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Miercuri, 14 aprilie, a avut loc o manifestaþie a avocaþilor
din cadrul Baroului Mehedinþi , care s-au raliat demersului
instituþional ce urmãreºte susþinerea dreptului la apãrare, în
semn de nemulþumire faþã de decizia instanþei, de condamnare
a avocatului Robert Roºu la pedeapsa de 5 ani de închisoare
în dosarul “Ferma Bãneasa”.
   Astfel, Uniunea Naþionalã a Barourilor din România solicitã

Dreptul la apãrare e garanþia democraþiei

amãnunte în pag. 3

 Continuare în pag. 10

Pandemie dupã ureche sau
dictatura proºtilor

respectarea standardelor recunoscute naþional ºi internaþional
privind libertatea de exercitare a profesiei de avocat.
   Principalele aspecte care au dus la o nemulþumire ºi au
produs temeri grave în rândurile avocaþilor sunt reprezentate
de activitãþi de consiliere ºi reprezentare a clientului, precum
contractele, notificãrile,

Maratonul Ecologizãrii a continuat cu zona Podeni

amãnunte în pag. 5
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Pentru toþi cei care urmãresc acum
noul scandal politic e destul de clar
faptul cã era de aºteptat ca marea
„iubire” sã se scufunde la un moment
dat, aidoma Titanicului, iar romanþa
PNL-USR orchestratã de Iohannis ºi
hotãrâtã sã ne salveze din ghearele
PSD sã se transforme într-un ºir de
schelãlãituri sub clar de lunã.

Vlad Voiculescu e doar aisbergul
de care s-a ciocnit ditamai vaporul,
taman când ne aºteptam mai puþin.
Ultimul lucru care ne lipsea era o crizã
politicã, cã în rest le aveam pe toate.

Devenit oaia neagrã a guvernãrii,
Vlad Voiculescu era de aºteptat sã
fie tras la mal, ca un ºlep uzat, aºa
cã e practic de neînþeles de ce colegii
fostului ministru se ofuscheazã. Nu
e nici primul ºi nici ultimul ministru
revocat din funcþie. Atitudinea
aceasta de „îmi iau jucãriile ºi plec”
e una ce þine de zodia infantilitãþii,
nu de politica realã.

Deºi nu sunt fan þin sã îi dau dreptate
lui Alex Coita, preºedintele Partidului
Republican din România: „Este
inadmisibil ca orgoliile politice sã
primeze în faþa interesului general, mai

Jocuri de grãdiniþã
ales acum! Este absolut anormal
comportamentul de grãdiniþã al
politicienilor care considerã cã îºi pot
lua oricând jucãriile ºi pleca, lãsându-
i cu ochii în soare pe cei care i-au votat
ºi ºi-au pus speranþele în ei”.

Ca sã ducã lucrurile într-o zonã
imposibilã, dacã nu de-a dreptul
absurdã, USR cere înlocuirea
premierului, darea jos de pe cal a lui
Cîþu, chestiune pe care liberalii nu o
pot înghiþi, ºi pe bunã dreptate.

La cald, Marian Petrache,
vicepreºedinte al Partidului Naþional
Liberal, a declarat rãspicat: „Cîþu e
susþinut de PNL, a fost propus ºi
discutat cu partenerii. Nu schimbãm
un prim-ministru pentru cã încearcã
sã ducã corabia acolo unde trebuie“.

Aºa cã a început bâlciul, mica
þiganiadã de primãvarã-varã. Oricum
ne plictisisem de probleme „mici”
(recesiunea, covidul) era nevoie ºi
de discotecã. E cel puþin ciudatã
atitudinea aceasta a lui Dan Barna
care s-a ofuscat tot când a aflat cã
premierul Florin Cîþu i-a înaintat lui
Klaus Iohannis documentele de
revocare din funcþia de ministru al
Sãnãtãþii a lui Vlad Voiculescu, iar
preºedintele a semnat revocarea.
Doar ºtia bine ce se tot discutã în
spaþiul public: înlocuirea lui Vlad
Voiculescu. O atitudine care denotã
o lipsã cruntã de flexibilitate ºi realism.
Sau care mascheazã poate dorinþa
de a ieºi dintr-o ecuaþie politicã în
care USR nu se mai regãseºte.

Cert este cã lucrurile au degenerat
ºi cã nu vãd cum se mai poate repara
marea frãþietate USR-PNL.

COMUNICAT DE PRESÃ

Partidul Puterii Umaniste (social-
liberal), reprezentat de liderul

Departamentului de Strategie ºi
Doctrinã, Daniel Bejan, taxeazã

dur situaþia creatã la vârful
Ministerului Sãnãtãþii cu privire

la demiterea ministrului Vlad
Voiculescu ºi propune o soluþie

de crizã.
   Concret, liderul este de pãrere
cã o soluþie pentru situaþia creatã
de revocarea ministrului Vlad
Voiculescu poate fi „formarea unui
guvern minoritar PNL cu sprijin
parlamentar de la PSD”.
   În acest context, Daniel Bejan a spus:

Soluþia PPU (social-liberal) pentru criza politicã actualã:
„Formarea unui guvern minoritar PNL

cu sprijin parlamentar de la PSD”
   „USR a înºelat aºteptãrile
oamenilor! Principalul motiv pentru
care a fost votatã aceastã
formaþiune politicã este acela cã,
nefiind niciodatã la guvernare, nu
a demonstrat ce poate!
   Acum USR, prin reprezentanþii
sãi, a demonstrat de ce este în stare
ºi nu ar surprinde pe nimeni dacã
ar avea soarta altor partide care
au apãrut ºi dispãrut peste
noapte. Vorbim despre o
formaþiune fãrã vreo orientare
doctrinarã, care încearcã doar sã
capitalizeze resentimente. Nimic
nu se poate construi astfel.”

