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La sediul PNL din Drobeta
Turnu Severin a avut loc în data de 2
aprilie, o conferinþã de presã în cadrul
cãreia au fost prezenþi senatorul Stela
Firu ºi deputatul Dumitru
Mãrculescu. Stela Firu a dezbãtut
tema legatã de lipsa medicilor de
familie la nivelul þãrii ºi îndeaproape
la nivel de judeþ, deputatul Dumitru
Mãrculescu atingând subiectul
protestelor anti-restricþii, desfãºurate
la nivel naþional.
   Deºi în România existã 55.942 de
medici, potrivit datelor deþinute de
Colegiul Medicilor, 680 de localitãþi
ale þãrii nu au medic de familie. 14
localitãþi din Mehedinþi se aflã în
aceastã situaþie. Nu existã medici care
sã solicite preluarea pacienþilor unei
comune, ori deschiderea unui cabinet
unde sã profeseze. Existã de asemenea
un post liber pentru care nu existã
solicitãri. O parte dintre localitãþile care
se confruntã cu aceastã problemã, au
de la 1.000 la 3.000 de pacienþi. În
urma prezentãrii deficitului medicilor
de familie de la nivelul judeþului,
senatorul Stela Firu a anunþat cã
susþine demersurile fãcute de Colegiul
Medicilor ºi de Asociaþia Medicilor de
Familie în vederea solicitãrii negocierii
contractului cadru pe care aceºtia îl
semneazã an de an.
   În cadrul conferinþei, Cornelia
ªtefan, unul dintre medicii de familie
ai judeþului, a vorbit în numele
cadrelor medicale nemulþumite din

Conferinþã de presã la PNL
Mehedinþi

cauza înmulþirii numãrului de atribuþii
ºi sancþiuni aplicate acestora, fãrã
posibilitatea de a-ºi exprima opinia.
Din anul 2018 nu s-a mai semnat un
contract ºi se merge pe un act adiþional
semnat din 3 în 3 luni, fãrã modificarea
valorii punctului de salariu.
Sancþiunile pentru nefuncþionalitatea
sistemului le sunt atribuite tot lor, cei
care ar trebui sã fie consultaþi înainte
de a li se impune anumite atribuþii
suplimentare ºi sã poatã reacþiona sau
propune modul în care sã se
desfãºoare activitatea care îi implicã,
dar ºi de a fi plãtiþi în plus pentru
eventualele sarcini suplimentare.
   Dumitru Mãrculescu a dezbãtut în
cadrul conferinþei de presã subiectul
protestelor organizate în ultimele zile
la nivel naþional. Deputatul a menþionat
cã respectã libertatea cetãþenilor
mehedinþeni de a protesta, fiind o
societate democraticã, însã totodatã
atrage atenþia asupra respectãrii
regulilor de conduitã ºi în cazul
organelor de ordine, dar ºi al
protestatarilor. Pandemia care a afectat
economia ºi vieþile oamenilor poate fi
combãtutã doar prin buna
colaborare a cetãþenilor unui stat.
Deputatul a atras atenþia asupra
cetãþenilor spre a nu îngreuna în
mod intenþionat munca medicilor
foarte solicitaþi în aceastã perioadã,
din cauza creºterii numãrului de
îmbolnãviri de la nivelul judeþului
Mehedinþi. Augustin Mateescu

În aceste ultime luni de zile,
dar ºi pe parcursul întregului an ce a
trecut am realizat cu o tristeþe fãrã nume
câþi oameni s-au dus dintre noi, câte
figuri calde, strãlucitoare ºi pline de
viaþã, de idei, proiecte, cuvinte ºi fapte,
sentimente ºi speranþe s-au stins, s-
au petrecut dintre noi, lãsând în urmã
doar amintirea lor, doar urme în
memoria noastrã afectivã.
   În acest an în care ne-am confruntat
cu toþii cu spaima cumplitã legatã de
covid, foarte mulþi dintre ai noºtri,
prea mulþi, s-au îmbolnãvit, au trecut
prin tratamente grele, prin spitalizãri,
prin toate procedurile medicale
posibile. Cei care nu au avut covid
dar au avut alte boli au trecut ºi ei
prin clipe grele, legate de aceleaºi
proceduri anevoioase, de oboseala
cadrelor medicale, de propria noastrã
obosealã de a fi.
Trãim vremuri îngrozitoare.
Astãzi îmbolnãvirile au explodat,
spitalele sunt pline, teama e o
constantã a vieþii noastre de zi cu zi.
Inima noastrã a împietrit de
nesiguranþã ºi teamã. La fiecare tuse
tresãrim, la fiecare rãcealã ne apucã
palpitaþiile. Cu atât mai greu ne e în

Ion Sârbulescu
astfel de timpuri sã ne despãrþim aºa
cum se cuvine de oamenii care ne-
au marcat existenþa prin felul lor
aparte de a fi.
   Ion Sârbulescu, prin personalitatea
sa distinctã, a marcat o epocã. A fost
nu doar un politician de modã veche,
în sensul bun al expresiei, un politician
cu clasã, de o distincþie aparte, elegant
ºi impunãtor, dar ºi un intelectual de
cea mai bunã condiþie, iubind literatura
ºi arta cu pasiune, cu generozitate ºi o
deschidere exemplarã.
   Ion Sârbulescu a strãlucit pe scena
publicã de la noi într-un mod
inconfundabil ºi seducãtor. A fãcut
parte dintr-o generaþie de aur a politicii
mehedinþene, generaþie în care tronau
figuri de retori ºi patrioþi imbatabili,
adevãraþi piloni ai unei democraþii care
s-a conturat încet ºi ezitant. Într-o
manierã cu totul admirabilã Ion
Sârbulescu a fost unul dintre puþinii
dar marii sprijinitori ai lumii literare,
fiind îndrãgostit de poezie, de literaturã,
de mediul boem de la noi. Cald,
generos, de o inteligenþã rafinatã ºi
înþelegãtoare Ion Sârbulescu a fost
pentru noi toþi un prieten.
   Mi-l amintesc cu nostalgie ºi cu
tristeþea grea a despãrþirii de un om
de asemenea calibru cum juca
dumnealui fotbal. Punea atâta patos,
atâta efort.
   Mi-l amintesc îmbufnat dupã o
ratare, pãrea un copil cãruia nu i-a ieºit
jocul de pase. Erau vremuri frumoase,
pline de viaþã. Va rãmâne în amintirea
noastrã ca o paginã de istorie, scrisã
cu dragoste, cu prietenie ºi admiraþie.

Rãmas bun, domnule senator!
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Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei ºi-
a serbat marþi, 06 aprilie 2021, ziua
de naºtere. Cu greu se pot gãsi
cuvinte prin care poporul credincios
al Mehedinþiului sã-ºi poatã arãta
recunoºtinþa pentru tot ce a înfãptuit
Întâistãtãtorul Eparhiei Severinului ºi
Strehaiei în cei aproape 60 de ani de
viaþã ºi ca slujitor al lui Dumnezeu
timp de peste 30 de ani. Jertfelnicia
specificã sufletelor nobile îl
caracterizeazã ºi pe Preasfinþitul
Nicodim, care ºi-a închinat viaþa
slujirii lui Hristos ºi a credincioºilor,
trudind cu o impresionantã dãruire
la propãºirea Bisericii lui Hristos de-
a lungul activitãþii întreprinse în
ogorul Domnului.
   S-a nãscut la 06 aprilie 1962, fiind
primul copil al familiei Nicolaescu
Dumitru ºi Maria din comuna
Godeanu, judeþul Mehedinþi. A
urmat ªcoala Generalã de 8 ani în
comuna Godeanu, judeþul
Mehedinþi, între anii 1969-1977, iar

De ceva vreme, pe stâncile
din apropierea peºterii Veterani a
început sã înfloreascã Tulipa

Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei la ceas aniversar
apoi Liceul Industrial nr. 3 din
Drobeta Turnu Severin, între anii
1977-1979. Din toamna anului 1979
ºi-a îndreptat paºii spre Seminarul
Teologic de la Mofleni (Dolj),
absolvindu-i cursurile în 1984, iar
în 1989 s-a înscris la Facultatea de
Teologie Ortodoxã de Grad
Universitar din Bucureºti, pe care a
absolvit-o în 1993, fiind licenþiat cu
teza intitulatã „Sfaturile Evanghelice
în viaþa monahului”.
   Între anii 1997-2001, a fost bursier
al Fundaþiei „Bethleem” din Atena,
unde a urmat un curs intensiv de
limba greacã la Facultatea de
Filozofie ºi Litere din cadrul
Univeristãþii din Atena-Grecia, între
anii 1997-1998.
   În continuare, studii de master la
Facultatea de Teologie a Universitãþii
din Atena (1998-2000), cu lucrarea:
“Tradiþia neoisihastã româneascã de
dupã Sfântul Paisie Velicicovschi ºi
pânã în zilele noastre” (Atena, 2000);
în anul 2001, a susþinut doctoratul la

Facultatea de Teologie, Universitatea
din Atena, secþia Patrologie ºi Istoria
dogmelor ºi, în paralel, doctorand al
Facultãþii de Teologie „Andrei
ªaguna” din Sibiu, secþia Patrologie
ºi Literaturã Patristicã.
   De-a lungul anilor, a avut mai
multe ascultãri: frate, închinoviat la
schitul Topolniþa (1979); tuns în
monahism tot aici, cu numele
Nicodim (1983); hirotonit
ierodiacon în 1983 ºi apoi
ieromonah, în 1985, pe seama
aceleiaºi mãnãstiri; preot paroh la
Parohia Baloteºti, jud. Mehedinþi
(1985-1994); hirotesit protosinghel
(1990); stareþ la Mãnãstirea
Topolniþa (1990-1991); stareþ al
Mãnãstirii Vodiþa (1991-2001);
consilier al Arhiepiscopiei Craiovei
(Sectorul Misionar-Social, din
2001); hirotesit arhimandrit (2001).
   La propunerea Înaltpreasfinþitului
Teofan Savu al Olteniei, arhimandritul
Nicodim a fost numit episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Craiovei, cu titlul

„Gorjeanul” (în 19 august 2001); a
avut mai multe încredinþãri în
Arhiepiscopia Craiovei, între care ºi
lector asociat la Facultatea de
Teologie din Craiova.
   În 11 februarie 2004, Colegiul
Electoral al Adunãrii Naþionale
Bisericeºti l-a ales episcop al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
(instalat la 25 aprilie 2004, în
municipiul Drobeta-Turnu Severin);
astfel, prin acest act s-a reînviat
vechea Eparhie a Severinului (sec.
XIV), precum ºi a Strehaiei (din
secolul XVII).
   În eparhie a înfiinþat trei noi
protopopiate: la Vânju Mare, la Baia
de Aramã ºi la Drobeta-Turnu
Severin (2004); în 2005 a înfiinþat
postul de Radio creºtin-ortodox
„Lumina” la Drobeta-Turnu Severin,
iar în 2006, Editura “Didahia”
Severin, tipãrind cãrþi de
spiritualitate ortodoxã; Catedrala
eparhialã din Drobeta-Turnu Severin
(alãturi de alte lãcaºuri de cult) este
în curs de finalizare; au fost înfiinþate
sau reînfiinþate în eparhie ºase
mãnãstiri: Coºuºtea-Crivelnic,
Cerneþi, Baia de Aramã, Mraconia,
Godeanu ºi Jiana.
   Prin dragoste, de-a lungul
timpului, Ierarhul mehedinþean a fost
pãstor jertfelnic ºi dãruitor pentru
oile sale cele cuvântãtoare. Îi dorim
sã aibã parte, în continuare, de
folositoare bucurii, de binecuvântate
mângâieri ºi de nemãrginite
împliniri duhovniceºti!
Sã ne trãiþi întru mulþi ani fericiþi ºi
binecuvântaþi, Preasfinþia Voastrã!

Marian Gherghinescu 
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

LALEAUA DE CAZANE, emblema Mehedinþiului

hungarica, cunoscutã mai ales ca
LALEAUA DE CAZANE, prilej pentru
cei care zãbovesc în Clisura Dunãrii

 St. Just

sã o admire ºi sã o fotografieze.
   „Laleaua de Cazane, în denumirea
ei ºtiinþificã Tulipa hungarica, a fost
descoperitã în anul 1884 de un
cercetãtor ungur, de aici pentru
amintirea lui s-a ºi dat numele de
hungarica, este o specie protejatã la
nivel internaþional, iar aici, în
Cazanele Dunãrii, este singurul loc
din lume unde se întâlneºte. Au fost
fãcute analize genetice care au
demonstrat cã este o specie de sine
stãtãtoare, adicã nu a fost plantatã
aici. Din fericire pentru noi, faptul
cã trãieºte pe aceste stâncãrii
înseamnã cã se autoconservã ºi
atunci este cumva pãzitã de doritorii
care ar dori sã o culeagã. De altfel,
este interzisã colectarea, în orice
formã, chiar ºi atunci când este
uscatã; este infracþiune ºi se
sancþioneazã cu amendã penalã. Ne
putem bucura de o niºã turisticã
pentru zonã, iar laleaua reprezintã,
într-un fel, deschiderea sezonului
turistic în Clisurã. Chiar am observat
cã sunt pensiuni care au lansat
programe dedicate lalelei de
Cazane”, ne povestea Amalia
Dumbravã (foto), biolog al Parcului
Natural Porþile de Fier.
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În timp ce efectua lucrãri
gospodãreºt i,  un cetãþean a
descoperit elementul de muniþie
ºi a anunþat evenimentul, prin
apelarea numãrului  unic de
urgenþã 112.

La locul indicat, s-a deplasat de
urgenþã echipajul de pirotehnicieni
al ISU Mehedinþi care a identificat
elementul, un proiectil exploziv,
calibru 42 mm, rãmas neexplodat
din timpul conflictelor militare.
Proiectilul a fost ridicat, transportat
ºi depozitat în condiþii de siguranþã
de cãtre specialiºtii pirotehnicieni,
în vederea distrugerii ulterioare.
Aceasta este cea de-a treia misiune
de asanare a teritoriului de muniþia
rãmasã neexplodatã din acest an.

Atragem atenþia cetãþenilor cã, în
ciuda stãrii avansate de coroziune,
muniþiile rãmase neexplodate din
timpul conflictelor militare pot fi
încã active ºi, manevrate
necorespunzãtor, pot provoca
tragedii. Neutralizarea ºi
distrugerea lor se executã numai de
cãtre specialiºtii pirotehnicieni din

Element de muniþie ridicat de
specialiºtii ISU Mehedinþi

Echipajul pirotehnic al
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta” al judeþului
Mehedinþi a intervenit, în
dimineaþa zilei de joi, 1 aprilie,
pentru ridicarea unui element de
muniþie descoperit într-o
gospodãrie din municipiul
Drobeta Turnu Severin.

cadrul ISU, care au pregãtirea ºi
dotarea necesare pentru aceastã
misiune extrem de periculoasã.

