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Expoziþia “RETRO PER SPECTIVE”,
dechisã la Castelul Artelor

Ziua Internaþionalã a Poeziei ºi a Francofoniei a
fost sãrbatoritã la Palatul Culturii “Teodor Costescu”, în
sala Clubul Artelor, cu un regal de muzicã ºi poezie oferit
participanþilor de elevi ai Liceului de Arte “I.ªt.Paulian” ºi
ai ªcolii de muzicã “Avatarmusique” din Drobeta Turnu
Severin, alaturi de poeþi ai cenaclurilor severinene.

Ziua Internaþionalã a Poeziei  ºi a Francofoniei

   Cantautorii Valentina Mazilu ºi Robert Cora au susþinut
momente muzicale în limba francezã.
   Nicolae Jinga, poet ºi scriitor, membru al Uniunii
Scriitorilor, a prezentat importanþa acestor zile, pe care
UNESCO le-a recunoscut oficial pentru aportul lor adus
creaþiei ºi culturii universale.

Comunicat de presã
   Conform Hotãrârii CJSU nr. 38 privind aprobarea de mãsuri
suplimentare privind limitarea rãspândirii virusului SARS - CoV - 2,
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier anunþã cã, începând de duminicã,
21.03.2021 pânã la 03.04.2021, Planetariul îºi suspendã activitatea, în
vederea respectãrii dispoziþiilor Hotãrârii menþionate. Facem precizarea
cã Muzeul Regiunii Porþilor de Fier rãmâne deschis cu program normal
ºi cu respectarea normelor impuse de lege.

Manager, Prof. Drd. Doiniþa Mariana Chircu

Cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, Apele Române Jiu
au desfãºurat simultan 12 acþiuni de ecologizare
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Adunarea
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Într-o atmosferã, demnã de
noua clasare a judeþului Mehedinþi în
ceea ce priveºte “sãrãcia”, ºi anume
“revenirea” pe primul loc din coadã,
câþiva protestatari (circa 60-70 de
persoane) s-au alãturat protestelor
masive de pe întreg mapamondul, ce
au avut loc sâmbãta trecutã. Astfel,
în faþa Prefecturii Mehedinþi, pentru
circa 1-2 ore, oamenii au ieºit în
stradã sã protesteze, nemulþumiþi de
restricþiile la care sunt supuºi din
cauza pandemiei. Nu micã ne-a fost
surpriza sã constatãm cã la protest
participau oameni cu o coloraturã
politicã diversã. Astfel am zãrit printre
protestari chiar pe noul deputat PSD
de Mehedinþi, domnul Cornel
Folescu. Am zãrit, de asemenea,
chibiþi ce ºuºoteau pe bãncile din
parc ºi pe aleile alãturate, cunoscuþi
oameni politici locali, consileri,
oameni din diverse structuri politice.
Printre steagurile tricolore l-am zãrit
ºi pe coordonatorul judeþean al filialei
Alianþei pentru Unirea Românilor
(AUR), domnul Ioan Tãtucu, care
alãturi de câþiva membri ºi
simpatizanþi ai noii formaþiuni
politice, a avut amabilitatea sã
rãspundã unei scurte interpelãri a
noastrã, întrebândul ce i-a scos în

Firav, Severinul protesteazã ...tacit!

“Actuala coaliþie de guvernare a devenit mai
periculoasã decât pandemia, pentru România”

stradã ºi cine sunt organizatorii. “Este
o ieºire la protest spontanã, printr-o
coagulare pe reþelele social-media
online. De altfel, dupã cum ºtiþi, în
Drobeta Turnu Severin mai are loc la
aceastã orã ºi un marº al libertãþii,
organizat de partidul Noua Dreaptã.
Nefiind noi, cei de la AUR,
organizatorii acestui protest, am
considerat ºi am sfãtuit membrii ºi
simpatizanþii noºtri sã-ºi aleagã
singuri opþiunea de participare.
Astfel, o parte dintre noi, ne-am
regãsit aici, iar mesajul nostru cãtre
actualii guvernanþi este unul cât se
poate de clar, ºi anume, sã înceteze
odatã cu mascarada asta a restricþiilor
impuse românilor! Sub protecþia falsã
a unei pandemii necontrolate, actualii
guvernanþii au uitat de români ºi
încearcã prin toate mãsurile pe care
le iau haotic, sã sperie poporul, nu
sã-l ajute sã treacã peste aceste
momente grele! Ipocrizia, fãþãrnicia,
interesele de grup ºi personale, au
fãcut ca într-un termen relativ scurt,
aceastã coaliþie de guvernare sã
devinã mai periculoasã decât
pandemia, pentru România”! - ne-a
declarat coordonatorul judeþean al
AUR Mehedinþi.

                  Ioan MUNTEANU

Despre neînþelegerile de la
vârful PNL ºtiam de mult, se simþeau
în aerul dezbaterilor publice de
multã vreme. Pânã la un punct nu e
nimic nou în chestiunea aceasta,
þine de natura vieþii politice.

Doar cã niciodatã pânã acum
(pânã la ieºirea la rampã a lui
Ludovic Orban) nu s-a ºtiut
amplitudinea disensiunilor. Apãrut
la tv într-o emisiune de largã
audienþã Ludovic Orban a spus
lucrurilor pe nume în ceea ce îl
priveºte pe principalul sãu oponent
din interiorul PNL, ºi anume
„charismaticul” Rareº Bogdan,
personaj politic gãlãgios, vehement
chiar, pe care Ludovic Orban însuºi
l-a proptit primul pe lista
europarlamentarilor liberali. A fost
un calcul politic în aducerea lui
Rareº Bogdan la vârful PNL. Venind
din televiziune, unde a fãcut multã
vreme pe justiþiarul apolitic, Rareº
Bogdan avea deja un nume, o
notorietate, un limbaj articulat ºi
combativ care a prins bine liberalilor
în campanie. Nu aveau aºa ceva, se
confruntau cu o crizã evidentã de
lideri de imagine. Orban însuºi nu
fãcea faþã, abia se descurca cu o
guvernare chinuitã, cu silabisiri
slãbuþe ca impact. L-a susþinut pe
Rareº Bogdan, acelaºi care acum ºi

Liberalii ºi alegerile lor
mai înainte îi dã cu tifla.

“Faptul cã are niºte opinii e
dreptul lui faptul cã exprimã public
astfel de puncte de vedere critice nu
este corect din punct de vedere
democratic, statutar ºi nu este
normal sã-þi ataci un coleg de partid
care s-a purtat frumos cu tine ºi te-
a susþinut”. Întrebat de moderatorul
amintitei emisiuni tv dacã s-a simþit
jignit, Ludovic Orban a rãspuns:
“Nedreptãþit aº spune, chiar am fost
foarte neplãcut surprins, nu mã
aºteptam, dar viaþa merge înainte”.

Orban exprimã nu doar o
dezamãgire ci ºi o evidentã antipatie.

Acum, la drept vorbind, dacã aº fi
pus sã aleg între cei doi, ºi doar între
cei doi, tot spre Orban aº înclina
balanþa. ªi aceasta deoarece nu doar
cã este un politician liberal din garda
veche (din vremea lui Patriciu ºi
Tãriceanu, a NPL) dar ºi pentru cã,
în ciuda gafelor sale, are ºi exprimã
oricum mai multã naturaleþe ºi
sinceritate. Nu are „teatrul” lui Rareº
Bogdan. Nu e de talia lui Crin
Antonescu, dar mãcar e un politician
decent ºi onorabil, consecvent.

În schimb Rareº Bogdan pare prins
într-un rol de conjuncturã, pozeazã
mereu, ridicã tonul, e artificial ºi nu
inspirã încredere. Dincolo de
teatralitatea sa nu pare a se ascunde
decât un ego gonflat la maxim, o
vanitate fãrã saþiu ºi lipsitã de tact.
Orban e uman chiar ºi prin gafele sale,
ºi de aceea pare mai cald, mai ataºant.
În vreme ce Rareº Bogdan e doar
emfazã ºi declamaþii politicianiste.

Sunt convins cã liberalii vor avea
de furcã sã aleagã ei înºiºi garnitura
de lideri care sã-i reprezinte. Vor
trebui sã aleagã între stilul fãrã
substanþã ºi adâncimi al lui Rareº
Bogdan ºi stilul vechi dar onorabil
al lui Ludovic Orban.
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În cadrul ªcolii Gimnaziale
nr. 3 din oraºul nostru se desfãºoarã
proiectul ERASMUS+ ”The Castles
on the Danube – Our Linking
Heritage” (Castelele de pe Dunãre -
moºtenirea noastrã comunã), în
parteneriat cu instituþii ºcolare ºi
ONG-uri din 6 þãri europene: Austria,
Croaþia, Slovacia, Serbia, Bulgaria
ºi România.
   Proiectul se deruleazã pe o perioadã
de doi ani, timp în care elevii învaþã

despre istoria ºi importanþa castelelor
de pe Dunãre, în trecut, prezent ºi viitor.
Fiecare þarã partenerã va prezenta un
castel sau o cetate situate pe Dunãre,
analizându-le din perspectivã istoricã,
economicã, socialã ºi culturalã. Având
aceste obiective în atenþie, elevii sunt
provocaþi sã se implice în diverse
activitãþi în care se urmãreºte
promovarea culturii, a tradiþiilor, a
istoriei ºi artei din regiunea noastrã,
precum ºi a partenerilor, colectarea de
informaþii din diverse surse,
valorificarea acestor informaþii în

SALONUL DE PICTURÃ
ARTE MICI (eveniment clandestin de
patã, formã ºi culoare) este organizat
de Uniunea Artiºtilor Plastici din
România - Filiala Drobeta Turnu
Severin, Primãria Municipiului
Motru - Casa de Culturã Motru ºi
Florin Preda-Dochinoiu, în
parteneriat cu Primãria municipiului
Drobeta Turnu Severin - Direcþia de
Patrimoniu ºi Turism Cultural ºi mai
mulþi parteneri mass-media.

   Salonul de Picturã „ARTE MICI”
se vrea un elogiu spiritual dedicat
copilãriei, se vrea, nu numai un
descoperitor de imagini, dar ºi un
interpret corect al acestora, capabil
sã punã în valoare, fãrã a distruge,
construcþia simbolurilor pure.
   Acum doisprezece ani, la 25 martie,
lua fiinþã Salonul de Picturã „ARTE
MICI” cu un format neobiºnuit al
geografiei de organizare ºi expunere:
sediul Poliþiei municipiului Motru
(spaþiul nefiind ales întâmplãtor ci
datoritã aniversãrii a 188 de ani de la
înfiinþarea Poliþiei Române ºi ca un
semnal faþã de atitudinea neobiºnuit de
refractarã a unor reprezentanþi ai culturii

Expoziþia “RETRO PER SPECTIVE”,
deschisã la Castelul Artelor

gorjene care trateazã arta ca un pamflet
cotidian, punând în spaþiul artistic
evenimentele din lumea politicã).
   Prima ediþie a fost o reacþie
împotriva la ceva, o alternativã a
spontaneitãþii ºi a fanteziei. O
evadare, o eliberare de regulile
impuse, a fost un simbol de Buna-
Vestire. Atunci s-au înscris 125 de
concurenþi cu peste 200 lucrãri ºi au
fost premiaþi 21 de artiºti.
   Ediþia din anul 2021 a fost deschisã
artiºtilor români, de pretutindeni ºi
din Republica Moldova, cu vârsta
cuprinsã între 3 ºi 15 ani, fiind
organizatã pe trei grupe (3-6 ani, 7-
10 ani ºi 11-15 ani) numai pentru
secþiunea PICTURÃ.
   La ediþia din 2021, s-au înscris
peste 450 de artiºti (din România,
Republica Moldova, Germania,
Serbia, Bulgaria, Ucraina ºi Austria)
cu peste 800 de lucrãri.
   Juriul acestei ediþii a fost format din
Pavel ªuºarã, Michael Lassel, Nicolae
Maniu, Dan Neamu, Alexandra Maciac,
Dan Cepeºi ºi Florin Preda-Dochinoiu.
   Joi, 25 martie 2021, la Castelul
Artelor din Drobeta Turnu Severin va
fi vernisatã expoziþia “RETRO PER
SPECTIVE”, care cuprinde peste 80
de lucrãri de picturã.
   “Expoziþia face parte dintr-un lung
poem al copilãriei, încercând, nu sã
întemeieze o nouã ctitorie, ci, sã
refacã detaliile compromise, sã
indice rãdãcinile fireºti, sã elimine
confuziile ºi sã ridice, cu o treaptã
mai sus, puritatea, fantezia,
sinceritatea ºi simplitatea artei, a
precizat Florin Preda-Dochinoiu,
fondatorul Salonului de picturã
“ARTE MICI”.

Proiect Erasmus+
la ªcoala Gimnazialã nr. 3
din Drobeta-Turnu-Severin

diverse modalitãþi.
   În acest sens, în perioada
septembrie 2020 – februarie 2021,
elevii din cele 6 þãri partenere au
creat o culegere de texte literare ºi
creaþii plastice, intitulatã ”Spunând
poveºti Dunãrii”. Astfel, în cadrul
fiecãrei ºcoli s-au organizat ateliere
de creaþii literare redactate în limba
maternã, iar apoi au fost traduse în
limba englezã, în felul acesta elevii
ºi-au putut dezvolta încrederea în
utilizarea limbilor strãine, un obiectiv
important în cadrul proiectului.
   De asemenea, o altã activitate
desfãºuratã în aceastã perioadã
este organizarea unei expoziþii de
fotografii realizate de elevi.
Castelele sau cetãþile au fost
fotografiate pe parcursul unui an
calendaristic, în cele patru
anotimpuri. Au fost apoi selectate
cele mai bune, iar acestea vor fi
expuse marelui public, în cadrul
unor expoziþii desfãºurate, în
paralel, în toate þãrile partenere.
   În acest sens, ªcoala Gimnazialã nr.
3, în parteneriat cu Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural,
Drobeta - Turnu - Severin, a organizat
aceastã expoziþie în Castelul Artelor
pentru a oferi posibilitatea tuturor
severinenilor de a vedea minunatele
castele ºi cetãþi situate pe cursul
bãtrânului fluviu. Organizatorii vã
aºteaptã timp de o lunã sã vizitaþi
expoziþia ºi sã plutiþi, prin intermediul
imaginilor, de la izvoarele Dunãrii
albastre pânã la Marea Neagrã.

prof. Elida Pacioga
prof. Otilia Crãcea   T. A.
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Celebrat de România începând din anul 1993, Ziua
Mondialã a Apei este un eveniment sub egida Organizaþiei
Naþiunilor Unite, al cãrui slogan este în acest an ”Preþuieºte
apa”. Cu aceastã ocazie, lansãm în premierã ”Cântecul Apei”
(Water Song), primul proiect muzical participativ din România.