Biroul de presã

MEAT - Informare de presã
Ministerul a publicat azi Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de
implementare a schemei de ajutor de stat instituitã prin Ordonanþa de urgenþã
nr. 224/2020 privind unele mãsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru
întreprinderile din domeniul turismului ºi alimentaþiei publice, a cãror activitate
a fost afectatã în contextul pandemiei de COVID-19.
Puteþi consulta proiectul în totalitate accesând acest link http://
economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica 

 Biroul de presã

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului ºi
Turismului a publicat proiectul de ordin pentru
procedura de implementare a scemei HoReCa
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Membrii Consiliului Local al
municipiului Drobeta-Turnu Severin
au fost convocaþi în data de 9 aprilie
într-o ºedinþã extraordinarã,
organizatã în incinta Palatului Culturii
“Teodor Costescu”. Pe ordinea de zi
au existat 8 puncte dezbãtute ºi votate
în cadrul întrunirii. Este vorba de 18
milioane de euro bani europeni, 4
milioane de euro bani proprii ºi 1,5
milioane de euro din proiectul PNDL.
   Primarul municipiului, Marius
Screciu, care a luat parte la ºedinþã,
a prezentat un rezumat al proiectelor

Proiectul de buget local, votat în unanimitate

în care se vor investi banii anul
acesta. Printre cheltuielile acoperite
din bugetul local se încadreazã ºi
finalizarea lucrãrilor din cadrul
Catedralei Episcopale, continuarea
modernizãrii strãzilor din cartierele
Banoviþa ºi Schela ºi înfiinþarea unei
echipe de fotbal la nivelul
municipiului.
   Viceprimarul municipiului, Daniel
Cîrjan a vorbit despre restaurantul ºi
terasa aferente Palatului Culturii
Teodor Costescu, care vor fi scoase
la licitaþie pentru a fi preluate ºi

administrate conform caietului de
sarcini care prevede anumite condiþii.
Astfel, câºtigãtorul licitaþiei
restaurantului trebuie sã
îndeplineascã anumite capacitãþi
financiare ºi sã aibã o vechime de
câþiva ani în domeniu, pentru a avea
o minimã garanþie cã viitoarea
investiþie va fi fãcutã corespunzãtor.
Dupã finalizarea procedurii, într-o
lunã ºi jumãtate, spaþiul aparþinând
Palatului Culturii Teodor Costescu,
constituit ca ºi restaurant, va fi punctul
central de interes ºi va primi turiºtii

sau severinenii dornici de o masã
caldã acompaniatã de o bãuturã rece.
  Conducerea primãriei
municipiului a asigurat cetãþenii cã,
deºi bugetul pe 2021 este mai mic
decât în anii precedenþi, s-a construit
astfel încât sã se axeze pe prioritãþile
care au fost identificate la nivelul
municipiului Drobeta-Turnu
Severin. Se vor continua ºi pe viitor
invenþiile, pentru a veni în sprijinul
severinenilor rãspunzând prompt
nevoilor ºi problemelor acestora.

 Augustin Mateescu

Baroul Mehedinþi a  organizat,
miercuri, 14 aprilie, o acþiune de

protest în faþa sediului
Tribunalului Mehedinþi, în semn
de nemulþumire faþã de decizia

instanþei, de condamnare a
avocatului Robert Roºu la

pedeapsa de 5 ani de închisoare
în dosarul “Ferma Bãneasa”,

avocaþii considerând cã aceastã
condamnare ar fi un precedent

periculos atât pentru profesie, în
general, cât ºi pentru viitorul
statului de drept în România.

   În contextul publicãrii motivãrii
deciziei de condamnare, de cãtre
Înaltã Curte de Casaþie ºi Justiþie,
Consiliul Baroului Mehedinþi,
întrunit în ºedinþa extraordinarã din
data de 13.04.2021, a hotãrât
susþinerea poziþiei UNBR, prin
înaintarea unui memorandum cãtre
instanþele din Drobeta Turnu
Severin ºi prin organizarea unui
protest, la data de 14.04.2021,
orele12.00, în faþa Tribunalului
Mehedinþi, protest la care au fost
invitaþi sã se alãture avocaþii din
cadrul Baroului Mehedinþi.
   Avocaþii mehedinþeni au fost
prezenþi, alãturi de colegii din
întreaga þarã, simultan, la sediile

