþi ºi
s-a dus la conacul lui Ianache. Cu
mare greutate a reuºit sã-l scoatã
pe Tulea din mâinile torþionarului
sãu. Când a scãpat din conac, Tulea
a rupt-o la fugã peste câmp. Doar
câinii urlau dupã el.
   Ce s-a întâmplat, ce nu s-a
întâmplat, dar nici Tulea n-a murit,
nici Ianache n-a fost arestat. Nici
mãcar cercetãri n-au venit în sat.
Unii ziceau cã mama lui Ianache,
baba Iana, a mers din post în post
de miliþie, urmãrind plicul în care
era trimis raportul cu isprava lui
Ianache la Severin. Ar fi gãsit pe
un miliþian la Bobaiþa, care i-a
primit o berberiþã de brânzã ºi ar fi
schimbat raportul cu altul alcãtuit
de el ºi astfel  lucrurile s-au
muºamalizat . Alþi i ziceau cã
autoritãþ ile nu au vrut sã dea
amploare cazului, fiindcã ar fi cãzut
multe capete sus-puse de la raion.
Oricum, fapta lui Ianache a rãmas
de pominã ºi astãzi se mai vorbeºte
de ea în satele muntelui.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Se recomandã orientarea eforturilor spre segmentul
domestic ºi spre relaþiile familiale. Vor avea loc discuþii
importante, întâlniri deosebite cu neamurile, vizitarea
locurilor natale ºi trasarea planurilor de viitor. Este nevoie
de schimbãri majore în spaþiul de locuit, însã deocamdatã
verificã atent instalaþiile de apã. Sunt posibile avarii de la
ºi prin apã. Fii prudent vizavi de dialogurile cu membrii
familiei, pentru cã existã tensiuni. Cei dragi au alte planuri
domestice ºi comunicã asta destul de vehement. Cu
puþin efort ºi bunãvoinþã se poate ajunge la un consens
cu toatã lumea. Relaþiile amoroase sunt surprinzãtoare.
Activitãþi recreative ºi hobby-uri, plus niscai controverse
în relaþiile amoroase. La finalul sãptãmânii se va contura
un final la locul de muncã. Se pot accentua unele
probleme de sãnãtate mai vechi.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Multe discuþii ºi întâlniri cu persoanele din anturajul
apropiat. Este bine sã reþii informaþiile vehiculate în
preajma ta ºi subiectele pe care le discuþi cu ceilalþi,
întrucât îþi vor fi de folos la momentul potrivit. Demersuri
intelectuale, rezolvarea unor chestiuni personale ºi
profesionale, multe cãlãtorii pe distanþe scurte. Deciziile
importante ºi asumarea unor responsabilitãþi majore,
lasã-le pentru o altã perioadã mai bunã. Acasã în familie
sunt multe treburi de fãcut, bine fiind sã te implici serios
în rezolvarea lor. Discuþii ºi întâlniri cu neamurile.
Comunicarea este deficitarã în aceastã sãptãmânã, deci
fii foarte prudent. La sfârºitul sãptãmânii intervin chestiuni
sentimentale. Se prefigureazã un final, atât în relaþia cu
persoana iubitã, cât ºi în relaþiile cu copiii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Este nevoie sã te ocupi de segmentul financiar în
primele zile ale sãptãmânii. Se finalizeazã o etapã de
câºtig din munca proprie, fiind astfel posibil sã te orientezi
spre alte surse de venit. Fii prudent vizavi de bani,
deoarece sunt posibile multe încurcãturi ºi minciuni.
Verificã fiecare document care îþi atestã drepturile salariale
ºi evitã cheltuielile extravagante. Factorul necunoscut îþi
poate crea neplãceri când ºi cum te aºtepþi mai puþin.
Provocarea perioadei analizate constã în a învãþa sã
gestionezi corect banii ºi a-þi remodela viziunea asupra
lor. Practic banii ajutã la efectuarea unor schimburi, care
aduc energii în viaþa ta, dar te ºi elibereazã de acelea care
nu-þi mai sunt de folos. Dialogurile cu persoanele din
anturajul apropiat sunt de bun augur. În weekend se
contureazã treburi gospodãreºti ºi controverse în familie,
care vor duce, inevitabil, la un final.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