Îl puteþi accesa de pe pagina de facebook https://
fb.watch/4nX-CPAFf7/ sau de pe youtube https://
youtu.be/39uCJPOOUhc.
   Proiectul „Water Song” este iniþiat de Administraþia
Naþionalã „Apele Române” ºi Programul Naþional Cantus
Mundi, prin implicarea a peste 1.000 de copii din 23 de
judeþe. Acesta s-a nãscut din gândurile ºi emoþiile copiilor
care au trimis înregistrãri cu sunete ºi efecte ale apei, precum
ºi cuvintele care sã alcãtuiascã versurile acestui cântec. Toate
aceste elemente au încorporat apoi improvizaþia ansamblului
Young Beats al Cantus Mundi, coordonat de Zoli Toth. Water
Song ne vorbeºte despre felul în care copiii percep apa, o
înþeleg, o apreciazã ºi îºi doresc sã o protejeze. Este, de
asemenea, un cadou pe care copiii din România îl oferã în
dar Apei, în ziua în care o sãrbãtorim la nivel mondial.
   Scopul acestei zile este de a trage un semnal de alarmã în
legãturã cu cele mai importante probleme ale apei cu care se
confruntã omenirea la ora actualã, iar poluarea apelor rãmâne
fãrã îndoialã una majorã. Aceasta are consecinþe directe ºi
imediate, atât asupra calitãþii mediului ºi a apelor, cât ºi asupra
accentuãrii fenomenelor extreme prin care trece astãzi
omenirea: secetã/inundaþii/eroziune costierã.
   ”Fiecare dintre noi poate face ceva pentru a proteja
ecosistemul care ne susþine. Industrie, ferme, autoritãþi locale,
oameni de toate vârstele trebuie sã se uneascã ºi sã acþioneze
în aºa fel încât sã contribuie la conservarea ºi, dacã este necesar,
la un management adecvat al resurselor de apã. Este important
sã subliniem cã, oricâte eforturi vom depune la nivelul
autoritãþilor prin elaborare de reglementãri, monitoring ºi
inspecþie sau prin lucrãri de investiþii, nu vom avea rezultatele
dorite dacã la nivelul comunitãþilor ºi al indivizilor nu se va
realiza o schimbare de atitudine. Din acest motiv este necesar
sã creºtem conºtientizarea ºi participarea publicã”, Tanczos
Barna, ministrul Mediului, Apelor ºi Pãdurilor.
   ”Apa are o valoare economicã, dar ºi culturalã, fiind
parametrul de evaluare a vieþii unui popor ºi un simbol naþional
de sine stãtãtor. Apa vorbeºte despre istoria unui popor ºi
despre felul în care el s-a comportat faþã de aceasta de-a lungul
timpului. În acelaºi timp, îl responsabilizeazã pentru prezent ºi
viitor, ca o parte integrantã a identitãþii sale naþionale, în direcþia
protejãrii împotriva oricãror factori care o polueazã ºi o
degradeazã. De modul în care poporul ºi autoritãþile
responsabile se îngrijesc de apã, depinde starea de bine ºi
standardul de calitate al unei naþiuni”, ing. Laszlo Barabas,
directorul general al Administraþiei Naþionale “Apele Române”.
  Din perspectiva managementului integrat al apelor, ca
activitate de bazã a Administraþiei Naþionale “Apele Române”,
soluþiile ºi proiectele pe care le propunem vor avea întotdeauna,
ca punct de pornire, o viziune integrativã, astfel încât toate
autoritãþile responsabile din acest vast domeniu al apelor sã
fie încurajate sã se implice ºi sã colaboreze foarte strâns.
   Doar împreunã putem sã preþuim apa ºi

sã o pãstrãm curatã!

ZIUA MONDIALÃ A APEI

Cu prilejul Zilei Mondiale a Apei (22
martie) Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a
organizat, astãzi, 19 martie 2021, prin cele
patru subunitãþi (Dolj, Gorj, Mehedinþi ºi
Petroºani) 12 acþiuni de ecologizare ale
principalelor cursuri de apã din administrare.
   Încã de la primele ore ale dimineþii,
angajaþii Apele Române Jiu s-au deplasat
în punctele stabilite în prealabil a fi
igienizate, acþiunea desfãºurându-se atât
mecanizat, cât ºi manual.
   La nivelul judeþului Dolj, colegii Sistemului
de Gospodãrire a Apelor Dolj au reuºit sã
colecteze peste 150 de metri cubi de deºeuri
menajere ºi cca 500 de saci de pet-uri din
cele cinci zone igienizate: râul Jiu, zona
Bucovãþ, pârâul Valea Albã, zona Bucovãþ,
râul Amaradia – la Troaca, pârâul Rasnic la
Breasta, pârâul Mereþel, zona Predeºti. Cei
peste 40 participanþi au desfãºurat acþiunea
cu ajutorul unui buldoexcavator, o
autobasculantã, cinci autoutilitare.
   Deºeurile menajere au fost duse la
Depozitul de Gunoi de la Mofleni, iar pet-
urile la o firmã de reciclare.
   Sistemul de Gospodãrire a Apelor Gorj
a igienizat râurile Tismana, ªuºita,
Cioiana, angajaþii strângând peste 400 de
saci de gunoi.
   La nivelul Sistemului de Gospodãrire a
Apelor Mehedinþi a fost ecologizat malul
fluviului Dunãrea, în zona localitãþii ªimian,
de unde au fost colectate 500 kg. de deºeuri.
   Angajaþii Sistemului Hidrotehnic
Independent Petroºani au desfãºurat
acþiunea de igienizare pe malul pârâului
Valea de Peºti ºi în zona Barajului cu
acelaºi nume de unde au adunat 9 metri

ADMINISTRAÞIA BAZINALÃ DE APÃ “JIU”
INFORMARE DE PRESÃ

Cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, Apele Române Jiu
au desfãºurat simultan 12 acþiuni de ecologizare

cubi de deºeuri.
   Prin aceste acþiuni de igienizare organizate
în acelaºi timp, angajaþii Apele Române Jiu
au dorit sã atragã un semnal de alarmã
privind poluarea mediului: <<Populaþia sã
conºtientizeze cã a sosit timpul sã înþelegem
cã orice gunoi aruncat la întâmplare necesitã
efort ºi timp pentru a fi colectat de alte mâini,
cã orice gunoi aruncat în naturã înseamnã
poluare, iar poluarea înseamnã efecte
negative asupra vieþii ºi a sãnãtãþii.
Responsabilitate, grijã, decizie, provocare,
reacþie, parteneriat, atitudine, ECHIPÃ - asta
am realizat astãzi>>.
   La sfârºitul acþiunilor puteþi vizualiza pe
pagina de socializare a Administraþiei Bazinale
de Apã Jiu: “Apele Române Jiu” ((7) Apele
Romane Jiu | Facebook) întregul eveniment
desfãºurat pe zone ºi cât de frumoase sunt
apele României atunci când devin curate.
   De asemenea, în aceste zile, la nivel
naþional, vor fi organizate acþiuni educative
online din cele mai diverse: lecþii sau
workshopuri on-line, ateliere online de
creaþie ºi de picturã, cluburi de lecturã,
Zilele Porþilor la principalele lucrãri din
administrare, expoziþii virtuale de desene
ºi creaþii ale copiilor, dezbateri interactive
ºi experimente cu apã online. Aceste
activitãþi vor fi  integrate în cadrul
campaniei dezvoltate la nivel online de
cãtre organizatorul Zilei Mondiale a Apei
sub numele de ”Water2me” în care copiii
sunt încurajaþi sã vorbeascã despre apã ºi
sã transmitã un mesaj profund având ca
punct de pornire sloganul Zilei Mondiale
a Apei, “Preþuieºte apa”.

Compartimentul Relaþii Presã
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„Salut lansarea de cãtre
Ministerul Transporturilor a
„Pachetului Oltenia”, format din 6
proiecte rutiere ºi 2 proiecte feroviare.
Iniþiativele bune sunt întotdeauna
binevenite ºi sper cã astfel de proiecte
vor fi duse la bun sfârºit. Au fost multe
situaþii neplãcute, în care proiectele
anunþate au rãmas doar la stadiul de
proiecte sau de studii de fezabilitate.
Regiunea Oltenia are mare nevoie de
acest pachet, mai ales cã el conþine,
printre altele, Drumul expres Craiova
- Piteºti, Drumul expres Craiova -
Târgu Jiu, Drumul rapid Craiova -
Lugoj ºi Centura Craiova Sud”, a
precizat vicepreºedintele regional al
PMP, Ion Cupã.

„Partidul Miºcarea Popularã a
susþinut dintotdeauna proiectele mari
de infrastructurã ºi necesitatea
dezvoltãrii unei reþele de drumuri
rapide, care sã aducã efecte benefice

ION CUPÃ: „Pachetul de infrastructurã OLTENIA este binevenit ºi aºteptat”
Vicepreºedintele PMP, Ion Cupã, coordonator regional pentru judeþele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea ºi

Mehedinþi, a declarat recent cã salutã lansarea de cãtre Ministerul Transporturilor a proiectului intitulat
„Pachetul Oltenia”. „Iniþiativele bune sunt întotdeauna binevenite ºi sper cã astfel de proiecte vor fi duse

la bun sfârºit”, subliniazã Cupã.

dezvoltãrii economice a întregii
Regiuni Oltenia. Tocmai de aceea, în
calitatea mea de vicepreºedinte PMP,
coordonator pentru judeþele Dolj, Gorj,
Mehedinþi, Olt ºi Vâlcea, încurajez ºi
sprijin orice iniþiativã care are la bazã
buna guvernare, dezvoltarea ºi
investiþiile majore de care România are
nevoie.Acesta este modul sãnãtos în
care un guvern trebuie sã lucreze în
interesul românilor ºi numai prin
astfel de iniþiative de dezvoltare
regionalã, România poate ajunge
acolo unde îi este locul, în rândul
þãrilor europene respectate ºi
prospere. Sper din tot sufletul ca
astfel de promisiuni sã rãmânã ferme
ºi sã fie respectate, pentru cã altfel
speranþele oamenilor din aceastã
regiune ar putea fi înºelate cu mult
cinism”, a mai declarat Ion Cupã.

Pachetul Oltenia este un set de
proiecte importante pentru

Regiunea Oltenia. Sunt 6 proiecte
rutiere ºi 2 proiecte feroviare de
care Oltenia avea mare nevoie. Din
aceste proiecte amintim doar
câteva: Drumul expres Craiova -
Piteºti, Drumul expres Craiova -
Târgu Jiu, Drumul rapid Craiova -
Lugoj ºi Centura Craiova Sud.
Drumul expres Craiova - Târgu Jiu

Acesta va uni douã dintre cele mai
importante municipii din Oltenia.
Este legãtura Gorjului la reþeaua de
drumuri rapide a României, dar
beneficiile acestei noi legãturi se
extind spre Valea Jiului/Petroºani,
Mehedinþi/Baia de Aramã ºi alte
zone. Contractul valoreazã 20 de
milioane de lei ºi beneficiazã de
finanþare europeanã, iar durata
acestuia este de 24 de luni (14 luni
studiu de fezabilitate, 3 luni
autorizaþie de construire, 3 luni
proiectul tehnic, 4 luni pregãtirea
documentaþiei pentru licitaþia de
execuþie). Drumul expres are
separatoare de sens, 2 benzi pe
sens, noduri denivelate ºi nu mai
tranziteazã localitãþile.
Drumul expres Craiova - Piteºti

Lotul 1 al drumului expres
Craiova - Piteºti este de acum
deblocat integral! Lucrãrile pot
începe ºi pe ultimii kilometri ai

tronsonului - Guvernul a adoptat o
hotãrâre pentru exproprierea
ultimilor 3 km ai lotului. Pe
tronsonul 2 de 40 km, lucrãrile sunt
la 65% stadiu fizic, constructorul
lucreazã din plin ºi pânã la finalul
anului aceastã variantã ocolitoare
pentru municipiile Balº ºi Slatina va
fi datã în trafic. Pe tronsonul 3 de
31,7 km s-a emis sãptãmâna trecutã
autorizaþia de construire, lucrãrile
urmând sã se finalizeze în 2022, iar
pe tronsonul 4 se aºteaptã
soluþionarea contestaþiilor pentru a se
putea semna contractul de execuþie.

Drumul rapid Craiova - Lugoj
Va fi lansatã licitaþia pentru

studiul de fezabilitate ºi proiectul
tehnic al drumului rapid Craiova –
Lugoj, pe o lungime de aproximativ
250 km. Astfel, se vor conecta
Oltenia ºi sudul þãrii la reþeaua
europeanã de transport rutier.

Vaccinul inventat la Timiºoara
intrã în faza de testare la

Universitatea din Tübingen
(Germania)

   Un grup de cercetãtori de la
Universitatea din Tübingen a trecut
în faza de testare un vaccin bazat pe
aceleaºi principii ca ale celui dezvoltat
de cãtre echipa de la Oncogen
Timiºoara, coordonatã de profesorul
Virgil Pãunescu, vicepreºedinte al
Partidului Miºcarea Popularã.
   Echipa de la OncoGen a publicat încã
din 8 februarie în revista open sourse
Life Sciences articolul „Design of an
Epitope-Based Synthetic Long Peptide
Vaccine to Counteract the Novel
China Coronavirus (2019-

 Romeo Crîºmaru

Incredibil, dar adevãrat! Munca de cercetare a profesorului
Virgil Pãunescu, ignoratã de România, dar preluatã de Germania!

nCoV)”, semnat de Virgil
Pãunescu, Florina Bojin Gavriliuc
ºi Michael Bogdan Mãrgineanu.
   Din pãcate, încã din luna  februarie,
autoritãþile din România au refuzat sã-
l creadã ºi sã-l ajute pe doctorul
român. În schimb, vaccinul pe care
cercetãtorii timiºoreni l-au obþinut în
urmã cu un an va intra în faza de
testare în Germania, aºa cum a anunþat
recent un grup de cercetãtori de la
Universitatea din Tübingen.
   Vaccinul german este creat dupã
aceleaºi principii ºi foloseºte aceleaºi
procedee. A primit imediat fondurile
ºi avizele necesare, pentru a intra în
fazele care preced producþia lui.
   Profesorul Virgil Pãunescu, prin