Comunicat de presã al Baroului Mehedinþi
instanþelor, cu scopul de a atrage
atenþia sistemului judiciar ºi opiniei
publice, cu privire la faptul cã,
modul de abordare prin calificarea
ca infracþiuni a demersurilor
întreprinse de avocaþi în consilierea
ºi reprezentarea clienþilor lor,
reprezintã un precedent periculos
atât pentru profesia de avocat, în
general, cât ºi pentru viitorul
statului de drept în România.
   “Timorarea apãrãrii duce la
abuz”, “Apãrarea nu e un delict de
opinie” ori “Dreptul la apãrare e
garanþia democraþiei” au fost câteva
dintre mesajele afiºate de avocaþi.
   Dreptul la apãrare, care aparþine
cetãþenilor, este profund afectat,
atâta vreme cât, avocaþii sunt
pasibili de a fi acuzaþi ºi condamnaþi
pentru cã reprezintã clienþi cu ºanse
incerte de câºtig în ceea ce priveºte
drepturile pretinse, precum
cvasitotalitatea drepturilor supuse
unei dispute.
   Alte aspecte care au determinat
reacþii puternice nu numai din partea
avocaþilor, ci ºi a profesioniºtilor
dreptului în general, inclusiv
magistraþi, au fost cele privind:

audierea judecãtorilor ca martori
împotriva propriilor hotãrâri
pentru a recunoaºte cã sunt greºite,
ceea ce reprezintã încãlcarea
principiului autoritãþii de lucru
judecat, precum ºi audierea ca
martori a avocaþilor în dosarele
îndreptate împotriva clienþilor lor,
ceea reprezintã o nesocotire
flagrantã a secretului profesional.
   În acest dosar au fost audiaþi zeci
de avocaþi în calitate de martori,
cãrora li s-a cerut sã explice
raþionamentele juridice, de ce ºi
cum îºi reprezintã clienþii.
   Condamnarea avocatului pentru
cã a folosit aceste hotãrâri definitive
în demersurile sale profesionale
indicã ºi o discriminare între
avocaþi ºi judecãtori.
   Condamnarea avocaþilor pentru
delicte de opinie, atâta vreme cât
avocatul are o opinie contrarã
acuzãrii ºi este acuzat cã ar fi ºtiut
sau ar fi trebuit sã ºtie cã demersurile
clienþilor se bazeazã pe hotãrâri
judecãtoreºti ilegale (hotãrâri
definitive), este de neacceptat.
   Trebuie sã arãtãm cã suntem uniþi
ºi dacã se iau decizii cu privire la

demersuri care sã apere libertatea
de exercitare a profesiei de avocaþi,
cu toþii trebuie sã fim solidari.
  Demersul nostru instituþional nu
se îndreaptã împotriva justiþiei, a
instituþiilor autoritãþii judecãtoreºti
în plan local sau naþional, ci are ca
scop atenþionarea asupra faptului
cã, generalizarea unor viziuni care
tind sã destabilizeze constantele
rolului actorilor în actul de justiþie
tind sã punã în pericol nu numai
profesia de avocat, dar ºi alte
profesii juridice iar în cele din urmã
chiar sistemul judiciar.
   În concluzie, demersul de faþã are
ca obiectiv convocarea dialogului
interprofesional pentru
conºtientizarea tuturor factorilor
implicaþi cu privire la urmãrile pe
care le-ar putea avea renegarea
drepturilor ºi a rolului avocatului.
Consecinþele se rãsfrâng nu numai
asupra profesiei de avocat, ci
asupra sistemului de justiþie ºi mai
ales asupra cetãþeanului, care este
privat de dreptul la apãrare ºi de
dreptul la un proces echitabil.

DECAN
AV. MARTINESCU NICOLETA CLAUDIA
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Cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi
Mitropolitul Olteniei, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei a sãvârºit Sfânta
Liturghie Arhiereascã la ctitoria Sfântului Nicodim
de la Tismana, iar dupã Sfânta Euharistie, ierarhul
mehedinþean a sãvârºit slujba înmormântãrii pentru
maica Vartolomeia, pusnica de la Schitul
Cioclovina de Sus, împreunã cu Pãrintele
Arhimandrit Vladimir Dãrângã, Mare Eclesiarh al
Catedralei Mitropolitane din Craiova, dar ºi cu alþi
slujitori veniþi la Tismana pentru a se ruga lui
Dumnezeu sã odihneascã sufletul roabei sale în
corturile drepþilor. La final, trupul maicii a fost aºezat
spre veºnicã odihnã în cimitirul mãnãstirii.
   La finele slujbei, Pãrintele Episcop Nicodim a
þinut un cuvânt de mângâiere pentru cei de faþã,
monahi, monahii sau simpli credincioºi care au
preþuit-o pe preacuvioasa maicã stareþã
Vartolomeia. „Întru aceastã zi în care Biserica
Ortodoxã prãznuieºte Duminica Sfântului Ioan
Scãraru ºi îl pomenim pe cel care a fost ctitor al
Mãnãstirii Cernica, dar ºi Episcop al Râmnicului,
pe Sfântul Ierarh Calinic, prin binecuvântarea
Înalpreasfinþitului Pãrinte Irineu, Mitropolitul
Olteniei, ne-am rugat Preamilostivului Dumnezeu,
aici, la cea mai însemnatã ºi cunoscutã ctitorie a
Sfântului Nicodim de la Tismana, pentru cea care
a fost maica Vartolomeia Popovici, cunoscutã nu
doar de obºtea acestei mãnãstiri, ci ºi de foarte
mulþi preoþi ºi credincioºi. S-a îndeletnicit cu
rugãciunea ºi a primit pe cei care au dorit sã
primeascã cuvânt de folos, primind de la
Dumnezeu darul de a odihni, de a liniºti ºi de a
mângâia pe cei care au urcat pânã la Cioclovina
de Sus, acest dar fiind foarte mare. Avea rugãciunea
lui Iisus ºi împlinea cuvintele Sfântului Ioan
Scãrarul: “Biruiþi pe vrãjmaºi cu puterea numelui
lui Iisus, fiindcã nu este altã armã mai mare în cer
ºi pe pãmânt”. Cu aceastã armã, cu rugãciunea
inimii, maica a reuºit sã aibã liniºte sufleteascã ºi
sã se roage cu toatã evlavia ºi cu toatã fiinþa ei. [...]

