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“Heil, Raed!”
Politicienii îºi mai bagã coada atunci

când sunt cu ochii pe sondaje ºi mai iau
decizii care nu prea au legãturã cu

interesul public. Este posibil ca ºi
vacanþa prelungitã la o lunã de zile sã fie

tot o decizie politicã ºi sã nu existe o
legãturã cu interesul general al elevilor ºi

al profesorilor ºi al þãrii pânã la urmã.

Ce ne aºteaptã
pînã la

sfîrºitul anului
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ION CUPÃ,
despre protestele

anti-restricþii:
„Soluþia corectã de

abordare a unei
situaþii de crizã
este dialogul!”
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- climatul de psihozã generalizatã
prin care Guvernul Cîþu-Barna-
Hunor îl perpetueazã în România;
- încãlcarea constantã a drepturilor
ºi libertãþilor cetãþeneºti sãvârºitã cu
complicitatea întregii clase politice;
- mãsurile dictatoriale care proiecteazã
pedeapsa colectivã asupra tuturor
românilor, consideraþi infractori;
- lipsa cu desãvârºire a unor
politici publice coerente cu mãsuri
profilactice anti-COVID 19;
- sugrumarea agenþilor economici
ºi dezastrul la care a ajuns mediul
de afaceri;
- tirania mediaticã prin care se
promoveazã vaccinuri experimentale
cu complicitatea presei;
- dubla mãsurã abordatã în
aplicarea sancþiunilor.
   În acest context, Alianþa pentru
Unirea Românilor cere Guvernului:
- ridicarea de urgenþã a tuturor
restricþiilor ilegale, incoerente ºi
iraþionale impuse sub pretextul

Severinenii se alãturã protestelor
împotriva restricþiilor impuse

românilor de actuala guvernare!

Iatã câteva din motivele pentru care AUR (Alianþa pentru Unirea
Românilor), susþine toþi românii participanþi la protestele ce au loc în

aceste zile, în întreaga þarã:
crizei sanitare. Ridicarea de urgenþã
a impunerii purtãrii mãºtilor în
spaþii închise sau deschise;
- explicaþii publice cu privire la
fundamentarea ºtiinþif icã a
impunerii restricþiilor;
- demisia premierului Florin Cîþu
ºi a ºefului Departamentului pentru
Situaþii de Urgenþã, Raed Arafat.
   Alianþa pentru Unirea Românilor a
fost legitimatã politic prin vot
democratic de o parte semnificativã a
poporului român ºi va folosi toate
instrumentele legale de care dispune,
instituþionale ºi civice, pentru a
reprezenta interesele tuturor românilor.
   Notã: Fotografia este fãcutã de
doamna Mirela Elena Mazilu, în seara
de 31.03.2021, ºi surprinde protestarii
severineni în marº, în dreptul sensului
giratoriu de la Policlinica
Stomatologicã, cartier Crihala,
Drobeta Turnu Severin, Mehedinþi!

Ioan N. TÃTUCU
coordonator AUR Mehedinþi

   Mã numãr printre cei care cred cã
putem depãºi aceastã situaþie
îngrozitoare creatã de pandemie
doar printr-un efort global da
vaccinare. Mi se pare singura soluþie
raþionalã în condiþiile date ºi þinând
cont de istoria confruntãrii noastre
ca umanitate cu pandemiile.
   De aceea îmi e greu sã-i înþeleg
pe cei care ies acum în stradã ºi se
pronunþã cu vehemenþã împotriva
restricþiilor. „Jos masca” mi se pare

o glumã sinistrã în condiþiile în care
amãrâta asta de mascã e unul dintre
puþinele noastre baraje împotriva
covid. Cum sã strigi la medicii ºi
asistentele unui spital „asasinilor”?

Manifestãri de gang
Aºa ceva þine de noaptea minþii.
   Trebuie sã fii bine ºi cu totul
amplasat dincolo de bun simþ ºi
normalitate ca sã negi realitatea
cruntã a virusului ºi consecinþele
sale îngrozitoare cuantificabile prin
numãrul îmbolnãvirilor ºi deceselor
sau prin sechelele lãsate în urmã.
Nu e de glumã cu acest virus ºi ºtiu
deja destule persoane care au ieºit
din boalã cu urmãri grave.
   În lumina acestor constatãri îmi
este practic imposibil sã-i înþeleg pe
cei care ies noaptea ºi protesteazã
împotriva restricþiilor. Nimãnui nu-i
convin restricþiile. Nimeni nu e
bucuros sã se supunã lor, dar ne
dãm seama, cei mai mulþi dintre noi,
cã e cam singura soluþie pe termen
scurt pentru a þine cât de cât rata
îmbolnãvirilor în frâu.
   Anul trecut pe vremea aceasta ne
rugam sã aparã un vaccin, atât de
speriaþi eram de ce se întâmpla în
Italia, în Spania, în SUA. Acum avem
patru cinci vaccinuri, slavã Domnului.
Poate cã la anul nu va mai fi cazul sã
ne punem problema, ºi vom respira
din nou liber, fãrã mascã.
   Protestele din ultima vreme sunt,
fãrã discuþie, expresia exasperãrii
sociale. Dupã un an de fricã ºi
restricþii, de blocaje ºi depresie,
normal cã suntem cu toþii cu
nervii la pãmânt, cã ne-am cam
sãturat de toate. A fost o experienþã
teribilã care ne va marca întreaga
viaþã de acum încolo.
   Dar de la aceastã obosealã colosalã
la manifestãri de gang e cale lungã ºi
nicio justificare nu e plauzibilã.
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   Zi de aleasã sãrbãtoare într-un
crâmpei de sat ce a dat naºtere unei
legende: Bartolomeu Valeriu Anania.
Aici va fi vãzut lumina vieþii, la 18
martie 1921, la orele 11 înainte de
amiazã, cel ce avea sã urce pe scara
ierarhicã eclezialã pânã la rangul de
Mitropolit. S-ar fi dorit o sãrbãtoare
care sã adune toatã suflarea satului,
aºa cum cel nãscut o merita, aºa cum
se întâmpla ori de câte ori venea aici:
în 2001 când i s-a acordat titlul de
Cetãþean de onoare al Comunei
Glãvile, în 2008 când ºcolii din sat i
s-a dat numele sãu, sau ori de câte
ori rãspundea dorului de casã cu
sosirea sa acasã…. Dar, în aceastã
zi istoricã, pandemia a umbrit lumina
sãrbãtorii, nu însã ºi soarele care a
fost pãrtaº la bucuria comunei
sfidând orice anunþ de cod galben de
ploi, vânt, viscol… Cineva de acolo
Sus rãsplãtea cu luminã ºi cãldurã
strãdaniile unui grup de oameni
inimoºi din Glãvile ºi Râmnicu
Vâlcea, din Bucureºti ºi Eºelniþa
(Mehedinþi), din Giarmata Vii (Timiº),
care s-au pregãtit îndelung pentru a
întâmpina cum se cuvine Centenarul
naºterii Mitropolitului Bartolomeu
Valeriu Anania.
   În aceastã zi de joi, 18 martie, la
Biserica Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavril din sat, târnositã în 8
noiembrie 1894, unde a primit
botezul Valeriu Anania în Ziua
Bunei-Vestiri (25 martie 1921), a
avut loc, la 10.30, slujba de
pomenire a lui Bartolomeu Valeriu
Anania ºi a pãrinþilor acestuia:
Vasile (1881-1961) ºi Ana (1881-
1960), a fratelui ºi surorilor sale:

Centenarul naºterii Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania, la Glãvile
Cronica unei sãrbãtori de suflet Prof. univ. dr. Carmen Bulzan - Glãvile, 18 martie 2021

Elena (1912-1985), Dumitru (1910-
1984) ºi Maria, Milica (1923-1941).
Un sobor de preoþi, format din:
Constantin Olariu, consilier cultural
la Arhiepiscopia Râmnicului,
Bîrneaþã Daniel, protopop la
Protopopiatul Drãgãºani, Georgian
Popa, preotul-paroh al bisericii,
Dumitru Popa, preotul-pensionar
din Glãvile, ieromonahul Antim
Motorga, stareþul Mãnãstirii Suieºti,
Nicolae State Burluºi, preot
pensionar din Râmnicu Vâlcea,
Sever Negrescu (foto), preot-paroh

la Eºelniþa (Mehedinþi) ºi Vasile D.
Suciu, preot-paroh la Giarmata Vii
(Timiº), au þinut slujba de pomenire
în bisericã, apoi la mormântul din
cimitirul din curtea bisericii unde îºi
dorm somnul de veci membrii
familiei Anania.
   Manifestãrile culturale s-au
derulat la Cãminul Cultural, special

pregãtit pentru a asigura condiþiile
impuse de pandemie, unde
primarul Iustin Duicu a salutat
participarea la Centenarul naºterii
Mitropolitului Bartolomeu Valeriu
Anania, prezentând invitaþii.
   Dupã rugãciunea de
binecuvântare ºi citirea Cuvântului
Înaltpreasfinþitului Varsanufie,
arhiepiscop al Râmnicului, ambele
oficiate de consilierul cultural,
preotul Constantin Olariu, a urmat
cuvântul preºedintelui Consiliului
Judeþean Vâlcea, Constantin
Rãdulescu, citit de vicepreºedintele
Florian Marin care s-a referit la
însemnãtatea judeþului Vâlcea care,
prin cele douã comune învecinate,
Stãneºti ºi Glãvile, a dat þãrii douã
personalitãþi ale Bisericii Ortodoxe
Române: Patriarhul Justinian
Marina ºi Mitropolitul Bartolomeu
Valeriu Anania. Relaþia dintre cele
douã personalitãþi a fost îndelung
cercetatã ºi prezentatã de
ieromonahul Antim Motorga,
stareþul Mãnãstirii Suieºti.
   Bibliotecara Maria Catanã,
iniþiatoarea multor proiecte culturale
în Comuna Glãvile, a prezentat ºi
comentat imagini ale prezenþei
Mitropolitului Bartolomeu la Glãvile,
de-a lungul vremii, ascultând, în
încheiere, cuvinte de aleasã rostire în
vocea inconfundabilã a sãrbãtoritului.
   În continuare, directoarea Editurii
Kult din Drobeta-Turnu Severin, prof.
univ. dr. Carmen Bulzan, a prezentat
douã cãrþi din cele trei dedicate
Centenarului naºterii Mitropolitului
Bartolomeu Valeriu Anania: „Învierea
din anamneze. Bartolomeu Valeriu
Anania”, o carte de interviuri ºi
mãrturii, ºi „Omul încuvântat”, un
studiu sociologic privind Arborele
genealogic al Familiei Mitropolitului
Bartolomeu Valeriu Anania, iar
Antologia de poezie religioasã
„Bucurã-te, cântec viu!” a fost
prezentatã de pãrintele Vasile D. Suciu
care s-a îngrijit de editarea ei,
împreunã cu doamna Carmen Bulzan.
   Despre cele trei cãrþi, doamna
Maria Catanã a citit o scurtã
apreciere din articolul „Trei Cãrþi-
Semn la 100 de ani de la naºterea
Mitropolitului Bartolomeu Valeriu
Anania” scris de preotul

Constantin-Valer Necula în Tribuna
din 10 martie 2021, la Sibiu.
„Suntem dinaintea unui întreit-
sãrut de mânã dãruit omului ajuns,
prin voia lui Dumnezeu, din Glãvile
în Raiul limbii române ºi, mai sus,
nãdãjduim, în Raiul Împãrãþiei. Nu
exagerez prin nimic când spun cã
avem la îndemânã trei prescuri de
carte, inteligent alcãtuite ºi
inteligent articulate în jurul
personalitãþii - dificil de admis
uneori în arderea sa -omului-poet
Valeriu care supravieþuieºte în
taina omului - altar Bartolomeu,
Mitropolitul”.
   Cu aceastã ocazie a fost lansatã
ºi cartea „Amintiri ale mãreþiei
trecutului îngropat de veacuri -
Comuna Glãvile”, ediþie îngrijitã de
Adrian Catanã, Maria Catanã ºi
Zenovia Zamfir, carte prezentatã de
Zenovia Zamfir.
   Programul a continuat cu un
Recital de poezie, susþinut de elevii:
Gãgeanu Ana-Alexandra
(Anamnezã), Scrieciu Cãtãlin-Ionuþ
(Masa lui Brâncuºi) ºi Neamþu Ana-
Maria (În singurãtãþi), din clasa a VIII-
a ºi Strîmbeanu Andrei-Cristian
(Confessio) din clasa a VI-a de la
ªcoala Gimnazialã „Bartolomeu
Valeriu Anania” din Glãvile, care au
prezentat poezii din creaþia liricã a
poetului Valeriu Anania, iar în partea
a doua au susþinut recitãri din poezia
omagialã cu unic destinatar:
Bartolomeu Valeriu Anania: Sever
Negrescu (A bartolomí), Ioan St. Lazãr
(Grelele Cerului), Carmen Bulzan (La
cântec cerul azi ne cheamã) ºi Vasile
D. Suciu (Psalm), coordonatorul
proiectului Întâlnirea poeþilor-teologi
din România, ediþia I.
   În încheiere, au fost decernate
premiile Editurii Kult pentru cel mai
bun recitator, lui Strâmbreanu
Andrei-Cristian, iar pentru
promovarea valorilor moral-
creºtine în creaþia liricã, preotului-
poet Sever Negrescu-Negreºti din
Eºelniþa, Mehedinþi.
   Domnul Nicolae Dinescu,
preºedintele Filialei Vâlcea a
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti, a
acordat Premiile de excelenþã.
   Manifestãrile s-au încheiat cu o
agapã frãþeascã.

Preotul-poet Vasile Suciu (Derunc) recitând Psalmul omagial
dedicat Mitropolitului-poet Bartolomeu Valeriu Anania
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Inspectoratul General pentru Imigrãri continuã
consolidarea capacitãþii operaþionale prin achiziþionarea
a 4 noi autovehicule, marca Renault Master 8+1 locuri,
în vederea asigurãrii condiþiilor de siguranþã în
desfãºurarea misiunilor de transport ºi de îndepãrtare
sub escortã a cetãþenilor strãini aflaþi în centrele de
custodie publicã.