OncoGen, s-a asociat cu
Institutul Cantacuzino din
Bucureºti pentru realizarea
vaccinului. Guvernul nu a
avut încredere într-un produs
gata din iulie, care ar fi trebuit
sã treacã prin faza de testare.
Costul total ar fi fost de 5 milioane de
euro. De la Ministerul Cercetãrii,
proiectul lui Virgil Pãunescu a primit
doar 250.000 de euro. Avantajul
acestui produs e cã se administreazã
sub formã de spray ºi are o perioadã
de 17 ani de imunizare.
   „Echipa Partidului Miºcarea
Popularã este una formatã din oameni
de valoare, care pot miºca România.
Avem alãturi de noi oameni care fac

cinste României în toate domeniile de
activitate ºi care pot aduce plus
valoare unei viitoare guvernãri.
Specialiºtii noºtri sunt adevãraþi
profesioniºti în diversele domenii în
care activeazã ºi, totodatã, garanþia cã
putem schimba România, îi putem
reda valoarea ºi forþa economicã pe
care o meritã. România are nevoie de
specialiºti pentru a renaºte,

 continuare în pag. 6
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La Constanþa, cu ceva timp în
urmã, poliþia descinde la o petrecere
de majorat, sunt câteva zeci de poliþiºti
plus o echipã de intervenþie specialã,
“mascaþii”, probabil, dau amenzi de
vreo 200 de milioane lei ºi una de 10
mii administratorului localului.
   Undeva în Dolj, zilele trecute - o
petrecere, ni se spune, în clãdirea unei
primãrii este întreruptã de poliþie,
amenzi, avertismente etc. Numitorul
comun al acestor situaþii - nu sunt
singurele în ultima vreme de acest tip
- este faptul cã intervenþia poliþiei a fost
declanºatã la sesizãri telefonice ale
unor cetãþeni. Cu alte cuvinte, delatori,
“ciripitori”, cum li se spunea altãdatã,
informatori, cu un termen la aplicat
poliþienesc. Cã spiritul civic trebuie sã
funcþioneze, nimic de zis, dar noua
societate a încurajat delaþiunea, aºa cã
miroase a sarmale pe casa scãrii, pac,
cu telefonul, plimbã vecinul cãþelul fãrã
zgardã, þâââr, la poliþie, vorbeºte
Costicã mai tare cu nevasta, deranj
cumplit, 112, apelat imediat... Ne-au
dresat, aºadar, sã ne pârâm între noi,
sã le uºurãm munca, ei stând prin
birouri ºi ascultând telefoanele
delatorilor, ale acestor grijulii nevoie
mare, de tip nou, sicofanþi europeni,
noii securiºti, varianta de cartier!
   O doctoriþã din Arad vindecã de
Covid fãrã cheltuieli uriaºe, doar cu
100 lei per tratament, în loc de vreo
10 mii lei, varianta spitaliceascã
actualã, este luatã în tãrbacã de noii
securiºti, dar pe Internet, de aceastã

ARAFAT, “COMANDANTUL SUPREM”
datã, pârâtorii cu conturi false, care
joacã rolul apãrãtorilor civici, dar,
desigur în solda celor care
implementeazã noua societate...
Este, aici, versiunea internautã a
delatorilor de altãdatã...
   Raed Arafat trece peste o hotãrâre a
Consiliului judeþean Timiº, care nu
instituia carantinarea municipiului de
pe Bega, ºi instituie carantina, una,
douã, aºa cã, Timiºoara joacã dupã
cum cântã la toba lui dizarmonicã,
Raed Arafat. “Comandantul acþiunii”
Centrului Naþional de Coordonare ºi
Conducere a Intervenþiei, cãci aºa se
intituleazã ca funcþionar public acest
domn, originar din Siria lui Apolodor
din Damasc, are acoperire legalã,
respectiv o lege votatã în Parlamentul
României, lege care-i conferã
autoritate supremã în chestiuni de
siguranþã sanitarã...
   Ce legãturã ar fi între toate aceste
situaþii? Este vorba despre
PROTOCOLUL DE LA TORONTO,
document ce cuprinde principalele
direcþii de acþiune ale “ocultei
mondiale”, care rezumã cele realizate
de aceasta pânã la 1967, apoi cu
planuri pentru perioada urmãtoare,
pânã spre 1985 ºi, se subînþelege, în
continuare. Documentul sub forma
care a ajuns în public este rodul
cercetãrilor ziaristului canadian Serge
MONASTE, care, dupã ce face
cercetãri minuþioase spre a demasca
intenþiile criminale la adresa
umanitãþii ale acestei “oculte”, moare

asasinat, în condiþii suspecte în
1996, textul investigaþiei sale fiind
publicat în 29 martie 1995.
   Documentul cu pricina este
cunoscut în media internaþionalã, este
postat pe Internet, accesul la el este
relativ liber. Aci, în el, sunt rezumate
cu o mare ratã de coincidenþã - asta,
dacã nu vreþi sã acceptaþi
autenticitatea lui - evenimentele ce
aveau sã se întâmple dupã 1970, ºi
continuã ºi astãzi, la nivel planetar
privind politica, economia ºi socialul.
Publicarea lui de cãtre Serge Monaste,
cu adnotãrile lui, este exploziv, ca sã
folosim o sintagmã refulatã, dar aici,
potrivitã începând chiar din titlul
primului capitol, COMPLOTUL
ORGANIZAÞIEI NAÞIUNILOR UNITE
PENTRU INSTAURAREA NOII ORDINI
MONDIALE.
   Vom mai publica fragmente
comentate din acest document al
jurnalistului de investigaþii canadian,
ne rezumãm azi la a extrage din el pe
acelea care au legãturã cu ceea ce am
sintetizat mai sus din actualitatea
româneascã imediatã.
   Aºadar, delaþiunea cu înveliº de
civism este legatã de “spãlarea pe
creier”, care leagã persoanele supuse
unui astfel de tratament de
manipulatorul sãu - “sindromul
Stockholm”, vã amintiþi? - pornindu-
se de la “combaterea religiei”, a
oricãrei forme de credinþã, de fapt, ºi
finalizând, implicit, cu orice formã de
ieºire din recomandãrile oficiale. Aici,

desigur, sunt ºi sâmburii invidiei, ai
urii pe cei care au putere ºi avere, acel
resentiment sesizat de filosofii
secolului al XIX-lea.
   “Recomandãrile oficiale” au fost ºi
cauza acuzaþiilor îndreptate spre
doctoriþa arãdeancã, mai exact,
nerespectarea lor, a protocoalelor de
vindecare a Covid-19, venite dinspre
OMS, care organizaþie, conform
multor acuzaþii din spaþiul neoficial,
face parte din planurile acelei “oculte”.
Aºadar, avem în Partea I a
documentului, intitulatã PLANUL
ROªU, o directivã cât se poate de clarã,
anume “Genocidul vitalitãþii în favoarea
rentabilitãþii oculte”. Vom reveni.
   În sfârºit, împuternicirea lui Raed
Arafat cu puteri dictatoriale, de
“comandant suprem”, vine pe aceeaºi
filierã: “...agenþii noºtri se vor infiltra
peste tot în diversele sfere ale societãþii
pentru a o face sã accepte noile noastre
norme în materie de învãþãmânt,drept
legal (s.n), social ºi politic...”. CSAT-
ul este o paiaþã, în acest caz, scos din
joc, tras pe linie moartã!
   Ca un mic corolar al acestor scurte
analogii ºi analize paralele, iatã ºi de
ce tinerii noºtrii sunt atât de... curajoºi
sã încalce regulile sociale, sã fie
“rebeli”, cum se spunea odinioarã: “Sã
amãgim tineretul naþiunilor arãtându-
i pe pãrinþii sãi ca pe niºte
iresponsabili, imorali ºi nereligioºi -
în definitiv, necãutând altceva decât
plãcerea, evaziunea ºi satisfacerea
nestãvilitã a instinctelor, cu preþul
minciunii, al ipocriziei ºi al trãdãrii (...)
Sã împingem tineretul spre
criminalitate sub toate aceste forme ºi
spre refugierea în grupãri distincte,
inaccesibile mediului familial (...)”.

C. OVIDIU
Foto - Serge Monaste, reproducere
dupã https://hadeseditions.com/
auteurs/en/Monast-Serge

iar specialiºtii sunt aici la PMP. Unul dintre exemplele
elocvente este cel al profesorului Virgil Pãunescu,
coordonatorul echipei de la Oncogen Timiºoara, echipa
care a dezvoltat un vaccin autentic românesc. Din pãcate,
Guvernul nu a avut încredere într-un produs inventat de
profesorul Virgil Pãunescu ºi a refuzat sã finanþeze
cercetãrile. Iatã cã germanii au încredere în el! Aceºtia
sunt oamenii cu care PMP se mândreºte ºi împreunã cu
care putem miºca România!”, spune preºedintele PMP
Mehedinþi, Ramona Cupã.
Incredibil!!! Cercetãtorii de la OncoGen, cãlcaþi de
Curtea de Conturi
   În timp ce nemþii anunþã cã în toamnã încep producþia noului
vaccin anti-Covid, în România Curtea de Conturi a fost trimisã
la Institutul Oncogen, iar verificãrile fãcute frizeazã absurdul.
   „Mi-au pus întrebãri foarte serioase, de genul cã de unde
ºtiu eu cã þine vaccinul 17 ani. Le-am rãspuns cã din reviste.
Sau cã de ce nu am patentat vaccinul. M-au întrebat cine
are acces pe site-ul nostru de la Institutul Oncogen, care

Incredibil...
site este public. M-au mai întrebat dacã nemþii testeazã
vaccinul nostru ºi mi-au arãtat un articol dintr-un ziar, dar
noi suntem în contract cu Armata, care ar fi ºtiut dacã aveam
de gând sã colaborãm cu altã þarã. Deci tot felul de aberaþii
de acest gen. Ce mã supãrã este cã îmi timoreazã colectivul
de cercetãtori ºi nu prea mai lucreazã nimeni acum, cã toþi
sunt foarte speriaþi cã nu au mai avut de-a face cu cei de la
Curtea de Conturi. Curtea de Conturi face controale anuale
la spital, dar la Institutul Oncogen este pentru prima oarã în
control, pentru cã pânã acum Oncogenul a fost controlat
de Curtea de Conturi pe fonduri europene, iar ãia au alt
sistem, nu-i dau raportul, nici nu ºtii ce scrie în el ºi te
trezeºti direct pe la vreun proces. Dar la noi nu au gãsit
nimic în neregulã. Iar acum, cã am ieºit din fonduri europene,
au venit cei de la Curtea de Conturi pe intern ºi s-au gândit
sã ne întrebe de proiectul de vaccin anti-Covid, pe care vãd
cã vor sã-l blocheze. Deci nu ne-au dat finanþare ºi acum
vor sã ne închidã gura de tot”, a declarat prof. dr. Virgil
Pãunescu, vicepreºedintele Academiei de ªtiinþe Medicale,
pentru national.ro.

 Urmare din pag. 5

 Romeo Crîºmaru
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 Doru Dinu Glãvan,
preºedinte: „UZPR este o

legãturã cu þara ºi cu filialele
de peste hotare - Chiºinãu,

Austria (Graz, Viena,
Salzburg), Serbia -

(Panèevo), SUA - (New York,
Carolina de Nord), Canada -

(Montreal, Toronto), Marea
Britanie, Italia (Roma)”.

   În deschiderea discuþiilor, s-a þinut
un moment de reculegere pentru
jurnaliºtii ºi membrii UZPR recent
trecuþi în nefiinþã, apoi preºedintele
Doru Dinu Glãvan a reiterat faptul
cã Uniunea este „o organizaþie
solidã, puternicã, în continuã
ascensiune ºi vizibilitate, ºi mai ales
care consemneazã relaþii de excepþie
între membrii care o alcãtuiesc”.
   Menþionând cã tot ceea ce
întreprinde Uniunea este „statutar
ºi în temeiul legii”, precum ºi faptul
cã „detractorii, câþiva, sunt reduºi
la tãcere de cãtre justiþie, unul câte
unul”, Doru Dinu Glãvan a amintit
de faptul cã Filiala Chiºinãu a
UZPR are personalitate juridicã în
conformitate cu statutul UZPR ºi cã
„Uniunea este o legãturã cu þara a
filialelor de peste hotare, prin
intermediul membrilor sãi din
Graz, Viena, Serbia, New York,
Canada, Carolina de Nord, Marea
Britanie, Roma”.

Dan Constantin, preºedintele
Comisiei de Atestare Profesionalã:
„Am avut plãcerea sã reîntâlnesc

Adunarea Generalã anualã a UZPR - etalare fãrã precedent a unitãþii
ºi solidaritãþii celei mai mari organizaþii de breaslã din România

vechi colegi care, prin intermediul
UZPR, se reconecteazã cu marea

familie a presei”
   Sintetizând raportul Comisiei de
Atestare Profesionalã, care a fost
supus votului membrilor, preºedintele
Comisiei, Dan Constantin, a reliefat
faptul cã s-au prelucrat în anul 2020
sute de cereri de intrare în Uniune ºi
de atestare a calitãþii de jurnalist. „Au
fost atestate 209 dosare, apoi validate
de preºedinte. Cererile sunt verificate
amãnunþit, cu mult efort, la nivelul
Secretariatului, apoi ajung la Comisie.
Demn de menþionat este faptul cã în
componenþa Comisiei intrã jurnaliºti
din diverse segmente mass-media,
ceea ce conferã o abordare complexã
ºi completã a fiecãrui dosar”, a spus
Dan Constantin. Amintind faptul cã a
constatat cã foarte mulþi jurnaliºti ºi
publiciºti care susþin fãrã recompensã
presã localã în pãrþi ale þãrii mai puþin
conectate cu mass-media centrale,
acþiuni de presã desfãºurate în jurul
ºcolilor sau instituþiilor de culturã,
„publicaþii susþinute de animatori
culturali care dezvoltã fluxul mass-
media în România profundã ºi care sunt
un izvor de întãrire a UZPR ºi a presei”,
Dan Constantin a remarcat ºi calitatea
UZPR de liant între jurnaliºtii înstrãinaþi

ºi risipiþi de vremurile pline de
provocãri profesionale: „De când
activez în aceastã Comisie, am
avut plãcerea sã reîntâlnesc vechi
colegi care, prin intermediul
UZPR, se reconecteazã cu marea
familie a presei”.

ªerban Cionoff, membru al
Comisiei de Onoare ºi Arbitraj:
„Membrii UZPR sunt solidari,

conlucreazã, iar aceste atitudini
eliminã din faºã orice încercãri

de dezbinare”
   Prezentând pe scurt bilanþul pe
anul 2020 al Comisiei de Onoare ºi
Arbitraj a UZPR, ªerban Cionoff a
punctat faptul cã în anul care a trecut
nu s-au semnalat cazuri de încãlcare
gravã a Statutului organizaþiei. „Este
remarcabil faptul cã nu am mai avut
situaþii de derapaje care sã ne
impunã sã intervenim. Membrii
UZPR sunt solidari, conlucreazã,
susþin conducerea centralã, sunt
activi ºi implicaþi, iar aceste
atitudini eliminã din faºã orice
încercãri de dezbinare, care se mai
petrec, pe ici, pe colo, ºi în UZPR,
ca, de altfel, în întreaga societate”,
a spus ªerban Cionoff.