O perioadã foarte importantã pentru tine, întrucât te ajutã
sã finalizezi treburi restante, sã renunþi la obiceiuri proaste,
sã-þi trasezi noi planuri de viitor ºi sã te orientezi spre
relaþii de o mai bunã calitate. Chiar dacã, stãrile tale de
spirit fluctueazã mult ºi sãnãtatea este vulnerabilã, te poþi
concentra pe ceea ce îþi este þie de folos acum. Totuºi nu
forþa nota, ocupã-te numai de treburi uºoare ºi la nevoie
cere sprijinul celor dragi. Multe revelaþii, informaþii
deosebite obþinute pe cãi neobiºnuite, asumarea unor
responsabilitãþi noi. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
cheltuieli dar primeºti bani, cadouri sau favoruri dinspre
segmentul profesional. Se contureazã schimbãri în relaþiile
cu persoanele din anturajul apropiat. posibil ca în urma
evenimentelor ºi discuþiilor din aceste zile, sã decizi a te
desprinde din relaþiile care funcþioneazã defectuos.
Cãlãtorii pe distanþe scurte ºi implicare în studii sau cursuri
de formare personalã ºi profesionalã.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

O perioadã care îþi aduce multe informaþii deosebite, pe
cãi neobiºnuite. Discuþii tainice cu oameni importanþi,
mai ales privitoare la segmentul partenerial. Este posibil
sã decizi desprinderea de unii parteneri, fie cã este vorba
despre partenerul de viaþã, fie despre cei de afaceri sau
despre colaboratori. Prudenþã, rãbdare, mãsurã în toate!
Sãnãtatea este vulnerabilã ºi de aici apar tot felul de stãri
fluctuante. În a doua parte a sãptãmânii te vei simþi mai
bine, dar nu forþa nota. Sunt ºanse mari de progres ºi de
schimbarea unor planuri personale sau profesionale care
nu au dat roadele scontate pânã acum. Din perspectiva
financiarã, se va finaliza o etapã de câºtig din munca
proprie. Poate fi vorba ºi despre primirea unor drepturi
salariale, despre cheltuieli comune cu cei dragi, însã
pot intra în discuþie ºi plata unor daune.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile socio-profesionale sunt foarte active pe tot
parcursul sãptãmânii. Discuþii, întâlniri la nivel înalt cu
ºefi sau cu reprezentanþii unor instituþii oficiale. Se
contureazã un final foarte clar în unele relaþii, mai ales în
relaþiile cu unii prieteni sau cu unele persoane care te-
au susþinut cumva în proiectele tale profesionale.
Prudenþã, întrucât existã multe necunoscute importante
în acest segment de viaþã, iar iluzia ºi dezamãgirea
sunt de proporþii. Evitã sã povesteºti multe ºi mãrunte
despre tine ºi despre planurile tale personale de viitor.
Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel încât ai nevoie de
odihnã ºi detaºare de cotidian. La finalul sãptãmânii,
contextul astral te va impulsiona sã-þi schimbi felul în
care te raportezi la evenimentele vieþii cotidiene ºi la
relaþiile cu ceilalþi. Este vremea marilor schimbãri ºi
bine ar fi sã le primeºti cu braþele deschise.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna îþi aduce în atenþie segmentul profesional ºi
relaþiile aferente. Se contureazã un final în privinþa
statutului socio-profesional. Imaginea ta în ochi altora
se va modifica, depinzând numai de tine cum ºi în ce
fel. Este bine sã eviþi a povesti amãnunte despre tine ºi
planurile tale de viitor, pentru cã unii pot interpreta greºit
totul ºi de aici reacþii în consecinþã. La serviciu, se poate
finaliza o etapã de lucru. ªefi care se schimbã, condiþii
noi de muncã, implicare în activitãþi profesionale de
anvergurã. Noutãþile sociale sunt frecvente ºi de bun
augur. Totul este sã fii deschis, pregãtit ºi bine informat.
Prietenii îþi sunt alãturi cu sfaturi interesante. În
weekend, oboseala ºi stresul acumulat îºi vor spune
cuvântul. Odihneºte-te conºtient ºi îngrijeºte-þi
sãnãtatea! În tainã vei lua deciziile cele mai potrivite
pentru tine, atât din perspectiva personalã, cât ºi din
perspectiva profesionalã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Multe dintre concepþiile tale se vor modifica începând cu
aceastã sãptãmânã. Te vei orienta spre alte filozofii de viaþã
ºi spre a relaþiona cu oameni valoroºi ºi bine experimentaþi
în ale vieþii. Activitãþi intelectuale de anvergurã, planuri de
cãlãtorii, de studii ºi de reluare a unor secvenþe de învãþare-
evaluare. Relaþiile cu strãinãtatea sunt deosebite.  Este
posibil sã cãlãtoreºti pe distanþe lungi, dar fii prudent,
pentru cã neplãcerile apar când te aºtepþi mai puþin. Multã
animaþie în plan profesional, fiind vorba de discuþii