Specialiºtii ISU „Drobeta”
reamintesc cetãþenilor cã, la
gãsirea elementelor de muniþie
rãmase neexplodate, au obligaþia
de a apela numãrul unic pentru
apeluri de urgenþã 112, de a anunþa
primãria din localitate sau cel mai
apropiat post de poliþie.

Acestea nu trebuie atinse, lovite
sau miºcate, fi ind interzisã
comercializarea lor prin agenþii de
colectare a deºeurilor feroase ºi
neferoase.

Facem apel la cetãþeni  sã
respecte mãsurile de siguranþã
ºi sã nu încerce demontarea
focoaselor sau a altor elemente
componente, nici introducerea
lor în foc.

Totodatã, elementele de
muniþie nu trebuie ridicate,
transportate ºi  introduse în
diferite încãperi sau locuinþe.

                   COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Societatea Naþionalã a
Apelor Minerale S.A. (SNAM) a
finalizat recent un program de
investiþii de peste 200.000 de euro
de retehnologizare a laboratorului
propriu de analize fizico-chimice,
prin completarea infrastructurii
existente cu echipamente noi,
precum analizor în flux pentru
fenoli, cianuri ºi detergenþi ºi un
spectometru cu absorbþie atomicã
pentru analiza cationilor. Mai mult,
Societatea noastrã va extinde în
curând activitatea analizelor ºi pe
componenta de microbiologie. Prin
acest demers, SNAM ºi-a propus
sã contribuie inclusiv la informarea
corectã a cetãþenilor cu privire la
potenþialele riscuri pentru sãnãtate
ale consumului apei inadecvate.
   “Astfel, dorim ca, în calitatea
noastrã de companie având
acþionar unic Statul român, prin
Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului ºi Turismului, sã
ne implicãm activ în asigurarea
verificãrii calitãþii apelor minerale
ºi nu numai. Laboratorul de analize
ape al SNAM, pe care îl dorim un

 Biroul de presã

SNAM a investit 200.000 de euro în laboratorul propriu de analize ape
punct de referinþã la nivel naþional,
stã acum la dispoziþie atât
beneficiarilor „clasici”
(îmbuteliatori de apã mineralã
naturalã, investitori în domeniile de
prospectare ºi explorare), cât ºi
autoritãþilor publice locale sau chiar
persoanelor fizice interesate de
monitorizarea unor parametri ai apei
de consum, mai cu seamã în
lumina datelor apãrute recent în
spaþiul public, cu privire la posibila
poluare cu nitriþi ºi nitraþi a
izvoarelor din ruralul românesc”, a
declarat Alin  Udriºte, director
general SNAM.
   Deþinãtoare a 32 de licenþe de
exploatare ºi a 10 licenþe de
explorare, SNAM S.A. este cea mai
importantã unitate din domeniul
extracþiei ºi livrãrii de ape minerale
naturale ºi terapeutice, furnizând,
în prezent, aproximativ 50% din
volumele de apã mineralã naturalã
îmbuteliate de cãtre societãþile
comerciale de profil. Societatea
este deþinutã în totalitate de statul
român, prin autoritatea tutelarã
Ministerul Economiei,

Antreprenoriatului ºi Turismului.
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O amplã acþiune de ecologizare în
Geoparcul PLATOUL MEHEDINÞI a

demarat duminicã, 4 aprilie 2021, în
comuna Ponoarele, în cea mai frumoasã

zonã turisticã din jurul Podului lui
Dumnezeu ºi a Lacului Zãton. Angajaþii
geoparcului, voluntarii de la Asociaþia

Mod of Life ºi locuitori ai comunei au dat
startul ecologizãrii întregii arii protejate,

acþiunea fiind sugestiv intitulatã
MARATONUL ECOLOGIZÃRII.

Vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Ramona Cupã, a participat
direct la ecologizarea din jurul Lacului

Zãton ºi a adunat, umãr la umãr cu
voluntarii, deºeurile risipite în întreaga

zonã.
   Maratonul Ecologizãrii este o iniþiativã ce
doreºte sã uneascã cetãþenii pentru un singur
scop, acela de a ajuta la ecologizarea mediului
în care trãim ºi sã îi facem sã înþeleagã cât de
special este mediul pentru noi. La ora 11:00,
în faþa Primãriei Ponoarele, s-a dat startul
acþiunii, iar zeci de voluntari, împreunã cu
angajaþi ai Geoparcului Platoul Mehedinþi, dar
ºi localnici, au pornit în mai multe direcþii,
înarmaþi cu saci de plastic ºi mãnuºi, pentru
a aduna gunoaiele aruncate de cetãþeni sau
aduse de viituri. Au fost, în prima fazã, vizate
obiective de atracþie turisticã majore, precum
Podul lui Dumnezeu, peºtera din zona
acestuia, dar ºi împrejurimile Lacului Zãton
ºi Câmpul cu lapiezuri. La finalul acþiunii din
Ponoarele s-au adunat sute de saci de peturi
ºi deºeuri, iar participanþii s-au declarat
mulþumiþi ºi au promis cã în urmãtoarea
perioadã întreaga arie protejatã va fi curãþatã
exemplar.

Ramona Cupã a fãcut curãþenie
lângã Lacul Zãton

   Printre voluntarii de la Mod of Life ºi angajaþii
geoparcului s-a aflat pe teren la adunatul
deºeurilor ºi vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Ramona Cupã. De altfel, Geoparcul
Platoul Mehedinþi se aflã în subordinea sa
directã, în calitate de vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean. Timp de câteva ore,
doamna vicepreºedinte a adunat, alãturi de
voluntari, deºeuri ºi a umplut sacii de plastic.
„Avem locuri minunate în Mehedinþi,

de care trebuie sã avem grijã!”
   „O zi minunatã, petrecutã alãturi de voluntarii
ºi colegii de la Geoparc ºi de minunaþii
prieteni de la Asociaþia Mod of Life, alãturi de
foarte mulþi tineri ºi de oameni deosebiþi,
împreunã cu care am fãcut curãþenie în zona

Lacului Zãton, la micã
distanþã de un
monument natural unic
în Europa, Podul lui
Dumnezeu! Avem locuri
minunate în Mehedinþi,
de care trebuie sã avem
grijã, iar acþiunea de
astãzi este doar
începutul unei ample
acþiuni de ecologizare, la
care voi participa în mod
direct, pentru cã iubesc
aceste locuri ºi îmi
doresc un mediu curat
ºi sãnãtos pentru
locuitorii acestei zone. Din pãcate, zona era
sufocatã de deºeuri ºi peisajul dezolant m-a
întristat, de aceea fac apel la toþi cei care iubesc
natura, la tineri în special, sã vinã alãturi de
noi, în aceastã campanie de responsabilitate
civicã. Mã bucur din suflet cã alãturi de mine
au venit oameni cu suflet, cu respect pentru
naturã, voluntari care înþeleg biodiversitatea
acestei zone. În calitatea mea de
vicepreºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi, ce are în subordine administrarea
Geoparcului „Platoul Mehedinþi”, consider cã
protejarea ºi acestei zone este o misiune de
credinþã ºi o datorie faþã de generaþiile
urmãtoare. Aceste minuni ale naturii sunt în
primul rând ale noastre ºi au nevoie de
sprijinul nostru direct pentru a fi pãstrate în
toatã splendoarea lor. Iar voluntariatul este o
trãsãturã esenþialã a responsabilitãþii sociale
a unei comunitãþi, de aceea încurajez

voluntariatul ºi responsabilitatea socialã”, a
declarat Ramona Cupã, la finalul acþiunii.
   Vicepreºedintele Ramona Cupã a lansat
ºi o provocare tuturor mehedinþenilor care
vor sã ajute la pãstrarea unui mediu curat:
„Veniþi alãturi de noi pentru a pãstra
curate apele ºi pãdurile din cea mai
frumoasã zonã protejatã a României, la
Geoparcul Platoul Mehedinþi!”

Maratonul Ecologizãrii în Geoparcul Platoul Mehedinþi

Amplã acþiune de ecologizare la Ponoarele. Alãturi de voluntari s-a
aflat ºi vicepreºedintele CJ Mehedinþi, Ramona Cupã

   ªi primarul comunei Ponoarele, Georgicã Pãtraºcu, a
transmis un mesaj de mulþumire celor care au fãcut
curãþenie în frumoasa ºi pitoreascã comunã din zona de
nord a Mehedinþiului, mai ales cã printre voluntarii cei
mai harnici s-a aflat ºi nepoata sa Maria:

„Þine de noi toþi sã respectãm munca ºi implicarea
membrilor comunitãþilor care au venit astãzi ºi am toatã
încrederea cã data viitoare vom fi ºi mai mulþi, iar
gunoiul ºi mai puþin! Astfel vom trãi noi civilizat ºi
vom face impresie bunã turiºtilor care iubesc ºi
apreciazã atât de mult meleagurile noastre. Le
mulþumesc mult ºi partenerilor noºtri de la: Geoparcul
Platoul Mehedinþi, Asociaþia Mod of Life ºi Consiliul
Local Ponoarele. Ponorenii care s-au mobilizat într-
un timp scurt au venit în fiecare sat cu mult entuziasm
ºi energie.  continuare în pag. 6
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În patrimoniul colecþiei de mineralogie al secþiei
ªtiinþele Naturii - Acvariu din cadrul Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier sunt incluse ºi “flori de minã” provenite,
în special, din donaþii ºi achiziþii.
   Provenienþa acestor piese este justificatã, având în
vedere cã, judeþul Mehedinþi nu este o zonã bogatã în
flori de minã. Cele 25 de eºantioane de flori de minã
din donaþia Gheorghe Mitroescu primitã în anul 1996
provin din mina de la Moldova Nouã.
   Printre piesele donate predominã cuarþul, pirita,
calcitul, galena, blenda, eºantioane monominerale sau
în asociaþie de minerale. Dintre aceste “flori de minã”,
foarte multe, prin raritate, perfecþiune, dimensiuni,
paragenezã, se ridicã la valoare de patrimoniu cultural.
   În golurile subterane, denumite geode, au existat condiþii
particulare de formare ºi dezvoltare a mineralelor, crescute
dinspre pereþii geodei înspre interiorul ei, rezultând
eºantioane de colecþie, aºa numitele: “flori de minã”.
   “Florile de minã” sunt o surprizã a naturii, pentru cã
geodele în care ele se formeazã nu pot fi prospectate.
“Florile de minã” sunt puse în valoare fie prin intermediul
colecþionarilor particulari, fie prin muzeele de specialitate.
   Este important ca aceste valori subpãmântene nebãnuite
sã poatã fi salvate, sã intre în patrimoniul muzeelor, al
colecþiilor de specialitate ale diferitelor instituþii.

Prin þarã, continuau la sfârºitul
sãptãmânii trecute, protestele împotriva
mãsurilor guvernamentale restrictive, menite
sã limiteze rãspândirea coronavirusului,
indiferent care... variantã a lui! Numai cã
mãsurile sunt contradictorii, pe lângã faptul
cã sunt abuzive, la modul general, ele limitând
sau interzicând afirmãri ale drepturilor ºi
libertãþilor omului.
   Raed Arafat, “comandantul”, a ieºit public,
iritat de aceste proteste. ªi a cerut
contestatarilor sã vinã ei cu idei mai bune, care
sã limiteze molima Covid! Consterant, desigur,
pentru cã oficialii guvernamentali ºi ceilalþi
specialiºti în problema imunologiei sunt cei
care trebuie sã dea soluþii, nu poporul, care s-
a sãturat de mãsurile lor contradictorii, a putut
observa orice om de bunã credinþã, ca ºi în
cazul Ioanei Ene Dogioiu, care face un adevãrat
rechizitoriu la adresa “comandantului” pornind
de la aceastã... cerinþã deplasatã a lui.
Rãspunsul citat a apãrut sub titlul “Un rãpuns
pentru dl Arafat”, publicat pe spotmedia.ro. Nu
insistãm pe coerenþa ºi claritatea argumentãrii
semnatarei, ci pe câteva dintre mai multele
inadvertenþe ºi contradicþii din pachetele de
mãsuri luate de guvern ºi de înaltul
“comandant” de la ISU, cuprinse în el, toate,
însã, cum s-a autosesizat Avocatul poporului,
nelegale întrucât hotãrârile în baza cãrora s-
au instituit mãsurile restrictive nu au fost
publicate în Monitorul Oficial al României, ca
sã devinã lege, aºa cum s-a pretins de cãtre
implementatori.
   Aºadar, iatã o scurtã selecþie: <<Ministrul
Sãnãtãþii acuzã guvernul din care face parte
cã nu prezintã cifre corecte ale pandemiei,
iar partenerii de guvernare cã înainte de
alegeri le-au mãsluit de-a dreptul (...) doar
cã dupã nici 24 ore, dl. ministru a retractat>>
Nepotrivirea în declaraþii a dlui Voiculescu
cu ceilalþi guvernanþi este deja proverbialã,
ca sã nu mai vorbim de declaraþii naive ale
acestuia, legate de subiect.
   <<La incidenþa 6/1000 se instituie carantinã.
Dar când ajungem la Bucureºti, nu e chiar 6/
1000, e 7,5 ºi nu e carantinã ci declaraþie pe
propria rãspundere de la ora 20 în loc de 22, ºi
magazine închise de la 18 în loc de 20>> Apropo,
de “rata incidenþei”, formula ei de calcul este…
secretã, deci inaccesibilã celor pe care se aplicã,
infectaþii, populaþia României, în definitiv. Mai
mult, se pare, spun surse neoficiale -
necontestate de surse oficiale! - ea s-a modificat
de vreo câteva ori, parcã pentru a da rezultatele...
aºteptate, adicã indice mare de infectare/
mortalitate, deci argumente pentru a se institui
mãsuri restrictive, mãsuri impuse abuziv, pentru
cã o hotãrâre de guvern, am menþionat, nu þine

