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Luni, 8 martie 2021, de la
ora 18:00, a avut loc pe
scena Palatului Culturii
„Teodor Costescu”
spectacolul intitulat
„Flori de cântec” , dedicat
Zilei Internaþionale a Femeii,
concert susþinut de
Orchestra „Lãutarii
Mehedinþiului”  a Palatului
Culturii, cu soliºtii Alina Moþi
Drãghia, Ana Maria Ion
Opriºan, Emilia Dorobanþu ºi
cu excepþionala participare a
trupei de dansuri populare a
Ansamblului Folcloric „Maria
Tãnase”  din Craiova, cu
îndrãgiþii soliºti de muzicã
popularã Constantin
Enceanu, Mariana Ionescu
Cãpitãnescu ºi Petricã Mîþu
Stoian. Dirijor: Nicolae
Drãghia.
În deschiderea
spectacolului, primarul
Marius Screciu a þinut sã fie
alãturi de soliste pentru a le
dãrui flori.

“Flori de cântec”

Mehedinþiul lucrului fãcut de mântuialã
 I.S.

amãnunte în pag. 4

Însã refacerea ºi consolidarea drumului costã bani. Bani din taxele ºi
impozitele plãtite ºi de contribuabilul mehedinþean. Dar pe noi în general

nu ne prea intereseazã problemele astea!! Poate doar atunci când ni se
întâmplã nouã sau celor dragi  o nenorocire pe drumurile din Mehedinþi.

Cei puternici sunt tot timpul favorizaþi de soartã ºi, uneori, de organele
care ar trebui sã apere legea. Ce te faci când poliþia ajunge sã nu mai aibã
autoritate ºi este umilitã ºi nu mai scoate pistolul sã apere legea ºi pe
cetãþeni. Se naºte în România disoluþia statului de drept ºi falimentul braþului
înarmat al legii? Cine reformeazã poliþia din temelii?

Cine a pulverizat poliþia ºi
celelalte instituþii ale statului?

Mãrþiºor de Mehedinþi pag. 3

TRIUNGHIUL MORÞII
NAÞIONALE: Piatra-Neamþ,

Bucureºti, Sibiuamãnunte în pag. 9 6
pag.
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Editorial              de Sorin Vidan

Dupã cum probabil ºtiþi deja
Comitetul Naþional pentru Situaþii de
Urgenþã a adoptat într-o recentã
ºedinþã o hotãrâre prin care se propune
prelungirea stãrii de alertã pe teritoriul
þãrii noastre. Mai mult ca sigur va fi
adoptatã de guvern ºi vom avea încã
o lunã, cel puþin, de restricþii. Ne-am
obiºnuit. De un an de zile vieþile
noastre stau sub semnul panicii ºi
restricþiilor, asaltate din toate pãrþile de
alarmismul ºtirilor ºi al sirenelor
salvãrilor ce brãzdeazã la rãstimpuri
oraºul. De un an de zile trãim sub
spectrul fricii, al îngrijorãrii ºi al unui
„catastrofism” cotidian. Aproape cã nu
mai avem reacþie. De un an de zile trãim
la modul cotidian o stare de stres
plenarã, ºi o deznãdejde abia
masticabilã. Marea Obosealã
Naþionalã. Numai ce parcã începusem
sã respirãm mai liber, odatã cu venirea
primãverii, când a izbucnit valul trei,
cu focare ameninþãtoare, cu mari oraºe
intrate în carantinã.
   Devine din ce în ce mai evident faptul
cã nici anul acesta nu ne vom reveni
din criza covid, ºi cã o vom „lãlãi” aºa
mult ºi bine. Probabil cã starea aceasta

Marea Obosealã Naþionalã
de incertitudine ºi depresie socialã va
dura pânã ce mare parte din populaþie
va fi vaccinatã. Nu vãd cum putem ieºi
din toatã povestea aceasta urâtã decât
pe calea unei imunizãri în masã, ºi nu
doar la nivel naþional.
   Marea problemã o reprezintã
incapacitatea spitalelor de a suporta
valul de îmbolnãviri, sufocarea
secþiilor ATI. Cã ne place sau nu
vaccinul a devenit cam singura
soluþie viabilã azi, singura cale ce
oferã la capãtul ei promisiunea
salvãrii, a ieºirii din colaps.
   Dar campania va dura, nu e un
lucru pe care sã-l faci peste noapte.
În plus sunt destui reticienþi, destui
care pun la îndoialã validitatea
vaccinãrii. Cu aceºtia ce facem? Îi
obligãm? Evident cã nu putem face
aºa ceva. Viaþa socialã ne va obliga
într-un fel sau altul sã ne vaccinãm,
altfel vor fi destule dificultãþi de
integrare, de cãlãtorie, chiar ºi de
muncã. Vom trãi într-o lume în care
viza de conformitate sanitarã va
cântãri mult.
   Cam aºa va arãta viitorul, un fel de
scenariu de film SF în care subiectul
sunt zombii, viruºii ºi marile companii
farmaceutice ce ne vor livra pastilele
salvatoare. Vechea lume s-a stins odatã
cu era hipertehnologizatã. Aºa cã o
luãm de la capãt cu starea de alertã,
încã o lunã, ºi încã o lunã. O vom duce
aºa, cu sincope ºi mici efuziuni, pânã
la iarnã când sperãm noi nu doar un
milion vor fi vaccinaþi, ci 15, 16
milioane, astfel încât sã avem un cadru
general sigur.
   Asta dacã nu mai apare între timp
altceva...

Ecoul alegerilor locale s-a
stins, aºa cum era ºi cazul, iar aleºii
locali s-au apucat de treabã, indiferent
de culoarea lor politicã. Evident cã
aleºii locali au ajuns în consiliile
locale ºi în consiliul judeþean, ca
urmare a unui vot politic, pe liste de
partide. Dar matematica alianþelor din
aceste consilii reprezintã voinþa
comunitãþii, iar alianþele pentru
formarea majoritãþilor se fac nu
politic, ci în spiritul necesitãþii de a
ajuta comunitãþile locale.
   Aceasta este ºi optica noului
preºedinte al Partidului Miºcarea
Popularã, Cristian Diaconescu,
care a transmis un mesaj ferm celor
care încã se mai joacã de-a
politicienii în rolul de aleºi locali,
cârcotaºilor care gândesc doar în
direcþia politicã ºi care considerã
cã alianþele pentru formarea
majoritãþilor în consiliile locale se
fac politic. La finalul lucrãrilor
Congresului PMP de duminicã, 7
martie 2021, Cristian Diaconescu
a luat cuvântul, dupã ce colegii care
l-au ales i-au spus cã urmeazã sã
îºi asume rolul de lider al partidului.

Ca sã fie clar pentru toþi contestatarii ºi fanteziile lor!

Noul preºedinte al PMP
încurajeazã aleºii locali ai
partidului sã facã alianþe în

beneficiul comunitãþilor locale

 Romeo  Crîºmaru

Alegerile locale, la fel ca ºi cele parlamentare, s-au terminat de mult
timp, oamenii ºi-au ales democratic reprezentanþii, dar unii încã mai

emit fantezii referitoare la modul în care PMP trebuia sã facã alianþele
din consiliile locale ºi judeþene. Dincolo de fantezia politicã, alianþele

dintre aleºii locali se fac nu în spirit politic, ci în spirit pragmatic, adicã în
interesul comunitãþii locale ºi judecând strict pe structura matematicã a
configuraþiei fiecãrui legilativ local. Este ºi mesajul transmis foarte ferm

de cãtre noul preºedinte al PMP, Cristian Diaconescu, diplomat de
carierã. „Participarea noastrã în consiliile locale ºi judeþene are drept
prioritate proiectele care ajutã comunitatea. Aspectele politice le vom

discuta, doar dacã va fi cazul!”, a declarat Cristian Diaconescu.

   „În mod evident, urmezã sã îmi
asum!”, a rãspuns Cristian
Diaconescu, dupã care a pus punctul
pe i: „Ceea ce ne asumãm este, în
egalã mãsurã, discutarea cu fiecare
organizaþie localã în parte a situaþiei
politice locale ºi proiectele cetãþenilor.
Ne asumãm proiectele cetãþenilor!
Participarea noastrã în consilii locale,
consilii judeþene, la primãrii, în
comunitãþile în care colegii noºtri au
fost aleºi, are drept prioritate
proiectele care ajutã aceste comunitãþi
ºi ajutã cetãþenii. Aspectele politice
generale le vom discuta la un moment
dat, DACÃ VA FI CAZUL! Deci existã
o ordine de prioritãþi, din acest punct
de vedere! Din punctul meu de
vedere, nu mã impresioneazã
exerciþiile de manipulare pe
Facebook, despre cât de rãu este unul
acolo, cât de rãu este celãlalt, pentru
cã se prezuma cã ar fi trebuit sã voteze
într-un sens sau în altul. Am mare
încredere în ceea ce priveºte
semnalele, expertiza ºi opinia aleºilor
locali. Din acest punct de vedere,
încurajez colegii sã propunã
proiecte”.
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Consiliul Judeþean Mehedinþi,
preºedintele Aladin Georgescu, Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu” condus de managerul Emilia
Mihãilescu au organizat, în cinstea Zilei Femeii,
un spectacol folcoric extraordinar la Casa
Tineretului, chiar în data de 8 martie.
   Ziua internaþionalã a femeii este celebratã în
multe þãri din întreaga lume.
   Este o zi în care femeile sunt recunoscute pentru
realizãrile lor fãrã a þine cont de diferenþele naþionale,
etnice, lingvistice, culturale, economice sau politice.
   Trebuie avute în vedere condiþiile speciale din lume,
ºi de la noi,  din  þarã,  în contextul pandemiei actuale,
în care a fost sãrbãtoritã ziua femeii ºi anul acesta.
   De asemenea, trebuie þinut cont  ºi de faptul cã,
în lupta cu aceastã pandemie,  femeile sunt prezente.
Cu atât mai mult anul acesta era necesarã marcarea
acestei zile deosebit de importante dedicate
femeilor, având în vedere condiþiile de trai ale
acestora, în vremuri de nesiguranþã.

Femeile sunt în prima linie a luptei cu
pandemia de coronavirus, printre altele, ºi
pentru cã sunt majoritare în sectorul sanitar. Dar
ele se numãrã ºi printre categoriile cele mai
afectate, adesea având locuri de muncã precare
sau nesigure, în sectoare care au dispãrut ori
s-au transformat din cauza crizei.

Mãrþiºor de Mehedinþi

   Ziua Mamei sau a Femeii este o ocazie importantã
pentru a le sãrbãtori pe unele din cele mai importante
persoane din vieþile noastre: reprezentantele sexului
frumos - mamele , ficele sau surorile noastre. Cum
puteau fi sãrbãtorite mai frumos cele mai deosebite
personae din viaþa noastrã decât cu cadouri fãcute
din suflet de artist, prin cântec , joc ºi muzicã.
   Atât pentru Consiliul Judeþean Mehedinþi cât
ºi pentru Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”,
femeile reprezintã persoane foarte speciale
care trebuie tratate cu respect ºi consideraþie.
   Manifestarea care a avut loc la Casa
Tineretului s-a numit  “Mãrþiºor de Mehedinþi”

si simbolizeazã omagiul adus Femeii, de aici,
din acest loc binecuvântat de Dumnezeu, ºi
anume judeþul Mehedinþi.
   Pe scena Casei Tineretului au evoluat soliºtii
vocali ºi instrumentiºti ai  Orchestrei “Cetiniþa”
ºi Ansamblului Profesionist “Danubius” reunit
sub bagheta maestrului dirijor Marian Magheru.
Spectacolul a fost prezentat de  Gabriela Pogaci,
journalist ºi realizator de emisiuni.
   Anica Ganþu, Ionela Bãdãlan, Angela Magheru
dar ºi tinerii de la Orchestra “Cetiniþa” alãturi de
dansatorii Ansamblului Profesionist “Danubius”
au susþinut un  spectacol folcloric de excepþie!