importante cu ºefii ºi colegii de muncã. Schimbare de
statut socio-profesional. Relaþiile cu unii prieteni sau cu
unele persoane care pânã nu demult îºi ofereau sprijinul
în planurile tale, se vor finaliza, fãrã echivoc. Detaºeazã-te
de tot ºi toate! Ascultã-þi vocea interioarã ºi mergi pe
sfaturile primite de la sufletul tãu.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Schimbãri în plan financiar, la secþiunea bani ºi bunuri
administrate ºi folosite în comun cu alþii. Este posibil sã
primeºti o sumã de bani restantã, sã reuºeºti sã achiþi datorii
vechi sau sã lãmureºti chestiuni privitoare la moºteniri ºi
partaje. Verificã atent fiecare document ºi informeazã-te în
permanenþã din surse sigure. Existã amãnunte necunoscute,
dar importante vizavi de ceea ce se petrece în plan financiar.
De evitat investiþiile de anvergurã ºi a-i lãsa pe alþii sã
profite de pe urma veniturilor tale! Activitãþi intelectuale,
planuri de cãlãtorii, abordarea unei noi filozofii de viaþã.
Sunt momente bune pentru a dialoga cu persoanele aflate
în strãinãtate ºi a plãnui cãlãtorii sau studii pe termen
lung. La finalul sãptãmânii este posibil sã fii invitat la o
reuniune cu oameni importanþi, fie la locul de muncã, fie
acasã, în familie. În urma evenimentelor din aceste zile,
vei încheia un capitol socio-profesional.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Perioadã importantã în plan partenerial! Se finalizeazã o
etapã, asta însemnând desprinderea de un partener de
viaþã, desprinderea dintr-o colaborare profesionalã
neprofitabilã sau reconfigurarea alteia din toate punctele
de vedere. De reþinut cã nu este ceea ce pare. Nebuloasa
care domneºte în acest segment de viaþã îþi creeazã iluzii ºi
dezamãgiri. Prudenþã, detaºare ºi nu te baza pe niciun
partener, oricât de minunat ar pãrea la prima vedere.
Demersuri financiare privitoare la cheltuieli comune cu
alþii, achitarea unor datorii, dar este posibil sã ºi primeºti
ceva bani, bunuri sau favoruri deosebite. Este clar cã în
urma situaþiilor ºi dialogurilor din aceastã sãptãmânã îþi
vei reconfigura sistemul valorilor morale ºi spirituale.
Relaþiile cu strãinãtatea sunt disonante ºi chiar poþi decide
ruperea unora dintre ele. Rãsturnãri de situaþie în privinþa
cãlãtoriilor îndepãrtate ºi a unor forme de instruire.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Se contureazã schimbãri la locul de muncã. Observã
atent ceea ce se petrece în preajma ta ºi evitã luarea
deciziilor importante. Se finalizeazã o etapã profesionalã,
se reconfigureazã activitatea, relaþiile colegiale, dar ºi
condiþiile de muncã. Informeazã-te corect ºi la timp din
surse sigure ºi nu slãbi vigilenþa. În umbrã sunt active
conflicte serioase. Amestecul dulce-amar din domeniul
profesional în care activezi te poate neliniºti, dar cu puþin
efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. Sãnãtatea
este vulnerabilã datoritã contextului astral din aceste zile,
bine fiind sã-i acorzi atenþie ºi îngrijiri corespunzãtoare.
Relaþiile parteneriale sunt disonante, existând riscul
cã vorbeºti prea mult ºi cum nu trebuie. La finalul
sãptãmânii, probabil datoritã situaþiilor ºi discuþiilor
cu partenerul de viaþã, colegii ºi colaboratorii din sfera
muncii vei fi nevoit sã iei decizii financiare privitoare
la banii ºi bunurile comune. Final de etapã de câºtig de
la ºi prin alþii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Perioada te predispune la focusarea pe relaþiile sentimentale.
O relaþie amoroasã se poate finaliza sau cel puþin îºi schimbã
condiþiile ºi termenii de desfãºurare. Mai puþin probabil sã te
implici într-o relaþie nouã ºi oricum nu se recomandã. Relaþiile
cu copiii intrã în discuþie în chip zgomotos. Diferenþa de
mentalitate dintre tine ºi ceilalþi mai ales în plan afectiv poate
duce la reconfigurarea relaþiilor dintre voi. Prudenþã, rãbdare,
ascultã ce au de zis ceilalþi ºi gândeºte-te pe îndelete cum vei
proceda în continuare! Existã detalii ascunse vizavi de acest
segment, care îºi fac simþitã prezenþa prin situaþii bizare. Mult
de lucru la serviciu, dar ºi acasã în plan personal. Sunt posibile
ºi niscai probleme de sãnãtate, de aceea dozeazã-þi eforturile
ºi selecteazã prioritãþile. În weekend se prefigureazã dialoguri
importante, definitorii cu partenerul de viaþã ºi colaboratorii.
Finaluri în aceste relaþii. Desprinde-te din situaþiile parteneriale
care funcþioneazã prost.