Mãdãlina Corina Diaconu,
secretar general: „Activitatea

UZPR în 2020 a fost extrem de
densã ºi de diversã”

   Realizând o trecere în revistã a
activitãþilor UZPR din anul 2020,
prezentate în Raportul
preºedintelui, supus, la rândul sãu,
la vot, Mãdãlina Corina Diaconu,
secretar general al Uniunii, a amintit
Seratele „Eminescu jurnalistul”,
festivalurile ºi parteneriatele
organizaþiei, evenimentul online
„Sãptãmâna Presei Româneºti”,
care va continua ºi în anul curent,
activitatea Teatrului Nostru M,
concursul UZPR, care va fi
încununat cu o Galã a Premiilor,
continuarea demersurilor pentru
recunoaºterea prin lege a zilei de
28 iunie ca Ziua Ziaristului Român,
apariþia regulatã a publicaþiilor
editate sub egida Uniunii, Revista
UZPR ºi „Cronica timpului”,
volumele editate în Editura UZP.
„Am punctat doar câteva dintre
nenumãratele activitãþi care
demonstreazã importanþa ºi
utili tatea publicã a Uniunii.
Activitatea UZPR în anul 2020 a fost
extrem de densã ºi de diversã”, a
spus Mãdãlina Corina Diaconu.

În cadrul unui eveniment fãrã
precedent, Adunarea Generalã

anualã a UZPR, desfãºuratã
online, a implicat, pe lângã

sesiunea de vot exprimat
electronic, o amplã întâlnire a

conducerii centrale cu
coordonatorii tuturor filialelor,

care reprezintã vocea celor
aproape 4.000 de membri ai
celei mai mari organizaþii de

breaslã din þarã ºi care au
discutat despre temele pe

agenda Uniunii, au fãcut
propuneri pentru activitatea

UZPR din anul 2021, au evaluat
mersul organizaþiei ºi au adus în

prim-plan preocupãrile presei
din toatã þara.

Departamentul Comunicare
Continuare în numãrul urmãtor
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Pe lîngã rãzboiul fraticid din
spatele cortinelor dintre facþiunile
de securiºti, cortine care au început
sã scîrþîie ºi sã tremure ca piftia,
devenind ele însele convulsive,
pentru cã românii au început sã se
trezeascã la realitate, ies la ivealã
tot mai multe dovezi ale unor
sisteme paralele instaurate abuziv
la vîrf. Sisteme alcãtuite din
specialiºti în comerþul cu moartea,
privilegiaþi ai sistemelor, plãtiþi cu
bani grei, - chiar de cãtre victimele
de facto. Ei, cioclii oficiali,
beneficiazã de centre speciale
secrete de vaccinare, þinute departe
de ochii mulþimii care merge la
vaccinare ca oaia la tuns, fãrã sã
se informeze cu privire la „moartea
care vine pe banda de magnetofon”
a lui Gheorghiþã, Arafat, Rafila,
Cercel, Musta & Co… aceºti
vînduþi mondialiºtilor.

Pînã aici nimic deosebit.
Suportãm de un an ºi ceva botniþa
ºi restricþiile extrem de dure, însã,
ieºirea necontrolatã a lui Cîþu cu
declaraþia cã cei care sînt împotriva
vaccinului ar fi teroriºti, a tulburat
ºi mai mult apele, semn cã politica
acestui ministru dezaxat anti-
român ºi a partidului din care
provine comit cu bunã ºtiinþã ºi rea
intenþie abuzuri ºi crime împotriva
poporului român. Declaraþia
extremistã a lui Cîþu, morþii ºi
mutilaþii în urma reacþiilor adverse
produse de vaccinare sînt motive
reale pentru deschiderea unor
dosare penale pe numele sãu ºi al
ciracilor globaliºti din structurile
criminalei gestionãri a stãrilor de
alertã ºi urgenþã, impuse dincolo
de legi ºi de Constituþia României.
Dacã lupta pentru respectarea
Constituþiei României, a

O Românie legatã de pat, sedatã ºi condamnatã la moarte

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

Convenþiei de la Oviedo, ratificatã
prin Lg. 17/2001 de România, a
Codului de la Nürnberg ºi a
ansamblului legislativ incident, e
pentru Cîþu terorism, înseamnã cã
este un premier de sorginte
neofascistã ºi solicit organelor în
drept sã fie reþinut ºi anchetat în
regim de urgenþã ºi, conform
ultimelor uzanþe ale Statului
neofascist român, creat de liberali
ºi useriºti, sã fie internat la un spital
pentru tratarea bolilor psihiatrice.

Manipulatorii de rang înalt, care
se plimbã nestingherit prin bazele
de date cu securiºti, au inventat
pentru „prietenul” lor Cîþu meseria
de ministru prim, dovadã cã
„ajutorul” dat la timpul potrivit, l-a
fãcut pe Cîþu bãiat mare, l-a rãsplãtit
cu o demnitate în statul-colonie.
Aºa au ajuns teroriºtii la Palatul
Victoria ºi Cotroceni. Atenþie,
oameni buni! Cine-l va contrazice
pe Cîþu-meu va fi catalogat terorist
ºi tratat ca atare. Adevãraþii teroriºti
sînt în guvernul lui Iohannis, însuºi
acesta, care de un an de zile au
lãsat românii sã moarã de dragul
statisticilor ºi raportãrilor. Teroriºti
sînt cei care s-au îmbogãþit vînzînd
mãºti neconforme, oferind, fãrã
licitaþie, firmelor de partid contracte
de milioane de dolari în
„pandemie”. Teroriºti sînt cei sus-
menþionaþi, care au închis ochii
cînd au ars românii în spitale, cînd
au fost sãltaþi de acasã cu mascaþii
ºi internaþi cu forþa, cînd, legaþi de
paturi, au fost sedaþi ºi lãsaþi sã
moarã. Acest sistem criminal
iohannist este adevãratul terorist.

Operaþiunea de acoperire a
mizeriilor ºi falsurilor „pandemice”
sub preº, catastrofal gestionatã, n-a
fãcut decît sã nascã proteste de stradã
- deocamdatã timide - ºi tot mai multe
semne de întrebare legate de
manipularea într-o cheie excesiv de
mincinoasã a cetãþenilor. Stop
imposturii ºi dictaturi medico-
militare! Stop criminalilor aflaþi în
slujba crimei organizate interne ºi
mondiale! Stop extremismului de stat!
Stop regimului nazist al robotului de
la Cotroceni, regim care colcãie de
tot mai multe scandaluri legate de
restrîngerea abuzivã a libertãþilor

individuale, de vaccinarea cu
efecte letale, de centrele ºi
listele de vaccinare publicate
din „greºealã” de Ministerul
Sãnãtãþii, acestea bãtîndu-se
cap în cap cu cifrele lui Arafat
ºi Gheorghiþã, care vor sã
mute Paºtele Ortodox, dacã
ar putea, chiar la „paºtele
cailor”. Umblã vorba cã
„teroriºtii” ar fi de vinã pentru
manipulãrile statistice ale
cifrelor, cã anchetatorii de la
corpul de control al cîþului ar
fi descoperit cã serverele
Institutului de Sãnãtate
Publicã ar fi fost atacate de
un haker extern. D’aia au
apãrut neconcordanþele!
Gogoºi, marca Iohannis, Cîþu
ºi penele-ul lor penal!

Trecute la categoria „Secret de
stat”, „scãpãrile” au inflamat spaþiul
public, acuzaþiile îndreptîndu-se
spre sistemul populat cu „speciali”
ºi politruci de tip pãduche din
coaliþia de guvernare (a se citi
prostituþie statalã), care nu vor
dispãrea prea uºor din politicã sau
din administraþie. „Actorii ãºtia
speciali” se rãzboiesc pe împãrþirea
a zeci ºi zeci de milioane de euro,
dacã nu chiar mai mult, vorbind de
vaccinuri ºi de banii pentru presã.
Scandaluri care, în orice þarã
normalã, ar fi dus rapid ºi fãrã
comentarii la demisia guvernului
terorist, au devenit banale ºi cu
frecvenþã cotidianã.

Din toate aceste mãsuri, foarte
multe, abuzive, i legale ºi
extremiste, care ne expediazã uºor-
uºor spre cimitire, meritã reþinut cã
în România existã o castã de
privilegiaþi din structurile de forþã,
la fel cum erau reprezentate gorilele
de cãtre Pierre Boulle în „Planeta
maimuþelor”, privilegiaþi pentru
care vaccinarea ºi serul trebuie sã
fie secrete, nu amestecate cu
vulgul; privilegiaþi din rîndul cãrora
fac parte unii magistraþi, diplomaþi,
angajaþi M.Ap.N., M.A.I., M.A.E.,
cei din serviciile secrete, mulþi
parlamentari ºi numeroºi penali
în funcþii publice.

Meritã reþinut cã România a
devenit þara teroriºtilor speciali de

stat. Republica Securistã România,
aparþine specialilor. Specialii sînt în
Sistemul de Sãnãtate, în Justiþie, în
M.Ap.N. „Specialii” au bugete
speciale din banii contribuabililor,
au imunitate specialã, au spitale
speciale, salarii speciale, pensii
speciale, hoteluri speciale, vacanþe
speciale, amante speciale, slugi
speciale, bucãtari speciali, medici
speciali, vaccinuri speciale, averi
speciale, avioane speciale, maºini
speciale, diurne speciale, vile
speciale... Au România lor specialã,
diferitã de România mulþimii umilitã
ºi lipsitã de drepturi ºi libertãþi. Tot
aºa cum K.W.I. ºi-a instalat versiuni
de tip „Guvernul meu”,
„Parlamentul meu”, „ambasadorii
mei”… mai nou, „Poliþia Militarã a
mea”, cu o mã-Ciucã pe post de agã,
cetãþenii români încearcã sã
supravieþuiascã în România tãierilor
de venituri, România sãrãciei,
bolilor, manipulãrilor, torturii ºi
practicilor pandemice apropiate de
genocid, în România virusatã cu
vaccinuri. O Românie legatã de pat,
sedatã ºi condamnatã la moarte.
Peste tot ºi toate, deasupra României
troneazã frica inoculatã în fiecare
individ, tratat de peste un an de zile
cu „Staþi acasã!”, „Purtaþi masca” ºi
„Spãlaþi-vã pe mîini!”. De creiere au
avut ei grijã!

Aranjament grafic - I.M.
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Planul de relansare ºi rezilienþã la
care lucreazã autoritãþile din þarã este
în curs de realizare ºi va trebui sã
asigure dezvoltarea þãrii noastre în
urmãtorii ani sau peste câþiva ani.
ªeful statului a spus la un moment
dat pe ce vom cheltui jumãtate din
suma care va ajunge în þara noastrã,
totalul celor 80 de miliarde de euro.
Ba pe la Educaþie, ba pe la
infrastructurã, Energie, ba pe la
Sãnãtate. ªi se cam duc toþi. Planul
de rezilienþã trebuie sã fie depus
pânã la finalul lunii viitoare. Nici nu
se ºtie dacã sunt mulþi sau puþini
bani. Depinde pe ce îi vom cheltui.
Se pot duce rapid ºi sã nu se vadã
nimic. Trebuie realizate de cãtre stat
în principal acele investiþii care sã
genereze la rândul lor dezvoltare la
nivel local ºi regional. Este nevoie
sã se gândeascã strategii la nivel
regional, dacã nu local.

Este greu de crezut cã pe ultima
sutã de metri se va îngrãºa porcul
de Crãciun. Nimeni nu poate sã facã
ceva pe ultima sutã de metri. Planul
ar fi trebuit sã fie în fapt un proiect de
þarã ºi trecut prin Parlament cu
acordul tuturor partidelor ºi al
societãþii civile ºi al tuturor factorilor
din viaþa socialã a þãrii.

Este vorba de un Plan care sã
asigure în final bunãstare tuturor

  ªtefan Bãeºiu

Cum transformãm þara în urmãtorii ani?
locuitorilor din þara noastrã,
indiferent de zona în care aceºtia
stau. Este nevoie de drumuri mai
bune ºi de drumuri rapide; de un
Litoral modernizat ºi de
infrastructura de turism necesarã.
Este nevoie de un management
corect al deºeurilor ºi de igienizarea
þãrii. Nu trebuie sã avem în
continuare gropi de gunoi care nu
respectã legislaþia de mediu ºi pe
care nu le închidem pentru cã nu
avem unde sã mai ducem gunoiul.

Este necesar ca Guvernul sã
identifice direcþiile clare de acþiune
ºi de investiþii. Sigur cã sunt
neajunsuri în toate domeniile
economice ºi sociale. Nu sunt însã
atât de mulþi bani pe cât par. Banii
vor veni, dar ar putea sã disparã
peste noapte în tot felul de investiþii
fãrã cap sau în tot felul de furtiºaguri,
cum am mai vãzut în anii trecuþi. De
exemplu, dacã Turismul este una din
direcþiile de dezvoltare a þãrii, am
putea sã vedem pensiuni fãcute cu
fonduri europene prin cine ºtie ce
cãtune pe unde are fiecare câte o
bucatã de pãmânt. Apoi sã fie
pãstrate timp de doi – trei ani
locurile de muncã de la pensiune,
iar finalmente pensiunea respectivã
sã fie în realitate casa unei familii.
Adicã fondurile europene sã nu fie

decât o gãselniþã ca unii sã îºi facã
o locuinþã la un preþ convenabil.
Sigur cã tot cei cu bani se vor lipi la
asemenea investiþii. Sunt multe
exemple în acest sens la nivel
naþional. În cele din urmã unitatea
de cazare turisticã a devenit
gospodãria investitorului ºi locul în
care acesta trage seara sã doarmã.
Adicã, adio turiºti ºi alte activitãþi din
domeniul turismului. Vor fi bani
cheltuiþi aiurea care nu vor genera
dezvoltare, ci vor fi blocaþi.

Mai sunt acele programe
destinate perfecþionãrii resursei
umane. Vor fi  banii pentru
proiectele prin care resursa umanã
va fi calificatã sau recalificatã, va
fi ºcolarizatã, hrãnitã ºi fiecare va
primi un certificat de absolvire care
nu îi va folosi la nimic, dacã
economia nu îi va oferi un loc de
muncã. Poate doar dacã va pleca
din þarã, sã se angajeze ºi sã îºi facã
o altã viaþã. Dar acest lucru nu va
însemna dezvoltare pentru þara

noastrã, ci tot pentru alte state.
Banii din programele dedicate
perfecþionãrii sau recalificãrii
resursei umane sunt cel mai uºor
de furat. Nimeni nu te prea verificã
ºi nu vede finalitatea demersurilor
de pregãtire a oamenilor.