Pe scena Palatului Culturii
“Teodor Costescu” a avut loc în
data de 9 martie o ºezãtoare, în care
au fost prezentate tradiþii  ºi
obiceiuri populare legate de aceastã
mare sãrbãtoare a creºtinilor
ortodocºi “Sfinþii 40 de Mucenici”.
   Manifestarea a fost organizatã de
Centrul  Cultural “Nichita
Stãnescu”  Consiliul Judeþean
Mehedinþi, Palatul Culturii  “Teodor

ªezãtoare Folcloricã: Obiceiuri ºi Tradiþii de Mucenici
pe scena Palatului Culturii “Teodor Costescu”

Costescu” ºi Primãria municipiului
Drobeta Turnu Severin. Prin
organizarea unui astfel de
eveniment s-a dorit, o “întoarcere
în timp, pentru a fi retrãitã magia
sãrbãtorilor din satul de altã datã”
aºa cum s-a spus în prezentarea
de început a spectacolului.
   Românii, de când se ºtiu, sunt
înfrãþiþi cu cântecul ºi jocul, pe care
le mânuiesc cu multã dibãcie ºi

înþelegere. Omul de la þarã vede în
ºezãtori un bun prilej de a mai pune
câte ceva la cale, a face un lucru,
dar ºi de a se odihni, a se recrea, de
a mai schimba o vorbã cu oamenii.
   Scena a fost amenajatã precum
“Odaea bunã” din “Casa Mare”
unde gazdele,  Gabriela Pogaci ºi
Valentin Vasilescu au primit
oaspeþi de seamã, care au lucrat,
au tors caiere ºi au fãcut fuioare,

dar care au ºi cântat ºi s-au veselit.
   Ineditul spectacolului de ºezãtoare
l-a constituit  faptul cã, artiºtii de pe
scenã, actorii sunt de fapt salariaþii
Palatului Culturii “Teodor Costescu”
ºi invitaþii, colaboratori foarte
apropiaþi pentru diferite manifestãri
artistice organizate aici. Pe scenã s-
au aflat: Gabriela Pogaci, Valentin
Vasilescu, Eugenia Rada,  Gabriela

 Continuare în pag. 6



atitudiniOBIECTIV mehedinþean 11 - 17.03.2021pag. 4

Mehedinþiul pe drumul cel
bun???? Vã  mai amintiþi?? Slogan
de campanie electoralã. Este încã pe
pagina de socializare a Consiliului
Judeþean Mehedinþi. Nu ºtiu câþi
dintre mehedinþeni simt cã sunt pe
drumul cel bun din punctul de vedere
al traiului de zi cu zi. Dar cineva simte
asta cu siguranþã. Prosperã clasã
politicã mehedinþeanã. Ei sunt mereu
pe drumul cel bun. Pentru cã lor li se
vede prosperitatea pe obrazul gros ºi
în þesutul adipos de pe burtã. ªi din
lungile declaraþii de avere.
 Scãpaþi de povara celor douã
campanii electorale, politicienii
Mehedinþiului, bântuiþi în suflet de
fiara lãcomiei ºi-au reactivat reflexele
de prãdãtori ºi au purces la treabã.
Dupã negocieri la sânge pentru
ciolanul puterii ºi vãzându-ºi sacii în
cãruþã, stânga ºi dreapta s-au înþeles
pe funcþii ºi interese, au bãtut palma
ºi au pupat toþi piaþa Independenþei,
cã, de,... memoria electoratului este
scurtã! Principii? Idei? Demnitate?
Platforme politice ºi ideologice? Aº!!
Când apare un interes, politicienii se
pupã toþi, „cu muci sau fãrã”, vorba
lui nenea Iancu Caragiale. Aceiaºi
clientelã politicã abonatã de ani de
zile la lucrãrile publice, suge acum ºi
la þâþa dreaptã ºi la þâþa stângã
înfruptându-se ºi mai vârtos din
banul public. Funcþiile publice
negociate ca la târg au fost ocupate
de personaje obscure, cu mintea
aridã, fãrã nicio virtute intelectualã,
dispuse sã facã orice pentru a nu se
mai întoarce niciodatã în locurile din
care au plecat.
   Promisiunile din campania

electoralã au fost uitate, pentru cã
am lãsat politica la uºa instituþiei,
ne spun noii politicieni vechi. ªi
ne  aruncã gulgute! Cã de acum o
sã facã administraþie  doar pentru
noi!!! Una vouã! Zece nouã! Cam
aºa ne spun ai noºtri  politicieni.
De pe paginile de socializare se
revarsã aceleaºi comunicate scrise
în limbã de lemn care aduc elogii
mai marilor instituþiei pentru nimic
altceva decât îndeplinirea
atribuþiilor din fiºa postului.
   ªi pentru cã o mare parte din
comunicatele cu multã laudã de sine
îþi dau senzaþia cã pe drumurile bune
ale judeþului curge numai lapte ºi
miere, dacã o sã ne uitãm  atent în
jurul nostru  realitatea este alta. 9
septembrie 2020. Cu trei sãptãmâni
înaintea alegerilor locale. Consiliului
Judeþean Mehedinþi prin vocea
preºedintelui sãu ne anunþã
modernizarea drumului  judeþean DJ
671E Dâlbociþa-Firizu-Cerna Vârf.
Proiect mare! Bani europeni peste
67.676.714 lei. Valoarea totalã
80.638.975 lei. Toate bune ºi
frumoase. Mai ales cã drumul de
munte  între Firizu ºi Cerna Vârf,
mãrginit de Cheile Coºuºtei este de
o frumuseþe de-þi taie respiraþia ºi mai
poate revigora puþin turismul montan.
   A avut loc ºi o parte din mult clamata
modernizare. Dar natura nu poate fi
minþitã. A fost nevoie doar de o iarnã
uºoarã ºi  comunicaþia a devenit
periculoasã pentru cei care tranziteazã
comunicaþia care asigurã legãtura cu
nordul Mehedinþiului. În urmã cu o
lunã, zãpada urmatã de dezgheþ, a
antrenat  dislocãri mari de rocã ºi

Mehedinþiul lucrului fãcut de mântuialã

 Valeriu Pera

alunecãri de pãmânt, care au depãºit
zidurile de sprijin ºi susþinere  ale
drumului judeþen acoperind pe un
sens de mers  comunicaþia  între
Firizu ºi Cerna Vârf pe sute de metri
în cel puþin cinci locuri de pe acest
traseu. Urmãrile: bucãþi mari de rocã
de sute de kilograme pe comunicaþie
care au  îngreunat ºi a fãcut extrem
de periculoasã circulaþia
autovehiculelor ºi atelajelor, zeci de
metri din parapetele de protecþie al

drumului distrus, rigolele de scurgere
acoperite de piatrã, zidul de susþinere
acoperit de tone de pãmânt. ªi atunci
ca un bun contribuabil îþi pui întrebãri
legitime? Cum s-o fi fãcut oare studiul
de fezabilitate (de exemplu-condiþii
de stabilitate,  rezistenþã ºi siguranþa
în exploatare)? S-or fi respectat
indicatorii tehnici prevãzuþi în
proiect?  Unde sunt specialiºtii
angajaþi pe sprânceanã care
trebuiau sã verifice în teren
lucrãrile? Din ce bani se va face
curãþirea drumului, schimbarea
parapetelor de protecþie ºi
descoperirea zidurilor de susþinere
acoperite de pãmânt? Desigur

administratorul drumului judeþean
poate spune cã pânã la termenul
de finalizare a investiþiei mai este un
an. Însã refacerea ºi consolidarea
drumului costã bani. Bani din taxele
ºi impozitele plãtite ºi de
contribuabilul mehedinþean. Dar pe
noi în general nu ne prea intereseazã
problemele astea!! Poate doar atunci
când ni se întâmplã nouã sau celor
dragi  o nenorocire pe drumurile din
Mehedinþi. Dacã deranjezi cu întrebãri

autoritãþile statului cu atribuþii de
control, despre cum ºi în ce mod se
construiesc drumurile în Mehedinþi
ºi Severin poþi stârni un adevãrat cuib
de viespi. Cu interese de la stânga la
dreapta care se întrepãtrund pânã la
vârful politicii, funcþionãrimii ºi
administraþiei publice locale. Dar
cum o mânã se spalã pe alta (în
sensul rãu bineînþeles) nouã
cetãþenilor de rând, nu ne rãmâne
decât sã plãtim în continuare, din
propriul buzunar taxa pe prostie.
Adicã pe lucrãri fãcute de mântuialã.
Pânã ne vom trezi! Dacã ne vom
mai trezi!
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Congresul Partidului
Miºcarea Popularã a ales noua
echipã de conducere, pe baza unei
moþiuni, sugestiv intitulatã
„ROMÂNIA RESPECTATÃ”. Este, de
fapt, un proiect de þarã complex, în
fruntea cãruia popularii români l-au
angajat pe cel mai titrat diplomat
român, fostul ministru de externe
Cristian Diaconescu. Pentru echipa
lui Diaconescu au votat 550 dintre
cei 561 de delegaþi la evenimentul
organizat online. Fostul deputat
mehedinþean Ion Cupã a fost ales în
echipa celor 8 vicepreºedinþi
regionali, coordonatori ai judeþelor
grupate pe regiuni de dezvoltare, ºi
va coordona Regiunea Sud-Vest
(judeþele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea ºi
Mehedinþi).
   „Partidul Miºcarea Popularã
propune ca acest proiect sã devinã
PROIECTUL NOSTRU, al tuturor
celor care credem cã se poate, cã
ROMÂNIA meritã o soartã mai bunã
în urmãtorii ani ºi nu doar alte
generaþii de sacrificiu într-o continuã
tranziþie. Identitate naþionalã puternic
asociatã unei identitãþi europene
asumate. Meritãm sã trãim mai bine,
sã fim respectaþi ca oameni ºi ca þarã

Proiectul de þarã „ROMÂNIA RESPECTATÃ”

Partidul Miºcarea Popularã ºi-a ales noua conducere
Duminicã, 7 martie 2021, Partidul Miºcarea Popularã a susþinut primul

eveniment marcant de dupã alegerile parlamentare din anul 2020. Doar
liderii formaþiunii s-au reunit fizic la Sinaia, restul membrilor formaþiunii

exprimându-ºi votul online. A fost votatã noua echipã de conducere, pe
baza unei moþiuni sugestiv intitulatã „PROIECTUL NOSTRU DE ÞARÃ–
ROMÂNIA RESPECTATÃ”. Noul preºedinte este deja celebrul diplomat

român Cristian Diaconescu, acesta fiind desemnat ºi prezidenþiabil al
formaþiunii, în vederea alegerilor prezidenþiale din anul 2024.

Mehedinþeanul Ion Cupã face parte din noua echipã, ca vicepreºedinte
pentru Regiunea Sud-Vest.

ºi putem face asta împreunã.
Cuvântul-cheie în MOÞIUNEA PMP
este “RESPECT”, pentru cã în ultimii
ani am uitat sã ne respectãm, sã
cerem sã fim respectaþi ºi sã ne
facem respectaþi. Reînvãþând sã ne
respectãm ºi sã respectãm, vom
crea fundamentul necesar pentru a
trãi mai bine, mai fericiþi, într-o þarã
mândrã ºi influentã, în regiune, în
Uniunea Europeanã, în NATO ºi în
lumea întreagã.  Respectul pentru
þarã înseamnã a acþiona în interesul
ei oriunde în lume. Înseamnã
respectul pentru tradiþii, dar ºi
interesul ºi eforturile pentru
modernizarea statului”, se aratã,
printre altele, în textul moþiunii.
„Partidul Miºcarea Popularã este de
astãzi în faþa unui nou început! Este
un moment istoric pentru partidul
nostru ºi un prim pas cãtre o
renaºtere puternicã a dreptei politice
autentice din România. Alãturi de
preºedintele Cristian Diaconescu
vom trece la organizarea partidului,
atât la nivel naþional, cât ºi la nivel
regional, organizaþie cu organizaþie.
Din pãcate, sãnãtatea nu mi-a
permis sã particip fizic la Congresul
PMP de la Sinaia, dar am votat

online, cu sufletul alãturi de acest
nou început. Sunt onorat de
alegerea în funcþia de vicepreºedinte
regional pentru judeþele Mehedinþi,
Dolj, Gorj, Olt ºi Vâlcea ºi îmi voi
asuma, alãturi de toþi colegii din
conducere, proiectele cetãþenilor,
potrivit votului de încredere pe care
aceºtia l-au dat, la nivel local,
aleºilor noºtri locali. ªi pentru cã voi
coordona organizaþiile locale din
Regiunea de Sud-Vest (Mehedinþi,
Dolj, Gorj, Olt ºi Vâlcea), vreau sã
întãresc cele spuse de preºedintele
Cristian Diaconescu: Participarea
noastrã în consi lii le locale,
consiliile judeþene ºi primãrii, în
comunitãþile locale unde oamenii
noºtri au fost aleºi, are ca drept
prioritate proiectele care ajutã
acele comunitãþi ºi care ajutã
cetãþenii. Aspectele politice
generale le vom discuta la un
moment dat, dacã va fi cazul”.

Cristian Diaconescu,
un lider cu vocaþie europeanã

   Cristian Diaconescu, fost ministru de
Externe ºi consilier prezidenþial, un
colaborator apropiat al democraþilor
americani, propune un mandat în fruntea
PMP, care sã ducã partidul cãtre
succes. Despre Cristian Diaconescu
aproape cã nu mai este nevoie de o
descriere a personalitãþii sale complexe,
pentru cã românii îl cunosc foarte bine.
   „Prin aceastã moþiune, pe scurt, vã
rog sã daþi acestui partid solidaritate,
înþelepciune ºi coerenþã la nivel local
ºi central ºi îndrãznesc sã mã oblig
în faþa dumneavoastrã, ºi sã vã
promit, cã eu am sã-i dau un viitor”,
le-a spus Cristian Diaconescu celor
prezenþi fizic sau online.
   Cristian Diaconescu a vorbit ºi
despre alegerile din decembrie 2020,
în urma cãrora partidul nu a mai reuºit
sã treacã pragul electoral. „Am
discutat ºi ne-a preocupat acest lucru,
modul în care s-au numãrat voturile
la alegerile pentru Parlament. Vreau
sã vã spun, dincolo de toate aspectele
locale, din comunitãþi, faptul cã la
alegerile parlamentare s-au numãrat
95 (la sutã – n.r.) de voturi în 24 de
ore ºi 5% din voturi în urmãtoarea
sãptãmânã. S-au redistribuit 15% din
voturi, deci 15% din parlamentarii
aflaþi acum în Parlamentul României
îi reprezintã pe cei care nu i-au votat.
Dacã pentru democraþie ºi
funcþionarea statului de drept aceasta
nu e o problemã, atunci cu toþii avem
o problemã”, a afirmat Diaconescu,
în acest context.