Autospecialele  sunt  compart imenta te
corespunzãtor ºi monitorizate video, dispun de
sisteme de avertizare luminoasã ºi navigaþie ºi
sunt dotate staþii de comunicaþii.
   Cele 4 autospeciale sunt distribuite Centrelor de
Cazare a Strãinilor luaþi în Custodie Publicã din Otopeni
ºi Arad, iar la repartizarea lotului s-a avut în vedere
starea tehnicã ºi vechimea autovehiculelor din dotare,
precum ºi nevoile operative ale structurilor.
   Autospecialele au fost achiziþionate în cadrul
proiectului - “Continuarea consolidãrii capacitãþii
operaþionale a IGI” -  finanþat din Fondul Azil Migraþie
ºi Integrare 2019-2020, având ca obiectiv creºterea
capacitãþii de înzestrare a parcului auto cu autoturisme
destinate transportului cetãþenilor strãini, luaþi în
custodie publicã. Costul total al autospecialelor este
de 2,426,886 lei cu TVA ºi au fost cumpãrate prin
procedurã de licitaþie deschisã.
   Întregul efort de îmbunãtãþire a mobilitãþii poliþiºtilor
de imigrãri are ca beneficiar final cetãþenii strãini aflaþi
pe teritoriul României, prin asigurarea unui serviciu
poliþienesc de calitate în combaterea migraþiei ilegale.
Totodatã, prin acest demers s-au îmbunãtãþit ºi
condiþiile de muncã ºi siguranþã pentru poliþiºtii din
cadrul Inspectoratului General pentru Imigrãri.

***
   De la începutul anului ºi pânã la 15 martie, la nivelul
Inspectoratului General pentru Imigrãri, în cadrul
misiunilor de îndepãrtare, au fost returnaþi peste 170
de cetãþeni strãini, iar pentru 225 s-au întocmit
documente de luare în custodie publicã.

BIROUL  INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Autospeciale noi pentru
misiuni operative

Inspectoratul General pentru Imigrãri continuã
demersurile de consolidare a capacitãþii

operaþionale ºi de îmbunãtãþire a condiþiilor de
muncã pentru poliþiºtii de imigrãri, prin

achiziþionarea a 4 noi autospeciale, pentru
desfãºurarea misiunilor de îndepãrtare sub escortã

a cetãþenilor strãini luaþi în custodie publicã,
finanþate prin Fondul Azil Migraþie ºi Integrare.

Jandarmii mehedinþeni, alãturi de
reprezentanþii Ocolului Silvic Drobeta Turnu
Severin au participat, în data de 25 martie
a.c., la o actiune de împãdurire.
   Aceasta s-a desfãºurat în zona Topolova,
comuna Podeni, unde au fost plantaþi 171
de copaci, pe o suprafaþã de peste un
hectar. Numãrul arborilor nu a fost ales
întâmplãtor ºi reprezintã  cei 171 de ani,
care se împlinesc de la înf iinþarea
Jandarmeriei Române.
   Fiind parte a comunitãþii, implicarea noastrã
este fireascã ºi încurajãm cât mai mulþi
voluntari sã participe la astfel de acþiuni.
   Activitatea face parte din campania
intitulatã “171 de stejari pentru România”,
lansatã de Jandarmeria Românã pentru
celebrarea la data de 3 Aprilie a.c, a 171 de
ani de la înfiinþarea instituþiei.

INSPECTORATUL DE JANDARMI

171 de stejari pentru România

Leul a înregistrat în martie o
depreciere faþã de euro de 5,06 bani faþã de
sfârºitul lui februarie, provocatã atât de
factori locali sau externi, precum:

Majorarea ieºirilor de capital din pieþele
emergente, cum este cea româneascã; creºterea
preþurilor; apropierea sãrbãtorilor de Paºte
însoþitã de înmulþirea importurilor; ritmul lent
al vaccinãrii din Europa, comparativ cu eficienþa
din Marea Britanie ºi Statele Unite; revenirea
rapidã a economiei americane, unde se anunþã
un plan de investiþii în infrastructurã în valoare
de 3.000 - 4.000 miliarde dolari.

Luna s-a încheiat cu un nou record, al 11-
lea din martie, cursul crescând de la 4,9156
la 4,9251 lei, într-o ºedinþã în care
deschiderea s-a realizat la 4,922 - 4,923 lei
iar maximul a fost de 4,927 lei.

Toate analizele economice anticipau
depãºirea pragului de 4,9 lei, valoare care ar
urma sã fie înregistratã ºi la finalul anului.

Sondajul realizat luna trecutã în rândul
membrilor CFA România anticipeazã o valoare
medie a euro pentru orizontul de ºase luni de
4,9182 lei, respectiv o valoare medie de
4,9708 lei pentru orizontul de 12 luni.

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.

Dolarul american a încheiat luna cu o
medie de 4,1969 lei, creºterea faþã de sfârºitul
lunii trecute fiind de 17,6 bani.

Evoluþia a fost în ton cu aprecierea faþã de
euro, care de la 1,2185, la începutul lui
martie, a fluctuat miercuri între 1,1704,
minimul ultimelor cinci luni, ºi 1,1749

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare

Relaþii Publice ºi cu Publicul

Euro a crescut în martie cu peste 5 bani
dolari. La nivelul primului trimestru
aprecierea dolarului este de aproape 4%.

Creºterea de la sfârºitul lui martie a fost
influenþatã ºi de publicarea indicelui de
încredere al consumatorilor americani calculat
de Conference Board a urcat la 109,7 cel mai
ridicat nivel începând cu martie trecut.

Media monedei elveþiene a urcat de la 4,4447
la 4,4513 lei, mai mult cu circa 1,1%
comparativ cu finalul lui februarie.

Cursul lirei sterline s-a apreciat cu aproape 20
de bani, cel de miercuri fiind stabilit la 5,7864 lei.

Aprecierea monedei americane a redus
plasamentele în metal galben. Uncia a scãzut
pe pieþele specializate la 1.679 - 1.689 dolari
iar preþul gramului de aur a coborât de la
228,4945 la 227,4991 lei.

Dobânzile interbancare au avut în martie o
tendinþã de creºtere, influenþatã de creºterea
inflaþiei an/an, care a urcat în februarie la
3,16% iar banca centralã anticipeazã un nivel
de 3,4% la sfârºitul anului, valoarea apropiatã
de maximul culoarului de fluctuaþie de 2,5%
+/- 1 punct procentual.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor
în lei, a încheiat luna în creºtere de la 1,67 la
1,68%. Indicele la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la 1,73%
iar indicele ROBOR la 12 luni la 1,75%.

De la un maxim de 59.800 dolari, bitcoin a
scãzut miercuri pe platforma integratoare
WorldCoinIndex la circa 57.000 dolari.
Reamintim cã moneda digitalã a atins în 13
martie un maxim istoric de 61.742 dolari.

Analiza cuprinde perioada 22 – 29 martie.
 Radu Georgescu
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   „Protestele din ultimele zile ar
trebui tratate cu multã atenþie de
actualii guvernanþi. Oamenii sunt
supãraþi, obosiþi ºi derutaþi, sunt
speriaþi de restricþiile din ce în ce
mai dure, care nu dau rezultate!
Dar, dincolo de toate aceste
frustrãri, absolut f ireºti, ale
românilor, nemulþumirile sunt
accentuate profund de lipsa de
empatie a guvernanþilor, lipsa de
soluþii  de crizã, bâlbâiala

ION CUPÃ, despre protestele anti-restricþii:
„Soluþia corectã de abordare a unei situaþii de crizã este dialogul!”

 Romeo Crîºmaru

Vicepreºedintele regional al Partidului Miºcarea
Popularã, Ion Cupã, solicitã autoritãþilor

guvernamentale sã trateze cu mai multã atenþie
miºcãrile de protest din ultima perioadã ºi, mai ales,

cu empatie ºi promovarea unui dialog constructiv. De
asemenea, fostul parlamentar atrage atenþia asupra

pericolului ascensiunii extremismului, tocmai pe
fondul stãrii de conflict ce nu este gestionatã

inteligent, deoarece simpla îngrãdire a unor drepturi ºi
libertãþi, în lipsa unor strategii concrete de combatere

a pandemiei, nu va opri revoltele.

administrativã ºi incapacitatea de
a gestiona situaþia. Dacã nu testãm
masiv, aºa cum fac state europene
mult mai dezvoltate ca noi, precum
Cehia, dacã adoptãm doar mãsuri
care îngrãdesc drepturi ºi libertãþi
ºi care îi enerveazã pe români, vom
culege roadele unor revolte
interminabile”, a declarat
vicepreºedintele PMP, Ion Cupã.

„Le sugerez actualilor
guvernanþi sã coboare printre

oameni ºi sã discute cu ei!”
   „Nu încurajez protestele, cu atât
mai mult nu sunt de acord cu
violenþele,  dar guvernarea
distantã, lipsitã de comunicare, de
empatie ºi de compasiune pentru
poporul pe care îl guvernezi, nu
duce nicãieri!”, mai spune Ion
Cupã, care recomandã dialogul ºi
soluþiile, ca principii ale unei bune
guvernãri: „Soluþia corectã de
abordare a unei situaþii de crizã
este dialogul! Le sugerez
actualilor guvernanþi sã coboare
printre oameni ºi sã discute cu ei,
sã le explice gravitatea situaþiei ºi
sã le prezinte soluþii concrete, sã
nu mai stea ascunºi în spatele
funcþiilor, de la înãlþimea cãrora
livreazã doar restricþii dure!”

Pericolul extremismului
   Ceea ce guvernanþii fac acum cu
stângãcie, adicã sã le explice
oamenilor situaþia, sã vinã cu soluþii
ºi cu mãsuri concrete, promit alte
partide, direct din stradã ºi, chiar

dacã o fac doar populist ºi
zgomotos, pot atrage atenþia
populaþiei ºi aºa destul de frustrate
ºi obosite de restricþii, iar de aici ºi
pânã la ascensiunea forþelor
extremiste e doar un pas. În opinia
liderului PMP, ascensiunea
partidelor extremiste va afecta major
poziþia euro-atlanticã a României.
   „Partidul Miºcarea Popularã ºi-a
bazat întotdeauna politica pe
dialogul cu oamenii ºi pe
promovarea unor proiecte în
beneficiul românilor! Dacã nu veþi
înþelege aceastã ecuaþie simplã a
bunei guvernãri, veþi deschide calea
periculoasã a ascensiunii partidelor
extremiste, care vor frâna evoluþia
României pe calea ei europeanã ºi
euro-atlanticã!”, apreciazã Ion Cupã.

Preºedintele PMP, Cristian
Diaconescu, reaminteºte, cu
aceastã ocazie aniversarã,
Guvernului României, precum ºi
Administraþiei Prezidenþiale, cã
este un moment deosebit de
important în istoria noastrã, cu atât

17 ani de la aderarea României la NATO Pe data de 29 martie 2021 s-au împlinit 17 ani de la aderarea formalã
a României la NATO. Este unul dintre momentele de cotiturã în istoria

contemporanã a þãrii noastre, iar preºedintele PMP, diplomatul
Cristian Diaconescu, a þinut sã reaminteascã Guvernului ºi

Administraþiei Prezidenþiale importanþa majorã a acestei aniversãri.

mai mult cu cât unul din
principalele argumente care a
ajutat România sã devinã membru
al Alianþei Nord Atlantice
a fost acela cã poporul
român a respins
radicalismul, extremismul
ºi orice fel de atitudine
inspiratã de rãzboiul
hibrid generat de la est.
„Vã invit sã privim cãtre
principiile care stau la
baza alianþei noastre ºi nu
cãtre miºcãrile care se
legitimeazã ca anti
europene sau antisemite
pentru cã ne vom creea o
v u l n e r a b i l i t a t e ” ,
avertizeazã Cristian Diaconescu.

Ion Cupã a fost membru al
Adunãrii Parlamentare a NATO

   ªi vicepreºedintele PMP, Ion
Cupã, a subliniat importanþa

apartenenþei României la acest bloc
militar ce îi conferã siguranþã ºi
apãrare. „Înþeleg cât de important
este faptul cã ne aflãm alãturi de
celelalte 29 de state membre,

înþeleg importanþa acestei alianþe
politico-militare, mai ales cã, în
perioada în care am fost deputat,
am avut onoarea de a fi membru al
Adunãrii Parlamentare a NATO.
Prin activitãþile ei, Adunarea
Parlamentarã din care am fãcut ºi
eu parte, contribuie la transparenþa
politicilor NATO, iar rapoartele
prezentate, dezbaterile, în general
toate activitãþile AP, ajutã la
înþelegerea politicilor Alianþei de
cãtre opinia publicã. Împreunã
avem puterea de gestionare a
crizelor ºi de promovare a valorilor
democratice. Vã invit sã privim
cãtre principiile care stau la baza
alianþei noastre!”, a declarat Ion
Cupã.  Romeo Crîºmaru
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Întreaga planetã începe sã se
clatine sub ameninþarea Covid-ului,
virus care-ºi schimbã identitatea mai
repede ºi mai periculos de la o zi la
alta, de la o ipostazã la alta, încât anti-
virusurile - recte, vaccinurile - se
dovedesc tot mai depãºite, cu toate
eforturile specialiºtilor de a produce
variante tot mai sofisticate, mai

eficiente. Lupta rãmâne net câºtigatã
de Covid, asta dupã rapoartele
oficiale, cã dupã ceea ce constatãm
din om în om, din oraº în oraº
lucrurile nu par sã stea chiar atât de
groaznic! Vrem a spune cã sunt
localitãþi care nu poartã masca, spre
exemplu, chiar judeþe, aºa luate en
gross, ca unitate teritorialã purtãtoare
de mascã, ca sã nu mai vorbim de
sate, unde purtatul mãºtilor este o
chestie atât de stranie ºi de sofisticatã,
de nelalocul ei, încât nu se
procedeazã la aºa ceva, cu atât mai
mult cu cât “numãrul înfestãrilor”,
acolo, este total necunoscut! A, ºi sã
nu uitãm exemplele de oficiali înalt
guvernamentali ori parlamentari, care
nu se dedau la purtatul mãºtilor ºi la