Maica Vartolomeia Popovici de la Schitul
Cioclovina de Sus a fost prohoditã

Îi aducem mulþumire ºi Slavã lui Dumnezeu ºi Îl
rugãm ca preacuvioasa maicã ºi sufletul ei sã
ajungã cu drepþii în Împãrãþia cerurilor ºi sã fie
aºezatã laolaltã cu sfinþii, cuvioºii ºi drepþii care au
trecut din viaþa aceasta în Împãrãþia veºnicã.
Aºadar, sã ne rugãm pentru ca sufletul monahiei
Vartolomeia sã fie primit în veºnicele locaºuri, iar
pomenirea ei din neam în neam sã fie veºnicã!
Amin!” a spus Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Stehaiei.
   Monahia Vartolomeia Popovici s-a nãscut la data
de 11 noiembrie 1938 în localitatea Bucium, judeþul
Iaºi, absolvind ºcoala elementarã în satul Vânãtori,
oraºul Focºani, judeþul Vrancea. În 1956 s-a hotãrât
sã meargã la mãnãstirea Tismana ºi sã-i fie mireasã
a Mântuitorului Hristos. Deºi în acea perioadã se
deschideau fabrici, creându-se astfel numeroase
locuri de muncã, ea a ales sã slujeascã lui
Dumnezeu, însã în urma nemilosului ordin de dare
afarã a cãlugãrilor din mãnãstiri, decretul nr. 410
din anul 1959, a fost nevoitã sã pãrãseascã
mãnãstirea ºi sã se angajeze la I.A.S. Popeºti-
Leordeni, pentru a-ºi putea duce traiul de zi cu zi.
În 1975 a revenit la mãnãstirea Tismana, împreunã
cu sora sa mai micã, Iulia, (acum maica Iustina
stavrofora, stareþa Mãnãstirii Sfânta Ana-Orºova,
Mehedinþi), fiind cãlugãritã în anul 1982. De-a
lungul timpului, preacuvioºia sa a primit mai multe
ascultãri, atât în cadrul Centrului Eparhial al
Mitropoliei Olteniei, cât ºi la mãnãstire, iar în vara
anului 1998 a hotãrât sã se retragã la Schitul
Cioclovina de Sus, ducând viaþã de anahoret.
În anul 2013 a trecut printr-o grea încercare,
purtând o grea suferinþã timp de ºase luni, iar
dupã ce a trecut peste aceastã încercare, s-a
reîntors la Cioclovina, unde a rãmas pânã în
2018, când a revenit la mãnãstirea Tismana din
cauza unei suferinþe, dându-ºi obºtescul sfârºit
la data de 9 aprilie 2021.
   Veºnicã sã-i fie pomenirea din neam în neam!

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Obºtea de maici a
Mãnãstirii Tismana a

condus pe ultimul
drum pãmântesc pe

monahia
Vartolomeia Popovici

de la Schitul
Cioclovina de Sus,

duminicã, 11 aprilie,
dupã Sfânta ºi
Dumnezeiasca

Liturghie, trecutã la
Domnul vineri, 9

aprilie 2021, dupã o
suferinþã

îndelungatã.

Inspectoratul General pentru Imigrãri informeazã
cu privire la publicarea în Monitorul Oficial nr. 379

din 12.04.2021 a Hotãrârii Guvernului nr. 363/
2021 pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii
Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei

ºi conþinutului permiselor de ºedere, ale
documentelor de cãlãtorie, precum ºi ale altor

documente care se elibereazã strãinilor.
   Potrivit actului normativ, forma ºi conþinutul
permisului de ºedere eliberat cetãþenilor strãini,
cartea albastrã a UE vor avea un nou format. De
asemenea, actul normativ reglementeazã modelul
permisului de ºedere eliberat cetãþenilor britanici
beneficiari ai Acordului de retragere ºi membrilor
acestora de familie care îi însoþesc sau care se
alãturã ulterior încheierii perioadei de tranziþie.
   Modificãrile au în vedere îmbunãtãþirea
elementelor de securitate ale permiselor de ºedere
ºi introducerea unui aspect uniform pentru toate
statele membre ale UE. Actul normativ a creat cadrul
legal pentru aplicarea, la nivel naþional, a
Regulamentului (UE) 2017/1954, dar ºi a unor
prevederi ale Acordului privind Retragerea Regatului
Unit al Marii Britanii  ºi Irlandei de Nord din UE.
   Noul model de permis conþine date biometrice
ºi elemente de securitate care oferã garanþii
suplimentare cetãþenilor, asigurându-se un grad
de protecþie ridicat împotriva furtului de identitate,
iar instituþiilor de drept public sau privat,
certitudinea cã persoana care prezintã documentul
de identitate este titularul datelor de identificare
înscrise pe acest document.
   Ca urmare a modificãrilor survenite, posesorii
documentelor trebuie sã cunoascã faptul cã nu
sunt necesare demersuri de actualizare a
permiselor de ºedere, acestea continuã sã fie
valabile atâta timp cât dreptul de ºedere este unul
valid. Noile carduri vor fi oferite la prelungirea
dreptului de ºedere sau la expirarea celui anterior.
   Totodatã, hotârârea aprobatã adapteazã în mod
corespunzãtor prevederile HG 898/20112011 privind
stabilirea formei ºi conþinutului permiselor de ºedere,
ale documentelor de cãlãtorie, precum ºi ale altor
documente care se elibereazã strãinilor, referitoare la
denumirea documentului emis angajatorului în
scopul încadrãrii în muncã a strãinilor, respectiv aviz
de angajare ºi aviz de detaºare.