 Romeo Crîºmaru

“Ministerul Economiei va funcþiona de-acum ca un
tot coerent ºi unitar pentru a-ºi atinge cele patru mari
obiective. Nu va mai fi o contopire a trei ministere
(Ministerul Economiei, Ministerul Mediului de
Afaceri, Comerþului ºi Antreprenoriatului ºi
Ministerul Turismului). Avem oameni profesioniºti
ºi dedicaþi reformei, care vor debloca rapid toate
dosarele. Pânã acum am funcþionat împletit cu
Ministerul Energiei. Doi miniºtri, un singur aparat
de lucru. Acum cã avem Hotãrârea de Guvern pentru
înfiinþarea Ministerului ºi avem ºi bugetul aprobat,
se vor debloca foarte multe lucruri, inclusiv plãþile
pentru Mãsura 2 - capital de lucru, unul dintre cele
mai importante ajutoare pentru mediul de afaceri,

Guvernul a adoptat Hotãrârea de înfiinþare a
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului ºi Turismului

greu încercat de mãsurile de combatere a pandemiei”,
a declarat ministrul Economiei, Claudiu Nãsui.
   Ministerul va avea patru mari direcþii în care va acþiona:
debirocratizare, reforma companiilor de stat, scheme de
ajutor de stat ºi promovarea economiei ºi a turismului.
   Ministerul Economiei are alocat pentru acest an un
buget de aproape douã ori mai mare decât anul trecut,
creditele bugetare aprobate totalizând 6,6 miliarde de
lei. 92% din acest buget va fi folosit pentru ajutoare
acordate sectorului privat, afectat de mãsurile impuse
de stat pentru controlul pandemiei COVID 19.
   Pe partea de debirocratizare ºi, implicit, uºurarea
relaþiei stat - mediu privat se va ocupa secretarul de
stat Valentina Saygo.  continuare în pag. 14
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   Cã ardem de vii prin spitalele unde ne
ducem sã ne vindecãm, nu mai este o...
surprizã în România post-revoluþionarã. O
revoluþie care a vrut sã schimbe ceva, dar
nu a reuºit sã schimbe decât vechii
nomenclaturiºti cu copiii lor, cu clonele lor,
cu noua pletorã de obedienþi, de corupþi,
de neo-comuniºti, actualmente adaptaþi
neo-marxismului. Triunghiul morþii
naþionale Piatra-Neamþ, Bucureºti (spitalele
Giuleºti ºi “Balº”, cu antecedentul din altã
speþã, Clubul „Colectiv”) ºi, acum, Sibiu
sunt dovezile irefutabile nu doar ale
grozãveniei monstruoase în care se
complace reþeaua sanitarã ºi medicalã
româneascã, ci ºi aceea a corupþiei
endemice din sistem, a trãdãrii nu doar a
profesiei, ci ºi a interesului naþional privind
ocrotirea ºi garantarea sãnãtãþii publice,
coordonatã a statutului CSAT, al cãrui prim-
cap este chiar preºedintele Iohannis.
   Trãdarea naþionalã este un fel de politicã
de stat, iar ea, dacã ar fi sã-i cãutãm scuze,
vine pe filierã istoricã, de la voievozi trãdaþi
ºi omorâþi, la conducãtori de revoluþii, la
simboluri ale unirii ºi unitãþii naþionale, la
fel, ordinar trãdaþi, exilaþi ori omorâþi, ca sã
nu mai vorbim de microclimatul politic post-
revoluþionar, unde traseismul politic ºi
uneltirea celor care au fost sprijiniþi
îndreptatã nefast cãtre cei care i-au sprijinit
la un moment dat, sunt acceptate ca fiind...
fireºti. Dar, nu facem astfel de recursuri, vrem
doar sã spunem cã teoria conspiraþiei, atât
de hulitã de adepþii Covid-ului ºi a
vaccinãrilor fãrã numãr, fãrã numãr - cã am
trecut la rapel, ºi se prefigureazã un al treilea
vaccin administrat aceleiaºi persoane, fapt
care ne îndreaptã spre, aºa cum se
preconiza, o vaccinare periodicã, deci o
dependenþã de vaccin, deci un control al
sãnãtãþii, o putere ocultã asupra destinului
fiecãruia dintre noi prin intermediul unei
seringi ºi a unui ac - teoria aceea, deci, iese
la ivealã ca un fapt concret, conturat în atâtea
declaraþii ale unor persoane responsabile,
iar acum, o dovadã în plus, declaraþia
medicului de la Sibiu, care reliefeazã
criminalitatea premeditatã a celor care
gestioneazã „pandemia”, iar, mai apoi,
vaccinurile, comerþul cu mãºti, cu aparaturã
ºi alte utilitãþi necesare spitalelor... speciale,
ale secþiilor deschise... special în unitãþi
spitaliceºti, destinate tratãrii infectãrii cu
virusul “ucigaº”. ªi acesteia, sã-i adãugãm
ºi coruperea unei pãrþi a media, care
trâmbiþeazã moartea, moartea, pericolul,

TRIUNGHIUL MORÞII NAÞIONALE:
Piatra-Neamþ, Bucureºti, Sibiu

pericolul, protejarea, protejarea... survenite
dinspre rãspândirea virusului! Un sistem
bine pus la punct, cãruia nu-i mai poþi da
de cap, este ca o hidrã, ca un monstru al
cãrui corp, cap ºi rãsuflare ucigãtoare nu le
mai poþi intui, nu le mai poþi evita...
   O teroare generalizatã în care jucãm cu
toþii dupã un scenariu aparent anonim, cu
un regizor ascuns dupã mãºti
guvernamentale, pãzit de ordonanþe ºi
decizii, recomandãri ºi hotãrâri ce vin în
avalanºã sporind groaza, psihoza,
bulversarea, iar în final favorizând
abandonarea, renunþarea, dorinþa de a face
ce ºi cum se cere, doar, doar vei scãpa ºi
de Covid, ºi de nopþi nedormite, ºi de
moarte... Dar scenariul despre care s-a tot
vorbit ºi s-a tot revenit asupra lui, în diferite
locuri ale lumii, dinspre diferiþi specialiºti
la fel de competenþi ºi de autorizaþi în ºtiinþe
medicale ori sociale ca ºi cei care menþin
psihoza ºi ideea morþii iminente, în forme
continuate - valuri, li se spune - specialiºti
care au deconspirat intenþiile criminale ale
celor care urzesc pandemia ca pe un
experiment mondial, scopul fiind, se pare,
schimbarea paradigmei universale, a
sistemului de valori, a adoptãrii unor
cutume ce vor a rãsturna morala,
credinþele, organizarea socialã ºtiute.
   Cazul “Sibiu” este o nouã scoatere la
suprafaþã a unei noi pãrþi din aisbergul
numit Noua Ordine Mondialã, anume
moartea programatã, premeditatã a cât mai
multora dintre noi, scãderea demograficã
fiindu-i aliat în acest sens, ºi ea stimulatã,
scãderea populaþiei fiind scop central, o
populaþie mai uºor de controlat, cu atât mai
mult cu cât este/va fi ºi dependentã medical
de controlorii pandemiei ºi a tuturor
celorlalte pãrþi de scenariu pe care-l aplicã
fãrã scrupule, deºãnþat, criminal.

Triunghiul morþii naþionale Piatra-
Neamþ, Bucureºti, Sibiu este parte a
geometriei mondiale prin care s-a croit o
capcanã a morþii generalizate, programatice,
eficiente, în mintea lor, ºi ale cãrei efecte se
vor resimþi din ce în ce mai mult, în viitorul
foarte apropiat, deghizate, însã, atenþie, în
intenþii salvatoare, protectoare, adicã perfect
conceputã dupã manualele de manipulare,
unde se spune negru pe alb, cã, pentru a
convinge de ceva, creezi mai întâi, controlat,
cauza, iar apoi, apari ca personaj care are
contra-efectul acelei cauze, ºi, gata, eºti
erou, þi se supun toþi ca unui salvator unic!

C. OVIDIU

Doneazã sânge, salveazã o viaþã!

   Cu binecuvântarea Pãrintelui Patriarh Daniel, în anul
2012 a început în Arhiepiscopia Bucureºtilor o campanie
de donare de sânge numitã „O picãturã de sânge pentru
viaþa aproapelui”.
   Începând cu anul 2014, cu aprobarea Sfântului Sinod,
aceastã campanie a fost extinsã la nivel naþional în toatã
Patriarhia Românã sub îndemnul „Doneazã sânge,
salveazã o viaþã!”. Scopul acesteia este sã conºtientizeze
societatea ºi sã conducã la creºterea numãrului donatorilor
ºi la îmbunãtãþirea stocurilor de sânge din þarã.
   Aproximativ 25 de clerici din Protoieria Drobeta a
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei au donat sânge marþi,
9 martie, la Centrul de Transfuzie Sanguinã Drobeta Turnu
Severin.
   Acþiunea a fost coordonatã de Pãrintele Oproiu Nicolae,
Consilier al sectorului Social-Filantropic din Episcopia
Severinului ºi Strehaiei.
   Campaniile de donare de sânge vor continua în eparhia
noastrã ºi în urmãtoarele sãptãmâni prin implicarea
preoþilor din toate cele patru protoierii mehedinþene.
   Donarea de sânge ºi de plasmã convalescentã Covid-
19 sunt acum fapte necesare, fapte de iubire jertfelnicã ºi
de solidaritate umanã!

Marian Gherghinescu 
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Aproximativ 25 de clerici
din Protoieria Drobeta au

donat sânge

 Urmare din pag. 3

Mimi Boroianu,   Constantin Bãzãvan,  Marilena Nica,
Daciela Rotaru-Mîþu, Cornelia Diþã,  Daniela Vîlceanu, Uca
Fîntânã,   Victoria Seimeanu, Grupul  de dansatori
“Lãstãraºii” coordonat de Ionuþ Iovãnel.
   Au cântat: Ariana Moescu,  Mellora Ploºtinaru,  Irina
Papavã,  Nicoleta Iancu, Ionuþ Iovãnel, Valentin Vasilescu
la tilincã, Constantin Bãzãvan la vioarã.
   Spectacolul s-a încheiat cu un recital extraordinar al
“Doamnei cântecului popular mehedinþean” -Anica Ganþu.

ªezãtoare Folcloricã:
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Din nou (pentru a câta oarã?)
ne întrebãm al cui este guvernul
României ºi pentru cine lucreazã el.
Pentru noi, românii, în mod sigur
nu. Pare, din nou în ultimii treizeci
de ani pe care ni-i închipuiam mai
buni, un vis urât din care nu reuºim
sã ne trezim. ªi, oricât de urât am
visa, realitatea ce a urmat recentelor
alegeri depãºeºte coºmarul.

Aroganþa
O vorbã veche spune cã prostul

dacã nu-i fudul nu-i prost destul. ªi
chiar aºa se întâmplã. Priviþi-i pe
aceºti minunaþi miniºtri! Pe doamna
aerianã de la Muncã ºi Protecþie
Socialã care habar nu are despre
ceva, oricât de simplu ºi de evident
ar fi acel ceva. Arogantã, vorbindu-
ne din vârful buzelor ca unor retardaþi
mintal ºi dându-ne lecþii despre
nimic, ea a fost vice prim-ministru ºi
acum i s-a încredinþat ministerul care
are în responsabilitate vieþile
milioanelor de români ºi gestioneazã
zeci de miliarde de euro. Meritul ei?
S-a nimerit a se fi nãscut în zona în
care a fost primar actualul preºedinte
ºi a învãþat sã fie docilã.

Priviþi-l pe domnul aiurit de la
Sãnãtate, cel care ºi-a delegat toate
responsabilitãþile de ministru zecilor
de ”consilieri personali”, cel care ca
într-un autentic scenariu al absurdului
ne cere sã purtãm mânuºi
chirurgicale când oferim mãrþiºorul
femeii iubite. Credeþi cã „zeci de
consilieri” este o exagerare? Nici pe
departe. Iatã ce ne spune domnul
ministru cu guriþa personalã când i
s-a reproºat cã are 21 de consilieri:

Guvernul Zât! Aroganþã, nesimþire, minciunã, imposturã
DEx - câþ1 [At: H X, 498 / V] Strigãt cu care se goneºte pisica: Zât! (Dex online)
„Existã opt consilieri ai ministrului
Sãnãtãþii, nu a modificat nimeni
hotãrârea de guvern care spune foarte
clar cã sunt opt consilieri ai
ministrului Sãnãtãþii. Restul sunt
consilieri onorifici. Pot sã am
2.000”[1]. El este arogant. ªi este
arogant fiindcã „are spate”. ªtie cã
este de neclintit de pe scaunul
ministerial fiindcã are de îndeplinit o
misiune. O misiune pe care doar o
bãnuim ºi care nu ne va aduce nimic
bun. Domnul ministru habar nu are
de medicinã, habar nu are de modul
în care ar trebui condus un minister.
Aºa cum habar nu are dacã ºi-a
terminat studiile pe la Viena sau pe
la Bucureºti. Întrebat despre cum
poate sã-ºi probeze studiile, cu
aceiaºi aroganþã ostentativã,
ministru sãnãtãþii rãspunde:
„Întrebaþi la Ambasada Austriei sau
Ambasada Germaniei sau unde mai
existã titlul magister ca sã vedeþi ce
înseamnã asta”[1] .

Dl. Voiculescu nu poate explica
în mod rezonabil nici prin ce minune
ºi din care secrete izvoare, precum
ºi Fãt Frumosului prim-ministru, i-
au venit banii pentru anii îndelungaþi
petrecuþi (pentru studii sau pentru
cu totul alte misiuni) prin scumpele
ºi elegantele urbe ale lumii
occidentale. Fãrã sã le pese de
consecinþe, nulitãþile ajunse în
guvern ignorã orice lege care nu
corespunde dorinþelor celor care i-
au instalat în scaune. Niciuna dintre
legile care ofereau o oarecare
speranþã sãracilor, legi aflate în
vigoare, nu se mai aplicã. Pur ºi
simplu, în aroganþa lor, le aruncã la
gunoi. ªi o fac fiindcã ºtiu cã nu vor
da niciodatã socotealã. Noi, un
popor adus deja la stadiul de gloatã
imundã ºi mutã, rãbdãm fãrã
crâcnire orice umilinþã.

Nesimþirea
De câteva luni de când prin

maºinaþiuni regizate de la Cotroceni
au ajuns la guvernare, ei au ridicat
nesimþirea la rang de politicã de stat.
Nu le pasã de sutele de proteste care
împânzesc þara. Nici de pensionarii
muritori de foame, nici de salariaþii
cu salariile blocate, nici de lucrãtorii
din sãnãtate cãrora nu li se mai

plãtesc sporurile de risc, nici de
angajaþii din turism rãmaºi pe
drumuri, nici de cei din serviciile
pentru populaþie, nici de poliþiºtii
revoltaþi, nici de profesorii ieºiþi în
stradã fiindcã au salarii de mizerie,
nici de þãranii rãmaºi fãrã subvenþii
ºi fãrã a avea unde sã-ºi vândã
produsele, nici de minerii neplãtiþi
cu lunile care refuzã sã mai iasã din
subteran fiindcã nu au ce pune pe
masa copiilor. Nu-i intereseazã cã
mor oameni arºi de vii prin spitalele
aduse la nivel de puºcãrii cu gardieni
costumaþi în zombi.