“Heil, Raed!”
respectarea “distanþãrii sociale” decât
în faþa camerelor tv, ori a altor
mijloace care-i pot face de râs. Dar,
paparazzi îºi fac datoria ºi ne pun la
dispoziþie pe reþelele internaute
exemple de încãlcãri grosolane a
acestor recomandãri, de cãtre ei!
   Doar la radio-urile ºi la televiziunile
centrale ºi cele de buzunar din

provincie, ni se trâmbiþeazã obsesiv
înmulþirea cazurile, creºterea “ratei
incidenþei cumulative a COVID-19 la
1000 de locuitori (UAT)”. În replicã,
neintenþionatã, desigur, dar aºa este
cu “porumbelul care iese din gurã”,
ministrul sãnãtãþii se bâlbãie ca un
ºcolar prins cu fiþuica pe mânecã, la
prezentarea modului de calcul al
acestei… incidenþe! O aiurealã, o
formulã pe care o tot schimbã
guvernanþii de la o sãptãmânã la alta,
doar, percepem noi, sã creascã
“incidenþa”, sã fie cât mai mulþi
internaþi la ATI, ºi, din pãcate, pentru
noi, din fericire, se pare, pentru ei,
cinicii, cât mai mulþi morþi!
   S-a început ºi se continuã en
fanfare, dupã comunicatele oficiale,

vaccinarea, dar incidenþa creºte! Se
poartã mascã peste tot, dar incidenþa
creºte! S-a redus programul de lucru
al magazinelor, s-a restricþionat
circulaþia pe timpul nopþii, dar
incidenþa creºte!
   Cu prilejul ultimelor restricþii adãugate
listei deja inconfortabile ºi enervante
existente, s-a ieºit mai abitir în stradã,
la proteste. Ce credeþi cã a fãcut
incidenþa, chiar de a doua zi? A crescut,
desigur! Ce credeþi cã va face ea, dupã
alte câteva zile, cu toatã opoziþia din
stradã? Va creºte, va creºte... Pânã când
va creºte? Asta-i o întrebare legitimã,
în condiþiile în care orice mãsurã
împotriva rãspândirii este, s-a dovedit
cam inutilã, iar acolo unde nu au prea
fost luate în serios “mãsurile” - vezi
cazuri de oraºe ºi sate care le-au ignorat,
plus oficiali - incidenþa nu a prea apãrut!
   Spitalele sunt pline de cazuri Covid,
cicã, cu toate mãsurile luate, cu toate
restricþiile impuse, cu toate sancþiunile
date, cu toate vaccinurile administrate!
Pãi, unde-i eficienþa? Unde-i salvarea
de la moartea covidantã, dacã tot ni s-
au luat atâtea drepturi, am fost închiºi
în case, am fost siliþi sã ne educãm
copiii prin intermediul calculatoarelor,
într-o manierã empiricã, nici sistemul
educaþional românesc, nici curricula
româneascã, nici cadrele didactice
nefiind pregãtite pentru aºa ceva! O
improvizaþie de la cap la coadã, cu
câteva excepþii, respectiv profesorii de
informaticã ºi de IT. Apropo, acest
lucruse vede clar ºi în rezultatele de la
simularea BAC ºi a Evaluãrii naþionale,
mult sub cele din timpul
“învãþãmântului faþã în faþã”, timpuri
în care, ca sã vedeþi paradox, ne

plângeam de aceeaºi meteahnã. Ei,
comparativ, situaþia de acum este
mult mai proastã decât aceea de
atunci, aºadar, este practic o
prãbuºire actualã, greu remediabilã
a educaþiei româneºti!
   Dacã asta s-a vrut, ei, bine, s-a
obþinut, analfabetismul funcþional va
înregistra... “noi culmi de civilizaþie ºi
progres”, apropo deteoriile conspiraþiei!
   În acest rãstimp, unele experimente
empirice, cu mijloace cât se poate de
gospodãreºti  - o oalã cu apã caldã, un
telefon cu o aplicaþie descãrcatã de pe
internet, ºi o mascã ultra-comunã,
relevã nu’º ce viermiºori, sau cum s-or
fi numind ei, prezenþi în textura mãºtilor,
repet, noi, nefolosite, dar puse la un fel
de opãrit deasupra oalei cu apã fierbinte!

ªi tot în acest rãstimp, aflãm tot din
surse neoficiale, cã multe miliarde de
lei au fost virate în super-asociaþia de
voluntariat urgent ºi cu situaþii
neprevãzute, bani veniþi de nu se ºtie
unde, pentru nu se ºtie ce scop, cã doar
nu putem sã le ºtim chiar pe toate!
   Iar, tot în acest rãstimp, Raed Arafat,
marele comandant recomandã/impune
mãsuri care nici mãcar nu au fost trecute
prin parlament - aºa spune legea, o
anumitã lege, deh! - dar, ne zise Avocatul
poporului, nu au fost publicate în
Monitorul oficial înainte de a fi puse în
practicã, conform metodologiei! Pãi,
asta, nu este dictaturã? Adicã un fel de
autoritarism? Adicã un fel de nazism cu
faþã umanã? Nu de alta, dar în atari
condiþii, am putea auzi, în curând,
prin cancelarii ºi pe stradã, salutul
“Heil, Raed!” Doamne, fereºte!

Hristos va invia, creºtini catolici
ºi ortodocºi! C.OVIDIU
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În ciuda marilor umilinþe ºi
sacrificii îndurate, anul 1918 a
adus României cea mai frumoasã
împlinire din întreaga sa istorie
modernã: unitatea politicã a tuturor
românilor. Însã, în momentul unirii,
dupã mai bine de o sutã de ani de
ocupaþie, „Basarabia revenea într-
un stat românesc (România) într-o
stare de înapoiere deosebitã,
menþinutã astfel de Imperiul Þarist”.
Sfatul Þãrii, format la Chiºinãu în
toamna anului 1917, a avut un rol
important în Unirea Basarabiei cu
România. „Era un fel de parlament
(organ reprezentativ cu rol
legiuitor) ales democratic al
populaþiei dintre Prut ºi Nistru, care
a decis iniþial desprinderea
Basarabiei de Rusia ºi autonomia
sa. În condiþiile date, menþioneazã
istoricul, mai ales prin conturarea
pericolului bolºevizãrii þãrii, se
impunea intervenþia armatei
române la est de Prut, intervenþie
derulatã între decembrie 1917 ºi
martie 1918.
   De asemenea, în interiorul noii
„republici”, forþele patriotice
româneºti traversau o perioadã de
conºtientizare a necesitãþii unirii cu
þara ºi evoluau de la faza
desprinderii de Rusia, a
autonomiei ºi independenþei spre
ideea alãturãrii la Regatul
României. „În fruntea miºcãrii erau
Ion Inculeþ, Constantin Stere, Vasile
Stroescu, Paul Gore, Vladimir
Herþa, Pantelimon Halippa,
Onisifor Ghibu, Ion Pelivan, Daniel
Ciugureanu, Ion Buzdugan, Alexei
Mateevici, Simion Murafa ºi alþii.
În anii 1917-1918, partea Moldovei
dintre Prut ºi Nistru, fostã gubernie
ruseascã pentru mai bine de un
secol, ºi-a proclamat autonomia,
apoi desprinderea de Rusia, a
devenit Republica Moldoveneascã
Independentã, pentru ca apoi sã se
uneascã cu România”.
   Ultimul act a fost opera aceleiaºi
instituþii numite „Sfatul Þãrii”, în care
erau reprezentate toate pãturile

Basarabia a venit ca o „fiicã” spre „mama sa, România” Acad. Ioan-Aurel Pop,
Preºedintele Academiei Române
28 Martie 2021

La 27 martie 1918, Basarabia a venit ca o „fiicã” spre „mama sa, România”
Prima provincie româneascã care a dat exemplul de reunire a

þinuturilor româneºti înstrãinate a fost Basarabia. Ea venea ca
o fiicã spre mama sa România, având convingerea respectãrii

principiilor celor mai avansate ale dreptului internaþional ºi
încrederea în viitorul poporului român unit sub coroana

Regatului României”, precizeazã Preºedintele Academiei
Române în mesajul transmis redacþiei la împlinirea a 103 ani

de la Unirea Basarabiei cu România.

socio-profesionale ºi minoritãþile
naþionale. La 11 martie 1918, Ion
Inculeþ, preºedintele Sfatului Þãrii
din Basarabia, a adresat regelui
Ferdinand I al României urmãtoarea
telegramã: „M.S. Regelui – Iaºi, În
numele Sfatului Þãrii, care reprezintã
poporul românesc din Basarabia
desrobit de jugul secular, aduc
Majestãþii Voastre expresiunea
credinþei neclintite a întregului popor
românesc din România Rãsãriteanã,
care în unire cu þara-mumã vede
chezãºia desvoltãrei sale libere, calea
neîmpiedicatã spre cultura naþionalã
ºi dreptatea socialã.

Al Majestãþii Voastre prea plecat
servitor, Ioan Inculeþ, Preºedintele
Sfatului Þãrii din Basarabia  ”[1].
   Sfatul Þãrii era format din 156 de
deputaþi, dintre care 105 erau români
moldoveni, 15 ucraineni, 14 evrei,
8 gãgãuzi, 7 ruºi, 2 germani, 2
bulgari, 1 polonez, 1 armean ºi 1
grec. Instanþa legislativã a decis cu
majoritate de voturi, la 27 martie/9
aprilie 1918, unirea Basarabiei cu
Regatul României.
   Voturile s-au împãrþit astfel: 86 de
deputaþi au votat unirea cu România,
36 s-au abþinut, trei au votat
împotrivã, restul fiind absenþi. Prin
urmare, în conformitate cu regulile
unanim recunoscute ale democraþiei
din lumea civilizatã, în urma votului
reprezentanþilor întregii populaþii din
partea Moldovei cuprinse între Prut
ºi Nistru, actul de unitate din aceastã
parte de þarã era înfãptuit.
   Iatã cum sunã Declaraþia de unire
a Basarabiei cu România (27
martie/9 aprilie 1918):

 „În numele poporului
Basarabiei, Sfatul Þãrii declarã:
   Republica Democraticã

Moldoveneascã (Basarabia),
în hotarele ei dintre Prut,
Nistru, Marea Neagrã ºi
vechile graniþe cu Austria,
ruptã de Rusia acum o sutã
ºi mai bine de ani din trupul
vechii Moldove, în puterea
dreptului istoric ºi dreptului
de Neam, pe baza
principiului, ca noroadele
singure sã-ºi hotãrascã
soarta lor, de azi înainte ºi
pentru totdeauna se uneºte
cu Mama sa România.
   Aceastã Unire se face pe
urmãtoarele baze:
   Sfatul Þãrii actual rãmâne mai
departe pentru rezolvarea ºi realizarea
reformei agrare, dupã nevoile ºi
cererile norodului. Aceste hotãrâri se
vor recunoaºte de Guvernul român.
   Basarabia îºi pãstreazã
autonomia provincialã, având un
Sfat al Þãrii (Dietã), ales pe viitor
prin vot universal, egal, direct ºi
secret, cu un organ împlinitor ºi
administraþie proprie.
   Competenþa Statului Þãrii este: a)
votarea bugetelor locale; b) controlul
tuturor organelor Zemstvelor1 ºi
oraºelor; c) numirea tuturor
funcþionarilor administraþiei locale prin
organul sãu împlinitor, iar funcþionarii
înalþi sunt întãriþi de Guvern.
   Restructurarea armatei se va face
în principiu pe baze teritoriale.
Legile în vigoare ºi organizaþia
localã (zemstve ºi oraºe) rãmâne în
putere ºi vor putea fi schimbate de
Parlamentul român, numai dupã ce
vor lua parte la lucrãrile lui ºi
reprezentantul Basarabiei.
 Respectarea drepturilor
minoritãþilor din Basarabia.
   Doi reprezentanþi vor intra în
Consiliul de Miniºtri român, acum
desemnaþi de actualul Sfat al Þãrii,
iar pe viitor luaþi din sânul
reprezentanþilor Basarabiei din

Parlamentul Român.
  Basarabia va trimite în
Parlamentul Român un numãr de
reprezentanþi proporþional cu
populaþia, aleºi pe baza votului
universal, egal, direct ºi secret.
   Toate alegerile din Basarabia
pentru voloste, sate, oraºe,
zemstve ºi Parlament se vor face
pe baza votului universal, egal,
direct ºi secret.
   Libertatea personalã, libertatea
tiparului, a cuvântului, a credinþei, a
adunãrilor ºi toate libertãþile obºteºti
vor fi garantate prin Constituþie.
   Toate cãlcãrile de legi fãcute din
motive politice în vremurile turburi
ale prefacerilor din urmã sunt
amnistiate.
   Basarabia, unindu-se ca fiicã cu
Mama sa România, Parlamentul
român va hotãrî convocarea
neîntârziatã a Constituantei, în care
vor intra proporþional cu populaþia
ºi reprezentanþii Basarabiei, aleºi
prin vot universal, egal, direct ºi
secret, spre a hotãrî împreunã cu
toþii înscrierea în Constituþie a
principiilor ºi garanþiilor de mai sus.
   Trãiascã Unirea Basarabiei cu
România, de-a pururea ºi pentru
totdeauna!
Preºedintele Sfatului Þãrii, I.
Inculeþ
Secretarul Sfatului Þãrii,  I .
Buzdugan” [2]..

[1] Bogdan Murgescu, coord., Istoria României în texte, Bucureºti, 2001, p. 277-278
[2] Basarabia ºi basarabenii, alcãtuire, studii ºi comentarii de Mihai Adauge ºi Alexandru
Furtunã, Chiºinãu, 1991, p. 246–247.
Ioan-Aurel Pop despre unire: Basarabia venea ca o „fiicã” spre „mama sa România” - Basilica.ro
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Din august va intra în funcþiune
buletinul biometric de mãrimea unui
card bancar. Cipul va încapsula
amprentele ºi datele personale sub
formã criptatã ºi va permite, zic
autoritãþile, logarea la sistemele
digitale ale statului, care „sînt
sublime, dar lipsesc cu desãvîrºire”.
Bucuria hakerilor! ªi cardul de
sãnãtate a fost o jonglerie financiarã,
care a înghiþit miliarde din bugetul
statului. Au ei, mai demult, o obsesie
cu amprentarea cetãþenilor! Cheia
cripto a buletinului cu cip va conþine
datele private ºi metoda de decriptare.
Aceeaºi criptare utilizatã de
WhatsApp sau de alte aplicaþii de
mesagerie electronicã. Unele þãri nu
mai utilizeazã buletinul, ci paºaportul
ºi permisul auto. În fine, cineva va
cîºtiga bani frumoºi din digitalizarea
identitãþii noastre. Cu cip sau fãrã pe
acte, trãiascã în continuare „dosarul
cu ºinã”! Te loveºti de el prin toate
instituþiile! Peneliºtii ºi useriºtii vor
loga ºina dosarului la internet! La asta
se pricep. Aºadar, buletinul cu cip e
„prea bun, prea ca la þarã”!