***
Permisul de ºedere este documentul emis de cãtre
Inspectoratul General pentru Imigrãri cetãþenilor
strãini ºi britanici beneficiari ai Acordului de retragere,
precum ºi membrilor acestora de familie ºi atestã
drept de ºedere în þara noastrã în funcþie de scopul
solicitat. De asemenea, avizul de angajare/detaºare
atestã dreptul unui angajator sau al unui beneficiar
al prestãrii de servicii de a încadra sau primi la muncã
un cetãþean strãin pe o anumitã funcþie vacantã.

BIROUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Aspect nou pentru permisele de ºedere
ºi avizele de angajare/detaºare
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Acþiunea de amploare, generic denumitã
„Maratonul Ecologizãrii în Geoparcul Platoul

Mehedinþi” a continuat cu comuna Podeni, unde
rangerii geoparcului, alãturi de câþiva localnici ºi

de reprezentanþi ai Consiliului Judeþean
Mehedinþi au colectat sute de saci de pet-uri care
poluau ecosistemul. Vicepreºedintele Consiliului

Judeþean Mehedinþi, Ramona Cupã, a fost din
nou prezentã pe teren ºi a participat activ la

colectarea deºeurilor.
   „Am continuat, astãzi, Maratonul Ecologizãrii
în Platoul Geoparcul Mehedinþi, în comuna
Podeni, o altã zonã superbã, cu peisaje
minunate, în aceeaºi notã de responsabilitate
civicã. Potenþialul turistic inestimabil al acestor
zone din arealul Geoparcului Platoul Mehedinþi,
este o binecuvântare pentru noi toþi, iar noi cei
care avem în responsabilitate directã în acest
areal trebuie sã dãm un exemplu populaþiei.
   Trebuie sã înþelegem cã mediul înconjurãtor
ºi ecosistemul trebuiesc protejate aºa cum se
cuvine. De aceea am participat direct, la Podeni,
la o acþiune de ecologizare de amploare. Alãturi
de mine s-au aflat angajaþii geoparcului, dar ºi
cetãþeni responsabili ai comunei Podeni ºi,
împreunã, am reuºit sã curãþãm întreaga zonã
ºi sã îi redãm frumuseþea ºi strãlucirea.
Particip cu plãcere la astfel de acþiuni pentru cã

Maratonul Ecologizãrii
a continuat cu
zona Podeni

Promisiunea Verde, Generatorii de Bine ºi Ucenic Electrician, proiectele cu
#energiepentrubine care urcã pe podiumul Galei Romanian CSR Awards 2021

„Promisiunea Verde a fost o iniþiativã socialã
efervescentã, cu impact imediat ºi care ne-a
mobilizat pe toþi în jurul cauzei elevilor care aveau
nevoie de resurse pentru ca educaþia lor sã
continue, chiar ºi în mediul online. Generatorii
de Bine ºi Ucenic Electrician sunt proiecte bine
ancorate în strategia noastrã de responsabilitate
socialã, cu un public fidel ºi o evoluþie
semnificativã de la o ediþie la alta. Distincþiile
primite ne onoreazã ºi ne confirmã, o datã în plus,
cã suntem pe drumul cel bun în demersul nostru
de responsabilitate socialã”. Angelica Barbu,
Director Comunicare & Marketing CEZ România.
Promisiunea Verde – premiul I la categoria
„Marketing asociat unei cauze”:
   Angajamentul nostru pe termen lung este de a
construi un viitor sustenabil pentru generaþiile actuale
ºi viitoare. Anul trecut, într-un context dificil pentru
educaþie, am contribuit la digitalizarea sistemului ºi
am venit în sprijinul familiilor defavorizate socio-
economic prin crearea platformei

COMUNICAT
DE PRESÃ

este mai important ca orice sã convieþuim într-
un mediu sãnãtos. Ca vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean
Mehedinþi mi-am propus
sã particip activ la
protejarea geoparcului,
pentru cã înþeleg adevãrata
valoare a acestor peisaje
unice cu care Dumnezeu a
înobilat acest colþ de þarã.
   Iar acþiunile noastre nu se
opresc aici! În urmãtoarea
perioadã, toate comunele
din raza geoparcului vor fi
luate la pas ºi curãþate de
toate urmele neglijenþei
umane, de materialele plastice care polueazã, pânã
când vor rãmâne curate ºi îºi vor recãpãta
frumuseþea sãlbaticã ºi naturalã.
   Avem datoria de a pãstra mediul înconjurãtor

curat, pentru noi, dar mai ales pentru generaþiile
urmãtoare! Vã invit alãturi de mine la aceastã

amplã acþiune de responsabilitate civicã!”, a
declarat vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Ramona Cupã.