(25 februarie 3 martie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Hotelul Piatra Mare din staþiunea Poiana Braºov a gãzduit,
la sfârºitul acestei sãptãmâni, Campionatele Naþionale de
Judo, individual, rezervate cadeþilor U18.
   Competiþia organizatã de Federaþia Românã de Judo a
adunat la start cei mai buni Judoka din þarã.
   Au fost prezenþi la Poiana Braºov 239 de sportivi legitimaþi
la 47 de cluburi.
   CSM Drobeta Turnu Severin a participat cu douã sportive
care s-au clasat dupã cum urmeazã:
Loc III - ARGINT DIANA -52 kg
Neclasatã - MITAR REBEKA -52 kg
   Perioada pandemiei nu a ajutat sportivele noastre sã fie într-
o formã bunã datoritã lipsei concursurilor de verificare foarte
utile în pregãtirea ºi dezvoltarea unui sportiv, în orice sport.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

Campionatele Naþionale de Judo,
individual, rezervate cadeþilor, U18   Perspectivele optimiste privind

recuperarea pierderilor economice la nivel
mondial provocate de criza sanitarã de
anul trecut, a redus plasamentele în aºa-
numitele „refugii” precum yenul japonez,
francul elveþian sau aurul.

Moneda elveþianã s-a depreciat
miercuri la 1,099 - 1,106 franci/euro,
minim care nu a mai fost atins din
noiembrie 2019, iar cursul ei a scãzut de
la 4,4579 la 4,4221 lei, un curs apropiat
fi ind înregistrat în ianuarie 2020.
Comparativ cu începutul anului, cursul
francului a pierdut peste 8 bani.

Scãderea francului este beneficã pentru
cei care au contractat în anii trecuþi credite
în moneda elveþianã ºi care s-au
confruntat cu mari probleme dupã decizia
din 15 ianuarie 2015 a Bãncii Naþionale a
Elveþiei sã renunþe la plafonul de 1,20
franci/euro. Pentru a forþa deprecierea
francului, BNS a scãzut dobânda sa de
politicã monetarã pânã la 0,75% ºi a
procedat la cumpãrãri mari de alte valute.

În cazul euro, BNR regleazã constant
cotaþiile sale, prin vânzãri de valutã. Ea are
la dispoziþie „tamponul” celor 17 miliarde
de euro împrumutate anul trecut de Finanþe
pe pieþele internaþionale. Lor se vor adãuga
sumele care vor fi primite prin intermediul
planului de ajutor al Uniunii Europene.

Stabilitatea leului este reflectatã ºi de
prognozele din sondajul realizat în
ianuarie de CFA România. Valoarea medie
a anticipaþiilor pentru orizontul de 6 luni
este de 4,9208 faþã de 4,9283 lei/euro în
cazul sondajului din decembrie trecut, în
timp ce pentru orizontul de 12 luni
valoarea este de 4,9742, comparativ cu
4,9825 lei/euro la sfârºitul lui 2020.

Alþi analiºti vãd la sfârºitul anului un
curs în jurul valorii de 4,95 lei/euro,
pragul de 5 lei urmând a fi atins în 2022,

De la începutul anului, francul elveþian a pierdut 8 bani
în timp ce Comisia Naþionalã de Strategie
ºi Prognozã, anticipeazã în prognoza sa de
iarnã 2021, o medie anualã pentru euro
de 4,89 lei/euro în 2021, respectiv una de
4,93 lei/euro în 2022.

În aceste condiþii, este posibil ca
primãvara sã înceapã sub 4,8750 lei, având
în vedere cã fluctuaþiile mediei s-au limitat
la 4,8745 - 4,8748 lei, cea de la finalul
perioadei fiind stabilitã la 4,8743 lei.