Vom trãi la un clic distanþã, cipul
din buletin ne scuteºte de cozile la
ghiºee. Vom trimite holograma sã
plãteascã impozitele, sã ridice
salariile ºi pensiile, atunci cînd drona
nu ne gãseºte la domiciliu. Control
total! Oricum, sîntem urmãriþi din
momentul cînd am bãgat firul de
internet în locuinþã ºi, totdeauna,
atunci cînd tastãm o cãutare pe
Google. Noul buletin e opþional!
Aveþi de ales! Eu le mulþumesc tuturor
pãcãliþilor care l-au votat pe Iohannis
ºi guvernele lui odioase! Naivitatea
ºi prostia lor îmi aduc zîmbetul! Mulþi
dintre naivii ãºtia or sã bage buletinul
în bancomat, crezînd cã e card!

Ce ne aºteaptã pînã la sfîrºitul anului
Dacã nu vom privi rãul în ochi,

dacã nu vom cere cu voce tare adevãr
ºi pace socialã, Guvernul „neo-
marxist” „Cîþu” va înlocui forma
actualã de dictaturã cu alta ºi nu vom
mai putea fugi din faþa urgiei. Pînã la
sfîrºitul anului vom servi neo-
marxism pe stomacul gol, pentru cã
statul ºi „Guvernul meu” nu se vor
implica în zona neagrã a veniturilor.
Sãrãcia va face crustã pe pãmîntul
nostru cumpãrat de strãini. Vom
mînca tot mai puþin din ceea ce
producem ºi tot mai mult din
gunoaiele mortale importate. Politica
de austeritate a neomarxiºtilor din
echipa lui Iohannis nu va face decît
sã jongleze cu cifrele, sã falsifice
deficitul bugetar, conducînd populaþia
spre degradarea vieþii, pînã la pragul
prãbuºirii în neantul foametei
anunþate. Doar vorbim despre
„România lucrului bine fãcut”
împotriva poporului român. Fãrã
doar ºi poate, Covidul e planul prin
care tirania mondialiºtilor testeazã
suportabilitatea oamenilor la
criminalitate în formã continuatã,
testeazã capacitatea cetãþeanului
planetar de a rezista la ºocuri. Vor
sã afle gradul maxim de opresiune
la care poate rezista, evident, în
ideea lor nazistã, cã reducerea
populaþiei globale ar conduce la
progres ºi salvarea planetei, printr-
o resetare generalã.

Acest experiment planetar criminal
va scoate în evidenþã pînã unde poate
fi extins terorismul globalist asupra
fiinþei umane, pentru cã pe pielea
fiecãrui individ se va face drastica
schimbare. Vaccinarea va avansa
forþat, iar victimele ºi controversele
legate de reacþiile adverse se vor
stinge sub preºul tiranilor, cu ajutorul
presei mercenare. În lipsa reacþiei faþã
de abuzurile statului riscãm vremuri
în care nu vom mai fi nici mãcar
proprietarii trupurilor noastre. Secþiile
A.T.I. destinate bolnavilor lui Molière,
vor fi camerele de gazare ale actualului
Holocaust planetar.

Cu mascã sau fãrã, România anului
2021 va bubui de prosperitate în
raportãrile infectãrilor ºi deceselor
Covid. Statisticile oficiale contradictorii
vor fi la fel de serioase precum snoava

care circulã pe net: „Într-un sat
cu 200 de persoane au fost
testate 300, dintre care 400 au
ieºit « pozitive »”. Tot mai mulþi
vor ajunge ºomeri, carantinaþi în
case ca niºte puºcãriaºi cu
executare la domiciliu. Corpul
societãþii va atinge o stare febrilã
ridicatã, ca rãspuns imun la
sufocarea administratã de
guvernul trãdãtor. Protestatarii
paºnici vor fi reprimaþi ºi arestaþi
prin jandarmeriade, la fel ca
mineriadele din ’90 sau 10
August! Protestele de masã vor
invada planeta, pentru cã ele apar
atunci cînd barierele
fundamentale ale fiinþei umane
sînt puse la pãmînt. Cînd drepturile
ºi libertãþile sînt dezrãdãcinate. Cînd
manipularea devine excesiv de
agresivã „Ciuma galbenã” va
implementa noi metode de torturã ºi,
odatã cu ele, noi subterfugii pentru a
masca exploatarea omului de rînd,
subestimat ºi jefuit. Rãzboiul pe care
conducerea României îl poartã
împotriva cetãþenilor, va duce la
pierderea umanismului, a libertãþilor
ºi drepturilor. Frica ºi speranþa vor fi
cele mai exploatate emotivitãþi ale
condiþiei umane. Memetica sau
legãtura dintre patrimonialul nostru
genetic ºi cel cultural, care au
coexistat secole la rînd sub acelaºi
spectru, vor fi complet virusate, chiar
amputate. Marea manipulare la care
participãm prin vinovãþia asocierii, va
aduce, în viitorul apropiat, punctul
critic de cotiturã a speciei umane.

Mondialiºtii diabolici lucreazã la
construirea unor mulþimi care
rezoneazã cu mesajele neotribale -
mesaje emoþionale, unde falsa emoþie
este reginã ºi nu raþiunea. Deºi
„sacrul nu va dispãrea niciodatã,
pentru cã se camufleazã ºi va rãbufni
în perioade de crizã”, cum spunea
Eliade, organismul social va deveni
tot mai miºcãtor, împins spre
emocraþie sau falsa emoþie. Frica ºi
spaima servite zilnic pe pîine vor crea
o societate lichidã, care va curge în
sensul urmãrit de mondialiºti.
Internetul va transforma lumea într-
un „creier” global artificial, lipsit de
voinþã, de acþiune, controlat prin

emoþii false, unde fiecare individ va
fi asemenea unui „neuron” care þine
în viaþã ºi alimenteazã maºina tiraniei
mondiale. Cinismul ºi manipularea
vor domni sub masca falsei griji
pentru cetãþean ºi a unei false
bunãvoinþe, ca agenþi secreþi ai unui
control total, menit sã desfiinþeze
drepturile omului, descoperirile ºi
progresele de folos emancipãrii sale.
De aici, toatã puterea datã guvernelor
de cãtre mondialiºti, pentru a pune
în acþiune controlul ºi supunerea, sub
masca unei bunãvoinþe protectoare.
Astfel de circumstanþe vor creºte
posibilitatea conturãrii unei societãþi
bolnave ºi retarde - „Idiocracy”.
Generaþia „Plandemiei” oarbã,
depresivã ºi obezã, dupã un an de
restricþii ºi arestare la domiciliu, va fi
uºor de manipulat, uºor de explodat.
Aceastã generaþie trebuie sã ºtie cã
Biserica rãmîne pentru ei reperul
real, fereastra din tavanul întunecat
al lumii prin care poate zãri lumina
salvatoare. Privind retrospectiv în
istorie, vom vedea cã toate molimele
ºi catastrofele au fost urmate de
perioade de teroare, rãzboaie, crize
economice, foamete, sãrãcie, crime,
panicã, neajunsuri, invazii.

„Dregãtorii” noºtri au fost aleºi dintre
cei cu „bube în cap”, cei cu un deficit
enorm de conºtiinþã, ca sã-ºi poatã vinde
fãrã remuºcãri propriul popor! Sã-l
arunce în temniþã fãrã bilet de ieºire!
Însã poporul nu trebuie subestimat.

Aranjament grafic - I.M.
 continuare în pagina 16
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Urmeazã o lunã de vacanþã
pentru elevii din România. Sigur cã
nu sunt primii ºi nici ultimii de pe
planetã care nu au fãcut ore prea multe
în pandemia de coronavirus. Dar în
toatã aceastã perioadã, autoritãþile din
politicã ºi din instituþiile statului nu
au fãcut nimic pentru a identifica
soluþii pentru ca elevii sã piardã cât
mai puþin sau sã poatã sã recupereze
cumva materia pierdutã.
   Nu s-a fãcut mai nimic pentru
profesorii care nu au mulþi dintre ei
cunoºtinþe ce înseamnã predarea
online. Unii nu ºtiu cum sã
foloseascã prea bine echipamentele
ºi acum mai existã ºi pretenþia sã
meargã totul ca la carte. Ei bine nu
este aºa. Dar un an de zile s-a tot
vorbit despre lipsa echipamentelor,
a tabletelor, a cursurilor online, a
încercãrii de a recupera din materie
ºi de a face cursuri ºi online pentru a
nu pierde ºi mai mult. Acum, ce ne
spune actualul ministru al Educaþiei

  ªtefan Bãeºiu

Generaþia COVID, fãrã doi ani de ºcoalã
despre cursurile online? Cã nu sunt
bune ºi cã ºtim cu toþii care este
valoarea învãþãmântului online ºi ce
eficienþã are! Adicã ministrul
Educaþiei recunoaºte public faptul cã
un an de zile i-am plãtit degeaba pe
profesorii care au fãcut cursuri online,
pentru cã eficienþa nu a prea existat.
   S-a stat degeaba pe online ºi totul
a fost mai mult o farsã? Atunci de ce
au mai primit elevii tablete ºi
profesorii laptopuri ºi alte
echipamente? Cât de inconºtient
poate sã fie un astfel de reprezentant
al Guvernului, sã facã asemenea
afirmaþii. Adicã noi ne facem cã
muncim ºi voi vã faceþi cã ne plãtiþi?
Aºa a funcþionat ºcoala online, cu
excepþia faptului cã profesorii au fost
plãtiþi, dupã cum spune profesorul
Câmpeanu cam degeaba!
   Toatã lumea sã dea banii înapoi,
iar copiii sã o ia de la capãt ºi sã
facã din nou ultimii doi ani de ºcoalã
sau mãcar pe ultimul. Aºa ar fi

corect, dacã este sã îl credem pe
profesorul Câmpeanu. Mai existã ºi
varianta în care ministrul a dorit sã
justifice cumva vacanþa de o lunã de
zile ºi de ce elevii nu au intrat pe
online în cele douã sau trei
sãptãmâni care au devenit vacanþã?
   Sunt multe întrebãri care se pot pune,
dar cea mai importantã este dacã s-au
pierdut definitiv cei doi ani de ºcoalã
din pandemie sau punem preþ ºi pe
orele online? Dacã nu se face carte
online, cum spune Câmpeanu, atunci
cum de se trece clasa ºi cum se acordã
notele ºi cum se încheie mediile ºi cum
se încheie anul ºcolar?
   Au fost eliminate ºi tezele ºi va fi
eliminatã ºi materie pentru
examenele naþionale. Este vorba de
Bacalaureat ºi Evaluarea Naþionalã.
Înseamnã cã în final totul merge mai
departe ºi nu mai conteazã cine ce
pierde. Important este sã se pãstreze
aparenþele. Nimeni nu ºtie de ce nu
au fost testaþi toþi elevii ºi profesorii
înainte de a reveni la ºcoalã. Acesta
era un început corect pentru educaþie.
Pânã la urmã ne va spune politic
ministrul cã nici testarea nu este o
mare scofalã, dacã politicienii decid
acest lucru, mai ales dacã nu au reuºit
sã cumpere testele necesare pentru
toþi elevii ºi pentru toþi profesorii.
Politicienii îºi mai bagã coada atunci

când sunt cu ochii pe sondaje ºi
mai iau decizii care nu prea au
legãturã cu interesul public. Este
posibil ca ºi vacanþa prelungitã la o
lunã de zile sã fie tot o decizie politicã
ºi sã nu existe o legãturã cu interesul
general al elevilor ºi al profesorilor,
ºi al þãrii pânã la urmã.
   Interesul public în acest caz al
educaþiei în pandemie este de a
avea generaþii COVID bine educate
ºi de a reuºi sã îi recuperãm cumva.
Senzaþia este însã cã se
improvizeazã ºi nu se gândesc
politici mai departe de un an de zile.
Trãim cu ideea cã la un moment dat
pandemia de coronavirus se va
termina, dar viaþa va continua pe
mai departe. Cu cine va continua
ºi cine va conduce aceastã þarã
peste câþiva ani? O generaþie care
a pierdut doi ani de ºcoalã.
   Cum ajung elevii care pierd ani
de ºcoalã, ce ºanse au în viaþã?
Mulþi care pierd ani de ºcoalã,
ajung sã abandoneze ºcoala cu
totul. ªi în viaþã nu au ºanse prea
mari, fãrã o ºcoalã solidã, dacã nu
au un talent aparte sau nu pun osul
la muncã fizicã sau nu pleacã din
þarã sau nu au vreo pilã pe la vreun
primar. Vor mai fi recuperaþi
vreodatã ce doi ani de ºcoalã
pierduþi?