 Romeo Dorian Crîºmaru

Pentru al cincilea an consecutiv, CEZ se claseazã pe primele locuri ºi
se remarcã la categoriile „Marketing asociat unei cauze”, „Susþinerea

angajaþilor” ºi „Educaþie”, în cadrul competiþiei Romanian CSR

Awards. Proiectele care îi aduc aceste recunoaºteri au contribuit la
susþinerea educaþiei online, la dezvoltarea comunitãþilor din sudul

României ºi la formarea viitoarei generaþii de electricieni.
www.promisiuneaverde.ro. Alãturi de clienþii noºtri
am sprijinit educaþia a 450 de copii din medii
vulnerabile, oferindu-le cadrul necesar pentru
continuarea studiilor: tablete de ultimã generaþie,
internet timp de doi ani ºi instruire digitalã pentru
profesori, pãrinþi ºi elevi. La fiecare achiziþie a
produsului de energie 100% regenerabilã, o nouã
promisiune se transforma în realitate. Proiectul a fost
implementat cu sprijinul OrganizaþieiSalvati Copiii
Romania, recunoscutã la nivel naþional pentru
programele sale educaþionale, de protecþie socialã
ºi de promovare a drepturilor copiilor.
Generatorii de Bine – premiul III la categoria
„Susþinerea angajaþilor”:

O altã misiune pe care o ducem an de an la
îndeplinire este sã le oferim colegilor oportunitatea
de a se implica în comunitate. Îi încurajãm sã propunã
soluþii de viitor ºi sã contribuie la rezolvarea unor
probleme punctuale în judeþele din care provin
(Argeº, Dolj, Gorj, Teleorman, Mehedinþi, Olt, Vâlcea,
Constanþa ºi Caraº-Severin). În anul 2020 am investit

40.000 în idei noi:
- Olt: am susþinut Liceul Tehnologic Nr. 1 Balº
cu 12 laptop-uri pentru pregãtirea elevilor în
viitoarele profesii;
- Teleorman: am contribuit la dezvoltarea unui
program de dotare cu echipamente digitale, instruire,
consiliere ºi sprijin pentru 25 de elevi ai ªcolii
Gimnaziale Zaharia Stancu din Roºiorii de Vede;
- Mehedinþi: am oferit display-uri interactive
ºi standuri mobile pentru Liceul de Arte „I. ªt.
Paulian” din Drobeta Turnu Severin;
- Dolj: iniþiativa dedicatã ªcolii Gimnaziale
„Mihai Viteazul” a însemnat 5 laptop-uri noi ºi
5 tablete pentru desfãºurarea cursurilor online;
- Gorj: 30 de elevi din ciclul gimnazial din
localitatea Alimpeºti au pãºit în noul an ºcolar
având acces la tablete;
- Vâlcea: proiectul a presupus achiziþia unui
numãr de 32 de tablete ºi 4 laptop-uri pentru
ªcoala Gimnazialã „Ion C. Constantinescu”.

 continuare în pag. 14
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Puterea este narcoticã.
Posesivã ºi turbulentã. Dã iluzia
supremaþiei definitive. Creeazã
fantasma dumnezeirii. Pune omul în
postura a-toate-ºtiutorului ºi a-toate-
fãcãtorului. Induce morgana
dãtãtorului de viaþã ºi a poruncitorului
de moarte asupra celorlalþi. Aºa este
Puterea. Culmea este cã toate aceste
lucruri le ºtim cu toþii ºi, totuºi, o
dorim, o râvnim, îi invidiem pe cei
care o obþin. Mai rãu: suntem
convinºi cã noi, fiecare în parte, vom
scãpa de acest vierme al nãlucirii, cã
pe noi nu ne va atinge, cã vom ºtii sã
ne ferim de el, cã îl vom evita sau îl
vom rãpune cu morala ºi cu bunele
noastre intenþii... Din pãcate, Puterea
învinge în cele mai multe cazuri, în
covârºitor de multe cazuri. Aºa cã,
avem exemple de politicieni candizi
în campanii, care devin fiare în
exercitarea mandatului, de succesori
la vreun scaun monarhic deveniþi
tirani dupã obþinerea lui s.a.m.d.“Zeii
puterii” de acest tip au sfârºit execrabil,
au decãzut din graþiile propriului
popor, au devenit victime ale unor
rãscoale, atentate, revoluþii, asasinate,
conspiraþii, lovituri de stat etc.
   ªi totuºi, Puterea nu se poate excepta
de la organizarea statalã. Puterea nu
poate fi înlãturatã din obiectivele iniþiale
strategice ale guvernãrii, ale legiferãrii,
a deciziilor “la nivel înalt”. Puterea este