Euro a fluctuat în culoarul 1,2035 - 1,2180
dolari, cotaþiile de miercuri fiind de 1,2144 -
1,2175 dolari. Performanþele dolarului ar
putea avea de suferit în urma aplicãrii
pachetului de stimulare economicã al
Administraþiei Biden, în valoare de 1.900
miliarde dolari, care ar putea provoca o
creºtere a inflaþiei, în timp ce Rezerva Federalã
cocheteazã cu menþinerea dobânzii sale cheie
la 0 - 0,25% ºi într-o astfel de ipotezã.

Eliminarea carantinei ºi campania
eficientã de vaccinare din Regatul Unit, au
asigurat aprecierea lirei sterline faþã de
euro la maximul ultimului an, iar cursul a
crescut de la 4,5146 la 4,6714 lei.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie
de care sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei, a stagnat
miercuri la 1,55%, valoare comparabilã cu
cea de la sfârºitul lui septembrie 2017.
Indicele la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la
1,63% iar cel la 12 luni la 1,73%.

Capitalizarea bitcoin a depãºit pragul de
1 trilion de dolari, dupã ce duminica
trecutã, stimulatã de entuziasmul unor
companii mari, a atins un record de 58.354
dolari. Marþi, moneda digitalã a atins un
minim de 45.000 dolari, dupã care a urcat
la 47.000 – 51.400 dolari

Analiza cuprinde perioada
16 – 24 februarie.

 Radu Georgescu

I N FO R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de SC Cristis & Sev SRL cu
sediul în sat Obârºia Cloºani, comuna Obârºia Cloºani, nr. 165, judeþul
Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz de
gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului “Modernizare-dezvoltare
anexã gospodãreascã a exploataþiei agricole - adãpost animale în
domeniul biosecuritãþii în comuna Obârºia Cloºani, judeþul Mehedinþi
ºi împrejmuire proprietate”.
   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 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 22.02.2021. Beneficiar,
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Scandalul mediatic iscat dupã ce Pandurii
Târgu Jiu a fost obligatã sã plãteascã suma de
5.000 lei pentru a disputa, în urmã cu 10 zile,

amicalul cu FCU Craiova, pare sã se fi stins. Dacã,
sãptãmâna trecutã, declara, rãspicat, cã Pandurii

trebuie sã achite acelaºi preþ ca ºi cealaltã echipã
din oraº, Viitorul Pandurii, primarul Marcel

Romanescu ºi-a schimbat, zilele trecute, discursul,
la 180 de grade.

   Ce spunea Romanescu în urmã cu 10 zile:
   “Îmi pare foarte rãu cã acest meci nu s-a jucat (…)
Pandurii trebuia sã plãteascã suma de 5.000 de lei.
Atât este chiria pentru disputarea unui meci, fie
amical, fie oficial, pe arena noastrã. Aceºti bani îi
plãteºte ºi Viitorul Pandurii. În schimb, cu Pandurii
am avut un proces. Ce s-a întâmplat? Ei au avut un
contract de comodat pânã în martie 2020. ªtiþi
povestea cu gazonul, cã era al lor, nu o mai reiau, dar
acest contract a expirat ºi i-am pus sã scoatã ºi ei
din buzunar suma de 5.000 de lei. Nu îi mai puteam
lãsa sã joace gratis. Avem controale ºi nu îmi pot
permite sã mã trezesc cu Curtea de Conturi pe cap.
ªi aºa au venit în control ºi am fost întrebaþi de ce
Pandurii joacã gratis pe arena centralã. Le-am explicat
cã suntem într-un proces, iar acum acest proces s-a
terminat, iar Pandurii a pierdut. Anul trecut, ne-au
dat în judecatã dupã ce le-am pus în vedere cã trebuie
sã plãteascã 5.000 de lei pe meci. I-am lãsat pe toatã
durata procesului sã joace aici gratis, dar în final au
pierdut procesul cu noi. Acum trebuie sã ne dea câte
5.000 de lei pentru fiecare meci pe care l-au jucat
gratis, pe durata procesului”.
   Ce zice primarul dupã 6 zile de la declaraþia
iniþialã, la Radio Infinit: “În ªedinþa Ordinarã de
Consiliu Local din aceste zile, voi depune un nou
proiect prin care voi încerca sã-i conving pe consilieri
ca sã prelungim perioada de comodat, care a expirat
anul trecut. Faptul cã existã, în instanþã, o nouã
acþiune depusã cu acelaºi obiect, însã de data aceasta
clubul nu mai solicitã anumite sume de bani pentru
folosirea gazonului ºi de alte echipe. Voi depune un
proiect ca, pe perioada în care ne judecãm. Pandurii
sã foloseascã terenul cu titlu gratuit, pânã când
hotãrârea devine definitivã ºi irevocabilã. Pandurii
solicitã prelungirea contractului de comodat pe încã
4 ani, ani în care Pandurii considerã cã nu au putut
folosi acest stadion, fiindcã era în construcþie (n.r. –
nu considerã, chiar nu l-a putut folosi timp de
aproape 4 ani, iar gazonul ºi pista de atletism au fost
fãcute din banii clubului Pandurii în anul 2011 ºi au
fost pãstrate ºi dupã demolarea vechii arene, lucrãrile
efectuate la noul stadion fiind fãcute în jurul
suprafeþei de joc ºi a pistei). ªi în urmã cu un an,
imediat dupã ce s-a constatat cã s-a încheiat
contractul de comodat (n.r. – încheiat în 2005, pe 15
de ani), am prelungit posibilitatea ca Pandurii sã
foloseascã, cu titlu gratuit, noul stadion. Imediat, s-
a deschis un proces împotriva Autoritãþii Publice
Locale (n.r. – împotriva Primãriei Târgu Jiu, care
administreazã noul stadion predat de CNI) ºi am
considerat cã e moral, ca pe perioada în care ne
judecãm, Pandurii sã joace gratis. Au pierdut acea
acþiune pe care au depus-o în instanþã, care a devenit
definitivã ºi irevocabilã, dar apoi au mai deschis o
acþiune. Noi doar i-am înºtiinþat, o datã cu
definitivarea acelei acþiuni anterioare, cã sunt obligaþi
sã plãteascã banii ºi pentru meciurile jucate gratis,
anterior, din toamna trecutã. Normal este ca, în