Societatea de caritate
Blythswood a organizat sâmbãtã 27
martie 2021, la Jimbolia, începând
cu ora 14:00, o expoziþie de lucrãri
de artã cu vânzare.
   Lucrãrile au fost create în timpul
Simpozionului International de Artã
dedicat pictorului ºvab ªtefan
Jäger, aflat acum la ediþia cu
numãrul opt. Printre artiºtii expuºi
pe ºevalete, în curtea interioarã din
str. Calea Mãrãºeºti, nr. 56/a, s-au
numãrat Cristian Benea, Sorin
Nicodin, Tar Bela, Aljona
Shapovalova (Rusia), Lászlo

Comunicat de presã

International Art Symposium / Jimbolia

Matyas, Sarah Raluca Miulescu,
Raluca Bãjenaru ºi Dorothea Fleiss
(Germania).
   În fiecare lunã, asociaþia alege ºi
scoate la vânzare zece lucrãri de
artã pentru a reuºi sã achite un
impozit în valoare de 70 mii lei
pentru clãdirile în care acordã
gratuit servicii sociale.
   Pentru detalii ºi informatii
persoanele interesate se pot adresa
D-lui Adrian Popa  la tel:
0721224220 sau pe adresa de e-
mail: adrian.popa@blythswood.org 
                            Costin Brateanu
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Ilie Cristescu, preºedinte al Comisiei de
Cenzori: „Bilanþul UZPR este remarcabil –

existã excedent chiar în condiþiile unei
activitãþi foarte intense”

   Detaliind pe marginea performanþei financiar-
contabile a UZPR, preºedintele Comisiei de
Cenzori a menþionat faptul cã Uniunea a funcþionat
în anul 2020 cu respectarea tuturor normelor
legale în vigoare ºi cã a cheltuit mai puþin decât a
încasat. „Bilanþul UZPR este remarcabil – existã
excedent chiar în condiþiile unei activitãþi foarte
intense, cu o multitudine de acþiuni”. Ilie Cristescu
a supus Adunãrii Generale Raportul a cãrui
aprobare duce la descãrcarea de sarcini a Uniunii
pentru anul 2020, adãugând cã „finanþele UZPR
au fost gestionate cu responsabilitate, în condiþiile
legii, fapt atestat ºi de un expert independent, care
a confirmat Raportul Comisiei”.
   La rândul sãu, vicepreºedintele Sorin Stanciu
a lansat propunerea cãtre filialele Uniunii ca
membrii care doresc sã redirecþioneze impozitul
pe venit cãtre UZPR, iar vicepreºedintele Roxana
Istudor a propus ºefilor de filialã ca viitorul
numãr al publicaþiei-etalon a UZPR sã fie centrat
pe activitatea de presã pe care o desfãºoarã
membrii Uniunii în acele zone din România care
nu sunt conectate cu reþelele principale ale
mass-media, dar fac informare profesionistã în
zone din România profundã.
   Ioan David, coordonator al Filialei Timiº, a
propus introducerea în viitor în Statutul UZPR a
existenþei unor cercuri sau cluburi ale Uniunii,
care sã funcþioneze alãturi  de fi liale.  De
asemenea, a vorbit despre crearea unui Centru
de presã pentru Timiºoara, în orizontul
evenimentului de mare vizibilitate „Timiºoara,
Capitalã culturalã europeanã”, a propus ca

Adunarea Generalã anualã a UZPR – etalare fãrã precedent a unitãþii
ºi solidaritãþii celei mai mari organizaþii de breaslã din România (2)

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.

intrarea în UZPR sã se facã dupã 15 ani de
activitate profesionalã ºi cel puþin 300 de
materiale publicate, precum ºi diferenþierea între
cotizaþiile pe care le plãtesc beneficiarii de
indemnizaþii la pensie, dat fiind faptul cã între
pensiile jurnaliºtilor, completate de aceastã
indemnizaþie, sunt diferenþe foarte mari. Aceastã
propunere a fost susþinutã ºi de Ion Pamparãu,
coordonatorul Filialei Braºov a UZPR.
   Una dintre ideile pe care le-a punctat George
Coandã, preºedintele Comisiei de Onoare ºi Arbitraj
a UZPR, a fost aceea ca „Uniunea sã ia iniþiativa de
a iniþia ºi de a înainta Parlamentului o formulã de
lege a presei, care sã reglementeze presa online”.
  Marina Bãdulescu , coordonator al Filialei
Agerpres a UZPR, ºi-a anunþat susþinerea pentru
ediþia din Sãptãmâna Presei Româneºti care va
avea ca temã principalã evoluþia agenþiei
naþionale de presã. „Am o propunere din partea
Comitetului Olimpic ºi Sportiv Român: o întâlnire
a copiilor care participã la concursul Un condei
numit fair-play cu jurnaliºti din UZPR”, a spus
Marina Bãdulescu. Întrebarea a primit rãspuns
afirmativ imediat, de la preºedintele Doru Dinu
Glãvan, care a afirmat cã aceastã acþiune ar fi „mai
mult decât beneficã pentru micii condeieri din
rândul cãrora se pot naºte viitori jurnaliºti sau
cronicari sportivi ºi care trebuie sã desluºeascã
tainele meseriei de la profesioniºtii din UZPR”.
   Despre susþinerea deplinã pe care Filiala Prahova
a UZPR o acordã conducerii ºi programului Uniunii
a vorbit pe scurt coordonatorul Filialei, Claudius
Dociu, membru al Consiliului Director, care a
punctat faptul cã „activitatea Uniunii ne determinã,
la nivel de Filialã, sã aprobãm documentele
supuse la vot ºi sã ne dorim în continuare o
activitate cât mai fructuoasã”.

   Intervenind în dezbatere, Dorina Sgaverdia,
coordonator al Filialei Caraº-Severin, a propus
includerea viitorului Muzeu al Presei din
Banatul Istoric într-un program transfrontalier
ºi,  de asemenea, înfi inþarea unei baze de
informaþii despre membrii UZPR.
   De peste hotare a transmis un mesaj Mircea
Popi, realizatorul emisiunii Vocea României, de
la postul de radio din Graz, Austria, membru al
UZPR, care în fiecare vineri transmite o emisiune
pentru românii din Austria, care a reamintit
colegilor despre faptul cã UZPR realizeazã o
legãturã specialã, unicã, între românii din þarã ºi
Diaspora, prin intermediul unor profesioniºti care
sunt cel mai aproape de comunitate – jurnaliºtii.
   Coordonatorul Filialei Târgu Mureº a UZPR,
jurnalistul ºi scriitorul Nicolae Bãciuþ, membru
al Consiliului Director, a adus în reuniune o veste
de excepþie. „În ultima perioadã, în UZPR au
început sã se înscrie ºi jurnaliºti de etnie
maghiarã, de la publicaþii în limba maghiarã, ceea
ce este un semn foarte bun al extensiei
organizaþiei în presã ºi în societate, fenomen care
meritã salutat. Pe de altã parte, deºi mi-am
exprimat rezervele, þin sã punctez faptul cã aceastã
întâlnire este un real succes, platforma online
extinsã prilejuind o reuniune care cu greu ar fi
putut fi realizatã fizic. De altfel, dintre toate uniunile
de creaþie în care sunt implicat, UZPR este singura
în care solidaritatea se substanþializeazã cu
adevãrat”, a spus Nicolae Bãciuþ, propunând, pe
parcursul intervenþiei, elaborarea unui Dicþionar
al presei ºi jurnaliºtilor de dupã 1989.
   La rândul sãu, gen. (r) Gheorghe Vãduva,
membru al Consiliului Director, a detaliat pe
marginea unora dintre ideile pe care le-a expus
pe larg în Revista UZP, referitoare la evoluþia
jurnalismului online, menþionând cã „oricine
poate scrie, dar asta nu înseamnã cã este
jurnalist”, iar Paulian Buicescu, coordonator al
Filialei Olt a UZPR, a amintit câteva exemple de
publicaþii locale care se realizeazã prin efortul
ºi abnegaþia unor persoane dedicate presei.
   Salutul Filialelor pe care le reprezintã a fost adus
în reuniunea online prilejuitã de Adunarea Generalã
anualã a UZPR de Ioan Damaschin, de la Constanþa,
precum ºi de Dragoº Bako, de la Sibiu.
   Cu ocazia Adunãrii Generale anuale a UZPR
au fos t  prezenþ i  în  ace laº i  rãs t imp, prin
videoconferinþã toþi ºefii de filiale UZPR din
România ºi din Diaspora, ºi alþi invitaþi din Filiale.
Pânã la ora 18.00, delegaþii desemnaþi au aprobat
prin vot electronic Raportul preºedintelui Doru
Dinu Glãvan, Raportul Comisiei de Atestare
Profesionalã, Raportul Juriului de Onoare,
Disciplinã ºi Arbitraj, Raportul Comisiei de
Cenzori ºi descãrcarea de gestiune a Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România pentru
exerciþiul financiar din anul 2020, înregistrându-
se o participare la votul electronic de peste 90%.

Departamentul Comunicare
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Profesorul universitar dr. Dorin N. Uritescu,
membru al Uniunii Scriitorilor din România, s-
a fãcut remarcat în timpul activitãþii sale didactice
printr-o serie de lucrãri cu caracter ºtiinþific în
domeniul filologiei, de dicþionare folositoare
celor care chiar doresc sã vorbeascã româneºte
corect ºi de monografii dedicate figurilor de stil.
Toate aceste numeroase ºi utile cãrþi au fost
menþionate în diverse bibliografii academice ale
unor lingviºti de seamã.

Dar nu despre aceste contribuþii la ortografia
ºi stilistica limbii române mi-am propus eu sã
vorbesc aici, având în vedere cã specialiºtii în
domeniu s-au pronunþat deja asupra lor, ci
despre câteva „Firimituri literare” care mi-au fost
trimise de autor – acelaºi autor – spre lecturare
ºi exprimare de opinie. Ajuns în 2014 la o vârstã
rotundã ºi plinã de satisfacþia realizãrilor
profesionale, Dorin N. Uritescu a continuat sã
adauge producþii literare ºi dincolo de bilanþul
celor ºapte decenii de viaþã. În acel an au ieºit de
sub tipar volumele: „Pe Rio Costa (balade
erotice)”, „Pentru o lecturã adevãratã ºi o percepere
corectã a temei” ºi „Cântece de logodnã”.

Pentru cei pe care îi încurcã denumirea de Rio
Costa, trebuie precizat cã nu este vorba despre
vreun râu situat prin Podiºul Iberic sau prin
îndepãrtata Americã Latinã, ci foarte aproape de
noi, traversând chiar satul natal al autorului,
Vinerea, din judeþul Alba. Avem, deci, de-a face
cu Râul Coastei, mai precis Râul Cugir, pe ale
cãrui maluri tânãrul scriitor de mai târziu ºi-a trãit
primele experienþe erotice, alãturi de ceilalþi tineri
din generaþia sa. Toate baladele descriu cu ironie
ºi umor diverse întâmplãri, în care sunt surprinse
personaje dintr-o perioadã, altfel, de tristã
amintire, marcatã de administraþia sovieticã a þãrii.
Din cauza necazurilor ce pãreau cã nu se mai
terminã, versurile prind în înþepãtura lor tragi-
comicã pe activista de partid, dar ºi pe victimele
colectivizãrii, pe vecinii care se strângeau într-
un grup al dizidenþilor ca sã asculte Vocea
Americii, dar ºi pe cei care se ocupau cu
turnãtoriile la securitate.

Aceeaºi atmosferã patriarhalã, de n-ar fi
strãbãtutã de fiorul rece al ameninþãrii

Dorin N. Uritescu, filolog neobosit la masa de scris a limbii române
comuniste, se regãseºte ºi în „Firimituri literare”,
o colecþie de texte de prozã scurtã, apãrutã cinci
ani mai târziu la Editura Rawex Coms, Bucureºti,
2019. Personajele sunt altele, mai mature, mai
apãsate de problemele zilnice, dar privirea
autorului rãmâne la fel de ironicã ºi uºor
nostalgicã. Transpare pãrerea de rãu pentru viaþa
chinuitã a vinerenilor sãi, pentru tinereþea lor
pierdutã ºi, în cazul unora, pentru nemeritaþii
ani de muncã silnicã la care erau condamnaþi
cei care aveau ghinionul sã fie pârâþi cã nu aratã
respectul cuvenit noilor conducãtori, dacã nu
cumva erau trimiºi în vreun spital de boli
nervoase. Aºa sunt, de exemplu, bucãþile literare
„Moº Postãi – când, patriot comunist, când,
duºman împuþit al comunismului”, „Dacã vin
americanii” sau „Petricã cu tramvaiul”.

Forþa de evocare a povestirilor este potenþatã
ºi de limbajul frust, direct ºi extrem de sugestiv
al lui Dorin N. Uritescu, pentru a cãrui
exemplificare voi extrage câteva fraze din
„firimitura” intitulatã „Când vãrsau în poºetã
doamnele”: „Acurcãnesei îºi înghiþea mucii citând
din Lenin ºi Stalin de multe ori în timpul
conferinþei propagandistice, momente în care
doamnele vãrsau în poºete. Ele, noroc, ocupau
ultima bancã, împreunã cu retrograzii, chiaburii
satului, erau intelectuale, deci o mentalitate
burghezã”. O parte din aceste scurte povestiri ne
prezintã ºi cealaltã laturã a vinerenilor, aceea de
rezistenþã tacitã ºi refuz încãpãþânat faþã de
propaganda comunistã ce le inundase satul.

Fãrã a putea renunþa cu desãvârºire la
preocupãrile sale pedagogice, Dorin N. Uritescu
a reunit sub titlul „Pentru o lecturã adevãratã ºi
o percepere corectã a temei” câteva interpretãri
noi ale unor lucrãri literare consacrate din
programa preuniversitarã. Astfel, elevii de liceu
au la dispoziþie nu numai o viziune diferitã faþã
de comentariile arhicunoscute, ci mai mult decât
atât, o invitaþie la gândire liberã, neîngrãditã de
canoanele tradiþionale. „De la retorica tropilor
la ultimele achiziþii moderne ale percepþiei
artistice”, autorul parcurge „Floare albastrã” a
lui Mihai Eminescu, „De ce-aº fi trist”, de Tudor
Arghezi, „Plumb”, de George Bacovia, „În

Grãdina Ghetsemani”, de Vasile Voiculescu,
precum ºi „Aspecte ale spionajului strãin pe
teritoriul României semnalate în romanul
Rãscoala de Liviu Rebreanu”.