“Heil, Raed!” (II)
loc de lege dacã nu apare publicatã (ºi) în
Monitorul Oficial!
   <<Avem mai puþine cazuri noi/zi decât în
toamnã, dar ATI e mai încãrcat. Recordul a fost
de 1.400. Deci în mod evident nu avem
dimensiunea realã a infectãrii. Aºadar, în mod
evident nu se fac anchete epidemiologice, iar
oamenii nu se testeazã decât când le este rãu>>.
   Cã guvernanþii nu dau doi bani pe mãsurile pe
care ei înºiºi le instituie, este caz demonstrat de
mai multe ori în media nealiniatã, necoruptã de
banii “ocultei” sau ai cui or mai fi ei, deci nu
putea ca acest aspect revoltãtor, caz de înaltã
trãdare, dupã cum spune legea, în definitiv, din
rechizitoriul doamnei Ioana Ene Dogioiu:
<<Ministrul Sãnãtãþii interzice mãrþiºoarele,
ministrul Educaþiei le dã liber. Ministrul Sãnãtãþii
anunþã elevii din Ilfov cã nu se pot duce la
simularea bacalaureatului în Bucureºti, ministrul
Educaþiei spune cã pot>>.
   ªi se continuã cu exemple la fel de elocvent-
revoltãtoare:  <<Omul obiºnuit ia amendã pentru
lipsa mãºtii, ministrul Sãnãtãþii nu ia amendã.
Copiii fãceau sport cu masca pe figurã, dna
ministru Turcan e fericitã fãrã mascã într-o
camionetã plinã ochi cu oameni fãrã mãºti>>.
   Cã suntem batjocoriþi, este clar, aºa cum la
fel de clare mai sunt ºi urmãtoarele observaþii:
<<Aglomeraþia din ºcoli ºi restaurante ucide.
Doar cea din centrele de vaccinare cu
programãri date peste cap face bine. Nici cea
din metrou, când circulã, desigur, ºi nu e într-o
grevã teroristã, la care ministrul de Interne ºi
premierul privesc cu ochi mari>>.
   Toate aceste stângãcii sunt fie voite, deci au o
acoperire asiguratã de deasupra celor care le
produc, fie sunt efect al ignoranþei ºi neºtiinþei,
dar ºi aºa, putem intui cã este un  demers cu
asigurare certã cã nimeni din cei implicaþi nu va
pãþi nimic, cã toþi guvernanþii noºtri actuali au un
stãpân care le garanteazã acest lucru! În ambele
cazuri, tot înaltã trãdare se cheamã, pentru cã, în
primul, mãsuri ºi decizii conºtiente, avem o
formã agravantã, în al doilea, este una mai
atenuatã, dar care nu scuteºte de verdict. O lume
coruptã la maxim, care atacã fiinþa umanã,
civilizaþia ºi specia cea mai evoluatã din universal
cunoscut - omul.
   Avem în ambele cazuri de înaltã trãdare forme
pure de nazism, altoit cu forme de socialismo-
comunism cu faþã nouã, neo-marxism, i s-a
spus, care atacã concertat ºi concentrat,
ºantajând ºi corupând tot ce se poate ºantaja ºi
corupe, într-o societate deja cu vechi racile de
devianþã moralã ºi eticã, spre a-ºi împlini un
ideal morbid, anti-uman, anti-civilizaþie.
 Iar acum, vine Raed Arafat, “comandantul”,
ºi ne cere sã gãsim, noi, soluþii! Parol, mein
fuhrer? “Heil, Raed!”          C. OVIDIU

PIESA
LUNII APRILIE

 Biroul de presã

CUARÞ

 Romeo Crîºmaru

 Urmare din pag. 5

Împreunã am simþit cã suntem o comunitate unitã, o
comunitate care respectã pãmântul, pãdurile ºi apele din
zona în care s-a nãscut ºi trãieºte – o comunitate modernã
ºi orientatã spre o permanentã dezvoltare! Vã asigur de
toatã stima mea, vã mulþumesc tuturor ºi, în mod special,
copiilor care au contribuit la curãþenie, dupã puterea vârstei
lor, alãturi de pãrinþi ºi bunici. Am avut-o ºi eu alãturi, cu
bucurie, pe Maria, nepoata mea cea mare. Sã nu uitãm cã
viitorul familiei ºi al satului sunt copiii, iar noi trebuie sã
fim un model pentru ei”, spune Georgicã Pãtraºcu.
   Ecologizarea continuã ºi în sãptãmânile viitoare în
toate comunele aflate pe raza ariei protejate Geoparcul
Platoul Mehedinþi.

Amplã acþiune de ecologizare la Ponoarele
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Efervescent, creativ, mereu cu iniþiativã,
mereu acolo unde era nevoie de un suflu nou,
mereu cu idei novative, totdeauna loial ºi cu un
spirit de prietenie ce se impunea ºi te obliga;
charismatic, talentat, iubind, în acelaºi timp,
talentele, apropiat artiºtilor, dar ºi antreprenorilor,
intelectualilor ºi sportivilor, de toþi cei care aveau
ceva de spus, de afirmat, de adãugat zestrei edilitare,
în primul rând, a oraºului în care trãia ºi de care
era, la propriu, îndrãgostit, Drobeta Turnu Severin,
ION SÂRBULESCU, Nelu, cum îi spuneam
apropiaþii, s-a stins  zilele acestea...
   Ion SÂRBULESCU are multe în biografia sa de
economist - administraþia localã ºi judeþeanã pânã
în 1989, apoi, dupã acest moment istoric, în cadrul
unor firme particulare, apoi al Finanþelor publice
judeþene, ori director general al RAAN - de
personalitate a comunitãþii sale ca membru al
Consiliului local, apoi de candidat la funcþia de
primar al Municipiului, dar ºi ca iniþiator al unor
acþiuni culturale de anvergurã, între ele ZILELE
SEVERINULUI, ºi alegerea celor trei zile de
sãrbãtoare ale acestuia 21, 22 ºi 23 aprilie, ºi
propunerea, acceptatã de comunitate, de a fi
desemnat Sf. Mare Mucenic Gheorghe ca patron
spiritual al Severinului.
   Ion SÂRBULESCU a fost în primele rânduri la
evenimentele din Decembrie 1989, de la Severin,
s-a implicat cu mult curaj, atunci, a avut iniþiative
organizatorice de mare impact, a venit cu soluþii
pentru protejarea oraºului, atât de eventualele
“atacuri teroriste”, cât ºi de liniºtire a populaþiei,
de asigurare a aprovizionãrii cu alimente, apã, alte
necesitãþi, care pãreau ameninþate de valul
evenimentelor greu de controlat.
   A fost ales ca preºedinte al CPUN-ului judeþean, a
onorat aceastã alegere a  revoluþionarilor, a
comunitãþii locale cu alte iniþiative ºi fapte ce au intrat
în istoria acelor momente. Remarcabil, însã, Ion
SÂRBULESCU nu a revendicat Certificat de
Revoluþionar, care i-ar fi dat dreptul la unele privilegii,
a considerat cã ºi-a fãcut doar datoria de conºtiinþã
ca cetãþean, iar pentru asta, nu e nevoie de
recompense, mãrturisea el, de multe ori, modest.
   A fost ales senator PNL de Mehedinþi în
legislatura 2000-2004, ºi a avut în aceastã posturã
mai multe iniþiative legislative, între acestea aceea
a Legii privind mamele cu mai mulþi de cinci copii,
a fost cea mai cunoscutã, apreciatã, elogiatã, dar,
din pãcate, nefinalizatã, ºi nu din pricina sa.
   A fãcut parte dintr-o serie de comisii senatoriale,
a reprezentat þara în multe situaþii, în care a adus
un plus de imagine profesionistã, nedemagogicã,
ci realã ºi sustenabilã, României, statutului sãu de
þarã eliberatã de comunism.
   Are ºi o bibliografie respectabilã, în care figureazã
cãrþi de specialitate economicã, autor sau co-autor,
dar ºi beletristicã, ca autor, Ion SÎRBULESCU fiind
nu doar un apropiat al mediilor culturale, ci ºi un

ION SÂRBULESCU

Aºa era el, iubea viaþa, îºi diviniza familia, adora sã petreacã timp de calitate cu prietenii.
A vrut sã fie multe, putea sã fie multe, unele i-au reuºit la superlativ dar, credem noi, cei ce l-am
cunoscut îndeaproape, el a fost prieten de nãdejde, soþ ºi tatã minunat. Atât de multe poveºti aº
putea sã spun despre el, atât de multe bucurii ne întorc în timpul cel trecut...
   Se nãscuse Smaranda, avea, cred, vreo lunã ºi-un pic. A venit, cu Ica, sã o vadã ºi sã se bucure
de bucuria noastrã. Smaranda dormea, ca orice prunc, liniºtitã. A intrat în camerã, s-a uitat la ea,
a lãcrimat de bucurie, m-a luat în braþe ºi mi-a spus: “Manule, sã-i mulþumeºti lui Dumnezeu
pentru cã þi-a dat-o, sã-i mulþumeºti cã e fatã, fetele sunt pansamentul de mai târziu al inimii ºi
al bãtrâneþii. Sã vã trãiascã ºi sã vã lumineze viaþa!”
   ...ºi, nu a existat moment sã nu ne întâlnim ºi sã nu întrebe, din prima: ”ce face Smãrãnduþa tatii, e bine?” 
   Da Nelu, e bine, suntem bine cu toþii dar mai triºti ºi mai plânºi fãrã un prieten ca tine. Doare
ºi o sã tot doarã plecarea ta, dar ne rãmân amintirile frumoase, vorbele tale poetice, bancurile
inteligente ºi râsul tãu molipsitor. Oraºul ãsta, pe care l-ai iubit cu disperare, are un loc liber ºi
de neumplut, un loc pe care-l vom observa cum se adânceºte în curgerea Dunãrii ...

Manuela Vasilescu

sensibil poet, umorist, inclusiv.
   Admirator al artelor ºi, cu precãdere, al formelor
culturale cultivate în Severin, a iniþiat sub auspicii
mixte public-privat, primul BAL AL SEVERINULUI
modern, pornind de la modelul înaintaºilor noºtri,
din perioada ante- ºi post-belicã.
   Prieten al unor mari cãrturari ºi oameni de ºtiinþã
ori politici de talie naþionalã, a fost mereu emulul
apropierii acestora de oraºul pe care l-a adulat,
am zice, apoi, apropiat al oamenilor cu culturã ºi
artã mehedinþeni, pe care i-a sprijinit ºi moral, dar
ºi material, dupã puteri ºi conjuncturi sociale ºi
financiare, stârnind admiraþia multora, dar ºi
contestãrile altora, din pãcate. Important, dincolo
de acestea, rãmân gesturile sale de mecena, de
sprijin ºi încurajãri permanente.
   Ion SÂRBULESCU este ºi cel care a fãcut sã se
nascã ºi ultima variantã de imn al Severinului, în
2007, când, în campania sa electoralã pentru
Primãria severineanã, candidat susþinut de PSD,
sub sloganul BUNÃ DIMINEAÞA, SEVERIN!,
lanseazã cântecul cu acelaºi titlu, cu o linie melodicã
modernã, atractivã, care s-a difuzat în campanie,
dar a circulat ºi mai circulã în mediile private, el
fiind distribuit ºi pe suport CD multora.
   Severinul pierde în ION SÂRBULESCU un fiu
adevãrat al sãu, care i s-a dãruit total, dezinteresat
de atâtea ori, încât a vorbi despre vreun interes
personal în toatã acesatã operã de cetãþean ºi de
trãitor în spaþiul sãu, ar fi nu doar o impietate, ci
chiar un sacrilegiu social ºi moral, am zice.
   Ion SÂRBULESCU trece în rândul ctitorilor
moderni ai Severnului începutului de secol XXI ºi
de Mileniu II, asta pentru cã, dincolo de realizãrile
faptice, concrete, dovedibile prin materialitatea lor,
se adaugã acea dãruire personalã, acea ardere
internã, expandabilã cãtre cei din jurul sãu, ºi care
i-a mobilizat într-un acelaºi sens cu el, ºi le-a rãmas
acestora în inimã, model ºi cãlãuzã spiritualã, un
patriot al locului, am zice, fãrã a exagera, pentru
cã, în definitiv, acesta este Ctitorul, cel care
construieºte nu doar din cãrãmizi, ci ºi din bucãþi
ale sufletului sãu, pe care le adaugã liant

indestructibil, zidurilor ºi sufletelor celor cãrora le
dedicã. Iar un patriot local, nu poate fi circumscris
decât aceluiaºi sentiment naþional, pentru cã Ion
SÂRBULESCU nu poate fi exclus acestui
sentiment, el fiind ºi senator în Parlamentul
României, el care purta cu atât mândrie la rever
insigna cu tricolorul românesc!
   Fie-i amintirea neîntinatã, mereu trãitoare în viaþa
Severinului viitor ºi a generaþiilor urmãtoare, ºi o
mereu acestora “Bunã dimineaþa!” sã le fie iubirea,
nãdejdea ºi speranþa.
 Adio, dar “Bunã dimineaþa, Severin!”, þie,

Ion SÂRBULESCU...
                                      Dan ªalapa

 Teodor Abagiu

 Ai plecat Neluþu, prieten drag...
Cuvintele sunt prea sãrace, puþine...
Ne vei lipsi ION SÂRBULESCU.
Odihnã veºnicã!
Condoleanþe familie îndurerate ºi putere sã
depãºeascã aceste momente grele!

N.B.
În faþa Redacþiei “Obiectiv mehedinþean” se
înalþã un tei frumos. E un cadou de la Ion
Sârbulescu. La fiecare adiere de vânt ne
va aminti mereu de el ºi de mãrinimia lui.
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Vremuri mizerabile, trepidante ºi
distopice! Cum aratã acum, viaþa
tuturor e o „vale a plîngerii”. Nu e o
exagerare! Ce este acesta, dacã nu, un
rãzboi biologic planetar? Implicaþiile
unor arme nucleare ar fi fost
catastrofale, deci, inconvenabile
scopului, pentru cã nu le-ar lãsa nicio
marjã de eroare, nici a doua ºansã! Sã
ne aºteptãm în viitorul apropiat la niºte
arme precum cele din „Cãderea
nopþii”? În 1949, Einstein a declarat
unui ziarist: „Nu ºtiu ce arme se vor
folosi în al Treilea Rãzboi Mondial, dar
ºtiu exact cã în al Patrulea se vor folosi
pietre”. La cel fel de pietre s-a referit
Einstein? Probabil, pietre cosmice. Iar
dupã „Cãderea Nopþii” pe planetã,
nimeni nu va mai deþine supremaþia!
Statele lumii ºi imperiile, a cãror
suveranitate se terminã la graniþa lor,
nu vor mai avea soluþii la îndemînã.

În 1945, la mai puþin de o lunã dupã
ce bombele atomice au distrus
Hiroshima ºi Nagasaki, Einstein
declara pentru „The New York Times”:
„Singura salvare pentru civilizaþia
umanã este crearea unui guvern
mondial”. Paºii rãtãciþi ai istoriei au
condus omenirea spre ceea ce existã
deja: „Guvernul Mondial din umbrã”.
Întrebarea este: de cînd Bill Gates a
devenit medic planetar, încît în faþa
profeþiilor sale apocaliptice, în faþa
acestui rãzboi biologic,
îngenuncheazã toþi liderii de stat ºi
medicii care au depus jurãmînt pentru
respectarea vieþii?