Deasupra unei þãri care se
prãbuºeºte, ei se bat pentru funcþii,
pentru a-ºi plasa slugile în posturi
cheie ºi se luptã fãrã pic de jenã
pentru accesul la fonduri cât mai
mari. Principala lor preocupare
rãmâne aceea de a demonstra
stãpânilor lor din lumea largã pânã
unde poate merge obedienþa.

Cu o nesimþire specificã nulitãþilor
ajunse la ciolan, strivesc ori vând tot
ce-i românesc. Omoarã orice
iniþiativã, îi sugrumã pe micii
întreprinzãtori, sufocã turismul atât
cât mai era, vând pãdurile, aurul,
petrolul, instituþiile strategice care ca
prin minune au scãpat pânã acum,
ºterg din mintea copiilor dragostea
de þarã, respectul faþã de înaintaºi ºi
faþã de munca pãrinþilor lor, calcã în
picioare cultura naþionalã ºi se ºterg
la fund cu valorile naþiunii. Iatã ce
spunea de curând preºedintele
Academiei Române: „acum citesc cã
geografia ºi istoria României stau sã
fie scoase din programa ºcolarã. Cine
mai suntem noi, oameni buni? Ne
dizolvãm încet, în acidul turnat de
„sus”, de niºte iresponsabili,
impostori cu C.V.-uri pompoase,
proºti cu aere sau vânzãtori de neam.
Ne otrãvesc mintea, ca sã uitãm ºi
cine suntem, ºi cum am ajuns aici,
de parcã nu e nimic greºit în a fi
pribeag. Fãrã o identitate clarã. Al
nimãnui”.

Minciuna
Întreaga guvernare este bazatã pe

minciunã. S-a dezvoltat deja o industrie
a minciunii ºi, ca politician la putere,
eºti apreciat dupã dimensiunile
minciunilor debitate în public. Minte

preºedintele, minte primul ministru,
mint miniºtrii, mint purtãtorii lor de
cuvânt, se minte cu privire la
dimensiunile aºa-zisei pandemii, se
manipuleazã cifrele cu morþi în funcþie
de interesele politicienilor, promisiunile
electorale sunt minciuni gogonate iar
planul de guvernare e plin de minciuni.
Se minte la nivel naþional!

Comparat cu bâlbâitul Câþu,
celebrul baron de Münchhausen, cel
care susþinea cã umblã prin lume
folosind drept bidiviu o ghiulea trasã
din tun, pare mic copil. Dupã ce a
îngheþat salariile, dupã ce a îngheþat
pensiile, dupã ce a blocat
indemnizaþiile pentru copii, dupã ce
a anulat voucerele de vacanþã, dupã
ce a tãiat sporurile salariale ºi a
eliminat indemnizaþiile de hranã
pentru categorii întregi de bugetari,
dupã ce a adus la faliment zeci de mii
de firme, dupã ce a determinat
scumpiri record ale alimentelor ºi
bunurilor de consum, dupã ce a
determinat explozia preþurilor
carburanþilor, dupã ce a îndatorat þara
ºi pe fiecare dintre noi pentru câteva
generaþii, în timp ce pregãteºte
vânzarea pe nimic a ultimelor societãþi
comerciale strategice ale þãrii care
aduc profit, prim-ministrul Zât
declara la data de 3 martie a.c. cã
pentru anul 2021 se prevede o
spectaculoasã creºtere a nivelului de
trai în România. Sã râzi, sã plângi, sã
te cruceºti? E tot ce pare a ne mai fi
rãmas de fãcut. Pentru cã, de acþiune
pentru eliminarea lor de pe scena
politicã a þãrii, am dovedit cu
prisosinþã cã nu suntem capabili…
Este incredibil cât de proºti ne cred
aceºti politicieni de carton fabricaþi
în tenebrele adânci ale maºinãriei
care de câteva decenii produce pe
bandã rulantã vânzãtori de þarã! ªi,
poate, nici n-ar trebui sã ne mire. “Nu
te plânge cã eºti strivit, dacã te-ai
fãcut vierme” spunea cu un sfert de
mileniu în urmã Immanuel Kant.

Impostura
În luna decembrie a anului trecut,

imediat dupã alegerile parlamentare,
o asociaþie civicã adresa viitorilor
guvernanþi o scrisoare deschisã,
semnatã de mii de cetãþeni:

[1] https://www.hotnews.ro/stiri-esential-
24631492-cati-consilieri-are-ministrul-
sanatatii-voiculescu-pot-2-000-una-
este-consi l i e r-onor i f i c-a l ta-sunt-
functiile-platite.htm  continuare în pag. 10
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„Alianþa Pãrinþilor” împreunã cu Asociaþiile „Pro
Consumatori”, „Medici pentru Consimþãmânt
Informat”, „Neam Unit” ºi „Pro Decizii Informate”,
a organizat o manifestaþie publicã, duminicã 7
Martie 2021 orele 15, în Bucureºti, Parcul Izvor
- lângã Parlament.
   Proiectul Legii privind vaccinarea persoanelor în
România (PLx 399/2017 din Camera Deputaþilor)
conþine prevederea obligativitãþii vaccinãrii pentru
întreaga populaþie. Oricine verificã textul legii va
constata cã articolele 6, 13, 16, 68, 71 (ºi nu numai)
prevãd obligativitatea vaccinãrii pentru copii ºi
pentru adulþi (cu oricâte vaccinuri ºi ori de câte ori
ar decide statul), precum ºi amenzi uriaºe în caz
de refuz. Deci, este dincolo de orice îndoialã faptul
cã acest proiect de lege, dacã ar fi adoptat în forma
actualã, ar introduce de jure ºi de facto
obligativitatea vaccinãrii în România. Amintim
parlamentarilor cã au fost aleºi pentru a servi
poporul român în deplin respect pentru prevederile
constituþionale ºi pentru prevederile altor legi aflate
în vigoare. Le amintim, de asemenea, cã:
- În România nicio intervenþie medicalã nu poate
fi obligatorie. Orice cetãþean român are dreptul
sã refuze sau sã opreascã orice intervenþie
medicalã asupra propriei persoane (drept
prevãzut în Legea drepturilor pacientului –
Legea nr. 46/2003, art. 13).
- Legea privind reforma în domeniul sãnãtãþii
(nr. 95/2006) stipuleazã cã medicul trebuie sã
acþioneze respectând voinþa pacientului ºi
dreptul acestuia de a refuza ori de a opri orice
intervenþie medicalã asupra sa – Art. 382 (1).
- Constituþia României garanteazã drepturi
individuale care împiedicã legiferarea oricãror acte
medicale obligatorii. Orice persoanã are dreptul la
integritate fizicã (Art.22), libertatea individualã este
inviolabilã (Art.23) ºi orice persoanã are dreptul
sã dispunã de ea însãºi (Art.26).
- Codul Civil garanteazã integritatea ºi
autodeterminarea persoanei. Integritatea fizicã ºi
autodeterminarea oricãrei persoane sunt garantate
ºi ocrotite în mod egal de lege - Art. 61 (1). Corpul
uman este inviolabil. Orice persoanã are dreptul
la integritate fizicã - Art. 64 (1), (2).

Din dreptul internaþional:
- Convenþia de la Oviedo prevede ca regulã de bazã
suveranitatea principiului consimþãmântului liber,
informat ºi neviciat (Art. 5) ºi primatul interesului
binelui persoanei faþã de interesul general al
societãþii sau ºtiinþei (Art. 2). Convenþia este un
tratat al Consiliului European ratificat de þara noastrã
prin Legea nr. 17 din 22 februarie 2001.
- „Codul Nürnberg” ºi numeroase alte tratate
internaþionale precum „Declaraþia de la Geneva”,

Protest împotriva vaccinãrii obligatoriiRedacþia ART-EMIS - 07 Martie 2021

Comunicat oficial al protestului din 7
martie 2021 împotriva vaccinãrii

obligatorii în România

„Raportul Belmont”, „Declaraþia de la Helsinki”,
susþin autodeterminarea persoanei ºi necesitatea
consimþãmântului informat. Obligativitatea
vaccinãrilor vine în contradicþie cu toate aceste
reglementãri de drept intern ºi internaþional, cu
etica ºi deontologia medicalã, cu logica simplã
ºi cu bunul simþ. Oricât de bun ar fi un produs
sau un medicament, el nu poate fi impus peste
voinþa persoanei. Mai mult decât atât, pentru orice
tratament medical, consimþamântul persoanelor
este interzis a fi manipulat cu scopul determinãrii
la efectuarea unui act medical.

Acuzarea pãrinþilor de „neglijenþã medicalã”
dacã nu doresc sã îºi vaccineze copilul (art. 66
pct.e) din proiectul de lege), fãrã a se þine cont cã
aceºtia sunt factorul de decizie dacã copilul
urmeazã sau nu a fi vaccinat, la recomandarea
medicului care consultã copilul, este un abuz. Nu
se þine cont de faptul cã în virtutea autoritãþii
pãrinteºti, pãrinþii aleg sã nu îºi vaccineze copiii
în condiþiile în care populaþia este forþatã la
acceptarea unui act medical, fãrã o informare
corectã ºi completã pro ºi contra vaccinare, fãrã
analize imunologice ºi fãrã sã existe rãspunderea
medicului sau a oricãrei autoritãþi care vrea sã
impunã vaccinarea obligatorie, cu privire la
reacþiile adverse ce pot apãrea (practica dovedind
cã acestea sunt în numãr alarmant de mare).

Utilizarea oricãrui produs sau efectuarea oricãrui
act medical care presupune riscuri oricât de mici,
trebuie sã fie lãsate la libera alegere a oamenilor
cãrora acestea le sunt destinate. Legea trebuie sã
apere drepturi, nu sã le anuleze, legea trebuie sã
previnã abuzuri, nu sã le faciliteze. Pe lângã viciierea
(manipularea) consimþãmântului în aproape tot
cuprinsul textului de proiect de lege, sunt încãlcate
drepturile ºi libertãþile fundamentale ale cetãþeanului,
statuate în Constituþia României, dupã cum urmeazã:
Art. 22 - (pct.1) Dreptul la viaþã ºi la integritate
fizicã ºi psihicã ale persoanei sunt garantate.
Art. 23 - (pct.1) Libertatea individualã ºi
siguranþa persoanei sunt inviolabile.
Art. 24 - (pct.1) Dreptul la apãrare este garantat.
Art. 26 - (pct.2) Dreptul persoanei de a dispune
de ea insãºi.
Art. 29 Libertatea conºtiinþei (pct.1) - …nimeni
nu poate fi constrâns sã adopte o opinie…
contrar convingerilor sale. (pct.2) Libertatea
conºtiinþei este garantatã.
(pct.6) Pãrinþii sau tutorii au dreptul de a asigura,
potrivit propriilor convingeri, educaþia copiilor
minori a cãror rãspundere le revine.
Art. 30 - (pct.1) Libertatea de exprimare a
gândurilor, a opiniilor sau a credinþelor ºi
libertatea creaþiilor de orice fel, prin viu grai, prin
scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte
mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
Art. 31 - (pct.1) Dreptul persoanei de a avea

acces la orice informaþie de interes public nu
poate fi îngrãdit.
(pct.2) Autoritãþile publice, potrivit competenþelor
ce le revin, sunt obligate sã asigure informarea
corectã a cetãþenilor asupra treburilor publice ºi
asupra problemelor de interes personal.
(pct.4) Mijloacele de informare în masã, publice
ºi private, sunt obligate sã asigure informarea
corectã a opiniei publice.
Art. 32 - (pct.1) Dreptul la învãþãturã este asigurat.
Art. 34 - (pct.1) Dreptul la ocrotirea sãnãtãþii este
garantat.
Art. 48 - Familia (pct.1)… pãrinþii au dreptul ºi
îndatorirea de a asigura creºterea, educaþia ºi
instruirea copiilor.
Coroborate cu:
LEGEA 272/2004 privind protecþ ia ºi
promovarea drepturilor copilului
Art. 2 pct. (2) Interesul superior al copilului se
circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare
fizicã ºi moralã normalã, la echilibru socio-afectiv
ºi la viaþa de familie.
(3) Principiul interesului superior al copilului este
impus inclusiv în legaturã cu drepturile ºi obligaþiile
ce revin pãrinþilor copilului, altor reprezentanþi legali
ai sãi, precum ºi oricãror persoane cãrora acesta
le-a fost plasat în mod legal.
(4) Principiul interesului superior al copilului
va prevala în toate demersurile ºi deciziile care
privesc copiii, intreprinse de autoritãþile publice
ºi de organismele private autorizate, precum ºi
în cauzele soluþionate de instanþele judecãtoreºti.
(5) Persoanele prevãzute la alin. (4) sunt obligate
sã implice familia în toate deciziile, acþiunile ºi
mãsurile privitoare la copil ºi sã sprijine îngrijirea,
creºterea ºi formarea, dezvoltarea ºi educarea
acestuia în cadrul familiei.
Art. 5 pct. 2 – rãspunderea pentru creºterea ºi
asigurarea dezvoltãrii copilului revine în primul
rând pãrinþilor;
Pct. 4 – intervenþia statului este complementarã.
Codul civil:
Conþinutul autoritãþii pãrinteºti este prevãzut de
dispoziþiile imperative ale art.487 din Codul Civil,
care spune: “Pãrinþii au dreptul ºi îndatorirea de
a creºte copilul, îngrijind de sãnãtatea ºi
dezvoltarea lui fizicã, psihicã ºi intelectualã, de
educaþia, învãþãtura ºi pregãtirea profesionalã a
acestuia, potrivit propriilor lor convingeri,
însuºirilor ºi nevoilor copilului; ei sunt datori sã
dea copilului orientarea ºi sfaturile necesare
exercitãrii corespunzãtoare a drepturilor pe care
legea le recunoaºte acestuia”.
   În ceea ce priveºte intervenþiile medicale asupra
unei persoane, Codul Civil, la art. 67, dispune
imperativ cã „nici o persoanã nu poate fi supusã
experienþelor,

 continuare în pagina 10
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Totul þine de puterea instituþiilor ºi
de echilibrul puterilor. Este nevoie de
instituþii puternice în statul de drept,
pentru a apãra statul de drept. În orice
societate, sunt indivizi sau grupuri care
nu vor sã fie sub lege, ci deasupra ei.
Sunt instituþiile de forþã ale statului care
sunt menite sã asigure respectarea ºi
implementarea legii sau ca domnia
legii sã existe. Una din ele este poliþia.
Mai sunt jandarmii, mai este ºi armata.
Poliþia ºi jandarmeria acþioneazã pe
timp de pace ºi asigurã în concret
ordinea publicã.