O altã producþie literarã a scriitorului Dorin N.
Uritescu, apãrutã în 2015, anul în care a fost primit
în Uniunea Scriitorilor din România, este un
pamflet la adresa clasei politice, aºa cum rezultã
din reflectarea în presa autohtonã a numeroaselor
întâmplãri ºi frãmântãri sociale ale României
postdecembriste. Pornind de la antonomazã,
figurã de stil dragã autorului (cãreia îi consacrase
deja o monografie), Dorin N. Uritescu descrie un
adevãrat „Mato-grosso” social ºi politic în cele
80 de pagini ale cãrþii. Lucrarea se parcurge uºor,
cu zâmbetul pe buze, pentru cã cititorul
recunoaºte nume, personaje, porecle, situaþii din
istoria recentã. Mai mult, antonomazele, care sunt
„creaþii lexico-semantice ºi stilistice cuprinse în
contexte excerptate din presã ºi literatura
beletristicã”, sunt prezentate aici explicativ,
etimologic ºi stilistic, pentru o mai bunã înþelegere
a utilizãrii lor. Desigur, antonomazele prezentate
nu aparþin autorului, ci autorilor! Ziariºti,
publiciºti, scriitori care au analizat ºi prezentat în
aproape trei decenii fenomenul politic ºi social
desfãºurat sub ochii noºtri. Astfel, vom
recunoaºte aici expresii, de la „cinstit ºi sãrac” ºi
„pãturicii vremurilor noastre” la „nãuhãul
lewinskyan” ºi „dosariadã”, precum ºi personaje
ca „Bunicuþa ºi Prostãnacul”, „bombonel ºi
bubulinã”, „Nãstase ºase case”, „Manivelã” ºi
alþii, deveniþi deja folclor.

De altfel, pentru contribuþia sa la studierea
limbajului jurnalistic, profesorul Dorin N. Uritescu
a primit de curând o înaltã recunoaºtere din partea
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti, devenind
Membru de Onoare al UZPR. Cu aceastã ocazie,
domnia-sa a apreciat cã jurnaliºtii „scriu azi mult
mai bine decât în urmã cu trei decenii. Din punct
de vedere al forþei expresive a mesajului transmis
de profesioniºtii domeniului, precum ºi din cel
al corectitudinii, în special grafice, dupã patru
decenii de studiu, concretizate în 18 volume care
au apãrut în edituri de prestigiu naþional, prefaþate
de personalitãþi academice, þin sã mulþumesc
tuturor ziariºtilor români, a cãror operã meritã
elogiatã. Specialiºtii sunt de pãrere cã astãzi se
scrie mult mai bine ºi mai corect decât în trecutul
apropiat, chiar dacã existã percepþia cã lucrurile
stau exact pe dos. De altfel, tratatul monumental,
de câteva mii de pagini, pe care îl voi finaliza în
perioada urmãtoare, evidenþiazã stilistica
jurnalismului românesc”.

Pentru acest nobil scop (ºi nu numai), îi urãm
domnului profesor Dorin N. Uritescu mult spor
ºi inspiraþie pe mãsurã!

Adina Andriþoiu
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Toatã vacanþa mare dintre clasa întâia ºi a doua,
Stelicã a umblat cu caprele. Fiecare avea nume. Alergau
dupã el ca niºte copii la joacã. El le apleca ramuri verzi,
încãrcate de frunzã ºi ele mâncau pe sãturate, apoi se
aºezau în jurul lui, la câte o umbrã; el cânta din fluier ºi
ele rumegau liniºtite. Pânã în toamnã, caprele lui Ioniþã
Zoican erau cele mai grase ºi mai frumoase din sat. Ale
celorlalþi, care fuseserã la stânã, erau niºte prãpãdite!
Toamna, Ioniþã Zoican le-a vândut unui bacui, care i-a
oferit un preþ foarte bun. Copilul a plâns dupã ele, fiindcã
îi fuseserã prietenii cei mai credincioºi toatã vara.
   La Gornoviþa era învãþãtor Badea Sitaru. Era de-o
exigenþã rarã. Bãtea ca-n codru, dar se învãþa carte. Cei
care au trecut prin mâna lui au ajuns oameni mari. Culmea,
pe Stelicã nu l-a bãtut nici în clasa întâia, nici într-a doua.
Parcã era elevul lui favorit, deºi nu spunea asta fãþiº.
   Abia în clasa a treia învãþãtorul i-a aplicat prima pedeapsã.
Aveau în clasã pe Nicolae Boian. Era un copil necãjit. Pãrinþii
i se despãrþiserã, iar el fusese crescut de bunicul sãu,
Bãlteanu. Era bun la carte. A ajuns mai târziu director general
la Banca Naþionalã din Bucureºti. Ca elev, era îmbrãcat în
haine subþiri, sãrãcãcioase, în ciuda frigului de afarã. Într-o
zi, s-au jucat de-a baba oarba. Stelicã, împreunã cu alþi doi
colegi, i-au pus gând rãu lui Nicolae. L-au legat bine la
ochi ºi l-au condus cu viclenie spre o groapã de var. Nicolae
a cãzut în groapã, pe burtã. Ca prin minune, nu i-a intrat
faþa în var, ci numai hainele. L-au spãlat pe faþã, pe mâini,
pe haine, dar fapta nu s-a putut muºamaliza. Varul era stins
de curând, iar a doua zi hainele lui Nicolae erau
descompuse, arse.  Bãlteanu  a venit cu nepotul la Ioniþã
Zoican în Coada Cornetului. Ioniþã a încercat sã dreagã
busuiocul, oferindu-i lui Nicolae un costum nou de dimie,
pe care i-l fãcuse de Crãciun lui Stelicã. S-a îmbrãcat Nicolae
în costum, dar la învãþãtor tot s-au dus.
   Aflând despre ce-i vorba, învãþãtorul Sitaru i-a chemat la el
pe vinovaþi. Au recunoscut fapta. În loc sã-i batã, le-a dat drept
pedeapsã ca sã stea douã sãptãmâni în genunchi la “colþul
vesel” tot timpul orelor. “- Mâine sã-mi aduceþi boabe de porumb
ºi coji de nucã sã vã aºtern pe podea, ca sã simþiþi mai bine!” În
glasul lui era ºi mânie, ºi teamã, ºi dragoste pãrinteascã. Bunicul
lui Nicolae a fost mulþumit cu soluþia ºi a plecat.
   Dupã vreo douã ore era matematica. S-a ivit o problemã
la clasa a treia, pe care nici un elev nu a ºtiut s-o rezolve.
Stelicã ºtia soluþia, dar n-a ridicat mâna. Era pedepsit.
Învãþãtorul îi simþea lipsa. Întotdeauna era foarte activ la
ore, în special la matematicã. De data aceasta s-a uitat la
el cum ºedea în genunchi în colþul clasei ºi l-a întrebat:
   “- Tu ºtii sã faci problema asta?” “- Da, domnule învãþãtor!”
a rãspuns copilul bucuros cã-i vorbise învãþãtorul. “- Ieºi la
tablã ºi fã-o!” S-a ridicat clãtinându-se ºi, dupã ce i-au pierit
durerile chinuitoare din genunchi s-a dus la tablã. A rezolvat
problema. “- Bravo, dom’le, aºa se rezolvã!” a zis învãþãtorul
bucuros. Dar la început de ce nu ridicaºi mâna?” “- Am
considerat cã dacã sunt pedepsit, nu mai am voie sã particip
la ore, sã dau rãspunsuri!” “- Pedeapsa e pedeapsã, cartea-
i carte! Treci în banca ta, fiindcã pentru problema asta
rezolvatã þie îþi ridic pedeapsa! Ceilalþi sã ºi-o ispãºeascã!”
   ªi aºa a beneficiat Stelicã de graþiere, când nici nu se
aºtepta! Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Prima pedeapsã    În perioada 08.03. - 24.03.2021 Inspectoratul Teritorial
de Muncã Mehedinþi a desfãºurat Campania Naþionalã
pentru verificarea respectãrii de cãtre persoanele juridice
care desfãºoarã activitãþi de mediere ºi plasare forþã de
muncã în strãinãtate, a prevederilor Legii nr. 156/2000
privind protecþia cetãþenilor români care lucreazã în
strãinãtate ºi a Normelor Metodologice de aplicare aprobate
prin Hotãrârea Guvernului 384/2001.
   Aceastã acþiune a fost prevãzutã în Programul cadru de
acþiuni al Inspecþiei Muncii având ca scop combaterea
cazurilor de plasare ilegalã a forþei de muncã în strãinãtate
ºi asigurarea unei mai bune protecþii pentru cetãþenii
români aflaþi în cãutarea unui loc de muncã în strãinãtate.
Obiectivul controlului a constat în:
- verificarea respectãrii de cãtre agenþii de plasare a
prevederilor Legii nr.  156/2000 privind protecþia
cetãþenilor români care lucreazã în strãinãtate;
- verificarea respectãrii de cãtre agenþii de plasare a
prevederilor H.G. nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a legii, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
   În evidenþa ITM Mehedinþi sunt înregistraþi 16 agenþi
economici cu cod CAEN 7810, inspectorii de muncã
efectuând controale la toate aceste entitãþi juridice în
vederea respectãrii Legii nr. 156/2000 ºi H.G. 384/2001.
   În urma controalelor efectuate s-a constatat cã doar doi
angajatori prestau activitãþi de plasare forþã de muncã în
strãinãtate, restul desfãºurând alte activitãþi economice ºi
nu cele specifice Codului CAEN 7810.
   Din anul 2020 pânã la data efectuãrii controlului au fost
mediate ºi plasate în muncã un numãr de: 14 persoane cãtre un
angajator din Italia în domeniul turismului ºi 202 persoane la
un angajator din Olanda în domeniul serelor de flori ºi legume.
   În urma controlului efectuat la aceºti angajatori care
desfãºoarã activitãþi de mediere ºi plasare forþã de muncã
în strãinãtate, nu s-au constatat neconformitãþi în ceea ce
reprezintã activitatea întreprinsã.

Inspector ºef Nicea Mergeani
Compartiment C.R.P. Mãdãlina Aurora Gîrlea

Comunicat de presã

Mi-e tot mai greu în þara mea.
Mi-e tot mai greu sã pot spera,
Mi-e tot mai greu sã pot munci,
Mi-e tot mai greu sã pot trãi.

Mã simt neputincios, înfrânt,
Culegãtor de praf ºi vânt,
Debusolat de gânduri sumbre,
Încãtuºat de hãu ºi umbre.

În loc de stimã, de onoare,
Am “ordonanþe în vigoare”,
Recalculãri, rezilenþe,
Înjurãturi, incompetenþe.

- Bãtrâne, þi s-a cam dus traiul,
ªi þi s-a terminat mãlaiul.
Vezi cã te cautã acasã,
Bãtrâna doamnã, cu o coasã!

Facem din þarã ce vroim.
E rândul nostru sã trãim.
Vezi ce maºini, ºi ce palat,
Ce funcþie mi-am cumpãrat?

Noi suntem astãzi la putere,
ªi rânduim cum muºchiul cere,
Cât sã vorbiþi, cât valoraþi,
Cât sã trãiþi, când decedaþi.

Ce pensie, ºi cât mâncaþi,
ªi ce medicamente luaþi,
La ce spital sunteþi primiþi,
Când aveþi voie sã ieºiþi.

Sunt trist, retras, debusolat,
Mã iartã Doamne, am clacat,
Sunt obosit, sunt vinovat,
Deºi, doar ªtii, am încercat.

Când am ajuns marionetã?
Când am jucat viaþa la ruletã?
Cum am lãsat sã intre rãul?
Cum ne-a ajuns din urmã hãul?

Mi-e tot mai greu în þara mea,
Mi-e tot mai greu sã pot spera,
Mi-e tot mai greu sã pot munci,
Mi-e tot mai greu sã pot trãi.

Sã citãm presa, doar pentru
judeþul Mehedinþi
- „cel mai sãrac judeþ din þarã”:
“10% din locuitori posedã
certificat de handicap”,
“10 dintre aceºtia sunt
conducãtori auto înregistraþi
ca nevãzãtori”,
“peste 200 sunt angajaþi ai
Spitalului Judeþean de
Urgenþã”,
“peste 500 sunt proprietari
de automobile de lux”.
“Iar asta le aduce scutiri de
impozite pe clãdiri ºi maºini.
Mulþi sunt angajaþi la stat,
aºa cã primesc ºi salarii mai
mari în baza certificatelor
care aratã cã au cel puþin un
handicap”.
NE CONDUC „HANDICAPAÞII”!