Pandurii ar putea juca, în continuare, gratis pe Municipal
momentul în care ei au pierdut
definitiv în instanþã, noi sã-i anunþãm
cã acea perioadã din 30 martie 2020
nu mai e acoperitã de niciun contract
de comodat”.
   În schimb, principalul creditor al
CS Pandurii Târgu Jiu, Marin
Condescu, susþine, în continuare, cã
Pandurii n-a pierdut niciun proces cu
Primãria Târgu Jiu. “Nu cã nu vrem
sã plãtim acea chirie de 5.000 lei per
joc, dar nu e drept sã plãtim. Eu nu
comentez decizii de Consiliul Local.
Instanþa e cea care stabileºte. S-a
invocat cã noi am pierdut un proces.
Noi nu am pierdut niciun proces.
Acela nu s-a judecat pe fond, ci pe excepþie, fiindcã
am fost obligaþi sã plãtim taxã de timbru, ceea ce e
în afara legii, fiindcã noi suntem în insolvenþã. Între
2014-2020, Consiliul Local Târgu Jiu, în calitate ºi
de membru-asociat, fondator, al clubului, a plimbat
cum a vrut patrimoniul clubului ºi cred cã instanþa
va stabili dacã au fost corecte acele 10-15 hotãrâri de
Consiliul Local, multe dintre ele contradictorii, cu
acel contract de comodat. Nu suntem noi, Pandurii,
cei care împãrþim dreptatea, nu mã antepronunþ cã
avem dreptate, ci instanþele judecãtoreºti vor stabili
acest lucru. Investiþiile în gazon au fost fãcute de
clubul Pandurii. Sunt fel de fel de aberaþii care roiesc
în jurul primarului Romanescu, fãcute de fel de fel
de consilieri ºi pseudo-consilieri locali ºi juridici,
care spun cã investiþiile de pânã-n 2004 s-au fãcut
de fapt din banii membrilor-asociaþi. Clubul Sportiv
Pandurii Lignitul Târgu Jiu are propria identitate, are
propria gestiune, propriul sãu patrimoniu, iar acele
investiþii, în gazon ºi fostele tribune sau vestiare, s-
au fãcut din alte resurse pe care le avea clubul, drepturi
TV, bilete, transferuri de jucãtori. Noi n-am putut juca
între 2010 ºi 2012 pe vechiul stadion, fiindcã am
refãcut gazonul ºi ne-am mutat la Severin, ºi nici
între 2015-2019, cât s-a lucrat la noul stadion. Acei
ani în care nu am putut juca la Târgu Jiu (n.r. - echipa
a jucat la Drobeta Turnu Severin în 2 rânduri, 2010-
2012 ºi 2015-2017, ºi Motru, 2017-2018, trebuiau
adãugaþi la contractul de comodat, care trebuia astfel
prelungit automat”, a spus Condescu, în replicã, tot
la Radio Infinit.
   Ce spunea Romanescu în urmã cu un an: “Eu nu
sunt adversarul clubului Pandurii Târgu Jiu, dar sunt
adversarul tuturor celor care au falimentat acest club.
Nu eu am participat la jefuirea acestui club. Eu, în
2016, când am devenit primar la Târgu Jiu, am gãsit
clubul Pandurii în insolvenþã, cu posibilitatea de a
intra în faliment, iar înainte eu nu eram pe statul lor
de protocol, nu mergem în deplasãri în strãinãtate pe
banii clubului, ca alþii. Din punctul meu de vedere,
Pandurii a fost cel mai finanþat club din România de
cãtre entitãþile de stat (n.r. - peste 50 milioane de
euro). Nu eu sunt vinovat cã a ajuns în faliment.
Responsabili sunt toþi cei care au furat acest club în
ultimii 15 ani. Chiar dacã organele competente nu
au fãcut ºi poate nici nu vor face vreodatã luminã la
modul în care au fost gestionate sumele, cert e cã
acolo a fost hoþie pe faþã. Domnul Condescu se
erijeazã în purtãtorul de cuvânt al acestui club, dar
are doar calitate de creditor, aºa cum o au ºi ceilalþi
peste 100 de creditori. Proprietar al stadionului din
Târgu Jiu este municipalitatea, dar, în acelaºi timp,