Mai este ºi justiþia care îi
pedepseºte pe cei care încalcã legea
sau care face dreptate sau care ar
trebui sã facã dreptate. Mai este ºi
parlamentul care face legile ºi
executivul care executã în concret
legile ºi face politicile publice.

Una din cele mai importante
trebuinþe ale omului pe lângã cele de
bazã (a se hrãni, a se reproduce), este
cel de siguranþã. Uneori, sentimentul
de siguranþã le excede pe toate
celelalte ºi sunt momente în care
prevaleazã. În momentul în care eºti
în pericol nu îþi mai arde nici de
hranã, nici de apã, nici de
reproducerea speciei.

Principala preocupare este
salvarea propriei vieþi sau a celor din
jur, a celor din familie. Cert este cã
într-un stat de drept, cum pare cã este

  ªtefan Bãeºiu

Cine a pulverizat poliþia ºi celelalte instituþii ale statului?
ºi þara noastrã, cetãþenii nu îºi fac
singuri dreptate atunci când legile
sunt încãlcate, ci justiþia face acest
lucru. Pânã la justiþie sunt braþele
înarmate ale legii, cum ar fi poliþia.
Despre jandarmerie, mai târziu. Pe 10
august. Acolo încã se mai pãstreazã
o parte militarizatã. Dezastrul nu pare
sã fie atât de accentuat.

Ei bine, când suntem în pericol
ºi avem nevoie sã fim în siguranþã,
poliþia este cea care este chematã
sã punã lucrurile în ordine. Poliþia
ajunge la faþa locului ºi restabileºte
ordinea ºi chiar devine braþul
înarmat al legii, chiar la propriu!

Ce faci dacã însã în realitate nu
este deloc aºa? Ce faci dacã poliþia
nu vine la faþa locului, dacã se face
cã vine sau dacã vine ºi nu face
nimic? Ce faci dacã suni la 112 ºi la
capãtul firului e cineva care în loc sã
îþi transmitã un sentiment de
siguranþã, te face sã te îngrozeºti ºi
mai tare la gândul cã ai rãmas complet
singur ºi viaþa îþi este pusã în pericol.
Adicã apropierea morþii. La fel a simþit
ºi fetiþa din Caracal care a reuºit sã
sune la 112 ºi poliþia ºi braþul înarmat
al legii nu a fãcut nimic sã o apere.
La fel s-a întâmplat la Oneºti, unde
chiar agresorul a sunat la poliþie ºi a
anunþat cã e de rãu. Nimeni nu l-a
crezut sau cine a ajuns la faþa locului
s-a acoperit de hârtii sau poate cã la

faþa locului nu au mai ajuns poliþiºti,
ci niºte funcþionari îmbrãcaþi în
uniformã care s-au obiºnuit ca la ora
16.00 sã plece acasã pentru cã s-a
terminat programul.

Sau dacã la locul evenimentului
nu mai ajung de mult poliþiºti,
oameni ai legii care vin sã te apere
ºi sã te protejeze, ci uneori,
prietenii interlopilor sau ai
infractorilor, gata sã se vândã ºi sã
te vândã. Corupþia pare sã fie
elementul care a putrezit sistemul

de ordine ºi siguranþã. Sistemul
pare sã se ghideze dupã orice legi
mai puþin dupã nevoile
cetãþeanului. Poporul este stãpânul
celor care ies cu arma în mânã în
stradã ºi legea le permite sã facã
asta pentru a apãra poporul ºi
pentru a impune legea ºi ordinea.

Poliþiºtii ar trebui sã fie printre
oamenii fundamentali ai statului de

drept, secondaþi de magistraþi. Ei le
transmit cetãþenilor sentimentul cã
justiþia este pentru toþi, nu doar
pentru cei slabi ºi sãraci. Nu doar
cei care au bani îºi gãsesc dreptatea
la poliþie sau la justiþie, ci oricine,
indiferent de câþi bani are în cont.
Important este ca legea sã se aplice
pentru toatã lumea, indiferent cât de
durã ar fi. Este sistemul implementat
încã din Imperiul Roman, deºi ºi
acolo exista corupþie. Cei puternici
sunt tot timpul favorizaþi de soartã

ºi, uneori, de organele care ar trebui
sã apere legea. Ce te faci când poliþia
ajunge sã nu mai aibã autoritate ºi
este umilitã ºi nu mai scoate pistolul
sã apere legea ºi pe cetãþeni. Se
naºte în România disoluþia statului
de drept ºi falimentul braþului
înarmat al legii? Cine reformeazã
poliþia din temelii?
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[1] Sursã: Comunicatul oficial al protestului din 7 martie împotriva obligativitãþii
vaccinãrii în România | R3media

testelor, prelevãrilor, tratamentelor
sau altor intervenþii în scop
terapeutic ori în scop de cercetare
ºtiinþificã decât în cazurile ºi în
condiþii le expres ºi l imitativ
prevãzute de lege”.
   Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnicã legislativã pentru
elaborarea actelor normative;
   Tratatul privind funcþionarea
Uniunii Europene referitoare la
protecþia sãnãtãþii umane ºi dreptul la
respectarea statutului, identitãþii
religioase ºi cofesionale a bisericilor,
asociaþiilor ºi comunitãþilor creºtine.
   Declaraþia Universalã a
Drepturilor Omului cu privire la
dreptul la viaþã ºi libertate, dreptul la
protecþia vieþii personale ºi de familie
împotriva oricãror imixtiuni arbitrare,
dreptul la libertatea gândirii, de
conºtiinþã ºi de religie dreptul la
libertatea opiniilor ºi exprimãrii;
   Convenþia pentru Apãrarea
Drepturilor Omului ºi Libertãþilor
Fundamentale referitoare la dreptul
la viaþã, dreptul la libertate, dreptul
la respectarea vieþii private ºi de
familie, dreptul la libertatea de
gândire, de conºtiinþã ºi de religie ºi
dreptul la libertatea de exprimare;
   Cartea Drepturilor Fundamentale
ale Uniunii Europene referitoare la
dreptul la viaþã, dreptul la integritatea
persoanei, dreptul la libertate, dreptul
la respectarea vieþii private ºi de
familie, dreptul la libertatea de gândire,
de conºtiinþã ºi de religie, dreptul la
libertatea de exprimare, drepturile
speciale ale copilului.
   Convenþia cu privire la Drepturile
Copilului referitoare la dreptul inerent
la viaþã, dreptul la libertatea de opinie,
dreptul la libertatea de gândire,
conºtiinþã ºi religie, dreptul la protecþia
copilului împotriva oricãror forme de
violenþe ºi vãtãmãri;
   Tratatul  pr ivind Uniunea
Europeanã referitoare la respectarea
libertãþilor ºi drepturilor omului,
protecþia specialã a drepturilor
copilului.
   Atragem atenþia în mod deosebit
asupra faptului cã peste 10 zile, pe 17
martie, paºaportul digital de vaccinare
va intra în procesul de legalizare ºi va

Protest împotriva vaccinãrii obligatorii
 urmare din pag. 7

[2] Idem.
[3] https://campaniamea.declic.ro/
petitions/cerem-viitorilor-parlamentari-
sa-elimine-definitiv-impostura-care-ne-
ucide-tara

Teodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

„Dorim sã ne spuneþi ce veþi face,
ca viitori membri ai Parlamentului,
pentru a deparazita instituþiile
statului de mistificatori care ºi-au
inventat biografii mincinoase pentru
a primi funcþii ºi demnitãþi, pe scurt,
pentru a obþine, prin înºelãciune,
votul românilor? Ce veþi face cu
oamenii lipsiþi de competenþe reale,
care ºi-au falsificat actele de studii
ºi au inventat episoade de viaþã doar
pentru a simula abilitãþi pe care nu
le-au avut niciodatã? Ce veþi face cu
cei care gestioneazã bugetul ºi
resursele acestei þãri, care fac trafic
de influenþã, promoveazã legi ºi iau
decizii prin care spoliazã ºi corup
societatea în care trãim?

Sãrãcia ºi disperarea care au împins
milioane de români în afara graniþelor
se datoreazã în cea mai mare mãsurã
impostorilor. De trei decenii, ei comit
nestingheriþi un adevãrat genocid
spiritual. Într-o þarã în care
managementul contraselecþiei a
devenit metoda de guvernare,
senzaþia pe care o avem este de
moarte lentã a unui întreg popor.
Contraselecþia e boala letalã a
României, pentru cã ea secãtuieºte
rezervorul de inteligenþã ºi moralitate
care asigurã forþa oricãrei naþiuni[2].

Rezultatul? La o analizã atentã,
constatãm cã aproape niciunul
dintre guvernanþii de azi nu este ceea
ce pretinde a fi. Ba mai mult!
Aproape în totalitate, noii numiþi pe
funcþii de cãtre noua generaþie de
politicieni sunt impostori. Manageri
de spitale cu studii de coafori,
directori generali cu pregãtirea de
barmani, membri în consilii de
administraþie la companii de interes
naþional care habar nu au despre
domeniul respectiv sunt numai
câteva dintre situaþiile în care miile
de imposturi sufocã România. Îi
vedem pretutindeni. Le simþim
prezenþa prin nenumãratele legi
aberante, decizii aiuristice ºi hotãrâri
de miniºtri absurde. Primari sosiþi
de niciunde ºi care abia rup câteva
cuvinte în româneºte îºi chinuie la

Guvernul Zât! Aroganþã...
fi impus în Uniunea Europeanã.
Anunþul a fost fãcut de preºedinta
Comisiei Europene.

Dacã legea vaccinãrii va fi votatã
în forma actualã, acest lucru va
atrage dupã sine ºi obligativitatea
paºaportului de vaccinare.

Pentru toate motivele prezentate
cerem amendarea proiectului de
lege dupã cum urmeazã:
- Legea sã asigure pacientului
dreptul sã refuze vaccinarea, un act
medical.
- Medicului sã i se permitã sã
informeze corect pacientul ºi sã
decidã liber dacã recomandã
vaccinarea, sau nu, în funcþie de
interesul ºi starea de sãnãtate a
pacientului.
- Sã fie eliminate orice fel de
sancþiuni pentru pacienþii sau
medicii care refuzã vaccinarea.
- Sã fie eliminatã noþiunea de
obligativitate a vaccinãrii sub orice
formã (explicitã, sau implicitã) prin
mãsuri punitive ºi coercitive.
- Sã se elimine art. 40 L. „Sesizeazã
Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului cu
privire la existenþa unei suspiciuni
de încãlcare a dreptului copilului la
sãnãtate de cãtre pãrinþi […]”
- Noþiunea de obligativitate sã fie
înlocuitã în textul legii cu aceea de
recomandare.
   În concluzie, nu pentru ideea
vaccinãrii se ridicã opoziþia, ci
efectiv datoritã faptului cã decizia
omului de a se vaccina sau nu, în
totalã ºi realã cunoºtinþã de cauzã,
este un act de dispoziþie personal
care priveºte existenþa ºi integritatea
fizicã a acestuia, conferindu-i
dreptul inviolabil ºi inalienabil la
viaþã ºi sãnãtate.
   Prin obligarea la vaccinarea în masã
ºi fãrã discernãmânt din partea
autoritãþilor de specialitate abilitate, a
persoanelor din România, precum ºi
prin sancþiunile aplicate persoanelor
fizice, juridice ºi pãrinþilor care refuzã
vaccinarea, deºi aparent, la nivel
declarativ, scopul prezentei legi este
acela de a „asigura dreptul la sãnãtate
individualã ºi colectivã”, în fapt, prin
însãºi cuprinsul ei se încalcã în mod
flagrant dreptul pretins a fi apãrat[1].

propriu cetãþenii, membri ai unor
comisii guvernamentale invizibile
dar importante ne dirijeazã viaþa de
zi cu zi prin Ordine Militare,
„specialiºti” de tot felul ne invadeazã
intimitatea de pe ecranele
televiziunilor „independente” ºi vor
sã ne convingã cât de bine ne este
când ne este rãu.

Am putea exemplifica impostura
ºi cu pregãtirea ºcolarã discutabilã
a prim-ministrului, cu simulacrul
de diplome al ministrului sãnãtãþii,
cu angajamentele de lucru ale
actualului preºedinte al Camerei
Deputaþilor, cu modul în care
vorbea româneºte profesorul de
limba românã fost ministru al
Educaþiei sau cu faptul cã actualul
ministru al Justiþiei, avocat de
profesie, a fost scos din sala de
judecatã pe motiv cã în loc sã-ºi
apere clientul încerca sã-l
„înfunde”. Dar, ar fi inutil. Trãim
deja în condiþiile în care o mulþime
de alþi oficiali, de ordinul zecilor,
se jeneazã sã-ºi publice CV-urile,
dau din colþ în colþ când sunt
întrebaþi despre studii sau aleg sã-
ºi secretizeze datele biografice.