ZEII PUTERII
indispensabilã oricãrui grup uman. ªi
nu numai. Chiar ºi animal. Diferenþa
ar fi cã în registrul animal, ea este
perfect egalã în manifestare, nu are
accese de abuz, de dictaturã...
“personalã”. Puterea animalelor este
la nivel de instinct ºi opereazã doar în
sensul protejãrii speciei. În interiorul
acesteia, niciun exemplar nu este
alungat sau “umilit”, eliminat, omorât
de-a dreptul de cãtre semenii lui, fãrã
un motiv desprins din „legea junglei”,
anume acela al supravieþuirii celui/
celor mai puternic(i) spre a salva
specia în ansamblul ei. La oameni, se
întâmplã, însã, omoruri, crime, jafuri,
asasinate, tâlhãriri, trãdãri, schilodiri,
mutilãri, rãpiri, incendieri, gulaguri,
deportãri, lagãre, holocausturi,
rãzboaie, toate în numele acelei Puteri
spre a fi obþinutã fie legal fie ilegal, sau
pentru a fi pãstratã dincolo de voinþa
celorlalþi, care þi-o pot atribui printr-
un sistem sau altul de împuternicire.
   Puterea corupe ºi ucide. Ucide pe
alþii în numele ei, dar îi “ucide” ºi pe
cei care abuzeazã de ea, fie fizic, în
variate moduri, fie moral, psihic.
   Zeii puterii de acest fel - de fapt,
singurul, sintagma neadmiþând o altã
variantã lumeascã, ºi aceasta cu accent
evident peiorativ - nu au pãrãsit scena
lumii de când e lumea ºi începu ea sã
se organizeze, sã aibã orientare de trib,
de polis, de cetate, de guvernare,
de orânduire socialã pe clase, pe
grupuri, pe caste, pe pãturi etc.
   Astãzi, ea apare ºi bântuie prin lume
sub forma acelei “oculte”, acelei
organizãri non-identitare, fãrã
expunere publicã, sincerã, ca atare,
fãrã conducãtori expres numiþi ºi
recunoscuþi, fãrã o evidenþã ºi
evidenþiere nici formalã, nici informalã
clarã, “transparentã”. “Oculta” se
ascunde, se spune, deci, nu ai dovezi
cã ea ar exista, de aceea este ºi
contestabilã virulent, de multe ori,
afirmarea existenþei ei. Puterea ei existã
doar dacã... o citeºti printre rândurile
existenþei globale ºi umane - în primul
rând - ºi economice, culturale,
sanitare, ecologice etc.
   Puterea ei se rãsfrânge asupra
guvernãrilor multor state, în mod
direct, asupra altora, indirect.
Sistemul bancar este unul din
instrumente, împrumuturile unor
sume mari cu dobânzi decavante

fiind unul dintre elementele de
supunere ºi control, se ºtie, dar nu
se recunoaºte oficial de cãtre nimeni.
Eventual, de cãtre unii “asasini
economici” pensionaþi, scoºi din
sistem, dar ºi în aceºtia trebuie sã
avem încrederea cu moderaþie. Apoi,
este sistemul mass media, de la ziare
ºi reviste, la televiziuni ºi reþele
radio, de la slogane simple ºi
campanii electorale penetrate de
propaganda specificã, pânã la
Internet ºi structuri satelitare.
   Sistemul sanitar, sãnãtatea, cum este
cunoscut terminologic domeniul, este
un alt sector controlat de aceastã
“ocultã”, dovezi s-au tot produs în acest
sens, dar anonimatul funcþioneazã ºi în
acest caz, controlul ei asupra omenirii
putând fi mereu contestat.
   ªi mai sunt ºi alte exemple de dat
în justificarea acestei puteri globale
care se identificã cu acei zei ai
puterii despre care vorbim aici.
   România nu face excepþie de la
acest... joc secund, vorba lui Ion
Barbu, dar un joc secund mistificat ºi
dedus din nevoia lor, a acelor zei de
a controla, ºi din nevoia noastrã de a

ne apãra - frica fiind principalul motiv
al acestei poziþionãri generale, fricã
indusã de magnaþii puterii globale prin
multe modalitãþi - aºa cã avem ºi noi,
aici, pe plaiurile mioritice, zei ai
puterii, care se imagineazã
nemuritori, de neclintit din poziþiile
pe care le-au ocupat graþie voturilor
noastre - mai mult sau mai puþin
mistificate, viciate etc - orbecãiala în
care ne zbatem este ºi urmarea acelei
narcoze pe care le-a indus-o Puterea
în gândurile ºi deciziile lor, în
poziþionarea ºi gestionarea treburilor
þãrii. Dacã aducem în ecuaþia aceasta
ºi “oculta”,  rezultatele sunt ºi mai
explicabile în vertijul lor, mai limpezi,
dar asta nu-i scuteºte pe actorii
noºtrii sociali, guvernanþi ori alþi
decidenþi asemenea lor, de vina
greºelilor, a erorilor catastrofale, a
crimelor economice ori umane, pe
alocuri, sãvârºite...
   Puterea este sângele curat al
fiinþãrii, al existenþei, dar uºor
infestabil, în cazul celei umane.
   Zeii puterii nu au nicio credinþã,
niciun cer, niciun Olimp. Ei, eventual,
cred în supra-zeul lor - BANUL.

C. OVIDIU

Cu ocazia împlinii unei
venerabile vârste, adresãm
felicitãrile noastre doamnei
ELISABETA CHIÞULESCU,
alãturi de mãrturisirea bucuriei
de a o ºtii printre noi multã
vreme de-aci înainte!

La mulþi ani!
 Fiica, Ana, nepoata, Cezara ºi
naºul, Dan.

ANIVERSARE
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Nici  bine nu ne-am
obiºnuit  cu programarea
informaticã ºi s-a trecut la tainele
programãrii moleculare cu mesaje
ARN, prin vaccin! De fapt, nu
vorbim de vaccin, ci de o „terapie”
geneticã netestatã, implementatã
direct! Mai întîi cu biniºorul, apoi
cu forþa. Observ cu indignare cã
problematica vaccinare e tratatã
cu superficialitate chiar în Biserica
Ortodoxã! Anumiþi ierarhi ºi preoþi
s-au vaccinat deja ºi îndeamnã
lumea sã se vaccineze! Sfîntul
Paisie Aghioritul spune, în cartea
„Vremurile din urmã”: „Acum
iarãºi a apãrut o boalã, pentru care
au gãsit  vaccin care va fi
obligatoriu, dar ca sã-l facã cineva
va trebui sã se lase pecetluit. Mare
atenþie! Diavolul este viclean ºi
umblã sã înºele”.