accept fãrã niciun fel de rezervã, un proiect de hotãrâre
al Consiliului Local pe care îl voi înainta într-o ºedinþã
viitoare, posibilitatea de a oferi pe o sumã modicã
stadionul pe perioada în care clubul Pandurii
considerã cã ar trebui prelungit contractul de
comodat. O sã propun Consiliului Local o anumitã
taxã modicã, de un leu, simbolic, pentru cã, la
momentul ãsta, pe lege, la modificãrile care s-au fãcut
în 2019, nu mai putem oferi cu titlu gratuit baza
sportivã. Dar putem sã mergem pe o sumã modicã
pe care clubul Pandurii sã o plãteascã ºi sã foloseascã
aceastã arenã, þinând cont de faptul cã la clubul
Pandurii, Consiliul Local este încã membru asociat.
ªi este o normalitate pânã la urmã. Cum sã plãteascã
clubul Pandurii o taxã similarã cu cea pe care o plãtesc
celelalte echipe?!”.
   În 2017, Pandurii, avându-l ca antrenor pe
severineanul Flavius Stoican, a retrogradat din Liga
1 ºi a intrat în insolvenþã. Condescu, care fusese
îndepãrtat din club în 2014, conform spuselor sale,
printr-o directivã politicã, orchestratã de Victor Ponta
ºi Gabriel Oprea, a acuzat, în dese rânduri, cã s-a
dorit, premeditat, falimentul clubului, pentru a se
ºterge urmelor banilor “ºifonaþi”, din perioada 2014-
2016. Condescu a revenit la club în 2017, iar de atunci
încearcã sã-l menþinã pe linia de plutire, deºi nu are
nicio funcþie oficialã în organigrama clubului. Are
însã, de recuperat, în  nume propriu, aproape 1 milion
de euro, reprezentând salariile ºi bonusurile de
performanþã neprimite pentru perioada 2005-2014,
plus banii personali cu care susþine cã a împrumutat
clubul. A fãcut demersurile necesare, iar clubul a dat
în judecatã membrii-asociaþi, care nu ºi-au mai plãtit
cotizaþiile conform contractelor iniþiale, iar, în urma
deciziei Curþii de Apel Craiova, din septembrie 2019,
Pandurii are de recuperat 3,3 milioane de euro.
   Cei 5 membri-asociaþi, printre care se numãrã ºi
Primãria Târgu Jiu, au fãcut recurs, iar procesul a
ajuns, ulterior, la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
iar urmãtorul termen a fost stabilit pentru 24 martie.
   Rãmâne de vãzut dacã primarul Romanescu va
propune vineri o nouã hotãrâre de consiliu local ºi
astfel dacã Pandurii nu va mai plãti, duminicã, când
este programat, de la ora 13:45, pe Stadionul
Municipal din Târgu Jiu, meciul cu Petrolul
Ploieºti,  suma de 5.000 lei! În cel mai negru
scenariu, Pandurii poate pierde meciul respectiv
cu 3-0, la masa verde, fiindcã n-o sã fie lãsatã sã
intre duminicã pe stadion, dacã nu face dovada
plãþii, la fel cum s-a întâmplat ºi înaintea amicalului
cu FCU Craiova, din urmã cu 10 zile.