De ce „Guvernul Zât!”?
Putem fi mândri. Domnul Câþu,

singurul prim-ministru din istorie
desemnat prin ghicitul în rãvaºe
operat la ceas de searã pe culoarele
palatului din deal de cãtre preºedinte
ºi ºeful sãu de partid, ºi-a transformat
numele în renume. A spus zât la tot!
Nimic din ceea ce mai aducea cât de
cât alinare românului chinuit de
sãrãcie din cauza lãcomiei
guvernanþilor nu a scãpat neizgonit.
ªi se zvoneºte cã Zâþuiala nu se
opreºte aici. Domnul Câþu are nevoie
de bani. Fiecare nouã tãiere din
drepturile noastre îi aduce bani, munþi
de bani. Bani pentru ce? Domnul
Câþu nu ne spune fiindcã e secret.
Aºa cum secrete sunt resorturile
care l-au ridicat la mult râvnita
funcþie de prim-ministru. Sunt mulþi
cei cãrora le este dator pentru
scaunul capitonat al palatului din
Piaþã. ªi, domnul Câþu este un om
de cuvânt. Îºi plãteºte cu banii noºtri
datoriile. Zâþuieºte!
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   În urmã cu aproape 35 de ani mã despãrþeam de
unchiul meu Gheorghe DÃNCIULESCU (nea Gicã, cum
îi spuneam), cu regretul cã nu am putut face mai mult
pentru a-l ajuta.
   Miercuri, 10 martie 2021, am condus-o pe ultimul drum,
în satul meu natal - Valea Bunã, comuna Voloiac, pe
mãtuºa mea Tudorica DÃNCIULESCU (tanti Tudorica cum
îi spuneam), cu acelaºi regret al neputinþei în faþa destinului.
   Cuvintele sunt prea sãrace pentru a spune ce au
reprezentat aceºti OAMENI pentru mine ºi cât au contribuit
la pornirea mea în viaþã pe un drum bun.
   Ca dascãl, profesor de limba românã la ªcoala Voloiac,
tanti Tudorica a cãlãuzit paºii a zeci de generaþii de elevi,
mulþi dintre ei amintindu-ºi cum le spunea: “Vreau sã fac
oameni din voi!”. ªi a fãcut.
   ªi eu sunt unul dintre elevii care acum îi mulþumeºte ºi
îi voi pãstra o amintire veºnicã.
   Dumnezeu sã vã odihneascã oameni dragi!

ziarist Teodor Abagiu

Dumnezeu sã vã odihneascã
doamna profesoarã, Dãnciulescu Tudorica!

Aþi fost o profesoarã excepþionalã!
O persoanã minunatã, apreciatã de toþi cei care au avut

norocul de a vã cunoaºte!
Ne-aþi încântat mereu cu prezenþa ºi râsul

dumneavoastrã, acel dar pe care Dunmezeu ni-l dã sã
vindecãm suflete, ºi chiar reuºeaþi acest lucru!

Pentru noi toþi, rãmâneti un MODEL demn de urmat!
Nu pot exprima în cuvinte câtã recunoºtinþã simt faþã de

acest om minunat, profesoara mea iubitã!
Vã mulþumesc pentru cã aþi contribuit la educaþia mea,

ºi DA aºa cum spuneaþi mereu
“Aþi fãcut OAMENI din noi”, vã mulþumim pentru asta ºi

vã iubim cu toþii!
Drum lin spre cer, profesoarã iubitã!

scria pe pagina de socializare fosta elevã Claudia Turcu
ªi nu e singurul mesaj. Au fost multe, foarte multe, cei

care au cunoscut-o ºi au aflat aceastã tristã veste au avut
numai cuvinte frumoase pentru UN OM DEOSEBIT.

Ce pãcat cã pierdem oameni dragi!

CONDOLEANÞE

Cu tristeþe ºi pãrere de rãu ne-am despãrþit
zilele trecute de ziaristul CEZAR POPA.
Pixul lui a semnat multe articole în presa
mehedinþeanã de-a lungul timpului iar acum,
la 55 de ani, a lãsat pixul jos ºi a plecat...
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!

Redacþia “Obiectiv mehedinþean”

   Cu durere în suflet, nepoata Daria-
Andreea, nora Ramona-Maria ºi fiul
Arcadie anunþã trecerea în nefiinþã a
celei ce a fost bunicã ºi mamã
Tudorica DÃNCIULESCU, dupã o
grea suferinþã.
   Ne vei lipsi MADULE!
   Nu te vom uita niciodatã!
Dumnezeu sã te aibã în paza Sa!

   Dupã multe zile de rugãciuni pentru
însãnãtoºirea celei ce a fost mãtuºa
noastrã Tudorica DÃNCIULESCU,
acum când nu mai e nimic de fãcut
nu ne rãmâne decât sã ne rugãm
pentru odihna sufletului ei.
   Vei fi mereu în amintirea noastrã!
   Dumnezeu sã te odihneascã!

Familia
Gabriela ºi Gigi LAMBRACHE

Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Drobeta” al Judeþului Mehedinþi
a organizat marþi, 09 martie 2021, la Sala
“Virgil Ogãºanu” a Palatului Culturii
“Teodor Costescu”, un briefing de presã
de lansare a proiectului „Reabilitare
termicã ºi energeticã clãdire administrativã
48-94-01 Detaºamentul de pompieri
Drobeta Turnu Severin”.
   Proiectul este finanþat prin Programul
Operaþional Regional 2014-2020, Axa
prioritarã 3 - Sprijinirea tranziþiei cãtre o
economie cu emisii scãzute de carbon,
Prioritatea de investiþii 3.1 – Sprijinirea
eficienþei energetice, a gestionãrii
inteligente a energiei ºi a utilizãrii energiei
din surse regenerabile în infrastructurile
publice ºi în sectorul locuinþelor,
Operaþiunea B – CLÃDIRI PUBLICE.
   Valoarea totalã a acestuia este de
5.311.690,34 lei, din care 3.489.453,81 lei
valoare nerambursabilã din FEDR (Fondul
European de Dezvoltare Regionalã).

ISU Mehedinþi – beneficiar al unui nou
proiect pe fonduri europene

   Proiectul îºi propune reducerea consumului
anual de energie primarã, precum ºi scãderea
cantitãþii de gaze cu efect de serã prin mãsuri
de reabilitare termicã, modernizarea
instalaþiilor aferente clãdirii ºi utilizarea
surselor de energie regenerabilã pentru
Clãdirea administrativã 48-94-01 din cadrul
Detaºamentului 2 de Pompieri DROBETA,
amplasat în municipiul Drobeta Turnu
Severin, strada Dumitru Gheaþã, nr. 16.
   Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Reducerea gazelor cu efect de serã
- Scãderea consumului anual de energie
primarã
- Scãderea consumului anual de energie
finalã în clãdirea publicã (utilizând surse
neregenerabile)
- Scãderea consumului anual specific de
energie primarã (util izând surse
neregenerabile)
- Creºterea consumului anual de energie
primarã utilizând surse regenerabile.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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A plecat dintre noi de mulþi ani, dar
malovicenii nu l-au uitat. ªi nu numai ei!
Zeci de generaþii de elevi, care i-au trecut
prin mânã, atât la Malovãþ, cât ºi la ºcolile
pe unde a mai predat îºi amintesc de dânsul
cu tot respectul cuvenit.

Era fiul regretatului Preot Stelicã Buzatu
din Malovãþ. Rãmãsese, împreunã cu fratele,
Prof. Ion Buzatu, în casa bunicilor din satul
Magheru. Absolvise Facultatea de Litere.
Fusese repartizat la Malovãþ ºi fãcea zilnic
naveta între Malovãþ ºi Magheru cu bicicleta.
Era un bun profesionist. Îºi iubea misiunea
de dascãl ºi o fãcea cu drag, punând suflet
în tot ceea ce clãdea în sufletul nostru.
Dânsul mi-a sãdit iubirea de limba ºi
literatura românã, m-a îndemnat ºi m-a
încurajat ca un pãrinte sã scriu. Discuta cu
mine în recreaþii ºi-n afara orelor ºi-mi
deschidea orizonturi noi, cum nimeni altul
n-a mai fãcut-o. Era frãþos, sufletist,
prietenos. ,,- Cu cei buni sunt pâine, cu cei
rãi sunt câine!” obiºnuia sã spunã adesea.

Cã a fost pâine a dovedit-o cu prisosinþã
cu orice prilej ºi mulþi au înfulecat din el; cã
a fost “câine” cu cineva nu ºtiu sã se fi
întâmplat aºa ceva vreodatã. Orele sale de
limba românã erau ca o liturghie. Îl urmãreau
ºi cei mai buni ºi cei mai slabi. ªtia sã se
facã înþeles ºi plãcut în expunere. Nu ieºeai
de la ora dumnealui fãrã lecþie învãþatã. ªtia
carte ºi se strãduia sã ne transmitã ºi nouã
cât mai mult din cele ce ºtia dânsul. Împletea
întotdeauna lucrurile serioase cu gluma,
cu amintirile hazlii din viaþa sa. Aceasta
fãcea ca orele dânsului sã fie plãcute,
frumoase, foarte educative. Era sfios ca o
fatã mare, manierat, respectuos, gata sã-þi
dea un sfat sãnãtos. Era un om popular,
modest în vorbã ºi în port. Nimic din morga
ºi eleganþa Domnului Trandafir.

Îºi vizita cu plãcere elevii acasã. De mai
multe ori a fost pe la mine la nedeia de la
Bârda. A vrut sã vadã hora satului ºi l-am
însoþit acolo. A fost, alãturi de Domnul
Diriginte Alexandru Vlad, printre puþinii
care m-au încurajat sã merg la seminar.
Fiind la curent cu încercãrile mele literare,
îndrumându-mi corespondenþa cu
“Scânteia Pionierului” ºi cu alte publicaþii
ale vremii, mã sfãtuia de multe ori:

“- Când vei fi mare, sã-mi dedici o
poezie, aºa cum i-a dedicat Eminescu
profesorului sãu de limba românã, Aron
Pumnul!” Din pãcate, am scris puþin
despre dânsul, deºi l-am avut mereu în
suflet ca pe cel mai scump inimii mele,
ca pe cel mai bun profesor de limba

In memoriam: Prof. Marius Buzatu
românã, cu care m-a binecuvântat
Dumnezeu prin ºcolile prin care am
trecut. Lecþiile de sintezã de la sfârºitul
clasei a opta, menite sã fie prezentate la
examenele de admitere la liceu, erau
superbe. ªi azi îmi amintesc de
introducerile unora din ele.

În viaþa personalã a fost un om nefericit.
Nu a fost cãsãtorit niciodatã. Cred cã iubea
o fiinþã imaginarã, idealã, desãvârºitã,
cãreia  nu i-a gãsit corespondent în realitate
niciodatã. Cred cã era un romantic rãtãcit
într-un veac arid. Spunea adesea:

“- L-am iubit întotdeauna pe Eminescu
ºi-i ºtiu pe de rost majoritatea poeziilor,
dar la licenþã nu mi-am luat subiect din
Eminescu, ci din Coºbuc! Eminescu e ca
o mare, ca un ocean, pe care nu-l poþi
cuprinde într-o viaþã, pe când Coºbuc e
ca un râu limpede, în care poþi pescui ºi
cu mâna!”. Nici pentru profesorii de la
Malovãþ, cu care a fost coleg, nu a fost o
carte uºor de citit. A fost o enigmã, un
singuratic ºi un romantic, un visãtor, un
poet, care a evadat din realitate ºi a trãit
într-o lume a literaturii, a poeziei, a
frumuseþilor desãvârºite.

Îmi povesteau mai târziu profesorii de
la Malovãþ, cã Domnul Marius era bolnav,
internat în spital. Cineva, dornic de o
glumã de prost gust, a dat telefon la
ºcoala de la Malovãþ ºi a spus cã Domnul
Marius este mort în spital ºi cã nu vine
nimeni sã-i ridice trupul de la morgã.
Oameni sãritori ºi buni colegi, profesorii
de la Malovãþ, cu mic cu mare, bãrbaþi ºi
femei, au cumpãrat coroane, sicriu ºi tot ce
mai trebuia ºi s-au dus cu ele la spital, ca
sã-l ridice pe “rãposatul” lor coleg ºi sã-i
facã ei cele rânduite. Erau îmbrãcaþi în doliu
ºi plângeau ca pe unul din propria lor
familie. La morgã nu l-au gãsit. Era undeva,
în curtea spitalului, la umbra unui pom, pe
o bancã, unde juca table cu cineva, aºteptând
ziua urmãtoare, când trebuia sã fie externat!

Sufletul Domnului Marius Buzatu avea
o frumuseþe rarã, asemenea frumuseþilor
limbii române. Îi plãcea adesea sã recite
sau sã cânte poezia lui Eminescu, Pe lângã
plopii fãrã soþ…! Cred cã în
poezia aceea se regãsea pe
sine, fiindcã mereu a trecut pe
lângã fericire, dar niciodatã n-
a gustat-o!

Dumnezeu sã te ierte,
dascãl scump al copilãriei
mele!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

   În luna februarie 2021 a demarat proiectul european Erasmus
“Living Intagible Culture” finanþat de Comisia Europeanã.
   Coordonatorul proiectului este Institutul ILEU e.V.
(Institute for virtual and face-to-face learning in adult
education at Ulm University) din Germania.
   Liga Scriitorilor filiala Timiºoara - Banat în calitate de
organizaþie partenerã, s-a alãturat unor instituþii din
Germania, Spania, Serbia, Bulgaria ºi Italia, iar grupul care
reprezintã România în cadrul acestui proiect, condus de
cãtre prof. Ana Zlibuþ, este alcãtuit din 12 oameni de ºtiinþã
ºi de culturã din Timiºoara, Cluj ºi Bucureºti.
   Ca membru al Ligii Scriitorilor din Timiºoara, am  onoarea
sã fac parte din acest grup care urmãreºte în cadrul proiectului
sã construiascã punþi între organizaþiile de educaþie a adulþilor
ºi cursanþilor din zone diferite ale Europei prin intermediul
patrimoniului cultural imaterial european comun.
   În cadrul proiectului, se vor dezvolta comunicãri în ºapte
limbi - englezã, germanã, românã, italianã, bulgarã, spaniolã
ºi sârbã. Cu acest prilej voi avea ocazia sã promovez cultura
Banatului ºi a sud - vestului României (cu accent pe valorile
culturale orºovene ºi mehedinþene).
   Proiectul se va finaliza în toamna acestui an, în cadrul unui
simpozion care se va desfãºura în localitatea Alicante din Spania.
   Conectându-se prin cultura lor intangibilã comunã,
vecinii europeni din Est ºi Vest se vor simþi uniþi, ceea ce
contribuie la viitorul european în pace ºi respect reciproc.