Toate pandemiile, începînd cu gripa
aviarã, pesta porcinã ºi toþi fraþii creaþi
pe lamela microscopului, eliberaþi pe
planetã sã creeze moarte, spaimã ºi
supunere, sînt etape ale unui rãzboi
biologic minuþios plãnuit. Pe motiv cã
am aglomerat planeta, mondialiºtii ne
vor face sã mîncãm din tomberoane,

Albert Einstein ºi al Treilea Rãzboi Mondial
sã bem apã din fecale (cum a
demonstrat într-un film pe Youtube
monstrul Bill Gates). Vor trece la
modificarea structuralã a fiinþei umane
ºi trimiterea ei la cel mare de jos cat al
existenþei, acela în care autoritãþile vor
arunca o pîine în mulþime, iar oamenii
se vor ucide între ei pentru ea.
Revenind în fantastica realitate, la anul
ºi la mulþi ani de aici înainte vom purta
mãºti, vom trãi în stare de alertã,
carantinaþi pe regiuni, transportaþi de
vii la gropi comune. Dacã cineva îºi
închipuie cã vom reveni la ceea ce am
fost pînã în 2020, se înºealã! E de dorit
sã ne pãstrãm mintea sãnãtoasã ºi
conºtiinþa treazã! Plantate ºi replantate
periodic, noile tulpini vor da iama pe
planetã. Vor veni alte valuri de virusuri,
încît le vom uita numãrul, iar noi nu
vom mai purta nume, ci numere, ca la
Auschwitz. Eu mã voi numi
WQ2792249KYZ, de pildã. Nici genuri
nu vor mai fi în umanitate! Feminin,
Masculin, vor fi ridicole! Miliardarul
Elon Musk ºi-a botezat nou-nãscutul
cu numele „X AE A-12". Nu e glumã!
Conform recentelor directive imbecile,
emise de la fel de imbecilii capi ai U.E.,
copiii vor fi obligaþi sã spunã pãrinþilor
Pãrinte1, Pãrinte 2, nu mamã ºi tatã.
România se aflã pe un astfel de
contrasens. Pe scena Covid se
contureazã ziduri ºi închisori
nemaiauzite. Orwell ne bate pe umãr
cu zicala celebrã: „unele animale sînt
mai egale decît altele”. Groparii
naþiunii noastre se vor autodeclara
eroi. Eroii impostori care vor ermetiza,
vor dilua, vor confuza ºi vor supune
diversiunilor viaþa noastrã ºi orice tip
de informaþie realã, pentru cã au de
executat „Plandemiile” neo-
bolºevismului mondial.

Democraþia autohtonã nu se
împacã deloc cu noul fascism cu
interfaþã digitalã, promovat de cãtre
Iohannis, preºedintele care a
funcþionat de-a lungul mandatelor
doar ca provocator extremist,
împreunã cu gaºca sa de acoliþi
siniºtri ºi agenþiile de presã, toþi într-
un continuu delir, cîntînd la acelaºi
trombon, umãr la umãr cu ONG-urile
soroºiste. Halal autoritãþi statale!
Numai pe genunchi ºi în genunchi
în faþa pãpuºarilor îºi fac treaba! Ne-
am vindecat de „ciuma roºie”, dar ne-

a molipsit holera galbenã, maºinãria
de rãzboi intern, care abuzeazã de
putere! Dupã un an de scenariu
ºtiinþifico-fantastic numit „Covid”,
vedem cum se adînceºte diferenþa
dintre cifrele mãsluite, prezentate de
autoritãþile vîndute ale statului ºi cele
ale realitãþii, ascunse prin metode
bolºevice. Toþi cei care decedeazã
zilnic în România, proces firesc,
întîlnit ºi în anii anteriori, sînt trecuþi
la „morþi Covid”, niciun deces nefiind
raportat oficial ca efect post vaccin
anti-Covid, deºi zeci de persoane au
murit la cîteva ore sau zile dupã
vaccinare. Aparþinãtorii nu pot verifica
reala cauzã a morþii, autopsierea
decedaþilor, fiind interzisã chiar de
OMS. Întîmplãtor? Nu! Statistica
deceselor, consideratã normalã,
credibilã, în anii trecuþi, este preluatã
cu ton apocaliptic, în regim de
„breaking news”, pe toate televiziunile
mituite cu bani grei de la bugetul
statului, adicã din contribuþia
cetãþeanului român, ºi dezbãtutã de
cãtre aºa-zis „specialiºti”, spre
înfricoºare ºi luare aminte, pentru cã
ºi aceºti analiºti ºi-au dat onoarea pe
trãdare, accesînd un discurs pãrtinitor
manipulãrii, de folos autoritãþilor, în
startul altor mãsuri restricþionale.

În funcþie de interesele gãºtii de la
guvernare ºi de ordinul primit, cifrele
Covid fie scad ca prin magie (durata
campaniilor electorale ºi alegerile),
fie cresc astronomic pe zonele ºi
segmentul interesului lor. „Al treilea
val”, „o nouã tulpinã”, sînt pronunþate
apocaliptic, astfel ca mulþimea sã fie
îngrozitã, sã accepte opresiunile ºi
chiar sã aplaude acest instrument în
slujba lui KWI, numit „Grupul
Strategic”. „Stãpînul inelelor” a ajuns
stãpînul þãrii, creator de restricþii
diabolice ºi terorism anti-ortodox,
eludînd legile, precum s-a constatat
ºi recent în cazul re-carantinãrii
oraºului de pe Bega, act sancþionat
de Justiþie. „Plandemia” haºureazã
toatã planeta, dar e vizibil cã slugoii
locali sînt mai leali mondialiºtilor,
ºtiind cã, românul e rãbdãtor. Ceea
ce vedem în acest exerciþiu de
„disciplinare” a populaþiei este
episodul condamnabil de umflare a
averilor profitorilor de pe urma
plandemiei, începînd cu maleficele

personaje Cercel, Rafilla etc. În
numele unui bine iluzoriu, mãsurile
stalinist-naziste aplicate românilor
calcã în picioare nu numai respiraþia
normalã, dar ºi respiraþia democraþiei.
ªi respiraþia generaþiei viitoare,
obligatã sã fuzioneze cu cea a unor
maºinãrii digitale! În numele
dezinformãrii cu privire la
„plandemia” Covid, mass-media a
întins mîna la milioanele de euro
dãruite de gãºtile lui Iohannis, pentru
cã ºi-au dat seama cã le e „mai
aproape pielea decît cãmaºa”. Bine
mituitã, a devenit trîmbiþa sistemului,
abonatã cambiilor la ordin, cu un
limbaj apocaliptic fãrã egal în exegeza
jurnalismului românesc. Probabil, stã
în firea jurnaliºtilor ca banul sã-i
corupã. Un intitulat „cap limpede”,
mercenar-jurnalist, aruncã cu noroi
la comandã, îºi permite sã linºeze un
doctor în ºtiinþe medicale, cu ani grei
de studiu, sã afirme cã e ºarlatan, deºi
a tratat numeroºi bolnavi Covid, dupã
o schemã proprie! Strigoiul cu multe
bube-n cap, inclusiv cu amintiri
bîntuitoare despre dispariþia
jurnalistului Dan Andronic e departe
de a fi cap limpede! E un cap pãtrat,
prin felul în care se manifestã cu pãreri
despre oricine ºi orice, dîndu-se chiar
critic de film pentru curcile care îl
ascultã, invitat pe la televiziuni sã facã
circ, pentru cã nimeni nu i-a cerut un
certificat de testare psihiatricã.

Medicul pneumolog Flavia
Groºan, care a vindecat sute de
pacienþi fãrã spitalizare sau vaccin,
atrãgea, atenþia cã supradozele de
oxigen administrate, conform unui
protocol ucigaº, în spitale provoacã
edem cerebral, aceasta fiind una
dintre cauzele deceselor pacienþilor.
Din reacþiile la adresa ei înþelegem cã
presa ºi unii colegi-medici i-ar fi dorit
morþi ºi legaþi de paturi pe românii
înviaþii de cãtre doctoriþa absolvitã de
orice vinã profesionalã de „Colegiul
medicilor”. Autoritãþile ºi presa au
devenit inamicii poporului.
Confiscarea statului de drept, a
Justiþiei, desfiinþarea S.I.I.J.,
confiscarea libertãþilor ºi drepturilor
individuale, batjocorirea Bisericii
Ortodoxe Române, a Credinþei
Creºtine ºi Tradiþiei milenare, toate

 continuare în pagina 11
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   Nu mai avem nimic. Unul dintre
ultimele bastioane care mai
rãmãseserã necucerite în democraþia
fragilã româneascã era sistemul
energetic. Cei care sunt acum la
guvernare vor sã îl pulverizeze ºi pe
ãsta. Pare pãcat, dar cumva era
previzibil ca România sã nu mai
producã nimic, sã nu mai distribuie
nimic, sã nu mai însemne nimic în
niciun domeniu de activitate. Pare
nesemnificativ, dar siguranþa
energeticã a unei þãri þine de CSAT,
de siguranþa statului, de geopoliticã,
de strategie naþionalã, de orice
înseamnã stat naþional.
   Cine nu îºi produce singur
energia de care are nevoie depinde
de altcineva. Singurele companii
care asigurã stabilitate sistemului
energetic naþional ºi statului român,
precum ºi independenþã energeticã
sunt cele pe combustibili fosili.
Mineritul este la final, suntem într-
un moment de rãscruce pe planetã,
dar se pare cã nu toate þãrile fac
eforturi pentru decarbonare, pentru
renunþarea la combustibilii fosili.
   Este vorba de minerit ºi de
cãrbune în primul rând ºi apoi de
gaze naturale. Suntem vreo 7 - 8
miliarde de locuitori pe planetã ºi
nu sunt în momentul de faþã
alternative cu privire la asigurarea
energiei de care avem nevoie. Nu
toatã lumea are acces la curent,
gaze, apã ºi altele. Cam pentru
orice pe aceastã planetã este nevoie
de o formã de energie. Omenirea a
avut alte cãi pânã acum ºi nu a pãrut
sã fie preocupatã de renunþarea la
petrol, gaze ºi cãrbune. S-a mers

  ªtefan Bãeºiu

O bucatã de rocã plutind prin Univers
pe vechile forme de combustibil ºi
de energie. Unii spun cã poluarea
a afectat planeta. Au produs acel
dezechilibru care se reflectã în
creºterea încãlzirii globale, poluare
ºi schimbãri climatice.
   Nu mai este vremea cum era altã
datã ºi cu siguranþã cã avem câteva
premiere de când este populaþie pe
planetã sau de când sunt mãsurãtori
meteo. Sunt an de an înregistrate
premiere (secetã puternicã,
inundaþii, ierni în mijlocul verii,
ninsoare în deºert ºi aºa mai
departe). Este nevoie ca întreaga
omenire sã conceapã un model
comun de urmat. Probabil cã
suntem în situaþia picãturii care
umple paharul, când vine vorba de
schimbãri climatice ºi omenirea
este picãtura care schimbã ºi
influenþeazã echilibrul global. Poate
cã ºi animalele polueazã,
agricultura, maºinile ºi toate
echipamentele produse de om.
Balanþa a fost schimbatã. Este
nevoie de un efort comun.
Degeaba, în Europa se aprobã
Green Deal-ul, dacã în Rusia, China,
India sau alte state este un alt trend
ºi nu intereseazã pe nimeni care este
treaba cu încãlzirea globalã.
   Atunci eforturile Europei vor fi
inutile pentru cã în jurul UE nu sunt
niºte pereþi din sticlã în jurul Uniunii
Europene ºi la graniþe se opreºte
poluarea ºi CO2-ul. Pare mai
degrabã o glumã. Toate statele lumii
trebuie sã îºi facã un plan de urmat,
dar nu de planuri ducem lipsã, ci
de alternative, de alte surse de
producere a energiei. Este nevoie

sã gãsim soluþii la nivel planetar
pentru a produce energie ieftin ºi
din surse regenerabile. Este nevoie
ºi de baterii performante pentru
înmagazinarea energiei electrice.
Suntem în momentul necesar, al
unei revoluþii ºi în domeniul ºtiinþei
ºi al tehnologiei. Oamenii de ºtiinþã
trebuie sã fie susþinuþi pentru a veni
cu soluþii în toate domeniile de
activitate. ªi nu numai oamenii de
ºtiinþã. Poate ºi religia, ºi politica.
   Avem nevoie de noi modele ºi în
politicã ºi în societate. Este necesar
un nou model de democraþie ºi de
guvernare. Este obligatorie
schimbarea paradigmei în privinþa
distribuirii avuþiei globale. Nu se mai
poate continua pe modelul darwinist
capitalist potrivit cãruia cel mai puternic
rezistã ºi acumuleazã ºi învinge. Este
adevãrat cã nu toatã lumea este egalã,
dar avem nevoie de un model de
guvernare ºi de societate în care tot
mai mulþi sã trãiascã normal sau bine,
nu cât mai puþini.
   Este nevoie de o revoluþie globalã
în domeniul energiei ºi al
combustibililor ºi de aici se vor
pune toate în miºcare. Dacã vom
gãsi o sursã de energie regenerabilã
ºi ieftinã pentru toatã lumea ºi la
îndemâna tuturor statelor ºi a
cetãþenilor ºi nu doar surse de