Alexandru Enache

Mi-e tot mai greu!
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Accentul sãptãmânii se va afla pe segmentul
financiar, în speþã pe situaþia banilor ºi bunurilor
comune cu alþii. Apar ºanse deosebite de a
analiza obiectiv acest segment de viaþã ºi
activitate. Sunt posibile câºtiguri de la ºi prin alþii,
lãmuriri ºi rezolvãri financiare surprinzãtoare, dar
ºi aflarea unor detalii bine ascunse mai demult.
Începând de miercuri ºi pânã la finele sãptãmânii
este rost de cãlãtorii, dialoguri cu persoane aflate
în strãinãtate, însã te poþi gândi ºi la abordarea
unor studii personale sau profesionale.
Evenimente sociale cu multã lume. Dialoguri
furtunoase cu ºefii ºi autoritãþile.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna este importantã în plan relaþional,
întrucât se deschid oportunitãþi de colaborare
sau de implicarea într-o relaþie matrimonialã
oficialã. Orice relaþie partenerialã se va
reconfigura, bine fiind sã-þi stabileºti termenii
ºi condiþiile în care vrei sã se desfãºoare de
acum încolo toate acestea. Influenþele astrale din
aceste zile te ajutã sã pui ordine ºi disciplinã în
activitãþile ºi proiectele comune cu ceilalþi. Evitã
exagerãrile ºi aºteptãrile prea mari de la alþii!
De joi apar preocupãri legate de achitarea datoriilor.
Sunt zile bune pentru a relaþiona cu instituþiile
financiare. Discuþii erudite ºi cãlãtorii de tot felul.
Ocupã-þi timpul liber cu activitãþi culturale sau cu
dialoguri filozofice.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Se contureazã schimbãri majore în plan
profesional, respectiv la locul de muncã. Apar
posibilitãþi deosebite de avansare profesionalã
sau de gãsire a unui alt loc de muncã.
Deocamdatã vin informaþii, au loc discuþii, dar
concretizarea va apãrea ceva mai târziu. În a doua
parte a sãptãmânii se vor evidenþia relaþiile
parteneriale, atât cea cu partenerul de viaþã, cât
ºi cea cu partenerii de afaceri sau colaboratorii.
Evitã sã vorbeºti prea mult despre tine ºi
planurile tale de viitor! Unii plãnuiesc în tainã
sã profite de pe urma ta. Cheltuieli comune cu
alþii, achitarea facturilor ºi datoriilor de orice fel.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Foarte interesant este capitolul amoros. Se
întrezãresc noutãþi fie într-o relaþie sentimentalã
veche, fie se înfiripã una nouã, cu mari ºanse
de a se desfãºura pe termen lung. Conjuncturile
astrale din aceste zile îþi vor spori creativitatea,
reuºind sã-i uimeºti pe cei dragi cu ideile tale
strãlucite. Distracþii ºi aventuri la cote mari. Fii
prudent ºi pãstreazã mãsura în toate! A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã activitatea
profesionalã ºi sãnãtatea. Vei avea mult de lucru,
bine fiind sã-þi dozezi eforturile corespunzãtor.
Chestiuni parteneriale delicate.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Evenimentele principale ale sãptãmânii se
aflã în segmentul domestic. Sunt ºanse
deosebite pentru îmbunãtãþirea relaþiilor cu
membrii familiei, cu neamurile, dar ºi pentru
schimbãri importante în spaþiul locativ. Þine
cont ºi de sfaturile sau nevoile celor dragi.
Spri j inul  lor  conteazã ºi  reprezintã
fundamentul a tot ce doreºti sã realizezi în
viitor. A doua parte a sãptãmânii te îmbie la
distracþii, aventuri ºi implicare în relaþii
amoroase. Prudenþã, discernãmânt ºi mãsurã
în toate! Sãnãtatea devine vulnerabilã pe
segmentele sistemului osos ºi digestiv.
Odihneºte-te ºi respectã o dietã!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Foarte importante devin relaþiile cu anturajul
apropiat. Se contureazã oportunitãþi de a-þi
îmbunãtãþi mentalitatea, comunicarea ºi
relaþiile cu cei din jur. De asemenea, sunt
ºanse favorabile pentru a planifica excursii,
vizite sau studii personale ºi profesionale.
Talentele oratorice îþi vor fi evidenþiate ºi
apreciate, ca de altfel ºi ideile pe care le
prezinþi cu emfazã. Însã, dozeazã-þi debitul
verbal ºi alege cu grijã vorbele. A doua parte
a sãptãmânii  este favorabilã t reburilor
gospodãreº t i  º i  dialoguri lor  famil ia le.
Activitãþi comune cu cei dragi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Începi sãptãmâna în forþã, dornic de a muta
munþii din loc. Atenþia îþi va fi atrasã de
segmentul financiar, care va cunoaºte modificãri
benefice. În primele zile ale sãptãmânii se pare
cã vei primi anumite sume de bani, salariul o
primã, cadouri sau diverse favoruri ºi
recompense dinspre locul de muncã. Se
deschide o nouã etapã de câºtig din activitatea
profesionalã. Evitã cheltuielile ºi chibzuieºte
atent fiecare achiziþie! Spre finalul sãptãmânii
se contureazã cãlãtorii pe distanþe scurte ºi
dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat.
Activitãþi domestice de anvergurã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

ÎSãptãmânã foarte importantã pentru tine,
întrucât se contureazã posibilitãþi deosebite de a
te dezvolta din toate punctele de vedere. Sunt
momente favorabile transformãrii personale ºi
trasãrii unor planuri de viaþã cu totul noi. Beneficiezi
de o susþinere astralã deosebitã, astfel cã foloseºte
tot ce þi se oferã. Renunþã la obiceiuri toxice, la
idei ºi planuri neproductive. Mulþi vor dori sã afle
secretul strãlucirii tale, însã îþi va fi greu sã explici
ceea ce trãieºti. Spre sfârºitul sãptãmânii apar
îmbunãtãþiri financiare, lucru care te va bucura
mult. Discuþii ºi întâlniri cu persoanele din
anturajul apropiat.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Eºti preocupat mai mult de nevoile tale
sufleteºti ºi faci totul în aºa fel încât sã treci
neobservat. Contextul astral din aceste zile îþi
aduce deschideri mentale deosebite, viziuni
premonitorii ale evenimentelor în care eºti
implicat sau vei fi cumva în unele viitoare.
Rezervã momente numai pentru tine ºi scrie totul
într-un jurnal. Îþi va fi de mare folos la momentul
potrivit. Sãnãtatea este vulnerabilã, de aceea
dozeazã-þi eforturile ºi odihneºte-te mai mult.
Începând de joi te vei simþi excelent, implicându-
te în tot soiul de activitãþi. Cheltuieli cotidiene!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Relaþiile cu prietenii capãtã valenþe deosebite,
fiind influenþate de razele astrale din aceste zile.
Sunt momente favorabile în care vei observa
foarte clar cine îþi este loial ºi cine stã pe lângã
tine doar pentru interese personale meschine.
A doua parte a sãptãmânii aduce stãri de spirit
fluctuante, dorinþã de interiorizare ºi accentuarea
unor probleme de sãnãtate mai vechi sau mai
noi. Odihneºte-te, ia în serios semnalale ºi
nevoile organismului, dar urmeazã ºi sfaturile
specialiºtilor în sãnãtate. Sunt favorizate
dialogurile tãinuite cu cei dragi. Finalul
sãptãmânii îþi aduce energie ºi spor în toate.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Foarte important este segmentul profesional ºi
imaginea ta în ochii altora. Se contureazã
schimbãri în cadrul colectivului de lucru în care
activezi, discuþii cu ºefii ºi autoritãþile,
responsabilitãþi profesionale noi. Deocamdatã,
lucrurile se petrec în umbrã, astfel cã este puþin
probabil sã înþelegi, pe deplin, însemnãtatea
celor petrecute. A doua parte a sãptãmânii îþi
aduce în preajmã prieteni. Distracþii, aventuri,
planuri de vacanþã, dar ºi discuþii importante pe
marginea unor proiecte profesionale ce se
întrezãresc la orizont alãturi de prieteni.
Odihneºte-te ºi respectã o dietã de sezon!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Gândurile îþi sunt luminate de idei deosebite.
Spiritualitatea capãtã noi valenþe pentru tine,
deoarece eºti influenþat de raze astrale benefice.
Sunt zile bune pentru a-þi redefini concepþiile
despre lume ºi viaþã, pentru a te apropia de cele
sfinte ºi pentru a-þi trasa planuri noi. Vor fi
favorizate de acum încolo ºi cãlãtoriile
îndepãrtate ºi studiile pe termen lung. A doua
parte a sãptãmânii îþi aduce multã forfotã socio-
profesionalã. Senzaþia cã te afli pe o scenã ºi
multã lume te priveºte ºi ascultã va fi la cote
mari. Prudenþa ºi sinceritatea îþi sunt cei mai
buni aliaþi.

(1 -7 aprilie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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   Cu mici întreruperi în ciclul de pregãtire cauzate de
pandemie, judoka strehãieni au reuºit ºi în acest

Ce au mai realizat Judoka Strehãieni în pandemie

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere

a acordului de mediu

PROFIR MIRCEA ªTEFAN, PROFIR  ADRIANA
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
CONSTRUIRE IMOBIL P+1+M (LOCUINÞE
COLECTIVE) ªI ÎMPREJMUIRE, propus a fi amplasat
în DR. TR. SEVERIN, SERPENTINA ROªIORI 1-3,
JUDEÞUL MEHEDINÞI.
   Informaþiile privind proiectul propus, pot fi
consultate la sediul APM Mehedinþi din Drobeta
Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, judeþul
Mehedinþi ºi la sediul titularului din Dr. Tr. Severin,
str. Brâncoveanu, nr. 12, bl. 3, sc. 2, ap. 8, judeþul
Mehedinþi, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul autoritãþii competente pentru protecþia
mediului APM Mehedinþi.

 Biroul de comunicare

Informare privind
rezultatele înregistrate la
simularea probelor scrise
ale examenului naþional

de bacalaureat 2021
Miercuri, 31 martie 2021, s-a

încheiat simularea examenului
naþional de bacalaureat 2021 prin
comunicarea rezultatelor obþinute de
elevii care au susþinut probele scrise.
   S-au înregistrat urmãtoarele
rezultate:

Proba E.a) - Limba ºi literatura
românã - procent de promovare (note
mai mari sau egale cu 5): 70,20%.
- 371 elevi au obþinut nota 10.

Proba E.b) - Limba ºi literatura
maternã - procent de promovare
(note mai mari sau egale cu 5):
81,90%.
- 18 elevi au obþinut nota 10.

Proba E.c) - Proba obligatorie a
profilului - procent de promovare
(note mai mari sau egale cu 5):
51,40%.
- 772 elevi au obþinut nota 10.

Proba E.d) - Proba la alegere a
profilului - procent de promovare
(note mai mari sau egale cu 5):
68,10%.
- 1556 elevi au obþinut nota 10.
   Ratã de promovare generalã (medii
mai mari sau egale cu 6): 40,71%.
Judeþele cu cele mai bune rezultate
au fost Brãila (52,1%), Cluj (51%),
Galaþi (47,8%), Iaºi (47,3%),
Bucureºti (46,4%).
16 elevi au obþinut media 10.
   Comparativ cu simulãrile din anii
precedenþi, rezultatele se situeazã în
acelaºi interval:

2016 - 38,39%
2017 - 38,23%
2018 - 39,55%
2019 - 42,15%
2021 - 40,71%

început de an sã-ºi menþinã linia de pregãtire pentru
performanþã. Astfel cã la finala pe þarã a Campionatului
Naþional U18, judoka Rãducan Ana-Maria Lorena a
adus prima medalie de bronz la categoria +70kg, dupã
patru meciuri câºtigate ºi unul pierdut la puncte. Finala
s-a desfãºurat la Hotel Piatrã Mare, în condiþii deosebite
impuse de pandemie. Continuând pregãtirea ºi colegii
de la Chanbara, care anul trecut în februarie au ieºit cu
echipa campioni naþionali, au fost convocaþi la selecþia
pentru lotul naþional de Chanbara. Selecþia s-a
desfãºurat la Bucureºti în sala federaþiei de Chanbara.
12 strehãieni au reuºit sã treacã cu succes cele 15
baremuri impuse ºi sã obþinã dreptul de a reprezenta
România în campionatul european ºi mondial de
Chanbara (primul se va desfãºura în Belgia ºi cel de-
al doilea în Canada). Cei 12 sportivi sunt: la Seniori:
Marghescu Laura, Marghescu Cristi, Dragomir
Mihaela, Witt Rebeca.
   Juniori: Hurtupan Iulian, Dãescu Ionut, Ignat Daniel,
Aldescu Marian, Witt Fiona.
   Cadeþi: Marghescu Andrei, Ceauca Maria, Turcu
Mihai. Cu aceºtia am început pregãtirea specialã cu
convingerea cã la sfârºitul anului vom avea ºi primele
medalii internaþionale ºi la acest sport foarte iubit de
copii. ªi pentru a încheia frumos acest articol, o veste
tot de nivel internaþional la Judo: Strehãianca Riciu
Cleonia a obþinut în cadrul Grand Prix-ULUI de la
Praga locul V, în cadrul cat. de 57 de kg. Judoka
face parte din lotul olimpic al României ºi se pregãteºte
la Cluj sub îndrumarea unui specialist japonez. Sã
auzim de bine, sã avem încredere în cei care vor
reprezenta Strehaia-România cu cinste la evenimentele
sportive internaþionale. IGM
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Pregãtitã de antrenorul
severinean Flavius Stoican, Viitorul
Pandurii Târgu Jiu a ratat accederea
în play-off ºi implicit posibilitatea
de a lupta pentru promovarea în
Liga 1. În ultima etapa a sezonului
regular din Liga 2, echipa susþinutã
de omul de afaceri gorjean Nicolae
Sarcinã a fost învinsã cu 2-1 în
deplasarea de la Dunãrea Cãlãraºi,
eºec în urma cãruia a cãzut de pe
locul 2 pe locul 8! Gorjenii aveau
nevoie de cel puþin un punct la
Cãlãraºi, pentru a rãmâne în
primele 6 locuri! Alãturi de Dunãrea
Cãlãraºi (34 puncte), în play-off au
mai acces FCU Craiova (35 puncte),
CS Mioveni (33 puncte), Rapid
Bucureºti (33 puncte), ASU
Politehnica Timiºoara (32 puncte)
ºi FK Csikszereda Miercurea Ciuc
(32 puncte). La finele sezonului,
primele 2 clasate vor promova
direct în Liga 1, în timp ce
ocupantele locurilor 3 ºi 4 vor
disputa baraj cu locurile 14,
respectiv 13, din Liga 1.

La Cãlãraºi, Viitorul Pandurii a
condus cu 1-0, dupã golul din
penalty marcat de Alin Þeghe, în
minutul 7, dar Dunãrea a întors
scorul prin Saifedine Alami (45) ºi
Ariel Lopez (52).

Alãturi de Viitorul Pandurii (32

    Gorjeanca
Constantina Diþã (51 ani) ºi-a depus
candidatura pentru preºedinþia
Federaþiei Române de Atletism, la
alegerile care vor avea loc peste 2
sãptãmâni. Fosta campioanã
olimpicã din 2008, de la Beijing, la
maraton, îi are contracanditaþi pe
actualul preºedinte al FRA, Sorin
Matei, Aniºoara Cuºmir ºi Florin
Florea. „Puºa” a început deja
campania, prezentându-ºi programul
mai multor cluburi de profil din þarã.
N-a ajuns însã ºi în Mehedinþi, unde
drept de vot au CSS Drobeta Turnu
Severin ºi CSM Drobeta Turnu
Severin! De altfel, Diþã a fost

   ACS Atletic Drobeta a rãmas fãrã
gol marcat în Liga 2 la fotbal feminin
ºi dupã primul meci din retur.
Duminicã dupã-amiaza, pe Stadionul
Termo, fetele antrenate de Daniel Ispas
au limitat însã scorul cu „U” Olimpia
Cluj, dupã ce pierduserã jocul-tur cu
neverosimilul scor de 21-0! Astãzi,
rezultatul a fost de „doar” 3-0 pentru
ardelence, care la pauzã au condus
cu 1-0. Dupã acest nou
eºec, severinencele au
rãmas tot pe ultimul loc,
cu golaveraj 0-45, iar
duminica viitoare vor
juca la Miercurea Ciuc,
cu ocupanta locului 3
FK Csikszereda. În
meciul-tur, disputat în
luna noiembrie a anului

Stoican a ratat promovarea ºi ºi-a dat demisia
puncte), marile perdante au mai fost
Farul Constanþa (32 puncte),
Petrolul Ploieºti (31 puncte),
Metaloglobus Bucureºti (31 puncte)
ºi Universitatea Cluj (29 puncte).