Apoi vor merge destui bani ºi
pentru domeniul silvic. Avem
nevoie de împãduriri masive pentru
cã s-a tãiat în ultimii 30 de ani, cât
în ultimii 300. ªi pe undeva au
dreptate guvernanþii când au stabilit
investiþiile în domeniul silvic drept
o prioritate. Este nevoie de
împãduriri pentru a avea ce defriºa
peste câþiva ani. În mod normal ar
trebui sã se propunã o legislaþie
unitarã în domeniul protecþiei
mediului pe tot teritoriul UE. Dacã
cu una plantãm ºi cu alta tãiem, nu
vom rezolva nimic. Sã nu fie la fel
ºi în alte domenii: construim ºcoli
ºi nu avem elevi, facem spitale, dar
nu dispare ºpaga, etc.
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[5] Sursa 1 - Rãzvan Savaliuc - https://m.luju.ro/gandesc-deci-sunt-terorist - 14 martie 2021
[6] Sursa 2 - Oana Pavelescu - https://www.dcbusiness.ro/cifra-ametitoare-cat-au-castigat-
in-pandemie-bezos-zuckerberg-si-musk_626802.html - 14 martie 2021
[7] Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, and other billionaires reportedly made more
than $360 billion during the pandemic - https://www.businessinsider.com/tech-billionaires-
zuckerberg-bezos-musk-360-billion-covid-19-pandemic-2021-3 - 13 martie 2021

Adevãrul e cã nu vreau sã fiu luat de
prost ºi nu vreau sã ajungem sã fim
obligaþi prin lege sã ne injectãm cu niºte
substanþe experimentale, pentru care
nu rãspunde nimeni ºi pentru care la
vaccinare suntem constrânºi sã
semnãm þidulã de „consimþãmânt
informat” prin care luãm asupra
noastrã toatã rãspunderea pentru
eventualele efecte secundare nedorite.
   Am senzaþia cã afacerea cu vaccinurile
(despre care cred cã în curând ni se va
spune cã sunt inutile) nu va mai þine
mult. Cel puþin în privinþa celor
genetice... În toatã lumea avem zilnic
proteste de amploare ºi putem vorbi deja
de o Revoltã Mondialã împotriva
mãsurilor aberante, care nu mai au
nimic de a face cu protecþia împotriva
unei pandemii, ci mai degrabã cu
încercarea de manipulare ºi control a
maselor, de încãlcare brutalã a
Drepturilor Omului.
   P.S. - Am avut Covid, am trecut prin
spitale ºi am simþit cum acþioneazã
acest virus. Doar cã nu vaccinul te
vindecã, ci medicaþia. Este de neînþeles
pentru mine de ce Guvernul României
a bãgat atâtea milioane de euro în

Ca reacþie la afirmaþia (încã) prim-ministrului Coloniei Corporatiste sub Ocupaþie
Militarã Strãinã (C.C.O.M.S.) numitã (încã) România, vã prezentãm opinia unui

cetãþean-„terorist” român, alãturi de miliardere rãsãrite „ca ciupercile dupã ploaia”
Covid-19. Sau cum spunea cu ani în urmã un timonier fãrã busolã „… ºi aici

sunt banii dumneavoastrã!”. Ca sã nu mai amintim de sãnãtate ºi supravieþuire.
Vã rugãm sã citiþi cu atenþie, sã trageþi concluziile pe care le veþi aprecia drept

potrivite ºi sã procedaþi dupã propria conºtiinþã - conform prevederilor
Constituþiei României. Recent, s-a mai gãsit unul cu educaþia neterminatã care,

pentru a lustrui pantofii cîþului a mai fãcut o afirmaþie iresponsabilã ºi
condamnabilã: „Fost ministru al Educaþiei:Opinia anti-vaccin trebuie interzisã

prin lege, tot aºa cum opinia pro-nazistã e interzisã pentru cã s-a
demonstrat cã aduce moarte” [1]… Sãracu’! (Redacþia ART-EMIS)

„Teroriºtii” ºi miliardarii (2)
Redacþia ART-EMIS 14 Martie 2021 media, pentru a exacerba campania de

vaccinare, dar nu acþioneazã deloc
pentru gãsirea unei medicaþii eficiente,
pe care oricine sã ºi-o permitã. ªi pe
care sã ºi-o poatã procura de la
farmacie ºi administra în fazele uºoare
ºi medii de Covid, ca în cazul oricãrei
rãceli sau gripe...
   România nu ºtie sã facã altceva
decât campanie la vaccinurile
genetice[5].

Oana Pavelescu - Cât au
câºtigat în pandemie Bezos,

Zuckerberg ºi Musk[6]
   Pandemia a fost ºi este o crizã pentru
mulþi, dar nu ºi pentru cei mai bogaþi
miliardari americani. Averile a nouã
dintre cei mai bogaþi dintre bogaþi, au
crescut la peste 360 miliarde de dolari
anul trecut, scrie „The Washington
Post”, citat de „Business Insider”[7]
Titlul fondatorului „Amazon”, Jeff
Bezos, de cea mai bogatã persoanã
din lume, a fost contestat, deoarece
C.E.O.-ul „Tesla”, Elon Musk, ºi-a
crescut cu mult mai mult averea, iar
acþiunile „Tesla” au crescut cu 547%
anul trecut.
   Mark Zuckerberg de la Facebook a
depãºit valoarea de 100 de miliarde

de dolari, în timp ce cofondatorii
Google, Larry Page ºi Sergey Brin,
au dobândit o avere combinatã de 65
de miliarde de dolari. Capitalizarea de
piaþã a „Apple” a depãºit anul trecut
douã trilioane de dolari, fãcându-l pe
C.E.O.-ul sãu, Tim Cook, miliardar.
   „Amazon” a profitat substanþial de pe
urma cumpãrãturilor online în timpul
pandemiei. Cererea consumatorilor la
începutul crizei a fost atât de mare încât
compania, împreunã cu alþi comercianþi
cu amãnuntul, s-au confruntat cu
probleme de aprovizionare cu articole
precum hârtie igienicã ºi dezinfectant.
Pe mãsurã ce companiile au trecut la
modele de lucru la distanþã, angajaþii s-
au bazat mai mult pe serviciile de cloud
computing, unde clienþii închiriazã
stocarea datelor de la companii precum
„Google, „Facebook ºi „Microsoft.
   „Google” ºi „Facebook” au beneficiat,
de asemenea, de o revenire în
marketingul online, precum ºi de o
cerere crescutã pentru instrumente de

comunicare fiabile, care au inclus
„Google Classroom” ºi „WhatsApp”
deþinut de „Facebook, conform „The
Washington Post”. Consumatorii
bogaþi, care erau mai puþin susceptibili
de a deveni ºomeri în timpul pandemiei,
au beneficiat de o creºtere a venitului
disponibil rãmânând acasã.
   Musk, Bezos ºi Zuckerberg nu
sunt singurii miliardari ale cãror
averi au crescut. Potrivit Yahoo
Finance valoarea netã a averii lui
Larry Ellison, preºedintele executiv
al „Oracle” ºi „C.T.O.”, a crescut de
la 59 miliarde dolari la 90,3 miliarde
dolari în ultimul an. Valoarea netã a
lui Michael Dell, „C.E.O. Dell
Technologies”, a crescut de la 22,9
miliarde dolari la 44,4 miliarde dolari
în aceeaºi perioadã de timp.
   Un raport recent a arãtat cã miliardarii
americani ar putea finanþa douã treimi
din pachetul de ajutor Covid-19 al lui
Biden doar folosind profiturile generate
în timpul pandemiei.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã, începând
cu data de 01 martie 2021, se depun cereri
în cadrul Campaniei de primire a Cererilor
Unice de Platã pentru anul 2021.
   Reamintim cã se va completa o singurã Cerere
Unicã de Platã, chiar dacã se utilizeazã suprafeþe
de teren în diferite localitãþi sau judeþe.
   Campania de depunere a Cererilor Unice de
Platã se va încheia la data de 17 mai 2021, în
conformitate cu prevederile OMADR nr. 46/
01.03.2021 privind aprobarea formularului-tip
al cererii unice de platã pentru anul 2021.
   Completarea Cererilor unice de platã se realizeazã
pe site-ul APIAwww.apia.org.ro, accesând link-ul
aplicaþiei IPA-Onlinehttp://lpis.apia.org.ro, iar
descrierea amãnunþitã a utilizãrii aplicaþiei se
gãseºte în ghidul de utilizare al acesteia care
poate fi accesat la butonul Asistenþã.
   Documentele care se ataºeazã la dosarul
Cererii unice de platã sau la modificãrile aduse

Stadiul Campaniei de primire a
Cererii Unice de Platã în anului 2021

acesteia (copie CI/BI/paºaport/certificatul de
înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare
fiscalã, dovadã cont bancar activ) se transmit
prin mijloace electronice, cãtre Centrele
judeþene/locale APIA ºi al Municipiului
Bucureºtide care aparþin fermierii.
   Ca în fiecare an APIA va fi alãturi de fermieri
pe tot parcursul Campaniei ºi va acorda tot
sprijinul necesar pentru parcurgerea cu
succes a etapelor necesare pentru accesarea
fondurilor europene ºi de la bugetul de stat.
   Informaþiile detaliate pentru accesarea fiecãrei
scheme de platã/mãsuri de sprijin, inclusiv
hãrþile ºi listele cu UAT eligibile pentru mãsurile
de dezvoltare ruralã, dar ºi ghidurile adresate
fermierilor, pot fi consultate la Centrele APIA ºi
pe site-ul Agenþiei:www.apia.org.ro.
   Pânã la aceastã datã la APIA Mehedinþi au
fost înregistrate un numãr de aproximativ
4000 de cereri pentru suprafaþa eligibilã de
12.543,17 ha.

 Biroul de comunicare
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De la începutul anului 2021 ºi pânã
în prezent, inspectorii sanitar-veterinari ºi
pentru siguranþa alimentelor, au efectuat un
numãr de 350 de controale la:
- unitãþi de alimentaþie publicã de pe raza
judeþului, unde s-a emis ºi o Ordonanþã
de suspendare a activitãþii;
- s-au efectuat controale în trafic, în echipã
mixtã cu reprezentanþi ai IPJ Mehedinþi,
controale în fermele autorizate, controale la
acþiuni sanitar-veterinare la circumscripþiile
sanitar-veterinare din judeþ, controale în
târguri, în vederea prevenirii ºi combaterii
pestei porcine africane;
- în urma controalelor, s-au aplicat un
numãr de 10 amenzi contravenþionale, în
cuantum de 24.000 lei, pentru
întreþinerea necorespunzãtoare a
spaþiilor, depozitarea necorespunzãtoare
a produselor alimentare, neasigurarea
circuitului funcþional, etichetare necores-
punzãtoare, transportul produselor
alimentare în trafic cu mijloc de transport
neautorizat sanitar-veterinar.
   Referitor la pesta porcinã africanã, în

Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C. S. Nicolãescu-
Plopºor”, în parteneriat cu instituþiile de învãþãmânt din cadrul
proiectului „AMFITEATRUL TUDOR VLADIMIRESCU” - Colegiul
Naþional Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova; Colegiul Naþional
Carol I, Craiova; Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul”
Craiova; Colegiul Naþional „ªtefan Odobleja” Drobeta Turnu
Severin; Colegiul Naþional „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu -
organizeazã un workshop online, parte a programului 1821-2021,
Bicentenarul Revoluþiei conduse de Tudor Vladimirescu.

Programul dedicat unui eveniment care a marcat fundamental
istoria noastrã modernã îºi propune sã acorde o atenþie specialã
relaþiei dintre local, naþional ºi internaþional, dar ºi conexiunilor
interdisciplinare cu domenii înrudite ale istoriei (precum filologia,
etnologia, geografia, arheologia, dreptul º.a.).

Dezabaterea stabilitã pentru data de 8 aprilie a.c. va fi
coordonatã de Prof. univ. dr. CEZAR GABRIEL AVRAM,
cercet. ºt. I, dr., în cadrul Institutului ºi Prof. univ. dr. DINICÃ
CIOBOTEA , membru onorific, al aceleiaºi instituþii.
Manifestarea reuneºte cercetãtori, cadre didactice, studenþi,
masteranzi, elevi, iar dezbaterile se vor centra, pe  urmãtoarele
teme: Marºul Adunãrii Norodului spre Bucureºti (cercet. ºt.
III, dr. Ileana Cioarec); Tudor Vladimirescu ºi boierii: negocieri
ºi înþelegeri (cercet. ºt. III, dr. Gabriel Croitoru); Tudor
Vladimirescu „poruncitor þãrii” (dr. Tudor Rãþoi); Sfârºitul lui
Tudor Vladimirescu (cercet. ºt. III, dr. Narcisa Maria Mitu);
Bãtãliile de la Zãvideni ºi Drãgãºani (cercet. ºt. III, dr.
Georgeta Ghionea); O mãrturie din 1898 despre Tudor
Vladimirescu (prof. univ. dr. Dinicã Ciobotea).

Dezbaterile online au crescut semnificativ în ultima
perioadã, astfel încât, workshopul online care se va desfãºura
pe platforma Zoom, pe contul Centrului de Studii ºi Cercetãri
de Drept Privat „Ion Dogaru”, ne va facilita desfãºurarea
activitãþii de cercetare a declarat prof. univ. dr. Sevastian
Cercel, directorul Institutului de Cercetãri Socio-Umane „C.
S. Nicolãescu-Plopºor” al Academiei Române, din Craiova.

Mai multe informaþii privind acest eveniment vor putea fi
accesate pe site-ul instituþiei: https://icsu.ro/evenimente/.

cercet. ºtiinþ. III, dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu,
Purtãtor de Cuvânt al ICSU “CS Nicolãescu- Plopºor” Craiova

Workshop online la Institutul de
Cercetãri Socio-Umane „C. S.

Nicolãescu-Plopºor” al Academiei
Române, din Craiova

În data de 8 aprilie
2021, Institutul de
Cercetãri Socio-
Umane „C. S.
Nicolãescu-
Plopºor” al
Academiei Române,
din Craiova
organizeazã un
workshop online cu
tema: ADUNAREA
NORODULUI ÎN
PRIMÃVARA
ANULUI 1821.

Comunicat de Presã

   Poliþiºtii Serviciului de Combatere a
Criminalitãþii Organizate Mehedinþi,
împreunã cu procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T.
Mehedinþi, au efectuat 9 percheziþii
domiciliare, marþi, 23 martie, în judeþele
Mehedinþi ºi Ilfov, într-un dosar de trafic
de persoane ºi proxenetism.
   Din cercetãri a reieºit cã, în perioada
2016 - 2021, doi bãrbaþi ºi douã femei,
toþi din judeþul Mehedinþi, s-ar fi constituit
într-un grup infracþional organizat ºi ar fi
recrutat (prin metoda „loverboy”), peste 15
victime minore ºi majore, în scopul
obligãrii acestora la practicarea prostituþiei,
folosind mijloace de constrângere fizicã ºi
psihicã. Exploatarea victimelor ar fi avut
loc în Marea Britanie, Norvegia ºi
Belgia, la diferite locaþii, prin folosirea
unor acte de ameninþare, violenþã ºi
ºantaj. Din activitatea infracþionalã, au
rezultat aproximativ 300.000 de euro,
sumã de bani care ar fi fost transferatã
în þarã, prin intermediul serviciilor de
transfer rapid de bani.
   Ca urmare a percheziþiilor efectuate, au
fost indisponibilizaþi peste 4.000 de lei,
3.000 de euro, 15.000 de coroane
norvegiene, 1.000 de coroane suedeze,
350 de dolari americani, 20 de telefoane
mobile, laptop-uri, tablete, 3 autoturisme
de lux, în valoare totalã de 70.000 de euro
ºi diferite înscrisuri.