îmbogãþire pentru grupuri mici,
atunci ne îndreptãm cãtre un
coºmar. Lãcomia…
   Sigur cã ºi un egalitarism absolut
nu se poate gãsi decât în distopii.
Este greu sã foloseºti acelaºi cadru,
aceeaºi mãsurã pentru toþi, dar câteva
lucruri pot fi decise pentru binele
comun. Ar fi ºi impozitatea averilor ºi
un stat condus ce cei mai drepþi dintre
cetãþeni. Este nevoie sã se asigure în
acelaºi timp accesul la hranã,
sãnãtate, educaþie, transport în mod
egal. Pare o utopie, dar este nevoie
de o schimbare de paradigmã cu
privire la distribuirea averii planetei.
90% din averea populaþiei lumii este
deþinutã de 2%.
   Sigur cã nu vedem o populaþie a
planetei purtând aceeaºi uniformã ºi
consumând aceeaºi pastilã verde
care înlocuieºte hrana ºi apa, dar este
nevoie ca resursele sã fie folosite în
mod chibzuit pentru binele tuturor ºi
nu doar al celor puþini. Este un pas
foarte greu de fãcut pentru omenire,
dar, dacã nu îl va face, începând cu
politicile energetice, atunci ne vom
îndrepta cãtre pieire. ªi nu va suferi
nimeni, dacã la un moment dat
planeta Pãmânt nu va mai fi locuitã
de oameni sau dacã va fi o bucatã de
rocã plutind prin Univers.
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   Pânã la sfârºitul lunii iunie 2021, severinenii vor
avea noi reguli pentru serviciul de salubrizare.
Municipalitatea lucreazã la un nou concept, potrivit
cãruia populaþia ºi societãþile comerciale vor plãti
taxa de ridicare a gunoiului direct la Primãrie ºi nu
la operatorul de salubrizare BRANTNER SERVICII
ECOLOGICE SRL, ca pânã acum. Primarul Marius
Screciu motiveazã noile metode prin scãderea
preþului ºi prin nevoia de a avea un control strict
asupra încasãrilor, pentru o eficientizare a relaþiei
dintre prestatorul de servicii ºi beneficiari. Populaþia
va trebui sã completeze o declaraþie de impunere
în care sã se precizeze numãrul de persoane care
locuiesc la fiecare adresã.
   Noua formulã de lucru cu firma de salubrizare a
fost anunþatã de cãtre municipalitate, încã de la
ultima ºedinþã a Consiliului Local, când s-a votat
aceastã nouã schemã. În principiu, municipalitatea
doreºte sã colecteze direct taxa de salubrizare care,
în prezent, este colectatã de BRANTNER SERVICII
ECOLOGICE SRL. Primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin are ºi veºti bune! Acesta spune cã,
în noua formulã, severinenii vor plãti mai puþin
decât pânã acum: Taxa va fi, în cazul persoanelor
fizice care locuiesc la case, de 12 lei/persoanã, în
loc de 14 lei/persoanã, aºa cum este în prezent. În
cazul celor care locuiesc la bloc, taxa se va reduce
de la 13,46 lei/persoanã la 12 lei/persoanã.
   Totuºi, pânã vom ajunge sã beneficiem din plin
de noul sistem, severinenii trebuie sã mai treacã
de o etapã birocraticã ºi anume completarea unei
declaraþii de impunere, prin care proprietarii de
locuinþe trebuie sã declare numãrul de persoane
care locuiesc la fiecare adresã. Declaraþiile se aflã
ºi pe site-ul Primãriei ºi pot fi descãrcate online,
dar primarul spune cã aceste formulare vor ajunge
la toþi severinenii, fiind împãrþite ºi prin oamenii
trimiºi de Primãrie. De altfel, se va face ºi
publicitate în perioada urmãtoare, pentru ca
oamenii sã fie pe deplin informaþi.

   Avem la dispoziþie 3 luni pentru a ne
conforma

   Tot acest proces de schimbare a conceptului de
încasare a taxei de salubrizare va trebui finalizat
pânã la sfârºitul lunii iunie. Existã ºi consecinþe
grave, în cazul în care nu se depun la timp
declaraþiile de impunere. Astfel, în declaraþia
respectivã, fiecare proprietar de locuinþã precizeazã
exact câte persoane sunt în acea locuinþã, iar cei
care nu vin sã declare vor fi taxaþi din oficiu cu o
taxã corespunzãtoare unui numãr de 7 persoane
pe locuinþã. Primarul mai spune cã existã ºi o parte
bunã, deoarece la locuinþele unde se vor declara
zero persoane, acolo nu se va percepe nicio taxã.
   „Fiecare proprietar de locuinþã va primi în perioada
urmãtoare un formular de declaraþie, aceste formulare
le vom împãrþi prin angajaþi ai Primãriei, dar se

Primãria Severin schimbã total conceptul de încasare a
serviciilor de salubritate. Pânã la finele lunii iunie,

severinenii vor depune o declaraþie de impunere privind
numãrul de persoane care locuiesc într-o locuinþã

gãsesc ºi pe site-ul Primãriei de unde se pot descãrca
ºi completa. Urmeazã ca dupã completarea
formularului, oamenii sã vinã cu actul de proprietate
ºi buletinul ºi sã le depunã la noi. Cei care nu vin sã
declare vor fi taxaþi cu 7 persoane pe locuinþã, de
aceea este foarte important ca fiecare proprietar de
locuinþã sã vinã ºi sã declare câte persoane locuiesc
la acea adresã. La fel, cei care deþin mai multe
locuinþe, trebuie sã declare cã acolo nu locuieºte
nicio persoanã, pentru a fi scutit de la plata taxei.
Avem trei luni la dispoziþie ºi eu cred cã avem timp
sã cuprindem întreaga situaþie ºi sã lãmurim pe
fiecare cetãþean al municipiului. În momentul în care
va intra în funcþiune acest concept, firma de
salubritate va ridica gunoiul, dupã care ne va factura
nouã, Primãriei, cantitatea colectatã, la finele fiecãrei
luni”, a declarat primarul municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu.

    Noua taxã se va putea plãti ºi fizic, la
casierie, dar ºi online

   „Vom avea un sistem online de depunere a
declaraþiilor ºi un sistem de platã online. Dar vor
exista ºi puncte dedicate de colectare a taxei ºi
se va putea plãti taxa ºi la ghiºeele Direcþiei de
Impozite ºi Taxe Locale. De asemenea, vom avea
casieri care vor merge din casã în casã pentru a
colecta taxa”, explicã primarul Marius Screciu.

   Care sunt obiectivele declarate
ale municipalitãþii?

   Primarul municipiului spune cã, prin
implementarea noului concept, se doreºte un control
strict asupra încasãrilor ºi evitarea situaþiilor în care
unii nu declarã corect sau nu plãtesc serviciile
prestate în beneficiul lor. În acest sens, cantitatea
declaratã de cãtre operatorul de salubrizare trebuie
sã fie conformã cu cuantumul taxelor încasate, în
caz contrar municipalitatea având instrumentele
necesare de a urmãri persoanele care încearcã sã
declare eronat sau sã nu îºi plãteascã serviciile
prestate de operatorul de salubrizare.

   Se trece la colectarea
selectivã a deºeurilor

   Odatã cu noul sistem de taxare a salubritãþii
se va trece ºi la colectarea selectivã, operatorul
de salubrizare având deja pubele speciale ºi
utilaje de colectare selectivã.
   „Fiecare þarc va fi dotat cu o pubelã de culoare
albastrã pentru colectarea hârtiei ºi cartonului,
una de culoare galbenã pentru plastic ºi metal,
una de culoare verde pentru depunerea sticlei
ºi una de culoare neagrã pentru gunoiul
menajer. Suntem pregãtiþi, am achiziþionat douã
maºini care vor fi folosite pentru colectarea
selectivã ºi am achiziþionat ºi pubelele
necesare”, spune reprezentantul BRANTNER
SERVICII ECOLOGICE SRL, Andrada Turbat.

“Marcãm astãzi Ziua Mondialã a Sãnãtãþii,
consacratã conºtientizãrii unor probleme de
sãnãtate publicã prioritare la nivel global în viziunea
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS).

Tematica aleasã pentru anul acesta pune accent
pe accesul echitabil la servicii de sãnãtate, obiectiv
foarte important mai ales în contextul pandemiei
prin care trecem din cauza unui virus care nu þine
cont de nivelul de dezvoltare economicã.

Acces echitabil presupune existenþa unui sistem
sanitar funcþional, la standardele prezentului, dar
ºi solidaritate ºi responsabilitate din partea
fiecãruia dintre noi, cetãþeni ºi reprezentanþi ai
autoritãþilor, deopotrivã. De cealaltã parte, medicii
ºi întreg personalul sanitar sunt adevãraþii eroi ai
acestei perioade ºi le mulþumim pentru tot efortul
pe care-l depun în slujba sãnãtãþii ºi a vieþii.

Efortul de a pune capãt pandemiei este unul
comun, concertat. O singurã acþiune, un singur om
sau o singurã þarã nu sunt de ajuns sã învingã
noul coronavirus.

România este atât parte a efortului, cât ºi printre
beneficiarii solidaritãþii europene, prin vaccinurile
anti-COVID-19 pe care le-am primit ºi vom
continua sã le primim în lunile urmãtoare. Este însã
nevoie de noi toþi ca sã câºtigãm aceastã luptã, sã
facem tot ce þine de fiecare pentru a ne proteja de
virus, pentru a-i proteja ºi pe ceilalþi.

Suferinþa celor care s-au îmbolnãvit, vieþile
curmate de virus, dar ºi costurile economice ºi
sociale de pânã acum ale pandemiei sunt
argumente suficiente pentru a reflecta asupra
soluþiilor pe care le avem la îndemânã pentru a ieºi
cât mai curând posibil din aceastã crizã sanitarã.

Revenind la tema din acest an a Zilei Mondiale a
Sãnãtãþii, accesul echitabil la servicii de sãnãtate,
consider important sã ne mobilizãm pentru a reduce
presiunea pe care o pun infectãrile cu noul
coronavirus asupra sistemului sanitar, oferindu-
le ºi pacienþilor non-COVID-19 ºansa la sãnãtate.”

Florin Cîþu, Prim-ministru al României

Mesajul premierului
Florin Cîþu cu ocazia

Zilei Mondiale a Sãnãtãþii
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În perioada premergãtoare Sãrbãtorilor
Pascale, Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Mehedinþi, prin
intermediul structurilor de control, va demara
controale tematice specifice, pentru a asigura
cetãþenilor un comerþ cu alimente sigure.

Aceste acþiuni vor include toþ i medicii
veterinari din Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor Mehedinþi
incluzând circumscripþiilor sanitare veterinare
ºi pentru siguranþa alimentelor (CSVSAO).

Controalele urmãresc respectarea condiþiilor
sanitare veterinare ºi pentru siguranþa
alimentelor din, pieþele agro-alimentare, unitãþile
de tãiere, procesare, depozitare, comercializare
ºi unitãþile de alimentaþie publicã.

 DSVSA Mehedinþi a stabilit un program de
lucru pentru perioada premergãtoare sãrbãtorilor
pascale, în baza cãruia medicii veterinari vor
efectua controale ºi verificãri ale modului în care
sunt respectate condiþiile sanitare veterinare, în
obiectivele supuse controlului sanitar veterinar
ºi pentru siguranþa alimentelor.

Astfel, în perioada 05.04.2021 - 01.05.2021
este asiguratã permanenþa la nivelul DSVSA,
CSVSAO, inclusiv în zilele de sâmbatã ºi
duminicã. La sediul acestora vor fi afiºate
programul de lucru, numele medicului veterinar
responsabil ºi numãrul de telefon la care
consumatorii pot sesiza orice aspect privind
nereguli în domeniul siguranþei alimentelor.
Aceste informaþii vor fi postate ºi pe site-ul,
Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi  pentru Siguranþa
Alimentelor Mehedinþi.

Pentru eficientizarea acestor acþiuni, medicii
veterinari vor solicita, ori de câte ori considerã
necesar, sprijinul altor autoritãþi competente
judeþene/locale (Primãrii, Consilii Judeþene,
Instituþii ale Prefectului, ANAF, ANPC, MS etc) în
vederea organizãrii unor acþiuni comune de
inspecþie ºi control, în limita competenþelor stabilite
prin legislaþia în vigoare ºi în baza protocoalelor

Mãsuri dispuse de DSVSA Mehedinþi
pentru perioada premergãtoare Sãrbãtorilor Pascale 

de colaborare încheiate cu alte autoritãþi.
Acþiunile de control vor avea în vedere modul

în care sunt respectate urmãtoarele cerinþe:
A. Animalele destinate sacrificãrii
– fermele/exploataþiile de unde vor fi livrate

animalele pentru tãiere, precum ºi operatorii din
domeniul alimentar care desfãºoarã activitãþi de
procesare, depozitare, transport/distribuþie ºi
comercializare a cãrnii de miel ºi a produselor
derivate din aceasta deþin autorizare/înregistrare
sanitarã veterinarã eliberatã în conformitate cu
prevederile legislaþiei în vigoare;

B.  Ouãle  º i  produse din ouã dest inate
consumului uman

– producãtorii ºi comercianþii care valorificã
ouã pentru consum uman, fermele producãtoare
ºi centrele de ambalare ouã, trebuie sã fie
autorizate/înregistrate sanitar veterinar conform
legislaþiei sanitare veterinare în vigoare;

– transportul ouãlor sã se efectueze numai în
mijloace auto autorizate sanitar veterinar, iar pe
întreaga perioadã de depozitare ºi comercializare
sã f ie asigurate temperatura ºi igiena
corespunzãtoare;

– ouãle sunt marcate cu codul producãtorului
ºi provin din centre de ambalare ouã autorizate
în conformitate cu prevederile privind standardele
de comercializare aplicabile ouãlor;

– examenul ovoscopic este efectuat de cãtre
personalul veterinar din cadrul circumscripþiilor
sanitare veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor
pentru ouãle valorificate de cãtre producãtorii
particulari în pieþele agroalimentare ºi târguri;

– ouãle cu coaja crãpatã sau lovitã sunt retrase
de la comercializare ºi sunt dirijate cãtre o unitate
de neutralizare sau prelucrare tehnicã;

C. Lapte ºi produse din lapte
– micii producãtori care comercializeazã lapte

ºi brânzeturi în pieþele agroalimentare ºi târguri,
trebuie sã fie înregistraþi sanitar-veterinar, conform
prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008;

– laptele crud care este destinat vânzãrii
directe sau prelucrãrii în brânzeturi, provine de
la animale sãnãtoase, crescute în ferme/
exploataþi i autorizate/înregistrate sanitar
veterinar ºi care nu suferã de boli ce pot fi
transmise la om prin intermediul laptelui;

– micii producãtori care vând direct lapte crud ºi
produse din lapte cãtre consumatorul final în pieþele
agroalimentare ºi târguri, trebuie sã deþinã carnete
de sanãtate pentru animalele de la care provine
laptele, conform Ordinului mai sus menþionat;

– brânzeturile destinate comercializãrii de cãtre
micii producãtori, trebuie expuse la vânzare, în
spaþii special amenajate din pieþe agroalimentare
ºi târguri, în vitrine destinate acestui scop, în
recipiente (tãvi) confecþionate din materiale
necorodabile, uºor de curãþat ºi igienizat (plastic,
ceramicã, inox etc);

– brânzeturile sã fie protejate corespunzãtor
împotriva contaminãrii pe durata transportului
ºi a expunerii la vânzare cãtre consumatorul
final (de exemplu: în recipiente din material
plastic, pungi din plastic etc);

– în cazul în care, transportul ºi pãstrarea
brânzeturilor în vederea vânzãrii directe cãtre
consumatorul final se realizeazã în recipiente
confecþionate tradiþional din lemn (putini), acestea
trebuie sã fie curate ºi identificate corespunzãtor,
pentru asigurarea trasabilitãþii produselor ºi
prevenirea contaminãrii;

– comercializarea brânzeturilor în pieþele
agroalimentare ºi târguri, se va face numai în
ambalaje de desfacere corespunzãtoare de unicã
folosinþã (pungi de plastic alimentare, hârtie
ceratã alimentarã etc.), sau alte tipuri de recipiente
curãþate ºi igienizate corespunzãtor;

– este asiguratã trasabilitatea brânzeturilor
obþinute de micii producãtori, prin utilizarea unor
metode de identificare/etichetare, care sã conþinã
menþiuni referitoare la denumirea produsului,
numele producãtorului, locul producerii, data
obþinerii, cum ar fi:

– aplicarea pe ambalajul de transport sau
desfacere a unor etichete adezive;

– utilizarea de pungi imprimate;
– afiºarea, în momentul expunerii la vânzare ºi

pe toatã perioada comercializãrii, a unor informaþii
înscrise pe tãbliþe ºi/sau panouri aplicate deasupra
sau în dreptul produsului prezentat etc.