 Mircea  Oglindoiu
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   Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei cetitori de
Obiectiv, trec autostrãzile pe lângã noi ºi
nimenea nu scoate o vorbuliþã. Pin Moldova,

pin Banat, pin Transilvania, sã bat toþi care mai
de care sã puie umãrul sã sã construiascã ºosele
de mare vitezã, sã sã deplaseze producþia, sã
ajungã oamenii mai repede pe unde au nevoie,

numai pi la noi e tãcere.
   ªi pin Oltenia sã streseazã câþiva parlamentari,
pentru vreo douã drumuri de astea rapide sã tot
face lobby pi la Craiova, numai pi la Mehedinþi
e liniºte. Doar dacã o trece vreo ºosea din
întâmplare, spre Lugoj încolo, ne-om trezi ºi noi
bãgaþi în samã, da nu cã s-ar fi auzit niºte voci

 nea Mãrin

Sucã, Mehedinþiul ºi subdezvoltarea,
treaba di la primãrie, nea Folescu ºi Bahmuþeanca

de pi la ai noºtri. Cã la ce ne trebe sã ajungem
mai repede la Bucureºti, la Calafat, la Lugoj, cã
e bine ºi la Severin, nu ne deranjeazã nimenea,

nici mãcar sã ne întrebe
de sãnãtate.
   Cã izolaþi ne e mai bine,
nu mai e cu deranj. Da nici
cu dezvoltare, bag samã.
Sã mai bãgã în samã pe
tema asta nea Virgil Daniel
Popescu, nea ministru, o
luã din zbor, scrisã la
minister, ce sã mai, dacã
a scris ‘mnealui sã face la
sigur. În rest, bine cã nu
ajunsãrã minerii în

Bucureºti, cã cine ºtie ce mai ieºea.
   Mã nepoate, da sã activã ºi ãsta micu, de sare
pi la geamu primãriei, timp de patru ani. ªi dupã
aia mai sare încã patru ºi tot aºa. Sã activã iar, îl

pusã pe un bãieþaº de-i
þine de urât pin birou sã-
i facã o pozã mai acãtãrii
ºi postã. Bine, fãcu fro
treiºase de poze, pãnã sã
gãsascã una mai acãtãrii,
da pãnã la urmã postã. ªi
scrisã: LA TREABÃ! Bine,
nu mai spusã dacã era
micã sau mare treaba, da
mãcar e o treabã, de care
sã sã apuce. Pã însamnã
cã di la alegere ºi pãnã
acuma nu prea a fost de
treabã. Bine, vorba lu al
lu Zbanghiu, nici nu ne

fãceam mari griji cã s-a schimbat ceva, da mãcar
din vorbe merge treaba, aºa sã pare. Cã la asta
ne pricepem toþi, nu numai unul.
   Pãi, la treabã ieºi ºi nea Screciu, sã adune
rablele de pi domeniu’ public, iar nea Aaladin
sã apucã de turnat asfalt. Din ce i-a mai rãmas
din campanie, se ºtie!
   Între timp, nea Adi, di la benzinãrie, tot bate

drumu pi la Capitalã, mai trece pi la un mall, mai
sã întâlneºte cu o cafea, cu o apã chioarã, mai dã
neºte telefoane, sã nu sã plictisascã omu. ªi sã

parã ºi implicat. Cã dupã ce a mers pe mâna
moartã, pardon, pe mâna unui fost primar, ca sã
nu vorbim numai la figurat, acuma îºi stoarce
lãmâia singur, cã cicã dacã viaþa asta îþi dã, trebe
sã faci limonadã. Musai, aºa face ºi nerodu de
Sucã, stoarce lãmâia una-douã, pãnã pi la nouã.
   Mã fraþilor, ãl mai activist mehedinþean din
Parlament e nea Folescu, i-a luat locu lu nea
Daea, ce sã mai. Sã-l fi vãzut pe nea Folescu cu
Bahmuþeanca, cum sã mai uita în live-ul ‘mneaei,
sã rãspundã la întrebãri, trãgând din þigarã în
acelaºi timp, cum sorbea din oichi ecranul
telefonului, cum stetea ‘mnealui serios la taclale
ºi punea þara la cale. Avu audienþã, ce mai, mai
erau neºte gospodine în faþa cratiþei ºi vreo trei
gospodari trecuþi de mult de prima tinereþe, care
moþãiau. Da încearcã omu sã sã facã auzit, mai
la stânga, mai la dreapta, important e sã nu stea
pe loc. Aia e, þineþi aproape, cã vine primãvara.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!