Cercetaþi pentru trafic de persoane ºi proxenetism

   În baza probatoriului administrat, la
data de 23 martie a.c., procurorii
D.I.I.C.O.T. -B.T. Mehedinþi au dispus
control judiciar, pentru 60 de zile, faþã
de o persoanã ºi reþinerea pentru 24 de
ore, faþã de alte douã, urmând sã fie
prezentate instanþei, cu propunere de
luare a unei mãsuri prevenite.
   În cauzã, se continuã cercetãrile sub
aspectul sãvârºirii infracþiunilor de trafic de
persoane, constituirea unui grup
infracþional organizat, proxenetism ºi
spãlare de bani. Alãturi de poliþiºtii
brigãzilor de combatere a criminalitãþii
organizate Bucureºti ºi Craiova, la activitãþi
au participat ºi jandarmi din cadrul Direcþiei
Generale a Jandarmeriei Municipiului
Bucureºti, Gruparea Mobilã de Jandarmi -
Fraþii Buzeºti Craiova ºi Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi.
   Acþiunea a beneficiat de suportul de
specialitate al Direcþiei Operaþiuni Speciale.

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

exploataþiile nonprofesionale mai existã
decât un singur focar activ în satul Meriº
din comuna Broºteni, iar pe fondurile de
vânãtoare existã un numãr de 9 focare.
   De asemenea, DSVSA Mehedinþi a
organizat instruiri sãptãmânale cu medicii
veterinari concesionari ºi oficiali, precum
ºi cu reprezentanþii fondurilor de
vânãtoare în vederea limitãrii rãspândirii
PPA pe teritoriul judeþului Mehedinþi.

Director Executiv,
Dr. Mariþoiu Valentin



opiniiOBIECTIV mehedinþean 23 - 31.03.2021pag. 12

Scade populaþia, scade! Numãrul a coborât sub
douãzeci de milioane, iar în urmã cu un sfert de veac
se apropia de douãzeci ºi trei! Populaþia îmbãtrâneºte
ºi se stinge uºor-uºor. Ici-colea auzi de câte un nou
nãscut, în timp ce listele morþilor sunt kilometrice. Trec
luni de zile ºi nu vãd o femeie gravidã. Toate sunt
siluete, tinere ºi frumoase! Rar mai vezi ºi câte una
bãtrânã, cu pãrul alb! Nu! Toate sunt numai sub treizeci
de ani, dupã cum le aratã pãrul, fardurile, portul. Satele,
aceste rezervoare de populaþie ale þãrii de altãdatã, sunt
tot mai tãcute, tot mai triste sau pe cale de dispariþie.
Se închid ºcolile din lipsã de copii, nu se mai aude
gãlãgia ºi strigãtele de altãdatã, când pânã târziu în
noapte copiii se jucau. Se pune problema cã într-un
viitor destul de apropiat, fondurile de pensii se vor
epuiza, fiindcã numãrul cotizanþilor este tot mai mic,
în timp ce beneficiarii sunt tot mai mulþi!

Situaþia nu este specificã numai þãrii noastre, ci
Europei întregi. Un continent îmbãtrânit, un continent
care a fost leagãnul culturii ºi civilizaþiei lumii întregi
a scãpat frâiele în acest domeniu. Populaþia localã,
europeanã, îmbãtrâneºte ºi se împuþineazã de la an
la an, în timp ce valuri-valuri de asiatici ºi africani o
înlocuiesc. Dupã douã mii de ani de creºtinism,
Europa a devenit continentul cu cele mai multe ºi
mai grave probleme de moralã. Fluturând flamura
libertãþii ºi a drepturilor omului, Europa a devenit
propria sa victimã. Patimi de care altãdatã nici nu se
fãcea vorbire au ajuns azi sã fie legalizate în multe
state europene, fãcând din continentul nostru patria
destrãbãlãrii ºi a desfrâului. Continentul Atlantida a
dispãrut când a ajuns pe o anumitã treaptã de
dezvoltare tehnologicã, dupã cum se spune, dispariþia
ei semãnând mai mult cu o sinucidere. Europa se
sinucide uºor-uºor, zi de zi, tocmai prin politica ei
aberantã privind “libertãþile” individului. Sute de ani
au încercat musulmanii sã cucereascã Europa cu
sabia ºi n-au reuºit. Pentru asta a curs sângele ca
Dunãrea, dar Europa a rãmas Europa, continentul
creºtin, de sine stãtãtor. Iatã cã astãzi musulmanii -
ºi nu numai ei - cuceresc Europa prin dragoste. Ei
îºi iubesc familiile, femeile ºi copiii ºi Dumnezeu le
binecuvânteazã casele cu zeci de copii. Noi legalizãm
cãsãtoriile homosexuale, încurajãm familiile
monoparentale, promovãm ideea cã un copil trebuie
sã vinã pe lume numai cu mercedesul, pe când ei nu
se supãrã ºi nici nu se tem ca pruncii sã le vinã ºi cu
barza, aºa cum veneau ºi la noi altãdatã. Noi,
europenii, vrem bani, vrem avere, suntem stresaþi de
grija îmbogãþirii cu orice preþ ºi nu mai ºtim de
familie, de dragoste, de bucuria de a þine un copil în
braþe. Asiaticii ºi africanii profitã de legile noastre,
de înlesnirile de la noi ºi se înmulþesc ca potârnichile.
Mi-e teamã sã mã gândesc la ziua când Europa va fi
orice altceva, dar nu va mai fi Europa!

Pânã în 1989 era acea politicã dictatorialã, prin
care avorturile erau pedepsite cu închisoarea, femeile
brutalizate ºi controlate la perioade scurte, ca nu

Þarã - abator COMUNICAT
DE PRESÃ

În cursul anului 2021, Inspectoratul
Teritorial de Muncã Mehedinþi desfãºoarã,
sub coordonarea Inspecþiei Muncii,
Campania Naþionalã de verificare a
modului de respectare a cerinþelor
minime de securitate ºi sãnãtate în muncã
la lucrãrile din domeniul construcþiilor.
Acþiunea are ca obiective:
- Creºterea gradului de conºtientizare a
angajatorilor ºi a lucrãtorilor din
domeniul construcþiilor în ceea ce
priveºte obligativitatea respectãrii
prevederilor legale referitoare la
securitatea ºi sãnãtatea în muncã, cu
precãdere în prevenirea riscului de
cãdere de la înãlþime;
- Încurajarea unei abordãri participative,
prin implicarea principalilor actori din
domeniul construcþiilor, în acþiunea de
diminuare a consecinþelor sociale ºi
economice negative care derivã din
nerespectarea prevederilor legale,
aplicabile în domeniul construcþiilor;
- Îndrumarea angajatorilor pentru crearea
condiþiilor care pot stimula lucrãtorii,
reprezentanþii acestora, precum ºi
sindicatele din domeniul construcþiilor,
pentru o participare cât mai activã la
procesul de implementarea a legislaþiei
specifice domeniului construcþii, la
promovarea programelor proprii ale
angajatorilor pentru creºterea nivelului de
securitate;
- Promovarea bunelor practici în acest
domeniu de activitate economicã.
   Ca urmare a faptului cã, în unele cazuri,
angajatorii din acest domeniu de activitate
nu au asigurat mãsurile necesare pentru
aplicarea ºi respectarea cerinþelor minime
de securitate ºi sãnãtate în muncã pentru
utilizarea în muncã de cãtre lucrãtori a
echipamentelor de muncã, au fost
produse accidente de muncã în urma
cãrora a avut loc decesul accidentaþilor
sau pierderea capacitãþii de muncã ca
urmare a unor vãtãmãri grave suferite de
accidentaþi.

Inspector ºef Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P.

Aurora Mãdãlina Gîrlea

a n u n þ
Pierdut Legitimaþie de

serviciu Nr. 1922 din 2010,
eliberatã de Ministerul Public pe
numele Cercel Fãnicã.

Se declarã nulã.

cumva vreuna sã fie gravidã ºi sã scape de
supraveghere. S-a nãscut o generaþie de copii
nedoriþi, “ceauºeii”, copii ai fricii, ai naºterilor
comandate. A venit 1989 ºi s-a sãrit peste cal. Au
început întreruperile de sarcinã tot într-o veselie,
oficial ºi neoficial. Milioane ºi milioane de prunci
nevinovaþi, nãscuþi sau nenãscuþi, au fost uciºi cu
voia pãrinþilor, medicilor ºi celor cu putere de decizie.
La un moment dat se vorbea la noi de peste douãzeci
de milioane de avorturi oficiale, înregistrate, fãrã a
mai vorbi de cele ilegale. Altfel spus, o a doua
Românie aruncatã la canal.

Altãdatã, copilul era socotit darul pe care Dumnezeu
îl fãcea unei tinere familii. Prin copil, Hristos însuºi
intra într-o casã. Tocmai de aceea erau socotite “familii
româneºti adevãrate” cele care aveau peste zece copii.
Nu erau nici atunci vremuri de belºug ºi bunãstare.
Dimpotrivã. Dacã am vedea documente din epocile
respective, am înþelege cã viaþa era mult mai grea,
dar oamenii nu îndrãzneau sã se atingã de viaþã pentru
a rezolva problemele economice, financiare. Maria
Lãtãreþu a fost al paisprezecelea copil al familiei.
Înainte de a se naºte, s-a pus problema avortãrii ei.
Pãrinþii erau de acord, dar bunica s-a opus ºi a venit
cu urmãtorul argument:

“- Dacã Dumnezeu trimite acest copil în lume,
nu-i va da drumul cu mâna goalã, ci-i va da ºi lui
un pic de zestre, cu care sã-ºi poatã câºtiga pâinea!
Lãsaþi-l cã nu va muri  de foame! De unde mâncãm
noi, ºaisprezece, va mânca ºi al ºaptesprezecelea!”
Vorbã înþeleaptã, fiindcã Maria Lãtãreþu nu numai
cã ºi-a câºtigat pâinea pentru ea cu talentul pe care
i l-a dat Dumnezeu, dar ºi-a întreþinut ºi pãrinþii ºi
fraþii din câºtigurile ei.

Taina vieþii este taina lui Dumnezeu. Numai El dã
viaþa ºi numai El are dreptul sã o ia, sã o curme.
Uciderea, pruncuciderea ºi sinuciderea sunt pãcate
grele, pãcate de moarte. Fiecare pãrinte, fiecare familie,
ar trebui sã gândeascã mult mai profund înainte de a
lua hotãrârea de a-ºi ucide copilul. În primul rând, este
creaþia lui Dumnezeu, darul ºi odorul Lui; în al doilea
rând, sufletul pãrinþilor care acceptã uciderea unui
prunc este suflet de criminal ºi va fi judecat ca atare; în
al treilea rând, nu trebuie uitat cã acel copil ucis ºi
aruncat la canal ori în crematoriu poate ar fi fost un
viitor savant, un viitor artist de seamã, poate pãrintele
unui viitor neam. Este atâta nevoie azi în lume de capete
luminate, ca sã gãseascã leacuri pentru atâtea boli, ca
sã rezolve atâtea probleme cu care se confruntã lumea
prezentã ºi cea viitoare! Fiecare dintre noi avem o
misiune a noastrã în acest mecanism social. Dacã nu
existãm când ºi unde trebuie, acel mecanism se
defecteazã ºi suferã tot angrenajul. O ºaibã sau un ºurub
dacã lipseºte, motorul se defecteazã. Aºa este ºi în
societate. Poate tocmai de aceea sunt atâtea lucruri
anapoda, pe care nu le mai înþelegem, fiindcã cei care
trebuiau sã fie acolo,  sã le rezolve, au fost aruncaþi la
tomberon de pãrinþii lor! Nu avem voie ºi nu avem
dreptul sã defectãm mecanismul acesta, care este creaþia
lui Dumnezeu! Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Primele zile ale sãptãmânii au ca temã de fundal
casa ºi relaþiile cu familia. Vei fi nevoit sã rezolvi
treburi domestice restante, însã ºi cineva din mediul
familial va avea nevoie de sprijinul tãu moral,
emoþional sau material. Segmentul amoros revine în
atenþie. Atât în relaþia cu persoana iubitã, cât ºi în
relaþia cu copiii se întrezãresc schimbãri plãcute, mai
mult sau mai puþin. Deocamdatã, totul este învãluit
în ceaþã ºi bine ar fi sã laºi lucrurile aºa. Chiar dacã
îþi doreai altceva de la cei dragi, ai încredere cã la
momentul potrivit vei primi. Tu eºti cel care ar fi
bine sã-ºi reevalueze felul în care priveºte iubirea ºi
implicaþiile ei. La finalul sãptãmânii se contureazã
activitãþi de rutinã. Însã, ºi la serviciu este posibil
sã fii solicitat. Este nevoie de odihnã, deoarece
sãnãtatea este vulnerabilã. Final de capitol partenerial.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În primele zile ale sãptãmânii eºti cãutat de prieteni
ºi rude apropiate, astfel cã ar fi bine sã-þi programezi
atent treburile, lãsând loc ºi factorului neprevãzut. Pot
interveni cãlãtorii pe distanþe scurte pentru a rezolva
chestiuni personale, pentru a ajuta pe cineva drag sau în
interes de serviciu. Fii prudent în vorbe ºi fapte! În
segmentul domestic se contureazã schimbãri. Observã
încotro bate vântul schimbãrii ºi traseazã rapid planuri
noi, fie de a te muta într-o casã nouã, fie a achiziþiona
sau vinde bunuri patrimoniale care-þi prisosesc. Treburile
gospodãreºti le poþi realiza mai uºor, dar implicã-i ºi pe
membrii familiei, pentru cã îþi vor oferi idei deosebite.
În weekend, este rost de fluctuaþii sentimentale ºi acþiuni
comune cu persoanele dragi. Sãnãtatea este vulnerabilã,
fiind nevoie de prudenþã. Se contureazã un final la
serviciu, dar ºi în planul sãnãtãþii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Apar cheltuieli, dar vin ºi banii necesari realizãrii
acestora în primele zile ale sãptãmânii. Ai tendinþa de a te
grãbi în toate, aspect pãgubos. Selecteazã atent prioritãþile
ºi evitã escaladarea conflictelor. Este posibil sã primeºti
bani, bunuri, cadouri sau favoruri dinspre segmentul
profesional. Schimbãri majore se întrezãresc în relaþiile
cu anturajul apropiat. Discuþii, întâlniri, schimb de
informaþii ºi documentare asupra unor subiecte de larg
interes. Informaþiile aflate în aceastã sãptãmânã sunt utile,
mai ales acelea care sunt legate de strãinãtate, studii sau
a munci în strãinãtate. La finalul sãptãmânii, cele mai
potrivite activitãþi sunt cele domestice alãturi de membrii
familiei. sunt favorizate soluþionarea aspectelor
patrimoniale ºi aplanarea conflictelor din familie ºi din
neam. Sentimental, se întrezãreºte un final.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Ai spor în toate în primele zile ale sãptãmânii, astfel
cã poþi rezolva treburi restante, atât în plan personal,
cât ºi în plan profesional. Evitã graba, hazardul ºi
implicarea în treburile altora sau în cele prea solicitante!
Organismul este vulnerabil, astfel cã energia vitalã
fluctueazã mult. Sunt zile bune pentru a-þi remodela
personalitatea ºi a-þi îmbunãtãþi felul în care te raportezi
la ceilalþi ºi la situaþiile în care eºti implicat. Segmentul
financiar aduce noutãþi, în sensul cã se vor deschide
variante noi de câºtig din munca proprie. Tentaþia
cheltuielilor este mare ºi pãguboasã. Rezumã-te la a
consuma ºi cheltui strictul necesar. Finalul sãptãmânii
este potrivit dialogului, întâlnirilor cu persoanele din
anturajul apropiat, studiului, dar ºi cãlãtoriilor pe
distanþe scurte. Acasã, în familie se întrezãreºte un
final de capitol sau reorganizarea ambientului familial.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna începe cu momente favorabile dialogului
interior, regândirii unor trasee de viaþã ºi a relaþiilor în
care eºti implicat. Ai ºanse deosebite de a privi cu
obiectivitate la situaþia în care te afli ºi de a stabili repere
noi. Farmecul ºi misterul care te înconjoarã vor atrage
multe priviri, admiraþie, dar ºi critici ale unora care doresc
sã afle mai multe despre tine ºi intenþiile ei. Bine ar fi
sã-þi vezi numai de treburile ºi interesele tale, fãrã a te
lãsa impresionat sau sedus de vorbele ºi gesturile
celorlalþi. Apar noutãþi financiare dinspre locul de muncã.
Sunt posibile câºtiguri de tipul primirea salariului, o
primã sau promisiuni, deºarte, de îmbunãtãþire a
salarizãrii ºi condiþiilor de muncã. Prudenþã maximã în
plan financiar la finalul acestei sãptãmâni! Primeºti bani
sau cadouri, însã sunt posibile ºi pagube însemnate.
Pentru relaþiile cu persoanele din anturajul apropiat se
contureazã un final de capitol.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