E. Peºtele ºi produsele din pescuit 
– spaþiile ºi locurile unde se comercializeazã

peºtele ºi produsele din pescuit trebuie sã fie
înregistrate sanitar-veterinar ºi sã îndeplineascã
condiþiile stabilite pentru desfãºurarea acestor
activitãþi;

– sunt respectate condiþiile stabilite de
legislaþia în vigoare cu privire la transportul,
depozitarea ºi expunerea spre comercializare a
peºtelui ºi produselor din pescuit;

– gheaþa utilizatã pentru menþinerea temperaturii
peºtelui ºi produselor din pescuit proaspete,
trebuie sã fie obþinutã numai din apã potabilã ºi sã
fie asiguratã pe întreaga perioadã de expunere;

– este asiguratã trasabilitatea peºtelui ºi
produselor din pescuit prin etichete ºi alte
documente însoþitoare, inclusiv dacã acestea provin
din acvaculturã (sistem de creºtere controlatã) sau
sunt capturate (pescuite) din mediul sãlbatic;

– peºtele ºi produsele din pescuit nu sunt
infestate cu paraziþi vizibili ºi sunt
corespunzãtoare din punct de vedere al
examenului organoleptic.

Alte produse alimentare tradiþionale: cozonaci,
prãjituri, produse de panificaþie, legume de sezon,
etc. se pot comercializa în spaþii amenajate ºi
înregistrate sau autorizate sanitar veterinar, sub
controlul personalului de specialitate.

În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare
veterinare, se constatã cã nu sunt respectate
condiþiile sanitare veterinare ºi pentru siguranþa
alimentelor, în funcþie de gravitatea abaterilor
constatate medicii veterinari vor suspenda
activitatea unitãþii respective pânã la remedierea
tuturor deficienþelor, vor aplica sancþiuni, sau vor
confisca produsele alimentare care pot constitui
un pericol pentru sãnãtatea cetãþenilor.

Director Executiv,  Dr. Mariþoiu Valentin

Informare de presã

acestea au privilegiat puterea brutalã, abuzul,
despotismul dictatura ºi tirania. Deºi e hrãnit cu
resturile democraþiei, poporul nu dã rãspunsul
cuvenit trãdãtorilor. Abia o duce de pe o zi pe alta,
dar la vot, dã mereu cu oiºtea în gard. Poporul a
uitat cã el însuºi înseamnã Credinþã, Bisericã,
Tradiþie, Demnitate, Spiritualitate, într-un spaþiu
geografic bine delimitat, fãrã nimic globalist,
progresist în sens decadent, nimic LGBT ºi niciun
virus de import. Cred cã poporului îi place sã iasã
pe stradã doar cu bilet de voie. Profesia mã ajutã
sã privesc totul prin lupã, dar mã ºi obligã. N-am
cum sã pactizez cu diavolii. Nu-mi dã voie legea.
Nici nu pot manipula! Nu-mi dã voie conºtiinþa!

Albert Einstein ºi al Treilea
Rãzboi Mondial

 urmare din pagina 8

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Eram elev în clasa a ºaptea,
la ºcoalã la Malovãþ. Rãmãsesem
singur din Bârda. Ceilalþi erau la
ºcolile din Bobaiþa ºi Izvorul Bârzii.
Vreme de toamnã. Aveam cursuri
dupã-amiazã. Am ieºit în asfinþitul
soarelui de la ºcoalã. Am aºteptat
puþin la rãscrucea de la Glavani vreo
maºinã de ocazie. Vãzând cã se
apropie un nor negru, ameninþãtor,
am plecat pe jos spre Bârda. Aveam
cãmaºã cu mâneca scurtã ºi
pantaloni scurþi. Pe Covilocea a
început sã sufle vântul cu putere
dinspre apus. Se tãiaserã cocenii.
Ferma avusese mulþi porumbi pe
terenurile învecinate ºoselei ce urca
de la Malovãþ la Bârda. Braþele de
coceni erau aranjate în þuþe
rãspândite pe tot locul. Când vântul

Furtuna

Nelu Sârbulescu, senatorul nostru
(cum îi spuneam noi, prietenii lui),a

   În viaþã, dacã eºti norocos, poþi întâlni oameni buni care într-o clipã
îþi schimbã destinul, fãrã sã îþi dai seama! În 2003 un OM m-a invitat în
lumea lui politicã, m-a încurajat ºi a crezut în mine, a crezut în noi. De-
a lungul vieþii mele am întâlnit mulþi politicieni, dar niciunul care sã
iubeascã SEVERINUL atât de mult. Era un “visãtor incoruptibil”. Nu voi
uita niciodatã cuvintele lui din 2004: “ Severineni, eu visez ºi vreau sã
visaþi ºi voi un Severin prosper, modern, pe mãsura importanþei sale
istorice ºi a destinului sãu european. ªi visurile pot deveni realitate
dacã nu vom rãmâne indiferenþi! Indiferenþa distruge visurile!” Da! Visuri
care, din pãcate, puteau deveni realitate. Acum, de acolo dintre stele
veþi veghea acest oraº despre care dumneavoastrã spuneaþi cã este “un
dar al Dunãrii” ºi îl veþi saluta la fel: “Bunã dimineaþa, Severin!”
   DOMNULE SENATOR Ion Sârbulescu RESPECT! RECUNOªTINÞÃ!
ADMIRAÞIE!
Of, Doamne... îmi pare atât de rãu... rãu de tot ...
SINCERE REGRETE! Ecaterina Tuþu

   Cu profundã tristeþe, am aflat cã Ion
Sârbulescu s-a stins din viaþã. A fost,
înainte de toate, un OM deosebit, o
persoanã care ºi-a pus amprenta
asupra vieþii publice mehedinþene
timp de peste douã decenii. Un om
exemplar, de o þinutã impecabilã, cu
un farmec aparte, în preajma cãruia
tot timpul era o atmosferã plãcutã. Ca
politician, a fost un om cu viziune ºi

a devenit suficient de puternic, a
spart þuþele ºi a început sã arunce
braþele de coceni ca pe niºte frunze.
Mergeam pe ºosea ºi mã izbeau cu
putere peste picioare, peste umeri,
braþele de coceni. La un moment dat
a început furtuna popriu-zisã. Parcã
s-a spart fundul norilor ºi apa a
pornit ºiroaie spre pãmânt. Vântul
fãcea ca picurii de apã sã fie ca
loviturile de bici. Din când în când
veneau ºi rafale de grindinã.
Pietricele mãrunte de gheaþã erau
amestecate cu stropii de apã mari ºi
reci ºi mã loveau fãrã milã peste faþã,
peste mâini ºi peste picioare. Tuna
puternic ºi fulgera, parcã cerul
exploda de fiecare datã sub puterea
unei bombe infernale. Mi-era fricã.
Se lãsase ºi întunericul. Vedeam
drumul doar la lumina fulgerelor.

Simþeam cã nu mai aveam aer. Mã
sufocam. Apa ºi vaporii de apã
înlocuiau aerul ºi nu mai aveam ce
sã inspir. Slavã Domnului, cã mi-a
venit un gând salvator. Am pus
geanta cu cãrþi în dreptul capului,
pe partea stângã. Acum furtuna
izbea în geantã ºi, dupã ea, rãmânea
un gol, în care mai gãseam ºi eu un
firicel de aer, pe care-l trãgeam în
piept cu lãcomie.

Înapoi, în Malovãþ, nu mai puteam
sã mã întorc. Ajunsesem la jumãtatea
distanþei dintre cele douã sate.
Trebuia sã merg, aºadar, înainte. Nu
aveam unde sã mã ascund. ªanþurile
de pe marginea ºoselei s-au umplut
repede. Apa a inundat ºoseaua.
Mergeam prin stratul de apã. Nu mai
þineam seamã cã sunt în teniºi, cã apa
mi se apropie de genunchi. Trebuia
sã merg înainte!

Când am ajuns la Drumul lui
Dorobanþu, am vãzut la lumina unui
fulger o mogâldeaþã neagrã, care-mi
venea din faþã. Nu mi-am putut da
seama dacã este om sau altceva. Mi-
era fricã. M-am apropiat cât am putut
de ºanþ, ca sã fiu cât mai departe de
acea arãtare. Când a fost în dreptul
meu, mi-am dat seama cã e un om cu
un palton pe cap. A trecut de mine vreo
doi metri ºi l-am auzit spunându-mi:

“ - Gelule, tu eºti?” Era bunicul
meu, taicaluþu de la Colibaºi. Lucrase
la noi la casã ºi plecase prin ploaie.
Când i-am auzit glasul, parcã mi-a
întins Dumnezeu mâna. Eram la
capãtul puterilor. M-a luat sub haina
lui ºi ne-am dus la o casã a lui Ion al
Patolanii. Aparþinea de Colibaºi, dar
era destul de apropiatã de ºosea.
Bunicul n-a mai strigat la poartã. A
intrat în casã, cum ar fi intrat la el. Se
cunoºtea din copilãrie cu moº Ion.
Fãcuserã armata ºi rãzboiul cot la cot.
“- Lasã, mã, Danilã, mã, i-a spus moº
Ion bunicului meu, cã de astea am mai
vãzut noi!” Avea pe masã o canã cu vin,
o strachinã cu nuci ºi o pâine. Era cu
baba la cinã. Ne-a servit ºi pe noi.

Dupã ce s-a oprit ploaia, am
plecat, eu spre Bârda, bunicul spre
casa lui, în Colibaºi. Tãticu plecase
dupã mine de cum începuse
furtuna. Preþ de câteva ceasuri, în
ciuda urgiei ce se abãtuse peste
noi, a umblat între Bârda ºi Malovãþ,
pe Drumul  Mare, pe la Tufari, pe
la Crovul lui Omir, strigându-mã ºi
plângând. Era convins cã furtuna
mã omorâse. Când a venit acasã,
era desfigurat, epuizat. S-a bucurat
vãzându-mã viu ºi nevãtãmat, parcã
aº fi înviat atunci din mormânt!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Ion Sârbulescu a plecat într-o lume mai bunã
idei. ªi-a dorit un Severin dezvoltat
ºi prosper, deziderat pentru care a
luptat ºi a crezut cu toatã fiinþa sa…
Ion Sârbulescu a iubit, poate mai mult
decât oricare dintre noi, Severinul, un
oraº în a cãrui renaºtere ºi posibilitãþi
de dezvoltare credea cu toatã forþa
sa… Am fost alãturi de dânsul foarte
mulþi ani ºi l-am sprijinit în tot acest
demers… Ion Sârbulescu a fost
înainte de toate un om de o
generozitate aparte, altruist ºi,
totodatã, idealist, un om pentru care
binele comun reprezenta mai mult
decât propria sa persoanã. În egalã
mãsurã a fost un lider autentic, atât
ca politician, dar ºi ca personalitate
civicã, publicã… Un om ºi un destin
exemplar!
   Drum lin, domnule Senator, Ion
Sârbulescu!

Mircea Popescu

plecat în lumea veºnicã.
   A fost un om special, a fost o
personalitate marcantã a lumii
politice mehedinþene, a fost ºi va
rãmâne în inimile noastre ca un
om jovial, prietenos, bun, drept,
un lider liberal frumos, un om de
construcþie, un poet al vremurilor
noastre,  un om drag mie ºi
familiei mele.
Condoleanþe familiei lui frumoase!
Dumnezeu sã te odihneascã, Nelu!