Echipa antrenatã de Stoican a fost
repartizatã în Grupa B din play-out,
alãturi de Aerostar Bacãu (10
puncte), CSM Reºiþa (19 puncte),
SCM Gloria Buzãu (26 puncte) ºi
Petrolul (31 puncte). Ultimele douã
clasate retrogradeazã direct în Liga
3, iar ocupanta locului 5 va disputa
un meci de baraj, pentru menþinerea
în Liga 2, cu ocupanta locului 5 din
Grupa A de play-out, din care fac
parte Pandurii Târgu Jiu (13 puncte),
Ripensia Timiºoara (22 puncte),
Fotbal Comuna Recea (23 puncte),
Universitatea Cluj (29 puncte),
Metaloglobus Bucureºti (30 puncte)
ºi Farul Constanþa (32 puncte). În
prima etapã din play-off, Viitorul
Pandurii va juca sâmbãtã, de la ora
11:00, pe teren propriu, cu Gloria
Buzãu. Practic, echipa lui Stoican nu
are nicio emoþie în privinþa
retrogradãrii, þinând cont de faptul
cã mai are de jucat doar 6 jocuri. În
play-out, nu se joacã în sistem tur-
retur, ci echipele se întâlnesc o
singurã datã.
Marþi seara, Stoican ºi-a reziliat
contractul cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu.

„Mi-am reziliat contractul de comun
acord, pe cale amiabilã! Mulþumesc
oamenilor din conducerea clubului,
cã mi-au oferit ºansa sã antrenez
aceastã echipã, mulþumesc staff-ului
tehnic pentru implicare ºi sprijin, ºi,
nu în ultimul rând,
jucãtorilor pentru
dãruire ºi pentru
momentele de
bucurie pe care
le-am trãit alãturi
de ei. Eu zic cã am
fãcut lucruri
frumoase, mai
ales cã înainte de

startul sezonului nu credea nimeni cã
vom lupta pentru play-off, pânã în
ultima etapã! Le urez baftã în
continuare! Eu aveam nevoie de
liniºte ºi voi vedea la varã pe ce drum
o voi lua”, a declarat Stoican.

Rezultatele ultimei etape din rezonul regular:
Metaloglobus Bucureºti – Rapid Bucureºti      2-4
Pandurii Târgu Jiu – Unirea Slobozia      1-0
Concordia Chiajna – ASU Politehnica Timiºoara 2-0
CS Mioveni – CS Aerostar Bacãu      5-1
Universitatea Cluj – Petrolul Ploieºti      1-2
CSM Reºiþa – FCU Craiova      0-2
Ripensia Timiºoara – FC Recea      0-0
Csikszereda Miercurea Ciuc – CSM Slatina      1-0
Dunãrea Cãlãraºi – Viitorul Pandurii Târgu Jiu   2-1
SCM Gloria Buzãu ºi Farul Constanþa au stat.

Fosta atletã
de la CSM

Drobeta
candideazã

la preºedinþie

componentã a clubului severinean în
perioada 2005-2007, când director la
CSM era actualul primar al
Municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu! Acesta a adus-o, la
vremea respectivã, pe atletã de la CS
Pandurii Târgu Jiu. Pentru clubul
severinean a cucerit medalia de bronz
la Campionatul Mondial de Atletism
de la Helsinki, din 2006, în proba de
maraton! Diþã a plecat ulterior la CS
Dinamo Bucureºti, pentru care a
cucerit aurul olimpic, la Beijing.
Constantina Diþã, fostã Tomescu, a
locuit ºi s-a antrenat mai bine de un
deceniu în SUA, în statul Colorado!

Severinencele au rãmas pe zero

 Mircea OglindoiuLiga 2, Grupa 2
Rezultatele etapei a VI-a
Atletic Drobeta - „U” Olimpia Cluj 0-3
Ladies Tg.Mureº – FK Csikszereda 4-2
Olimpic Star Cluj a stat
 Clasament
1. Ladies Tg.Mureº 5   4 1   0 23-7  13
2. Olimpia „U” Cluj II 5   4 0   1 31-7  12
3. Csikszereda M.Ciuc 5   1 2   2 14-12  5
4. Olimpic Star Cluj 4   1 1   2 10-7 4
5. Atletic Drobeta 5   0 0   5 0-45 0

trecut, echipa din Harghita s-a impus
cu scorul de 6-0 la malul Dunãrii. De
altfel, pentru elevele lui Ispas, eºecul
de cu „U” Olimpia Cluj a fost cel mai
„subþire” din campionat, dupã ce
pierduserã drastic cu Olimpic Star
Cluj (0-7), Ladies Târgu Mureº (0-
8), FK Csikszereda (0-6) ºi, în primul
meci al sezonului 2020-2021, cu „U”
Olimpia Cluj (0-21), în toamnã.



publicitateOBIECTIV mehedinþean 01 - 07.04.2021pag. 16
pa
m
fle
t

   Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei
cetitori de Obiectiv, îl dusei pe nerodu
de Sucã la câmp, la þarã, pi la Vrata,
pe la neºte rude, sã vadã ºi el curcanii.
Sã-l vezi cum sã uita ca curca-n crãci,
aºa sã uita Sucã al meu, ziceai cã nu
mai vãzusã zburãtoare. Pã da, trecurãm
ºi pi la Gârla Mare, unde avea Veta o
mãtuºã de ne chemã la o porþie de
sarmale de post, cã fãcusã pomana lu
rãposatu de bãrbatu-sãu, de sã prãpãdi
di la virusu ãsta. Ne abãturãm ºi pi la
Burila Mare, pe la nea Cicic, da iera
ocupat cu neºte verificãri la ºcoala din
comunã, cum sã chieltuie banii
publici. Apucã sã ne reaminteascã cã
tot  divorþeazã de PSD ºi de nea Aladin,
despre care om tot vorbi pãnã la
viitoarele alegeri.  Bine, pe unde
merserãm pe acolo trecurãm, cã pin
toate satele din trei oameni abia dacã
aveau mascã doi. Bine, pi la unii nu
sã mai cunoºtea, cã sã bronzasãrã de
sã fãcusã masca totuna cu faþa, de la
atâta purtat. Aºa cã ce sã-i mai fereascã,
numai noroc sã aibã.

 nea Mãrin

Sucã ºi zburãtoarele di la Vrata, fake news-urile di la complexu energetic
Oltenia, carantina di la Godeanu ºi luminiþa de la capãtul portului Drobeta

Noroc are ºi nea Virgil, nea ministru
energiei acum, cã dupã ce scãpã de
mineri, zisã cã sã nu sã sperie angajaþii
di la Complexu energetic Oltenia, cã
nu sã închide nimica, totu merge ca
pe roate, curge laptele ºi mierea întruna
ºi totul este fake news. Bine, Tanþa lu
Pecingine zisã cã de ce vorbeºte nea
ministru’ aºa urât, cã la ea engleza e
facultativã. Cicã sã trece di la cãrbune
pe energie regenerabilã, sã terminã cu
poluarea, cu prafu, cu tot, va fi ecologic
de acuma corentu. Cum gãseºte
‘mnealui soluþii la toate, zici cã e Ariel,
scoate toate petele ºi altceva nimica.

Mã nepoate, între timp intrã
Godeanu în carantinã, cã sãri rata de
infectare mai ceva ca muºtaru’ lu nea
Virgil, când sã supãrã ‘mnealui.
Acuma sã întinde infectarea asta mai
peste tot, pe unde nu te aºtepþi. ªi
dacã la aeru curat di la Godeanu sã
rãspândi aºa, ce sã mai zicem la Burila
Micã, vorba lu al lu Zbanghiu.

Mã fraþilor, în ultima vreme sã
parcheazã în voie pin oraº, uitã sã

 Urmare din pag. 8

Întotdeauna a gãsit, cu ultimele
eforturi, muniþie adecvatã împotriva
exploatãrii ºi ipocriziei. Se aproprie
Sfînta Sãrbãtoare a Paºtelui, de aceea
ne-au luat încã o orã de libertate, de
parcã, virusul începe marºul pe strãzi
fix la 22. Cît cinism! Criminalii
autohtoni executã ordinul
mondialiºtilor ºi ne vor confisca din
nou Sfînta Sãrbãtoare a Învierii. Aici
nu poate fi vorba despre Covid. Ci
de false raportãri. Virusul e aproape
inofensiv ºi fãrã vaccin. Acesta
produce niºte rãceli banale, cîteva zile
de guturai, care nu necesitã mai mult
de un paracetamol, aspirinã sau, cum
recomandã unii virusologi,
Ivermectinã. Miza o constituie
restrîngerea rapidã, la nivel mondial,
a drepturilor omului, pas pregãtitor
dictaturii mondiale, la care vor
achiesa guvernele statelor, în
detrimentul propriilor popoare. Unde
mai punem cã pandemia va genera o
uriaºã „Plandemie” a datoriilor þãrii
noastre! Asasinii economici din
„Guvernul meu” ºi-au fãcut meseria
cu împrumuturile uriaºe ºi, curînd,

Ce ne aºteaptã...

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

plãteascã parcarea mai toþi, pe motiv
de pandemie probabel, cã dau banii
pe mãºti, altfel nu sã explicã. Lasã
maºina pe unde nu te aºtepþi, mai
încurcã ºi circulaþia sau ieºirea din
zonã, cã s-au înmulþit otomobilele
mai ceva ca lubeniþele vara.

Bine cã sã apucarã de ceva
curãþenie, pin zona Grecescu, pi la
secþiile externe di la spitalu’ de urgenþã,
cã ierea plin de ºobolani ºi mizerie,
mai mare râsu-plânsu. Mamã mamã

ºi ce bani s-au pãpat aici, se ºtie! Aºa
sã mai scoasã zona la luminã, sã mai
vede luminiþa din portul nimãnui, sã
mai zãreºte Dunãrea.

ªi apropo de portul Drobeta, sã
alege prafu de ce mai sã existã pe
acolo, cã de investit nu sã catadicseºte
concesionarul. Cã dacã merge ºi aºa,
di ce sã investeascã?! Poate doar în
salarii. Aºa e cu astea de pi la noi, aºa
cã pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!

România va fi declaratã stat în
faliment. Atunci „nu le vor mai fi lãsaþi
românilor decât ochii, ca sã plângã!”
cum a ordonat Kutuzov.

Dupã votarea noii legi a Poliþiei
Militare, cu atribuþii extinse asupra
populaþiei civile, va fi vai de cetãþean.
Nici P.S.D. nu mai e o alternativã,
infiltrat fiind, acum, de gorile ale
dictaturii globale, cum ar fi Rafila ºi
Cercel. Nu conteazã pentru Iohannis
ºi Cîþu oamenii arºi de vii în
incendiile din spitale sau morþii din
cauza tratamentului aplicat. Aceºti
indivizi au cerut dublarea numãrului
de paturi la ATI, ca sã moarã cît mai
mulþi români legaþi de paturi. Dupã
un an de pandemie þara fierbe,
oamenii vor mai muri în spitale
schingiuiþi, sãltaþi cu forþa de acasã
sau îmbolnãviþi artificial cu teste
falsificate, cu vaccinuri criminale, iar
Cîþu ºi Iohannis vor vaccinare în forþã
ºi forþat. Curînd aceste personaje
sinistre vor implora mila noastrã, la
cîte ºuturi în fund vor primi.

Pînã la sfîrºitul anului se vor
înãspri condiþionãrile: „fãrã buletinul

cu cip, fãrã vaccin nu mai poþi
cãlãtori”. Românilor le place coada
ºi buluceala, au în sînge coada, ºi
vor face cozi la vaccin prin nu ºtiu
ce comune cu locuri libere la
vaccinare! Aveþi grijã, însã, cipurile
minuscule din vaccinuri au mici
asperitãþi ºi zgîrie pereþii vaselor de
sînge. Unii angajatori condiþioneazã
angajaþii cu efectuarea vaccinului.
Nu mai vorbim de „omerta” presei
cu privire la raportãrile false ºi
decesele cauzate de persoanele
vaccinate. Apropos, chiriaºul
musculos de la Cotroceni a fost
foarte tãcut dupã prima dozã de
vaccin cu vitaminã ºi nu s-a mai
arãtat la rapel! Precis se teme cã în
loc de vitamine cineva l-ar înþepa
chiar cu virusul buclucaº.

Sã încheiem cu o premierã
româneascã! Conform reprezen-
tanþilor Asociaþiei Române pentru
Cosmonauticã ºi Aeronauticã
(A.R.C.A), în luna iunie a acestui an,
România va plasa pe orbitã primul
sãu satelit, devenind astfel a doua þarã
din Uniunea Europeanã cu propriul
satelit, dupã Franþa. Racheta care va

duce pe orbitã satelitul se numeºte
EcoRocket, este proiectatã ºi
construitã integral în România de
A.R.C.A. ºi va fi lansatã de sub Marea
Neagrã, prin intermediul unei
proceduri în premierã, fãrã rampã
clasicã. EcoRacket va fi prima rachetã
orbitalã româneascã. Sper sã nu
aterizeze bucãþele peste palatul
Cotroceni sau sã pulverizeze mai la
Est, spre fraþii ruºi, cã ne-am dat foc
la valizã! N-ar strica sã trimitã odatã
cu racheta niºte slãninã cu ceapã
pentru marþieni!

Cred cã Elon Musk are coºmaruri!
Se gîndeºte sã-ºi strîngã jucãriile din
cosmos. Bãieþii ãºtia de la A.R.C.A.
se ocupã oare cu ce trebuie?, avînd
în vedere cã, potrivit KVIA-TV din El
Paso, Texas, Dumitru Popescu, CEO
al Arca Space Corporation - o
companie din Las Cruces, care
dezvoltã lansatoare spaþiale
comerciale, a fost arestat în
Jonesboro, Georgia, pentru fraudã,
sãptãmâna trecutã ºi apoi extrãdat în
sudul New Mexico[1].