 Este momentul sã pui ordine ºi disciplinã în relaþiile
cu prietenii, deoarece chiar din primele zile ale
sãptãmânii unii te vor necãji destul de mult. Poþi
descoperi intrigi þesute de multã vreme, dar care acum
încep sã iasã la ivealã în cele mai ciudate moduri.
Prudenþã, discernãmânt ºi ai rãbdare pentru a afla despre
ce este vorba! În structura fiinþei tale se petrec schimbãri
profunde ºi definitive, astfel cã nu mai este timp ºi loc
pentru compromisuri ºi hazard. Este rost de dialoguri
tãinuite cu persoanele de la locul de muncã, care îþi vor
prezenta situaþia realã din segmentul profesional. Drept
consecinþã, vei lua decizii ferme ºi clare la finalul
sãptãmânii referitor la remodelarea personalitãþii tale ºi
a modului în care te raportezi la ceilalþi ºi la situaþiile în
care eºti implicat. Schimbãri financiare, posibil un final
de etapã de câºtig. Sãnãtatea este vulnerabilã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

 Iatã o sãptãmânã încãrcatã din perspectiva aspectelor
socio-profesionale. Este forfotã la serviciu, iar activitatea
de bazã vor fi socializarea ºi reorganizarea mediului de
muncã. Dialogurile cu ºefii te vor pune pe gânduri. O zi
cu posibile neplãceri atât în relaþia cu ºefii ºi autoritãþile,
cât ºi cu membrii familiei este 25 martie. Imaginea ta în
ochii celorlalþi poate avea de suferit. Prietenia ºi tot ce
implicã ea vor cunoaºte modificãri. Este un moment
prielnic pentru a renunþa la persoanele care þi-au creat
neplãceri. Orienteazã-te spre alþii, care corespund noului
tãu mod de gândire ºi acþiune. Dupã tumultul acestor
zile, la finalul sãptãmânii, sãnãtatea va fi destul de
vulnerabilã. Se recomandã odihnã ºi detaºare de cotidian.
Moment de excepþie pe 28 martie, deoarece sunt ºanse
de a schimba multe ºi mãrunte în viaþa ta, în sens benefic.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

 În primele zile ale acestei sãptãmâni poþi cãlãtori,
studia, trasa planuri de viitor atât în ceea ce priveºte
cariera profesionalã, cât ºi viaþa personalã. Eºti animat
de gânduri mãreþe, de idealuri nobile, aspecte
importante pentru perioada tulbure pe care o traversãm.
Noteazã totul într-un jurnal personal ºi asumã-þi cele
scrise. Vor veni momente în care sã se împlineascã
exact cele gândite ºi dorite acum. La locul de muncã
apar schimbãri importante, unele radicale ºi total
neaºteptate. Prudenþã, discernãmânt, rãbdare ºi
toleranþã! Relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile sunt deosebite.
Dialogurile profesionale vor fi la ordinea zilei. Apar
persoane importante în preajma ta care te vor ajuta cu
sfaturi bune legate de activitatea ta profesionalã în urma
evenimentelor din aceastã sãptãmânã, în weekend vei
lua decizii importante cu efecte pe termen lung.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Se întrezãresc cheltuieli pe facturi, aspecte legate
de datorii de orice fel, însã ºi moºtenirile ºi partajele
pot avea nevoie de atenþie, discuþii ºi rezolvãri ce nu
mai suportã amânare. Ziua de 25 martie poate aduce
pagube, disensiuni în acte ºi decizii, astfel cã ar fi
bine sã fii prudent dacã ai de semnat documente,
dacã trebuie sã cheltuieºti sume considerabile de
bani. Apar informaþii privitoare la strãinãtate, fie cã
este vorba despre o cãlãtorie de agrement, de afaceri,
fie pentru studii sau lucru pe termen lung. De
asemenea, sunt momente bune pentru a te gândi la
abordarea unei noi filozofii de viaþã ºi activitate.
Foarte animate vor fi relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile,
cât ºi relaþiile cu membrii familiei la finalul acestei
sãptãmâni. Dialoguri importante ºi decizii clare legate
de unele relaþii, relaþii care se vor finaliza fãrã echivoc.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna începe cu aspecte parteneriale. Este rost
de dialoguri importante, atât cu persoana iubitã, cât ºi
cu partenerii de afaceri sau colaboratorii. Emotivitatea
ºi subiectivismul sunt accentuate, de aceea fii prudent
în ceea ce spui ºi în luarea deciziilor. Sunt posibile
rezilierea unor contracte sau desprinderea de un partener
de viaþã care nu mai corespunde nevoilor tale afective
ºi morale. Totuºi, nu te lãsa numai pe baza sfaturilor
ºi îndemnurilor altora. Filtreazã cu ajutorul sufletului
tãu ceea ce afli ºi decide apoi în consecinþã, dupã o
analizã profundã. În plan financiar se întrezãresc
modificãri, astfel cã pot apãrea variante noi de câºtig
dintr-o colaborare, poþi primi moºteniri sau se
lãmuresc lucrurile în acest sens. La sfârºitul sãptãmânii
intervin chestiuni legate de strãinãtate, de cãlãtorii
îndepãrtate sau de studii. Finaluri clare în acest sens.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Ai multe de rezolvat la locul de muncã, dar ºi acasã
te aºteaptã o serie de treburi domestice restante.
Planificã totul atent ºi lasã loc ºi pentru situaþii
neprevãzute. Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã în
intervalul 25 – 27 martie te poþi gândi la un plan de
analize, consultaþii medicale sau intervenþii
chirurgicale. Relaþiile parteneriale capãtã valenþe noi,
astfel cã se pot ivi revizuiri în colaborãri, propuneri
noi de colaborare sau, în funcþie de logica lucrurilor
poate intra în discuþie ºi oficializarea unei relaþii cu
un partener de viaþã. Prudenþã, rãbdare, toleranþã!
Finalul sãptãmânii anunþã cheltuieli majore comune
cu alþii. Vor intra în discuþie moºtenirile, partajele,
datoriile de orice fel. Se contureazã finalul unei etape
financiare comune cu alþii, dar ºi finalul unor
câºtiguri suplimentare, colaterale locului de muncã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna începe cu multã forfotã în plan
sentimental. Emoþiile sunt exacerbate, bine fiind sã te
controlezi ºi sã nu te laºi sedus de ceilalþi. Ai multe
de fãcut ºi la serviciu. Este bine sã alegi prioritãþile,
întrucât sãnãtatea este vulnerabilã. Pot intra în discuþie
consultaþiile medicale, analizele ºi chiar intervenþiile
chirurgicale. Unele afecþiuni mai vechi pot recidiva pe
un fond emoþional foarte rãscolit. Cum relaþiile cu
persoana iubitã ºi copiii vor lua turnuri nebãnuite în
primele zile ale sãptãmânii vei fi foarte acaparat de
ceea ce se petrece în plan amoros ºi familial, astfel cã
întregul organism va suferi. Prudenþã ºi discernãmânt!
În plan partenerial se vor contura schimbãri, fie cã
este vorba despre o relaþie de cuplul, fie cã este vorba
despre de o relaþie de afaceri sau de colaborare. Finaluri
parteneriale neaºteptate.

(25 - 31 martie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Comuna Vãgiuleºti, judeþul Gorj, organizeazã
licitaþie publicã cu strigare, conform H.G. nr. 841/
1995 privind procedurile de transmitere fãrã platã
ºi de valorificare a bunurilor aparþinând instituþiilor
publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
respectiv OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, în vederea valorificãrii unor mijloace fixe
aflate în patrimoniul privat.
   Obiectul licitaþiei îl constituie valorificarea prin
vânzare la licitaþie publicã deschisã cu strigare a
unor mijloace fixe aflate în patrimoniul privat al
CONSILIULUI LOCAL VÃGIULEªTI,  identificate
dupã cum urmeazã:
- pod cântar dezmembrat ºi uzat format din: cuvã
beton - 1 buc. ºi cabinã cântar - 1 buc;
- bazin beton degradat: 1 buc;
- stâlpi fãrã conductor (de tipul  SE 47 ºi S 11): 27
buc;
- motor electric trifazic, nefuncþional: 1 buc;
- þevi din aluminiu (þevi drepte, nedeformate ºi þevi
deformate, deºeuri): 150 kg;
- þeavã irigat defectã: 1 buc;
- þevi irigat (þevi drepte, nedeformate ºi þevi
deformate, deºeuri): 4 buc;
- încãrcãtor frontal, degradat ºi nefuncþional: 1 buc;
- basculantã, degradatã ºi nefuncþionalã: 1 buc;
- Dacia Super Nova, degradatã ºi nefuncþionalã: 1
buc;
   Preþul de pornire al mijloacelor fixe poate fi consultat
la sediul Primãriei comunei Vãgiuleºti, cu sediul în
localitatea Vãgiuleºti, str. Principalã, nr. 313.
   Instituþiile publice interesate în vederea transmiterii
fãrã platã, pot depune o adresã în acest sens, pânã
cel târziu la data de 09.04.2021, ora 14.00.
   Cumpãrãtorii interesaþi de achiziþionarea bunurilor

pot fi persoane fizice sau juridice care vor depune
pânã la data de 12.04.2021, ora 14.30
documentele prevãzute în Caietul de sarcini care
poate fi achiziþionat de la sediul Primãriei comunei
Vãgiuleºti, contra sumei de 20 lei.
   Licitaþia va avea loc în data de 15 aprilie, ora
10.00, în sala de ºedinþe a Primãriei comunei
Vãgiuleºti, judeþul Gorj cu sediul în localitatea
Vãgiuleºti, str. Principalã, nr. 313.
   Cota de cheltueli de participare la licitaþie este
detaliatã în caietul de sarcini.
   În caz de neadjudecare, urmãtoarele date de
desfãºurare a licitaþiei sunt 20.04.2021, ora 10.00,
respectiv 26.04.2021, ora 10.00.
   Informaþii suplimentare pentru participanþi se pot
obþine la nr. de tel. 0253.412505.

Primar, Pîrjol Constantin

 Martie 2021 a fost una dintre cele mai
negative pentru leu din ultimii 10 – 20 de ani.
Euro a atins 8 recorduri, iar pânã la sfârºitul
lunii este posibil sã fie înregistrate ºi altele.

Evoluþia perechii euro/leu din prima parte
a perioadei a fost una calmã, în care media
coborât de la 4,8879 la 4,8850 lei. Marþi, a
fost atins maximul de 4,8888 lei, iar Banca
Centralã Europeanã a stabilit o cotaþie de
4,8893 lei, pentru ca a doua zi cursul BNR sã
fie stabilit la 4,8886 lei.

ªedinþa de miercuri a fost mai agitatã.
Piaþa localã s-a deschis la 4,89 - 4,892 lei,
însã la ora 12:00 au apãrut ordine
comerciale de vânzare care doreau sã profite
de cotaþiile ridicate din piaþã, iar euro a
coborât pânã la 4,885 lei, dupã care ele au
revenit spre 4,888 lei.

Într-un recent sondaj realizat în rândul
membrilor CFA România, se prognozeazã o
valoare a cursului euro la finalul anului de 4,9 -
5 lei. 19% dintre respondenþi estimeazã un curs
de 5 - 5,1 lei iar 3% unul de peste 5,1 lei/euro.

La rândul lor, analiºtii Bãncii Transilvania
anticipeazã pentru acest an o valoare medie a
cursului euro de 4,90 lei, care urma sã creascã
în 2022 la 4,93 lei iar în 2023 la 4,96 lei.

Ritmul lent de vaccinare din Europa, Franþa
ºi Germania recurgând la noi mãsuri de
carantinare, comparativ cu evoluþia din
Statele Unite a pus presiune pe evoluþia
perechii euro/dolar.

Conform Rezervei Federale economia
americanã va cunoaºte în acest o creºtere
de 6,5%, care o va depãºi pe cea mondialã.
FMI prognozeazã o revenire a economiei
globale de 5,5%, în timp ce previziunile
Comisiei Europene din prognoza sa de
iarnã vãd o recuperare pentru zona euro
de pânã la 4,1 - 4,2%.

De la valori de 1,1916 - 1,1989 dolari, euro

Cursul euro va trece de 4,9 lei pânã la finalul anului
a scãzut miercuri la 1,1812 - 1,1856 dolari,
ceea ce a fãcut ca media monedei americane
sã urce de la 4,0931 la 4,1348 lei.

Moneda elveþianã s-a consolidat la pragul
de 1,10 franci/euro, iar cursul ei a a fost stabilit
la sfârºitul intervalului la 4,4191 lei.