Paul Tudor
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Prietenii îþi deschid sãptãmâna. Întâlnirile
ºi  dialoguri le cu aceºtia sunt minunate,
deosebite,  aducându-þi  noutãþ i  legate de
propria ta dezvoltare personalã. Ia aminte la
ce þi se spune, chiar dacã uneori nu îþi place
ce auzi. Controversele vor fi la ordinea zilei,
dar tocmai acestea vor consti tui farmecul
perioadei. Zilele de 8 ºi 9 aprilie îþi vor aduce
dorinþã de introspecþie ºi retragere în mijlocul
naturii. Sufletul tãu are nevoie de liniºte ºi de
o reevaluare a drumului vieþii. Sunt posibile
insomnii, vise ºi viziuni premonitorii, dar ºi
revelaþii de excepþie. În weekend te vei simþi
mai bine.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În prima parte a sãptãmânii eºti preocupat de
carierã ºi de imaginea ta în ochii celorlalþi. Relaþiile
cu ºefii ºi autoritãþile sunt conflictuale, deocamdatã.
Fii prudent, deoarece undeva în fundal existã
nemulþumiri majore legate de domeniul profesional.
Gândirea ºi comunicarea sunt destul de umbrite,
astfel încât încearcã sã vorbeºti cât mai puþin ºi
strict la obiect. Zilele de 8 ºi 9 aprilie accentueazã
relaþiile cu prietenii ºi protectorii. Sunt posibile
dialoguri aprinse, situaþii controversate pe care le
vei putea depãºi cu atenþie ºi discernãmânt. În
weekend, detaºeazã-te de toate ºi priveºte partea
frumoasã a vieþii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Dorinþa de rafinare sufleteascã îþi deschide
sãptãmâna. Sunt momente potrivite pentru
activitãþi culturale, vizionarea unor filme
deosebite sau pentru participarea la seminarii pe
teme spirituale. Relaþiile cu strãinãtatea cunosc
rãsturnãri de situaþie, dar sunt în favoarea ta, chiar
dacã pe moment aceste lucruri te pot necãji. Pe 8
ºi 9 aprilie, ºefii te pot chema la raport. Discordia
sãlãºluieºte în acest segment de viaþã ºi activitate,
fapt pentru care încearcã sã fii la curent cu tot ce
se petrece sau se întrezãreºte în domeniul
profesional. Finalul sãptãmânii este potrivit
dialogurilor ºi întâlnirilor cu prietenii.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Chestiunile f inanciare sunt subiectul
principal al  debutului sãptãmânii .  Sunt
momente bune pentru achitarea facturi lor,
taxelor, impozitelor sau datoriilor de orice fel.
Beneficiezi de multã energie astralã, dar atenþie
la gândire ºi  comunicare.  Evi tã semnarea
actelor importante,  decizi i le majore sau
promisiunile. Rãzgândirile pot fi frecvente.
Zilele de 8 ºi de 9 aprilie îþi aduc veºti legate
de strãinãtate. Unele relaþii cu persoane aflate
dincolo de graniþele þãrii se pot rupe definitiv.
Pentru sfârºi tul  sãptãmânii  se întrezãreºte
forfotã în domeniul socio-profesional.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Relaþiile parteneriale ºi colaborãrile te vor
preocupa încã de la începutul sãptãmânii. Sunt
zile bune pentru discuþii ºi reconfigurãri de
poziþie în cadrul activitãþilor comune cu ceilalþi.
Se pot ivi  neînþelegeri sau dialoguri
contradictorii, astfel  cã prudenþa ºi
discernãmântul sunt binevenite. Pe de altã parte,
fii atent la partenerul de viaþã, care îþi poate
reproºa faptul cã îþi petreci timpul mai mult cu
prietenii. Conflictele de la serviciu sunt în toi,
în special cele ascunse de ochii tãi. La sfârºitul
sãptãmânii se întrezãresc aspecte legate de
studiile pe termen lung ºi de relaþi i cu
strãinãtatea. Rezervã momente pentru lecturi ºi
pentru plimbãri în aer liber.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Activitãþile profesionale sau cele de rutinã
gospodãreºti îþi vor ocupa primele zile ale
sãptãmânii. Existã nemulþumiri în acest sens,
pentru cã eºti nevoit sã faci totul de unul singur,
dar priveºte partea frumoasã a lucrurilor.
Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
sistemului circulator ºi secundar pe inimã.
Recomandabil este sã eviþi, pe cât posibil,
consultaþiile, analizele medicale ºi intervenþiile
chirurgicale în intervalul 8 - 9 aprilie. Spre
finalul sãptãmânii poþi primi cadouri deosebite,
veºti despre moºteniri sau bani de la autori
necunoscuþi. Însã, uneori nu e ceea ce pare.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Veselia ºi cheful de distracþii de care dai dovadã
te va face remarcat în anturaj încã din primele
zile ale sãptãmânii. Creativitatea este la cote
înalte ºi bine ar fi sã îi laºi ºi pe ceilalþi sã se
bucure de creaþi ile ºi ideile tale.  Relaþ iile
sentimentale sunt umbrite ºi foarte uºor se pot
isca neînþelegeri. Încearcã sã asculþi doleanþele
celor dragi ºi fii mai deschis la nevoile lor. Pe 8
ºi pe 9 aprilie se întrezãresc multe treburi la serviciu,
dar ºi acasã în mediul familial. Agitaþia ºi
nemulþumirea te pot obosi destul de mult. La sfârºitul
sãptãmânii, implicã-te în activitãþi comune cu alþii.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Activitãþile gospodãreºti sunt avantajate în
primele zile ale sãptãmânii. Relaþiile cu membrii
familiei sunt tensionate, dar se pot depãºi
neplãcerile cu prudenþã ºi discernãmânt. Pe 8 ºi
pe 9 aprilie eºti vesel, pus pe ºotii, dorindu-þi
aventur i  ºi  d ist racþ i i .  Atenþ ie la relaþ i i le
sentimentale ºi la cele cu copiii! Unele relaþii se
pot rupe definitiv. Încearcã sã-þi temperezi
extravaganþele în materie de amor ºi petreceri.
Bine ar fi sã-þi orientezi energia ºi eforturile cãtre
prieteni ºi protectori. Aceºtia existã în jurul tãu,
vor sã te ajute cu sfaturi ºi soluþii de viaþã
extraordinare, însã tu te faci cã nu îi observi. În
weekend, odihneºte-te mai mult.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

La începutul sãptãmânii se pare cã vei fi mai
mult pe drumuri. Întâlnirile ºi dialogurile cu
neamurile ºi prietenii apropiaþi vor fi frecvente
ºi de folos. S-ar putea ivi neînþelegeri în discuþii,
dar se vor aplana foarte bine pentru toatã lumea.
Pe de altã parte va fi nevoie sã-þi îndrepþi atenþia
ºi spre treburile gospodãreºti pe 8 ºi pe 9 aprilie.
Verificã sursele de apã din spaþiul locativ.
Membrii familiei te pot provoca la discuþii pe
seama colaborãrilor în care eºti implicat sau
plãnuieºti sã te implici. Rãbdare ºi prudenþã!
Sfârºitul sãptãmânii aduce distracþii ºi aventuri
alãturi de cei dragi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Chestiunile financiare îþi deschid sãptãmâna.
S-ar putea sã primeºti cadouri, recompense
mãrunte, dar suficiente cât sã te bucure. Energia
vitalã va fi la cote scãzute, aºa încât dozeazã-þi
eforturile ºi odihneºte-te mai mult. Zilele de 8
ºi 9 aprilie te-ar putea pune pe drumuri. Este
vorba de mici cãlãtorii sau excursii. Întâlnirile
ºi dialogurile cu neamurile ºi prietenii apropiaþi
pot fi frecvente. Existã nemulþumiri în acest
segment de viaþã, iar discordia pândeºte din
umbrã totul. La finalul sãptãmânii, fii alãturi de
familie ºi de problemele ei.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

La începutul sãptãmânii eºti plin de energie,
iar dorinþa de a te implica în tot ºi toate este la
cote mari. Bine ar fi sã-þi canalizezi eforturile
doar cãtre treburile tale, pentru cã ceilalþi s-ar
putea sã fie deranjaþ i de elanul tãu. Sunt
momente bune pentru vizite la saloanele de
întreþinere corporalã sau pentru înoirea
garderobei. Pe 8 ºi pe 9 aprilie sunt momente bune
pentru cumpãrãturile zilnice. S-ar putea sã primeºti
cadouri, recompense sau veºti legate de modificarea
condiþiilor de la locul de muncã. Weekend-ul
propune dialoguri ºi plimbãri lungi, alãturi de
persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti destul de
retras. Dorinþa de interiorizare va fi la cote înalte
ºi bine ar fi sã îi dai curs. Sunt posibile insomnii,
senzaþii neliniºtitoare, dar ºi aflarea unor lucruri
importante legate de oamenii ºi evenimentele
din viaþa ta. În zilele de 9 ºi 10 aprilie te vei
simþi mai bine, iar pofta de viaþã îi va molipsi ºi
pe cei din jurul tãu. Totuºi, fii prudent, deoarece
tendinþa de a fi prea combativ sau de a-þi exagera
talentele îþi poate crea neplãceri. La finalul
sãptãmânii se întrezãresc chestiuni bãneºti. Poþi
primi cadouri, recompense sau veºti legate de
condiþiile de muncã de la un serviciu. Multe
cheltuieli.

(8 - 14 aprilie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Firma SUREXPORT COMPANIA AGRARIA
S.L. din regiunea Huelva, localitatea Almonte, Spania
oferã 900 locuri de muncã în agriculturã la recoltare
fructelor: cãpºuni, zmeurã, mure ºi afine.
   Descriere loc de muncã: se lucreazã 6 ore ºi 30
minute/zi (cu pauzã de masã de o jumãtate de orã), în
conformitate cu acordul colectiv din provincia Huelva.
   Cerinþe: femei (600 persoane) ºi 150 cupluri;
vârsta 18 - 50 ani; experienþã în agriculturã ºi capabile
sã recolteze cãpºuni, afine, zmeurã ºi mure, la
temperaturi ridicate în primãvarã, din sere.
   Limba strãinã: nu se solicitã
   Salariu: plata se face pe card. Salariu brut 44,99 euro/
zi din care se scad asigurãri de sãnãtate ºi TVA (net 41,29
euro/zi). La sfârºitul campaniei, firma plãteºte un bonus
de 0,70 euro cenþi/zi (persoane noi) ºi la persoanele care
au mai lucrat la firmã, un bonus de 0,80 euro cenþi/zi.
Orele suplimentare se plãtesc cu 7,47 euro brut/orã.
   Beneficii ºi alte condiþii: cazarea este oferitã gratuit de
companie; se plãtesc utilitãþile (electricitate, apa, gunoi ºi
butelie) 1,73 euro/zi din net. Cãlãtoria în Spania este plãtitã
de companie, dar în caz de nerespectare a douã luni de
contract se va reþine din ultimul salariu al muncitorului.
Întoarcerea în România este plãtitã de muncitor.
   Duratã contract: Angajare cu contract temporar de
3 luni, 6 luni sau 9 luni, cu perioadã de probã 15 zile.
Contractul de muncã poate  începe cu 01 aprilie 2021.
   Mod de aplicare: persoanele cu domiciliul în
judeþul Mehedinþi, care corespund cerinþelor posturilor
oferite, trebuie sã se adreseze consilierului EURES din
cadrul Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Mehedinþi, compartiment EURES (informaþii
la telefon 0252.319029).
Persoanele selectate vor fi contactate de cãtre
angajator.
Termenul limitã pentru aplicare este 15 aprilie 2021.

Director executiv Ioan SURU
Consilier superior Mihail Sorin MARINESCU

900 locuri de muncã în domeniul
agricol (recoltare fructe) în Spania -
firma SUREXPORT, prin intermediul

Reþelei EURES ROMÂNIA

Cursul euro a atins la sfârºitul lui
martie noul sãu maxim istoric de 4,9251
lei. Primele ºedinþe din aprilie au fost
calme iar media a scãzut miercuri la
4,9168 lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile
s-au efectuat în culoarul 4,913 - 4,92 lei.

Leul va beneficia în perioada
urmãtoare de parcursul pozitiv al
economiei dar ºi de obligaþiunile care vor
fi lansate pe pieþele internaþionale pentru
a acoperi deficitul bugetar.

Marþi, FMI a prezentat prognozele sale
de primãvarã asupra economiei mondiale
pentru 2021. În cazul României se
estimeazã o creºtere economicã de 6%
ºi una de 4,8% anul viitor. Surpriza este
cã aceste previziuni le depãºesc pe cele
ale guvernului, care vede o majorare a
PIB în 2021 de 4,3%, în timp ce analiºtii
anticipeazã un avans de 5%.

Pe de altã parte, Finanþele au ieºit pe
pieþele internaþionale cu emisiuni de
euroobligaþiuni care au diverse scadenþe.
Se aºteaptã ca statul român sã se
împrumute cu mai multe miliarde de euro.

Analiºtii de la BCR observau în
buletinul de informare al bãncii cã BNR
„nu este îngrijoratã de deprecierea recentã
a leului deoarece moneda naþionalã a
pierdut mai puþin de 0,5% în acest an,
cu impact minor asupra inflaþiei.
Estimarea noastrã de curs de schimb
pentru finalul acestui an este 4,95”.

Dupã o depreciere a euro 1,0704
dolari, minimul ultimelor cinci luni, au
apãrut marcãrile rapide de profit, iar la
finalul perioadei cotaþiile au crescut la
1,1865 - 1,1897 dolari.

În piaþa localã, media dolarului a atins
miercurea trecutã un maxim de 4,1969
lei, pentru a scãdea dupã o sãptãmânã la
4,1372 lei.

Cursul monedei elveþiene a fluctuat între 4,4216
ºi 4,4524 lei, maxim atins la sfârºitul intervalului.

Dupã o creºtere la 5,8021 lei, media lirei sterline
a alunecat miercurea aceasta la 5,7192 lei.

Preþul gramului de aur a scãzut în prima parte
a perioadei la 227,4991 lei însã a crescut la
sfârºitul ei la la 232,3158 lei, dupã revenirea
unciei peste pragul de 1.700 dolari

Miercuri, indicele ROBOR la 3 luni, în funcþie
de care sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a coborât de la 1,66 la 1,65%.
În schimb, indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, a stagnat
la 1,71%, valoarea stabilitã marþi, la fel ºi cel la
12 luni la 1,75%.

În condiþiile în care bitcoin nu a reuºit sã revinã
peste pragul de 60.000 dolari, care a fost atins
ultima datã la jumãtatea lui martie, cotaþiile
monedei digitale au scãzut la sfârºitul perioadei
la 55.800 - 58.600 dolari.

Criptomoneda ar putea suferi pierderi
semnificative în viitor. China grãbeºte lansarea
„yuanului digital”, care va putea fi utilizat ºi pe plan
internaþional, întãrind astfel poziþia statului asiatic
la nivel planetar. La rândul lor, Rezerva Federalã
americanã, Banca Centralã Europeanã sau Banca
Japoniei au anunþat cã pregãtesc schimbarea
bancnotelor la purtãtor cu monede digitale.

Analiza cuprinde perioada 30 martie - 7 aprilie.
 Radu Georgescu

Euro stagneazã la 4,91 – 4,92 lei

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA), informeazã cã a demarat
procesul de autorizare la platã pentru Mãsura14
- Plãþi privind bunãstarea animalelor - pachet
a) Plãþi în favoarea bunãstãrii porcinelor ºipachet
b) Plãþi în favoarea bunãstãrii pãsãrilor, pentru
cererile depuse în anul 2020.
   Suma totalã autorizatã la platã pânã la data de
01.04.2021este de 99.085.552,92 euro, respectiv
473.926.199,57 lei, pentru un numãr de 465 de
beneficiari care au accesat aceastã formã de platã
compensatorie în conformitate cu prevederile
legislaþiei europene ºi naþionale în vigoare.
   Valoarea în lei este calculatã la cursul de schimb
de 4,7830lei/euro stabilit de Banca Centralã
Europenã în data de 31 decembrie 2019.
   Acordarea plãþilor compensatorii aferente Mãsurii
14 - Plãþi privind bunãstarea animalelorse realizeazã
în conformitate cu Fiºa Mãsurii 14 din Programul
Naþional de Dezvoltare Ruralã - PNDR 2014- 2020.

Misiunea noastrã permanentã vizeazã
efectuarea plãþilor cãtre fermieri, în termenele
prevãzute de legislaþia în vigoare, în mod
echitabil ºi transparent.

APIA, MEREU ALÃTURI DE FERMIERI!