Andruºa R. Vãtuiu

Proiectul european Erasmus
“Living Intagible Culture”
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I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de Vãduva

Cristian cu domiciliul în satul Groserea, comuna Aninoasa,
judeþul Gorj, ce intenþioneazã sã solicite la Administraþia
Bazinalã de Apã Banat, aviz de amplasament/aviz de
gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului
Construire locuinþã D+P+1E, împrejmuire, acces la DN
57, bazin vidanjabil etanº ºi apãrare de mal, comuna
Dubova, zona Din Islaz, CF nr. 50052, judeþul Mehedinþi.
   Aceastã investiþie este nouã.
   Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere
care vor fi colectate în bazin etanº vidanjabil.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii
Apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de amplasament/avizului
de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantuluidupã data de 08.03.2021.

Beneficiar,
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

În urma evenimentelor în care ai fost ºi mai
eºti încã implicat alãturi de prieteni sau colegi
de serviciu te vei hotãrî sã renunþi, atât la unii
cât ºi la unele acþiuni sau proiecte comune. Sunt
zile tensionate, pentru cã se va forma aspectul
de Lunã nouã în Semnul zodiacal al Peºtilor în
preajma zilei de 13 martie. Retrage-te din forfota
cotidianã, întoarce-þi privirile spre propria ta
persoanã ºi gândeºte-te pe îndelete la tine. Chiar
este un moment prielnic de a-þi reorganiza viaþa.
Sãnãtatea este vulnerabilã, deci evitã eforturile
ºi spaþiile zgomotoase. Finalul sãptãmânii îþi
aduce stãri de bine ºi situaþii amuzante.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Primele zile ale sãptãmânii aduc multe
controverse în plan profesional. Imaginea ta publicã,
cât ºi relaþiile cu ºefii sau cu autoritãþile în general
vor suferi modificãri subtile, însã suficient de puternice
încât sã realizezi cã se petrece ceva dincolo de aparenþe.
În preajma datei de 13 martie se va construi aspectul
de Lunã nouã în Semnul zodiacal al Peºtilor, marcând
un început de etapã în relaþiile de prietenie ºi
protectorat în câmpul muncii. Prudenþã ºi detaºare!
Ai nevoie de oameni noi ºi de cu totul alte planuri de
viaþã. Finalul sãptãmânii este potrivit odihnei departe
de iureºul cotidian.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Debutul sãptãmânii te gãseºte pe drumuri, în
cãlãtorii sau fãcând planuri în acest sens.
Intenþiile îþi pot fi zãdãrnicite de situaþia
financiarã sau de mofturile celor dragi. Totuºi
vei  gãsi soluþi i bune pentru a te descurca
onorabil cu toate. Aspectul de Lunã nouã în
Semnul zodiacal al Peºtilor, pe 13 martie îþi
aduce în atenþie chestiuni socio-profesionale
care trebuie finalizate rapid ºi fãrã resentimente.
Este bine sã-þi revizuieºti relaþiile de muncã, în
special cele cu ºefii ºi autoritãþile se deschide un
nou capitol socio-profesional, astfel cã este bine
sã-þi trasezi alte planuri de viitor. Weekend-ul anunþã
dialoguri ºi întâlniri cu prietenii. Evitã sã le
povesteºti multe ºi mãrunte despre tine.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Cheltuielile ºi discuþiile pe teme financiare îþi
deschid sãptãmâna. Se pare cã existã restanþe la
anumite servicii de care ai beneficiat sau
beneficiezi încã. Dar ºi cei dragi apeleazã la
sprijinul tãu material pentru a-ºi rezolva mofturile
personale. La mijlocul intervalului analizat se va
forma aspectul de Lunã nouã în Semnul zodiacal
al Peºtilor, ajutându-te sã rezolvi demersuri
legate de cãlãtorii sau de studii. Este un început
de etapã legatã de relaþiile cu strãinãtatea, de studii
ºi de cãlãtorii. De asemenea, se vor evidenþia ºi
dialogurile cu oameni erudiþi. Fii prudent dacã
trebuie sã iei decizii sau sã vorbeºti în public,
pentru cã mentalul este suprasolicitat ºi obosit.
La sfârºitul sãptãmânii este rost de întâlniri cu
persoane importante.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

În relaþiile parteneriale se prefigureazã schimbãri
importante, dar este vorba despre secvenþe vechi care
acum doar se pun la punct definitiv. Stabileºte-þi
obiective clare în orice tip de colaborare ºi urmeazã-
le îndeaproape. În preajma datei de 13 martie se
formeazã aspectul de Lunã nouã în Semnul zodiacal
al Peºtilor, oferindu-þi noutãþi financiare. Este rost
de a primi bani dintr-o colaborare sau dintr-un
împrumut. Pot intra în discuþie ºi moºtenirile ºi
partajele personale ºi profesionale. Se deschide o
perioadã fructuoasã în privinþa câºtigurilor obþine
de la ºi prin alþii. În weekend apar cãlãtorii, dar ºi
dorinþa de a-þi rafina sufletul cu activitãþi culturale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Începi sãptãmâna cu multã treabã la serviciu.
Treburile cotidiene alcãtuiesc tema principalã, astfel
cã eºti nevoit sã te concentrezi pe mai multe subiecte
deodatã. Alege prioritãþile ºi ai încredere cã vei rezolva
totul corect ºi la timp. Pe 13 martie se va construi
aspectul de Lunã nouã în Semnul zodiacal al Peºtilor,
amintindu-þi cã ai de revizuit fie relaþia cu partenerul
de viaþã, fie colaborãrile în care eºti implicat sau
doreºti sã te implici. Discerne totul cu rãbdare, iar la
nevoie, sfãtuieºte-te cu cineva de încredere. Se
contureazã o nouã ºi binevenitã etapã în plan
partenerial. Sunt posibile oferte noi de colaborare sau
chiar o cerere în cãsãtorie. Sfârºitul sãptãmânii este
potrivit verificãrii situaþiei financiare ºi cheltuielilor
comune cu alþii.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Cei dragi au nevoie de sprijinul tãu material ºi moral
chestiunile lor personale, dar ºi în activitãþile voastre
comune. Este bine sã le fii alãturi ºi sã te bucuri de
tot ce aveþi de realizat împreunã. În preajma datei de
13 martie se formeazã aspectul de Lunã nouã în
Semnul zodiacal al Peºtilor, marcând începutul unei
etape în plan profesional. Sunt posibile modificãri
ale regimului muncii, sarcini de lucru noi, dar ºi
schimbarea atitudinii tale faþã de muncã ºi implicaþiile
ei. Este posibil sã te orientezi ºi spre un alt loc de
muncã, însã nu forþa nota. Sãnãtatea este foarte
vulnerabilã. Finalul sãptãmânii aduce noutãþi
parteneriale, dialoguri lãmuritoare ºi activitãþi comune
cu alþii.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna începe cu treburi gospodãreºti. Ai spor
în rezolvarea demersurilor patrimoniale, dar ºi în
discuþiile cu membrii familiei. Se recomandã
prudenþã, deoarece sunt posibile rãsturnãri de situaþie
deosebite în relaþiile cu neamurile. Treburi
gospodãreºti de mare anvergurã ºi cu efecte pe termen
lung. În preajma zilei de 13 martie se formeazã
aspectul de Lunã nouã în Semnul zodiacal al Peºtilor,
marcând schimbãri în plan sentimental. Relaþia cu
persoana iubitã sau cu copiii îºi va modifica termenii
ºi condiþiile de desfãºurare sau ceva intervine ºi chiar
schimbã definitiv situaþia amoroasã. Este vorba
despre un nou capitol amoros. Pe de altã parte, vor
intra în sfera ta de interes ºi hobby-urile. Finalul
sãptãmânii aduce treburi de rutinã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna aduce noutãþi în relaþiile cu anturajul
apropiat, dar ºi în segmentul domestic. Este nevoie de o
reorientare a scopurilor personale ºi de o curãþenie
drasticã printre persoanele cãrora le acorzi încredere. În
preajma datei de 13 martie se construieºte aspectul de
Lunã nouã în Semnul zodiacal al Peºtilor, ajutându-te
sã priveºti obiectiv la situaþia familalã ºi la nevoile reale
ale membrilor familiei. Se pot finaliza treburi
gospodãreºti, poþi discuta cu neamurile despre obiectele
de patrimoniu sau poþi trasa un plan viabil de
îmbunãtãþire a spaþiului locativ. Se deschide un nou
capitol domestic, astfel cã poþi stabili planuri domestice
care vor avea ºanse bune de reuºitã pe termen lung.
Sfârºitul sãptãmânii contureazã distracþii ºi aventuri.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Cheltuielile de la începutul sãptãmânii îþi pot destabiliza
bugetul pentru multã vreme, de aceea fii prudent ºi
urmeazã o listã clarã ºi strictã. Existã riscul sã
achiziþionezi bunuri sau servicii nemulþumitoare. În
preajma datei de 13 martie se construieºte aspectul de
Lunã nouã în Semnul zodiacal al Peºtilor, influenþându-
þi relaþiile cu anturajul apropiat. Sunt posibile discuþii
aprinse, neînþelegeri privitoare la studii ºi cãlãtorii, dar
ºi de la banalitãþile cotidiene. Evitã contradicþiile ºi
depune eforturi pentru aplanarea oricãrui conflict. Sunt
momente bune pentru a-þi reînoi mentalitatea ºi pentru
a stabili relaþii noi cu oameni de bunã calitate. Cãlãtorii
pe distanþe scurte ºi implicare în diverse forme de
instruire personale sau profesionalã. Sfârºitul sãptãmânii
te aduce acasã, alãturi de membrii familei ºi de rude.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În primele zile ale sãptãmânii ocupã-te de treburile
tale personale, stabileºte-þi planuri de îngrijire
corporalã, dar ºi întâlniri cu prietenii sau vizite în
locuri dragi. Stãrile tale de spirit sunt fluctuante,
astfel cã ar fi bine sã laºi grijile deoparte. În preajma
zilei de 13 martie se construieºte aspectul de Lunã
nouã în Semnul zodiacal al Peºtilor, ajutându-te sã
iei decizii importante în plan financiar. Este posibil
sã primeºti salariul, o primã, cadouri sau favoruri,
care cumva deschide o etapã de câºtig din activitatea
profesionalã desfãºuratã. Este rost de posibilitãþi
noi de câºtig la locul de muncã sau un nou loc de
muncã, deci un salariu nou. În weekend se întrezãresc
întâlniri cu prietenii sau cãlãtorii pe distanþe scurte.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti tulburat în prima parte a sãptãmânii, însã este
greu de desluºit ce anume te nemulþumeºte. Probabil
cã este un cumul de stãri, trãiri ºi emoþii adunate de
multã vreme, iar acum ies la ivealã. Fii prudent în
privinþa sãnãtãþii, pentru cã în preajma zilei de 13 martie
se formeazã aspectul de Lunã nouã în Semnul tãu
zodiacal ºi îþi poate evidenþia neplãcerile sufleteºti în
mod exacerbat. De evitat, pe cât posibil, consultaþiile,
analizele medicale ºi intervenþiile chirurgicale, deoarece
existã un risc mare de erori. Ai nevoie de odihnã,
detaºare de cotidian, o dietã uºoarã ºi plimbãri în aer
liber. Este vremea sã-þi trasezi noi planuri de viaþã, sã
te orientezi spre alte relaþii ºi sã adopþi o altã conduitã
moralã. Weekend-ul aduce cheltuieli neaºteptate
destul de mari.

(11 - 17 martie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Dupã aproape ºase luni de
stabilitate a cursului, la care au
contribuit desele „reglaje” ale BNR,
presiunea acumulatã în piaþa localã
dar ºi creºterea aversiunii faþã de
risc pe cele internaþionale, au
declanºat o nouã perioadã de
depreciere pentru leu.

Cursul euro a crescut de la
4,8849 la 4,8863 lei, al ºaselea
record consecutiv, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,884 - 4,888 lei. Marþi,
BCE a stabilit o cotaþie a euro de
4,8870 lei comparativ cu data de 2
martie deprecierea leului se ridicã
la 1,16 bani.

Scãderea leului este mai micã
decât a altor monede din regiune,
care au avut de suferit din cauza
ieºirilor de capital speculativ. În
perioada analizatã, media zlotului
a pierdut în faþa euro circa 1,26%
iar forintul s-a depreciat cu 1,35%.

Se pune întrebarea care este
urmãtoarea rezistenþã care va fi

Leul a fost lãsat sã se deprecieze
protejatã de cãtre BNR: 4,89 lei/
euro? 4,9 lei/euro? Comisia
Naþionalã de Strategie ºi Prognozã,
anticipeazã în ultima sa prognozã
de iarnã, o medie anualã pentru
euro de 4,89 lei/euro în 2021, în
timp ce membrii CFA România
anticipau în sondajul din ianuarie
o valoarea medie a anticipaþiilor
pentru orizontul de 6 luni de 4,9208
lei/euro, iar pentru cel de 12 luni o
valoarea medie de 4,9742 lei/euro.

Problemele cu care se confruntã
economia României a impus BNR
luarea unor decizii de excepþie.
Pentru contracararea
eventualelor miºcãri speculative,
ea are la dispoziþie pânã în martie
2022, se poate împrumuta de la
BCE, prin intermediul unei linii
repo, în valoare de pânã la 4,5
miliarde euro.