Lira sterlinã a scãzut marþi la 5,6603 lei ºi a
încheiat perioada la 5,6666 lei.

Preþul gramului de aur a crescut în perioada
analizatã de la 228,2670 la 230,1503 lei,
evoluþie la care a contribuit revenirea unciei
în apropierea pragului de 1.750 dolari ºi
aprecierea mediei monedei americane.

Decizia BNR de a menþine dobânda de
politicã monetarã la minimul istoric de 1,25%,
a calmat volatilitatea indicilor ROBOR, în ciuda
semnelor clare de majorare a preþurilor în acest
an, prognoza bãncii centrale pentru inflaþia din
decembrie fiind de 3,4%.

Miercuri, indicele ROBOR la 3 luni, în
funcþie de care sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei, a scãzut, pentru a
doua zi, de la 1,69 la 1,68%. În schimb,
indicele la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a stagnat la
1,74% iar indicele ROBOR la 12 luni la 1,75%.

Bitcoin a încercat sâmbãta trecutã sã
revinã peste pragul de 60.000 dolari dar a
scãzut marþi la aproape 53.000 dolari.
Evoluþia a fost provocatã de declaraþia
ºefului Fed, care a afi rmat despre
criptomonede cã „sunt extrem de volatile
ºi de aceea nu sunt utile (…) ºi nu sunt
susþinute de nimic”.

Miercuri, moneda digitalã creºtea pe
platforma integratoare WorldCoinIndex între
53.500 ºi 56.700 dolari, dupã ce Elon Musk a
anunþat cã automobilele Tesla vor putea fi
cumpãrate ºi cu bitcoin.

Analiza cuprinde perioada 17 – 24 martie.

ANUNÞ
PENTRU VALORIFICAREA PRIN VÂNZARE LA

LICITAÞIE PUBLICÃ DESCHISÃ CU
STRIGARE  A UNOR MIJLOACE  FIXE AFLATE

ÎN PATRIMONIUL PRIVAT AL CONSILIULUI
LOCAL VÃGIULEªTI, JUDEÞUL GORJ

 Radu Georgescu
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Ieºit din izolare, dupã ce a
fost depistat pozitiv înaintea jocului
din urmã cu 2 sãptãmâni, de la
Ripensia Timiºoara, câºtigat cu
scorul de 2-0, antrenorul severinean
Flavius Stoican a stat pe bancã la
meciul Viitorul Pandurii - FK
Csikszereda, disputat luni seara, pe
Stadionul Municipal din Târgu Jiu.
Partida din etapa a 20-a din Liga 2
s-a încheiat cu scorul de 0-0, rezultat
în urma cãruia echipa gorjeanã se
aflã pe locul 2, la egalitate de puncte
cu alte 3 formaþii: FCU Craiova, ASU
Politehnica Timiºoara ºi Farul
Constanþa. Alte 7 echipe au,

Echipa severineanului Stoican, la un pas de play-off

Liga 2, etapa a 20-a
Gloria Buzãu – Pandurii Târgu Jiu 1-1
FC Maramureº Recea – CSM Reºiþa 6-0
CSM Slatina – Ripensia Timiºoara 0-1
Aerostar Bacãu – Concordia Chiajna 0-1
Unirea Slobozia – Metaloglobus 0-1
Petrolul Ploieºti – CS Mioveni 0-1
Rapid Bucureºti – Dunãrea Cãlãraºi 4-0
Viitorul Pandurii – FK Csikszereda 0-0
FCU Craiova – Farul Constanþa 0-0
ASU Politehnica Timiºoara ºi “U” Cluj au stat
Clasament
1. FCU Craiova   18    8    8 2   28-15 32
2. Viitorul Pandurii   18   10   2 6   31-25 32
3. Farul Constanþa   19    9    5 5   24-18 32
4. Politehnica Timiºoara18   8    8 2   18-12 32
5. Dunãrea  Cãlãraºi   18    9    4 5   23-21 31
6. Metaloglobus B.   18    9    3 6   23-11 30
7. CS Mioveni   18    8    6 4   18-10 30
8. FC Rapid Bucureºti   18    9    3 6   29-26 30
9. Csikszereda M. Ciuc  18    8    5 5   22-15 29
10. Universitatea Cluj   18    9    2 7   19-17 29
11. FC Petrolul Ploieºti 18    8    4 6   28-15 28
12. SCM Gloria Buzãu   19    6    8 5   21-20 26
13. FC Recea   18    6    4 8   29-29 22
14. Concordia Chiajna   18    5   6 7   19-18 21
15. Ripensia Timiºoara  18   6    3 9   15-30 21
16. Unirea  Slobozia   18    5    4 9   15-25 19
17. CSM Reºiþa   18    5    4 9   10-24 19
18. CSM Slatina   18    4    3    11   17-24 15
19. Aerostar Bacãu   18    2    4    12   18-32 10
20. Pandurii Tg. Jiu   18    2    4    12   17-37 10
*Turris Tr. Mãgurele s-a retras din campionat în
pauza de iarnã ºi toate rezultatele i-au fost anulate
Etapa a 21-a (ultima a sezonului regular)
Duminicã, ora 15:00
Dunãrea Cãlãraºi – Viitorul Pandurii
CSM Reºiþa – FCU Craiova
Universitatea Cluj – Petrolul Ploieºti
Metaloglobus Bucureºti – Rapid
Concordia Chiajna – Politehnica Timiºoara
CS Mioveni – Aerostar Bacãu
FK Csikszereda – CSM Slatina
Ripansia Timiºoara – Fotbal Comuna Recea
Farul Constanþa ºi Gloria Buzãu stau

matematic, posibilitatea sã
se califice în play-off, între
primele 6 locuri, ºi sã lupte
apoi pentru promovarea în
Liga 1. Totul se va decide
dupã ultima etapã din
sezonul regular,
programatã duminicã, de la
ora 15:00. Viitorul Pandurii
joacã pe terenul
contracandidatei Dunãrea
Cãlãraºi ºi are nevoie de cel
puþin un egal, pentru a fi
sigurã de accederea în
play-off. “Ne-am fi dorit victoria cu
Csikszereda, dar este totuºi un punct

câºtigat contra
unei formaþii foarte
bune. Echipa din
Miercurea Ciuc
este una dintre cele
mai bune formaþii,
fãrã sã jignesc pe
c e l e l a l t e
contracandidate!
Este bine
organizatã, care
ne-a dat prea
puþine spaþii, dar
cu toate astea am
avut ocazii, dar nu
am reuºit sã le
fructificãm. Existã o
oarecare presiune
pe umerii elevilor
mei ºi atunci e
normal ca în
momentele în care
sunt în faþa porþii sã
nu mai aibã atât de
multã luciditate”, a

declarat Flavius Stoican la finalul
jocului de luni searã.
   Antrenorul a explicat ºi motivele
pentru care, spre sfârºitul sãptãmânii
trecute, fusese demis, pentru câteva
ore, de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu.
Conducerea administrativã a
clubului a revenit ulterior asupra
deciziei, dupã ce Stoican a solicitat
un act de demitere oficial, în scris.
Antrenorul are o clauzã financiarã de
reziliere, în cazul în care este destituit!
“Oficial, sunt la Viitorul Pandurii
Târgu Jiu. Nu vreau ca oamenii din
acest club sã îºi batã joc de munca
mea. Într-adevãr, mi s-a spus verbal
cã nu mai e nevoie de serviciile mele
ºi dupã aceea, neoficial, cã a fost de
fapt o neînþelegere, cã nu stiu ce, cã
s-a supãrat ºeful (n.r. – finanþatorul
Nicolae Sarcinã), primul-ministru,
preºedintele! Bãi, nu vã jucaþi cu
mine, cã eu am fost omul care a fãcut
treabã la aceastã echipã. Bun, da-þi-
mã afarã oficial. Le-am cerut hârtie
de demitere, dar apoi stai cã nu te
dãm afarã cã doar s-a supãrat ºeful.

Nu vã jucati cu viaþa mea, cu pasiunea
mea, cu sufletul meu, cu jucãtorii, cã
nu v-am fãcut niciun rãu, am venit aici
ºi am fãcut treaba. Dacã voi mergeþi
mai departe cu mine, eu merg pânã în
pânzele albe ºi facem lucruri mãreþe.
Sã nu uitãm cã la începutul sezonului
nu ne dãdea nimeni nicio ºansã, iar
acum suntem pe primele locuri. Este
un campionat foarte strâns acum ºi nu
credea nimeni cã pânã în ultima etapã
au ºanse de calificare 10-11 echipe!
Aºa e fotbalul frumos, imprevizibil, sã
stãm cu stres, cu tensiune”, a precizat
severineanul Flavius Stoican. Se pare
cã scandalul dintre antrenor ºi
conducere a plecat de la faptul cã
Sarcinã i-a cerut lui Stoican sã nu-i
mai utilizeze pe jucãtorii care n-au vrut
sã-ºi prelungeascã contractele
scadente la finele sezonului. Este vorba
despre Andrei Dragu ºi Ciprian
Paraschiv, care ar fi semnat deja
precontracte cu FC Botoºani, respectiv
UTA Arad, acestea urmând sã intre în
vigoare din iulie 2021.

Restart în nota obiºnuitã
Primul meci din 2021 a adus ºi primul eºec

pentru Atletic Drobeta. Elevele antrenate de
Daniel Ispas au pierdut drastic, scor 0-7,
meciul cu Olimpic Start Cluj, contând pentru
ultima etapã a turului din Liga 2 la fotbal
feminin. Formatã mai mult din junioare,
echipa severineanã continuã astfel
parcursul dezastruos din toamna trecutã,
când, în cele 3 jocuri disputate, n-a reuºit
sã marcheze nici mãcar un gol. Acum, dupã
meciul cu Olimpic Star Cluj, desfãºurat
duminicã, pe Stadionul Termo, linia de
clasament indicã tot 0 puncte, dar
golaverajul negativ s-a mãrit, fiind 0-42!
Severinencele vor fi victime sigure ºi etapa

Liga 2, Grupa 1
Etapa a V-a (ultima a turului)
Ladies Târgu Mureº - Olimpia „U” Cluj II 6-3
Atletic Drobeta - Olimpic Star Cluj 0-7
FK Csikszereda Miercurea Ciuc a stat
Clasament
1. Ladies Tg. Mureº   4   3 1   0 19-5 10
2. Olimpia „U” Cluj II   4   3 0   1 28-7 9
3. Csikszereda M.Ciuc  4   1 2   1 12-8 5
4. Olimpic Star Cluj   4   1 1   2 10-7 4
5. Atletic Drobeta   4   0 0   4 0-42 0

viitoare, prima a returului, când vor întâlni
Olimpia „U” Cluj II, ocupanta locului secund
din Grupa 2. Meciul este programat duminicã,
de la ora 11:00, tot pe Stadionul Termo.

 Mircea Oglindoiu
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Mã fraþilor, sã apucarã
fetele de ºcoalã, mai bine zis de
bãtaie la ºcoalã. Sã întâmplã de
data asta la Jiana, unde douã
fetiºcane sã pãruirã mai ceva ca în
filmele lu’ Sergiu Nicolaescu.
   Bine, ieºi conducerea la
tembelizor, explicã ce ºi cum, ce
mãsuri o sã ia, ce o sã facã, cât de
importantã e educaþia. Ce nu spusã
e cum e cu zvonurile cu prelungirea
vacanþei de primãvarã. Cicã sã aibã
timp copiii sã sã pãruiascã mai
mult, probabel. Ieºi ºi ministru pe
tema asta, cã sã reduce vacanþa de
varã cu douã sãptãmâni. Adicã sã
lungeºte una, ca sã sã reducã alta.
Curat-necurat, coane Fãnicã, vorba
clasicului în viaþã, ce sã mai
înþeleagã ºi bieþii copii, ãia care nu

sã bat pe terenurile ºcolii ºi vor sã
înveþe carte?!

Ba mai vin di la minister ºi cu
alte propuneri, sã sã reintroducã
uniforma obligatorie, da cine o sã
plãteascã nu sã mai precizeazã.
Zisã nerodu de Sucã, cã el îºi mai
ia o pijama, cã acuma asta e
uniforma de bazã a elevilor, fiecare

 nea Mãrin

Sucã ºi bãtãile din ºcolile mehedinþene, grijile lu’ nea Virgil di la
Energie ºi aniversãrile lu’ nea Folescu în judeþu sãrãciei

cu ce are: moº crãciuni,
rãþuºte, acadele, depinde
de model. Cã de aia
probabel nu sã învaþã
carte, din pricinã de
uniformã.

Între timp, nea Folescu,
parlamentaru’, se ºtie,
sãrbãtori ziua apei, cicã
2 litri pe zi e de ajuns. Nu
ºtim dacã de apã, da e de
ajuns. Oricum, numai
ziua apei nu o sãrbãtorise
nea Folescu, cã în rest nu a scãpat
vreunu’ nesãrbãtorit de acuma
parlamentaru’ mehedinþean, cu
îndemnu’... hidrataþi-vã! Da o
viaþã are omu, mãcar pe asta sã
o trãiascã.

Mã nepoate, îl apucã grija pe nea
Virgil, di la Energie,
probabel din lipsã de
ocupaþie, cã ce fac ãia
di la AUR, de sar ei în
apãrarea minerilor
blocaþi, în apãrarea
altora, cã sã ocupã
‘mnealui mai bine.

Mã fraþilor,
ajunsãrãm ºi în
scenariul roºu, dupã
cum ne anunþã nea
prefectu’ Cristinel
Pavel, ca sã nu

rãmânem în urmã cumva, crescu
numãru de cazuri, cã dacã stãm toþi
bramburea pin pieþe, pin târguri, pi
la terase, gurã în gurã, era ºi de
mirare sã nu sã întâmple. Pã ce noi
suntem Germania, sã închidem tot
la 1 la mie ratã de infectare?! Noi
putem sã depãºim 3 la mie, ba chiar
6, cã nu sã pune, suntem mai
rezistenþi ca nemþii.

Zece la sutã din mehedinþenii
noºtri cicã trãiesc din ajutorul
primit pe baza certificatului de
handicap, am fi cam primu’
judeþ ºi la astea, sã pare cã
suntem ºi noi buni la ceva, pe
lângã primu’ judeþ la sãrãcie sã
fim ºi primii la certificate de
astea. Unde mai pui cã dacã ne
luãm dupã acte, cicã avem ºi
orbi care conduc limuzine de
lux, da ºi unii care profeseazã
în domenii cheie.
Pentru ei conteazã sã
aibã scutiri.

Cum sã face, cã noi
suntem primii numai la
de astea, nici al lu’
Zbanghiu nu putu sã
zicã, cert e cã ne cam
facem iarã de bãcãnie.
ªi atuncea, te întrebi
când o sã fim ºi noi de
falã, o sã fim oare
vreodatã?! Cã de la al
bãtrân, al lu’ al bãtrân,
noi tot aºteptãm.

Da pãnã data
viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!