APIA efectueazã plata
beneficiarilor Mãsurii 14 –

bunãstarea animalelor
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   Dupã aproape 5 luni de pauzã,
fotbalul elen din eºaloanele inferioare
îºi reia activitatea, iar echipele vor
efectua teste sãptãmânal pentru a
avea drept de joc. Printre cei implicaþi
în campionatul din Grecia se aflã ºi
Dan Ignat (34 de ani), unul dintre
cei 2 severineni care antreneazã
în strãinãtate, alãturi de Valeriu
Tiþa (55 ani), la FC Al Hussein
Irbid, în Iordania.
   Posesor al licenþei UEFA B, Ignat a
preluat, toamna trecutã, banca tehnicã
a echipei de Liga 3 FC Pallixouriakos
1950 ºi a debutat cu victorie la noul
sãu club. În prima etapã din Gamma
Ethniki, seria a 9-a, echipa antrenatã
de severineanul Ignat a dispus, în data
de 11.10.2020, cu scorul de 3-1, pe
teren propriu, de FC Tsilivi. Au urmat
2 eºecuri consecutive în campionat,
interpuse de un succes în Cupa
Greciei, scor 3-0, în deplasare, cu AE
Egiou Leonta. Din noiembrie 2020,
Grecia a intrat în „lock-down”, iar, pe
plan fotbalistic, nu s-a mai jucat decât
Super League (Liga 1). Federaþia
Elenã de Fotbal a primit, recent, din
partea Ministerului Sãnãtãþii, dreptul
de reluare a tuturor competiþiilor, cu
respectarea Protocolului Medical

   Aflat în patrimoniul Regiei
Autonome pentru Activitãþi Nucleare,
societate intratã  în insolvenþã,
Stadionul Termo din Drobeta Turnu
Severin, alãturi de tribuna de 1000
locuri, vestiare sau  terenul de
antrenament, dezafectat, din
imediata apropiere, a fost scos, de
aproape 2 ani, la licitaþie, pentru a
se recupera o parte dintre datoriile
de zeci de milioane de euro
acumulate de RAAN.
   “EURO INSOL, lichidator judiciar
al Regiei Autonome pentru Activitãþi
Nucleare (RAAN) anunþã scoaterea
la vânzare prin procedura licitaþiei
publice cu strigare a Bazei sportive
compusã din teren intravilan cu
suprafaþa de 29.440 mp. pe care este
amenajat un teren de fotbal cu gazon
natural, tribunã ºi vestiar, situatã în
Drobeta Turnu Severin, str. N. Iorga
nr. 1, pornind de la preþul de
717.816 Euro + T.V.A. Caietul de
sarcini se poate achiziþiona de la

Ignat îºi reia activitatea în Grecia
specific þãrii respective!
   Astfel, Gamma Ethniki se va relua
la sfârºitul acestei sãptãmâni, iar
echipa la care Dan Ignat e antrenor-
jucãtor, va juca, în primul meci din
2021, pe teren propriu, cu APS
Thyella Patras, ocupanta locului 12,
cu 1 punct acumulat dupã 4 etape.
FC Pallixouriakos 1950 se aflã pe
locul 10, din 13 participante în
Seria 9 din Gamma Ethinki, dar din
3 jocuri disputate. Pentru a juca,
testele SARV_COV_2 se fac însã
sãptãmânal, nu la 14 zile ca, în
România! ”În urmã cu 2 sãptãmâni,
am fost sunat de preºedintele
clubului, care mi-a transmis cã se
va relua campionatul ºi sã fac testul
Covid pentru a putea reveni în
Grecia. N-am apucat sã facem decât
câteva antrenamente, bãieþii sunt
cam în urmã cu pregãtirea, dar
încercãm sã ne reintrãm în ritm,
dupã 5 luni de pauzã! Ca sã putem
juca meciurile, trebuie sã facem teste
în fiecare zi de marþi a sãptãmânii
respective! (n.r. – în campionatul din
România, testele se fac o datã la 2
sãptãmâni). Noi mai avem de jucat
9 partide ºi vom încerca sã scoatem
maximum din orice joc! Partea

pozitivã cu aceastã întrerupere e cã a
fost timp pentru schimbarea
gazonului de pe stadionul nostru,
care aratã acum impecabil! Am
reuºit sã facem ºi 7 transferuri. Toþi
sunt jucãtori greci, din Atena ºi
Salonic”, a declarat Dan Ignat.
   Severineanul a explicat ºi cum a
ajuns sã-ºi înceapã cariera de
antrenor, la doar 34 de ani: „S-a ivit
oportunitatea de a prelua banca
tehnicã a unei echipe din Grecia ºi
nu am ezitat. Practic, sunt antrenor-

jucãtor la FC Pallixouriakos.
Echipa e din Lixouri, o localitate
micã din Kefalonia. Stadionul are
vreo 1.500 de locuri, dar, la fel
ca în România, spectatorii nu au
voie în tribune pe perioada de
pandemie, dar ne încurajeazã
mereu din spatele gardurilor. Nu
ºtiu dacã putem promova, dar
ne-am propus o clasare cât mai
bunã. Lotul e format doar din
jucãtori greci”.
   Ca jucãtor, Dan Ignat, nãscut
la data de 16.07.1986, la
Drobeta - Turnu Severin, a
evoluat la GP Craiova (juniori),

Minerul Moldova Nouã (Liga 3), CS
Severnav (Liga 3), FC Drobeta (Liga
2), Farul Constanþa (Liga 2), Viitorul
Constanþa (Liga 2), CF Brãila (Liga
2), FC Olt Slatina (Liga 2), Gaz Metan
Severin (Liga 2), Dacia Unirea Brãila
(Liga 2), Al Ramtha (Liga 1, Iordania),
Al Sohar (Liga 1, Oman), FC Shillong
Lajong (Liga 1, India), Al That Ras
Karak (Liga 1, Iordania), Al Bani
Hasan Masheyat (Liga 1, Iordania),
Vllaznia Shkoder (Liga 2, Albania) ºi
FC Tsilivi (Liga 3, Grecia).

Stadionul Termo, tot la mezat, dar mai ieftin!
sediul Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare, din Drobeta
Turnu Severin, str. Nicolae Iorga nr.
1 la preþul de 2.500 lei + TVA”, suna
comunicatul dat de lichidatorul
judiciar, în octombrie 2019.
   Dupã mai multe licitaþii la care nu
s-a înscris nimeni, preþul a scãzut
cu 70.000 de euro! „EURO INSOL,
lichidator judiciar al Regiei
Autonome pentru Activitãþi Nucleare
(RAAN) anunþã scoaterea la vânzare
prin procedura licitaþiei publice cu
strigare a Bazei sportive compusã
din teren intravilan cu suprafata de
29.440 mp. pe care este amenajat
un teren de fotbal cu gazon natural,
tribuna ºi vestiar, situatã în Drobeta
Turnu Severin, str. N. Iorga nr. 1,
pornind de la preþul de 646.035 Euro
+ T.V.A. Caietul de sarcini se poate
achiziþiona de la sediul Regiei
Autonome pentru Activitãþi Nucleare,
la preþul de 2.500 lei + TVA. Licitaþia
va avea loc în data de 15.04.2021,

ora 12.00", este anunþul noului
comunicat.
   În sezonul 2011-2012, stadionul
Termo a gãzduit jocurile de Liga a
3-a ale echipei CS Termo Drobeta
Turnu Severin, proaspãt promovatã
din campionatul judeþean Mehedinþi.
Dupã doar un tur de campionat,
încheiat pe podium, echipa s-a
desfiinþat! În prezent, Stadionul
Termo gãzduieºte jocurile echipei de
juniori republicani CSS Drobeta
Turnu Severin, dar ºi pe cele ale
echipei de Liga a 2-a de fotbal
feminin ACS Atletic Drobeta.
   Fiind stadion privat, acesta poate
fi demolat dupã cumpãrare ºi i se
poate schimba domeniul de

activitate, în sensul cã pe locul bazei
sportive se poate face un
supermarket sau se poate construi
un cartier rezidenþial, de exemplu.
Nu de acelaºi „tratament” poate avea
parte, de exemplu, Stadionului „Dr.
Angelescu” (fost „1 Mai”), cãruia nu
i se poate schimba destinaþia,
deoarece aparþine Primãriei Drobeta
Turnu Severin ºi, totodatã, figureazã
la MTS ca bazã sportivã funcþionalã.
Poate fi doar reabilitat! De 3 decenii
e lãsat însã în paraginã! Proiecte de
reabilitare apar înaintea fiecãrei
campanii electorale, dar dupã ce
trece „iureºul”, stadionul rãmâne tot
cu „buza umflatã”!

 Mircea Oglindoiu
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Mã fraþilor, ce mai faceþi
mehedinþenii mei cetitori de Obiectiv?
Tot cu salariul minim? Tot cu pensia
de doi lei ºi doi bani? Pã deh, dacã
aþi învãþat carte, acuma musai sã staþi
ºi sã vã uitaþi cum fac unii bani cu
nemiluita. ªi nu vorbim de data asta
de nea ministru Popescu, asta e altã
poveste, da sã vezi ce fac ºi ãi de pe
lângã ‘mnealui. De pildã, dacã e sã
citãm din Libertatea, nea  Cristian
Boºoancã e azi director de cabinet  la
nea Popescu, la minister. Cicã
‘mnealui a terminat Colegiul
Economic de la Drobeta-Turnu
Severin în 1998. Apoi a fãcut la Târgu
Jiu încã doi ani de facultate pentru a
primi licenþa de economist, în timp
ce era consilier parlamentar la Turnu
Severin. Interesant este ºi cã nea
Virgil Popescu, actualul ministru al
energiei, a predat la Colegiul
Economic în perioada în care domnul
Boºoancã îºi fãcea studiile. Adicãtãlea
era profesoru’ lu ‘mnealui. Da sã
mergem mai departe, vorba lu al lu
Zbanghiu. În 2009, nea Boºoancã
avea trei slujbe în Drobeta-Turnu
Severin, fãcea un masterat la Spiru
Haret în Managementul Financiar
Contabil al Instituþiilor Publice ºi
Dreptul la zi, tot la Spiru Haret, în
Bucureºti. Da sã vezi matale, cã în
2012 este angajat în conducerea
Casei Judeþene de Sãnãtate
Mehedinþi. Trai neneacã, mai ales cã
cicã avea zero expertizã în domeniu.

În 2018, singurul an fiscal
neacoperit de declaraþiile de avere,
firma domniei sale are un profit de
sub 35.000 de euro. Totuºi, în aceastã
perioadã, cumva, omul are în plus 65
de metri pãtraþi de teren intravilan în

 nea Mãrin

Sucã ºi miliardarii de lângã nea ministru Popescu,
demisia lu a lu Pecingine ºi frigu din primãvara Severinului

Bucureºti, un
apartament de
148,29 de metri
pãtraþi ºi un garaj
de 25 de metri
pãtraþi, tot în
Bucureºti, 10.786
de metri pãtraþi de
teren extravilan
(pãdure, fâneaþã) ºi
o scãdere netã a
conturilor de sub
35.000 de lei. Fie
toate au costat sub
44.000 de euro, fie
domnul Boºoancã
avea pe acasã
câteva sute de mii de euro bani de
buzunar. În aprilie 2020 fu numit
director de cabinet al ministrului
Virgil Popescu. La scurt timp, în iulie,
Guvernul îl numeºte pe nea Boºoancã
de Severin în Consiliul de
Administraþie la Electrica S.A., unde
este ales preºedinte, deºi are zero
calificãri sau experienþã în domeniu.
Compania la care statul deþine cel mai
mare pachet de acþiuni îl plãteºte cu
4.985 de euro pe lunã. Pe lângã asta,
pentru fiecare ºedinþã (nu mai mult
de 12) primeºte o indemnizaþie de
încã 1.445 de euro. Nu e tot. Nea
Boºoancã de Severin mai face parte
dintr-un comitet de unde primeºte
încã 1.200 de euro pentru fiecare
dintre cele 7 ºedinþe. Plus toate
cheltuielile aferente acoperite: hotel,
masã, echipamente… ªi o asigurare
de 10 milioane de euro în cazul unei
acþiuni în justiþie, plus o asigurare
medicalã. Pentru câteva ore pe lunã,
domnul Boºoancã primeºte
minimum de 7.130 de euro pe lunã.
Zisã Tanþa lu Pecingine cã ea îºi dã
demisia din postu’ de casnicã, cã nu

sã mai poate aºa. A ajuns proasta
satului deºi, la pregãtirea ºi
personalitatea ei, ar putea fi mãcar
responsabil financiar pi la vreo
ºcoalã. da, da, unde-þi faci programu’
dupe pofta ta ºi înþelegerea cu ºefu!
Pã cã nu sã mai poate, la unii le picã
din cer ºi la alþii le picã de nicãieri.

Mã nepoate, sã întâmplã câte
unele, de te miri unde ne aflãm, cã
nici în junglã nu se mai întâmplã de
astea. Mai nou, un copil fu bãtut la
un loc de joacã din Severin, de
cãtre un bãrbat, pentru o nimica
toatã. Pãi, cum sã dai în halul ãla
într-un copil?! Copilu’ ca copilul,
da bãrbatu’ bãtãuº, ºmecher de
jmeker, se ºtie!

Bine, între timp sã schimbã
chestia aia cu taxa de salubrizare
în oraº, acuma sã plãteºte la taxe
ºi impozite. De o fi mai bine, de o
fi mai rãu, om vedea. Ne-o spuneo
nea primarele Screciu, cã
‘mnealui sã implicã în tot, chiar ºi
în tipãrirea zecilor de mii de
tipizate, vreo patruzecidemii.

ªi tot între timp sã opri cãldura în
locuinþele din Severin, care sunt
racordate la încãlzirea centralizatã.
ªi anu’ ãsta,  ca ºi în alþi ani, veni
frigu’ de primãvarã. Vorbim doar
despre cãldura din locuinþele
severinenilor, cã apã caldã nici
vorbã. Fiecare s-a descurcat cum a
putut, aºteptând ca autoritãþile sã
rezolve problema cãldurii aºa cum
au promis pin campanii. Parcã era
ceva ºi cu o centralã experiment, fu
tam-tam mare pe tema asta ºi ditai
publicitatea electoralã. ªi tot nimica.

Mã fraþilor, una peste alta, vestea
asta ultima mã întristã. Cel puþin la
fel ca vestea despre profesorul
Mãicãneanu. De data asta, ºtirea fu
despre nea Sârbulescu. Nea Ion
pentru unii, nea Nelu pentru cei mai
mulþi, apropiat de toþi ºi stimat de
toatã lumea. Aºa sã pare cã e cu
viaþa asta, sã duce când nici nu te
gândeºti la ea. Trist, dar adevãrat.

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