La sfârºitul perioadei, euro a
rãmas stabil faþã de moneda
americanã, fluctuând între 1,1869
ºi 1,1905 dolari, în ajunul unei

 Radu Georgescu

          Subiectele de care se ocupã în
prezent sunt urmãtoarele: simplificarea legislaþiei pentru înfiinþarea de
întreprinderi, analiza de risc la securitate fizicã, obligaþiile declarative
faþã de ORDA, relaþia mediului de afaceri cu statul ºi cu bãncile, legislaþia
privind spãlarea banilor ºi obligaþiile faþã de ONPCSB.
   Secretarul de stat Simona Fãtu se va ocupa de reforma companiilor din

subordinea ministerului economiei. Una dintre
prioritãþile Ministerului va fi aceastã reformã. Din
cele 37 de companii câte are Ministerul Economiei,
28 au probleme mari (faliment, insolvenþã, pierderi
ºi datorii semnificative).
   Secretarul de stat Daniela Nicolescu va avea în
coordonare activitãþile legate de industria de
apãrare ºi aspectele ce þin de administrarea
resurselor minerale neenergetice.
   Secretarul de stat Paul Ene se va ocupa de
instrumentele financiare pentru susþinerea
mediului privat prin fonduri europene. De
asemenea, se va ocupa de susþinerea turismului
prin împuternicirea mediului privat ºi local.
Totodatã va reforma ºi modul în care se face
promovarea economiei în ansamblul ei.

Biroul de presa

Guvernul a adoptat Hotãrârea
de înfiinþare a Ministerului Economiei,

Antreprenoriatului ºi Turismului
 urmare din pag. 5

reuniuni a Bãncii Centrale
Europene, al cãrei mesaj
va fi urmãrit cu atenþie de
piaþã, în condiþiile în care
r a n d a m e n t e l e
obligaþiunilor din zona
euro au cunoscut creºteri.

Cursul euro a fluctuat
între 4,0341 ºi 4,1118 lei, cel de
miercuri fiind stabilit la 4,1084 lei.

Moneda elveþianã s-a depreciat
pânã la 1,108 - 1,114 franci/euro
iar cursul a coborât pânã la 4,3880
lei, dupã care a urcat la 1,103 –
1,108 franci/euro, iar media de la
finalul perioadei cursul a fost
stabilit la 4,4146 lei.

Cursul lirei sterline a urcat
miercuri la 5,7063 lei, dupã ce
indicele care mãsoarã încrederea
antreprenorilor britanici a crescut
la maximul ultimelor 12 luni. O
medie mai mare, de 5,7166 lei, a
fost atinsã în februarie 2020.

Reducerea plasamentelor în
metal galben au provocat scãderea
unciei pânã la 1.689 - 1.706 dolari,
dupã care au revenit peste pragul
de 1.700 dolari, astfel cã preþul
gramului de aur a urcat de la
223,0612, la debutul intervalului,
la 226,1467 lei, la finalul lui.

Indicii ROBOR au revenit pe
creºtere, dupã douã luni de scãdere
constantã. Valorile sunt totuºi mai
coborâte decât cele de anul trecut,
influenþate de deciziile de politicã
monetarã ale BNR.

Miercuri, piaþa monetarã ºi-a
gãsit echilibrul în ceea ce priveºte
lichiditatea, ceea ce a fãcut ca
indicele ROBOR la 3 luni, în funcþie
de care sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei, sã
stagneze la 1,70%. Indicele la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, s-a oprit la
1,74% iar indicele la 12 luni la
1,75%.

Bitcoin se apropia la finalul
perioadei de maximul istoric de
58.350 dolari ºi creºtea pe platforma
integratoare WorldCoinIndex la
53.100 - 55.800 dolari.

Analiza cuprinde perioada 2 - 10
martie.
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Dupã medaliile cucerite la
masculin, luna trecutã, la Cupa
României pentru Juniori U20 ºi
Tineret U23, de la Brãila, prin Dragoº
Bobei (91 kg) ºi George Borugã (81
kg), Box Club Drobeta ºi-a adjudecat,
la sfârºitul sãptãmânii trecute, ºi
prima medalie din 2021, la feminin.
   La Sibiu, la Cupa României pentru
Seniori, Gabriel Tuce a obþinut
argintul, în limirele categoriei 52 kg.
Succesul l-a mulþumit pe antrenorul
Sorin Gherghescu, care aºteaptã
medalii ºi de la viitoarele competiþii
naþionale.

Atleþii severineni au
participat, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, la finala Campionatului
Naþional de Juniori II (U18) în salã.
Patru sportivi de la CSM Drobeta ºi

Singura echipã de futsal din
Mehedinþi ºi-a reluat pregãtirile, în
speranþa cã FRF va anunþa startul
Campionatului Naþional de Juniori
U19. Deoarece accesul în salã este
în continuare interzis, echipa
antrenatã de portughezul Hugo
Moutinho s-a vãzut nevoitã sã
efectueze antrenamentele pe teren
sintetic, în aer liber. Între timp, oficialii
clubului severinean s-au prezentat la
Bucureºti, la sediul FRF, pentru a viza
carnetele de joc ºi pentru a legitima
noi jucãtori, nãcuþi între anii 2003-
2006. “Aºteptãm, ºi noi, cu
nerãbdare, reluarea competiþiilor de
juniori. Momentan, ne-am reluat
pregãtirile. Din pãcate, nu putem intra
în salã, aºa cã ne-am antrenat pe
sintetic, deºi suprafaþa de joc nu ne
avantajeazã, fiindcã noi jucãm pe
parchet. Am respectat Protocolul
Medical, în privinþa antrenamentelor,
cu maximum 10 jucãtori pe teren.
Amicale nu putem face, fiindcã
trebuie sã efectuãm Teste COVID. Am
întãrit ºi lotul: am legitimat 8 jucãtori
noi, fiindcã o parte din componenþii

CFR’43 ºi-a reluat antrenamentele

Florescu, medaliatã la U18

doi de la la CSS Drobeta Turnu
Severin au luat startul la Naþionalele
de la Bucureºti, în diferite probe, dar
o singuã atletã a reuºit sã urce pe
podiumul de premiere. Este vorba

lotului din sezonul precedent au
încheiat junioratul. Pãcat cã nu avem
fonduri ºi pentru secþia de futsal
seniori, ca sã le putem oferi
continutate acestor copii foarte
talentaþi. Din acelaºi motiv, pe Eugen
Toader l-am tranferat la CFR
Timiºoara, principala favoritã la
promovarea în Liga 1”, a anunþat
CFR’43 Turnu Severin, pe pagina
oficialã de facebook.
   Sezonul trecut, echipa severineanã,
din postura de debutantã, s-a calificat
în Liga Elitelor U19 la futsal, dupã ce
a încheiat pe locul secund seria a V-
a, la egalitate de puncte cu liderul
Viitorul Bãleasa, din judeþul Olt.
CFR’43 a jucat, ulterior, în perioada
februarie – martie 2020, cu FK
Odorheiu Secuiesc, Autobergamo
Deva ºi ªoimii Simand, dar
campionatul a fost întrerupt din cauza
izbucnirii pandemiei COVID_19.
Echipa severineanã s-a calificat ºi în
sferturile de finalã ale Cupei României
U19, dar ºi aceastã competiþie nu
s-a mai putut desfãºura pânã la
capãt, din acelaºi motiv!

despre Aurelia ªtefania Florescu.
Atleta originarã din Izvoru Bârzii,
legitimatã la CSS Drobeta Turnu
Severin / CS Universitatea Craiova,
a cucerit argintul la 800 m, cu timpul
de 2 minute, 14 secunde ºi 40 de
sutimi, fiind devansatã de Claudia
Coºtiug, de la CSM Vatra Dornei. În
vârstã de doar 17 ani, eleva pregãtitã
de Marin Istrate a fost aproape de
podium ºi la 1500 m, unde  a trecut
linia de sosire pe locul 4. Colega ei

de la clubul severinean, Lorena Arsin,
s-a clasat pe locul 5 la 3000 m ºi pe
7 la 1500 m.
   Deºi a avut 4 sportivi în concurs,
CSM Drobeta Turnu Severin a fost
departe de podium. Astfel, în proba
de  400 m, la masculin, Andrei Raicu
Roateºi s-a clasat pe 16, iar  Eduard
Trenem tocmai 33, în timp Valentina
Brãgãu a sosit pe 21, la feminin. La
aruncarea greutãþii, ªtefan Talpãu s-
a clasat pe locul 12.

Desfãºuratã la Târgoviºte,
etapa de calificare la Campionatul
Naþional de Lupte Libere pentru
Copii U15 a adus 2 “bilete” pentru
CSM Drobeta Turnu Severin. Astfel,
severinenii Silviana Popescu (58
kg) ºi Andrei Lãzãrescu (44 kg) vor
lupta pentru medalii, la mijlocul
lunii aprilie, la Odorheiu Secuiesc.
   “Silviana are ºanse mari la medalia
de aur, mai ales cã la etapa de

Speranþe pentru Silviana Popescu

 Mircea  Oglindoiu

Tuce de argint

calificare a învins-o pe campioana
en-titre. Popescu are ºanse mari sã
se califice la Europenele din varã.
Pentru Andrei, a fost prima competiþie
oficialã, dar  s-a calificat ºi el la finala
din aprilie, unde sper într-un loc cât
mai bun”, a declarat Nicolata Elena
Bogasieru, antrenoarea de la secþia
de lupte libere a Clubului Sportiv
Municipal Drobeta Turnu Severin.
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Mã fraþilor, sã vezi ce sã mai
pricep ai noºtri la numiri, care mai
de care, sã îºi punã pupilele,
rubedeniile, obligaþiile sau
obligaþiunile, în foncþii
publice bine remunerate, nu
care cumva sã rãmânã fãrã
fonduri pe carduri. ªi din
ecuaþia asta nu putea lipsi
nea ministru di la Energie,
nea Virgil, grijuliu cu propria
persoanã, da atent ºi la
obligaþiuni, nu care cumva sã
fie deranjat în foncþie.

Unde mai pui cã nu e rãu
sã ai conseler o tinericã, sã
o pui sã fie cu ochii pe un
fond de investiþii în energie
kazaho-românesc. N-ar fi asta
problema, cã zisã ºi Tanþa lu
Pecingine, cã ºi ea ar fi stat cu ochii
ca pe buteliile din Crihala, dacã
primea atâta bãnet, da trebe sã te
mai ºi pricepi cu ce se ocupã bãieþii
ãia deºtepþi. Cã altfel degeaba te uiþi
în crãci la fondul ãla care valoreazã
numa un miliard de dolari.  nea Mãrin

Sucã, conselera bine remuneratã a lu nea Virgil,
alba-neagra di la prefecturã ºi gâlceava di la Pro România Mehedinþi

Da ce-i pasã lu nea Virgil, cã
‘mnealui sã contreazã pe la
emisiuni, f ie ele locale sau
naþionale, intrã peste primaru

municipiului Drobeta Turnu
Severin aflat în direct la un post de
televiziune local. Pãi sã trezî  edilu
cu nea Popescu pe nepusã masã,
sã-ºi mai facã niscaiva publicitate,
chiar ºi pin telefon, cã-i duce dorul.

Mã nepoate, sã schimbã
prefecþii, subprefecþii, toþi între ei,
de nu mai ºtii pe cine sã te bazezi
la Mehedinþi, sã faci ºi matale o

sesizare, ceva, cã azi e
unul, mâine e altul ºi tot
aºa. Nea Cristinel e
obiºnuit sã tot facã
rocada, pe unde îl
recompenseazã partidul,
cã ‘mnealui are realizãri
nenumãrate, sã pricepe
le oriºice, e bun la casa
partidului. ªi dacã nu
mai e loc de prefect sau
subprefect, imediat sã
gãseºte un post cãlduþ de
i n s p e c t o r
guvernamental, numai
bun sã fie bugetat. Sau,

peste neºte ani, de primar al
Severinului, mai ºtii?, dupã cum
sã dezbate în grupu’ de bocitoare
al lu Marghioala.

Mã fraþilor, vã zisei data trecutã cã
nea Cicic e supãrat tare pe nea
Aladin, cã-i dete prea puþin di la
judeþ ºi mai mult pentru liberali, sã
pare. Aºa cã omu zisã cã sã
descurcã cum poate ºi sã gândeºte
sã schimbe ºi ‘mnealui barca,
încotro or duce valurile, cã dacã
nu are cum altfel sã ajute comuna,
mai bine renunþã. Bãiat bun, nea

Cicic, bun de fro cinci mandate,
poate totuºi gãseºte ºi alt vecin sã
facã treabã, sã mai dea o mânã de
ajutor, ceva.

Apropo de ajutor, în mandatu
trecut, pin Parlament au fost
neºte mehedinþeni . De nea
Bãlãnescu mai ºtiþi careva?! O fi
ajutat cu ceva judeþul?!

Aia e cu foncþiile astea, uºor
sã obþin pentru unii, doar ca sã
le fie uºor ºi mai departe. Una
peste alta, dacã sã pricep la
ceva ai noºtri parlamentari, la
selfie-uri sã pricep cel mai bine.
Sã-i vezi în poze cum lucreazã
pentru binele tuturor, mai sã le
plângi de milã. Programul de
relaxare continuã.

Mã nepoate, pi la Pro România
Mehedinþi e fierbere mare.
Sã supãrã rãu nea Drãghiea,
da rãu de tot, dete cu lideru
suprem de pãmânt, zisã cã
nu sã opreºte, deranj mare,
ce mai. Zisã cã s-a format
un „grup infracþional” în
jurul lui nea Adi, „dirijat”
de la Policlinicã, cã actuala
conducere a fil ialei a
devenit una misterioasã,
nu þine ºedinþe, ci doar se
ocupã de decapitarea celor
pe care nu i-ar mai suporta
liderul supreme al filialei

Mehedinþi (zise al lu Zbanghiu sã
nu-i mai facem reclamã).

Aia e pol it ica noastrã
mehedinþeanã, cam pe aicea sã
desfãºoarã, la firul ierbii.

Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