Ce se urmãreºte prin noua
generaþie de vaccinuri, creatã la foc
automat? Sau, creatã cu mult timp
înainte de „punerea” pe piaþã a
virusului. Descreieraþii planetei vor
sã contureze un individ fãrã raþiune,
voinþã, dorinþe, instincte, vor, de
fapt, uniformizarea geneticã, într-un
cuvînt, viul „mort”. Firul Ariadnei
duce, indubitabil, spre Guvernul
Mondial din umbrã, spre fericiþii
întru satanism Bill ºi Mellinda
Gates, Fauci ºi alþi tartori, care
forþeazã omul planetar sã intre într-
un labirint fãrã ieºire. Îmbolnãvirea
populaþiei planetare înseamnã
profit uriaº pentru concernurile
farmaceutice ºi pentru cei din
spatele lor. Cu cît mai mulþi
bolnavi, cu atît mai mare profitul.
Viruºii care ne dau tîrcoale de cîþiva
ani, începînd cu aviara ºi toþi fraþii
ei de lamelã, au fost creaþi ºi
eliberaþi programatic de criminalii
planetei, ca mod de decimare a
populaþiei, dar ºi metodã de
extorcare de la bugetele statelor. De
ce mai întîi China a fost vizatã cu
acest virus ºi apoi cu 1,4 miliarde
de doze de vaccin? Pentru cã este
vorba de numerar în bancã. Este un
fel de activitate teroristã la nivel
global. Gripa porcinã a fost
introdusã deliberat de americani pe
teritoriul chinez pentru a ucide cît
mai mulþi porci, încît sã forþeze

Gheºeftul lui Bill Gates ºi „Industria Morþii”
chinezii sã cumpere porci de la
fermierii americani.

Vom vedea din ce în ce mai multe
astfel de atacuri, pe mãsurã ce
decrepitul Biden va pãtrunde adînc
în mandat. Probabil vor veni ºi alte
seringi cu ser aferent, astfel ca acest
stat pirat sã jefuiascã statele lumii.
„Elitele” la mîna cãrora ne aflãm
(Biden, Merkel, Macron, Johannis,
Guvernul de la Bucureºti etc) sînt
nemiloase. În 1967, Sbigniew
Brzezinski scria în cartea sa despre
societatea tehnotronicã: „O altã
ameninþare este cea a democraþiei
liberale. Mai direct legatã de
impactul tehnologiei, aceasta
implicã apariþia treptatã a unei
societãþi controlate, dirijate ºi
dominate de o elitã a cãrei pretenþie
la putere politicã ar fi bazatã pe o
falsã superioritate. Eliberatã de
constrîngerile valorilor liberale
tradiþionale, aceastã elitã nu ar ezita
sã-ºi atingã obiectivele politice
folosind cele mai noi tehnici pentru
a influenþa comportamentul public
ºi a þine societatea sub
supraveghere ºi control strâns”.
Tocmai ce se pun bazele unui „act
de identitate” planetar, prin care
devenim tot mai mult „material
biologic” de experiment.

Cînd îl asculþi pe Gheorghiþã,
responsabilul cu vaccinul ºi cu
morþii în urma vaccinãrii, descoperi
un discurs scrofulos, demagogic,
fals, astfel încît ceea ce fac ei cu
privire la vaccinare ºi restricþii sã
parã act salvator, nu ceea ce deja
au înþeles foarte mulþi. Atacurile
asupra oricui încearcã alternative
de tratament este „ordin pe
unitate”, cu toate cã mii de oameni
au ieºit pozitivi dupã vaccinare ºi
alte sute au decedat. Vaccinul e
superb, nu-i aºa? Nu împiedicã
boala, nici transmiterea ei, dar te
mutileazã! Gheorghiþã bîntuie
spaþiul public cu mesaje
prefabricate, care se izbesc de
realitatea nudã ºi legatã de pat, alta
decît cea avansatã de minþile lor
schizofrenice. În producerea unor
vaccinuri (medicamente) se ard
niºte etape, peste care nu poþi sãri.
Dupã descoperirea lor, vaccinurile
contra tbc, poliomielitã, rujeolã, n-

au fost puse imediat pe piaþã, ci
dupã ani de studii ºi teste pe
eºantioane de voluntari.

Tartorul Bill Gates afirmã ba cã
pandemia e pe sfîrºite, ceea ce
înseamnã cã i s-au umplut la refuz
conturile. Ba cã vine un nou val.
Rentabilitatea afacerii lui Bill Gates
cu vaccinul este inegalabilã! A bãgat
cam 2-3 miliarde USD în „cercetare”
ºi va scoate peste 50 din vînzãrile
de suc de laborator periculos ºi
chiar letal, intitulat vaccin anti-
covid. Prin declaraþiile sale periodice
a terorizat planeta ca sã fie sigur cã
menþine turma bine unitã pentru
viitoare manipulãri sau alte
excrocherii criminale. De unde sã
ºtie un vînzãtor de windows-uri cã
pandemia e pe sfîrºite sau cã vine o
nouã pandemie? Înseamnã cã în
laboratoarele finanþate de el stau gata
preparate noi serii de virusuri ºi vor
fi folosite în rãzboiul marilor puteri
ºi decimarea populaþiei lumii. De
remarcat, cã rata de îmbolnãviri a
explodat aproape concomitent cu
începerea acceleratã a campaniei de
vaccinare, sectarii care conduc
planeta ºi cioclii covid vorbind, cu
mult înainte de apariþie, de o nouã
tulpinã, mai agresivã.

Concluzia fundamentalã este
urmãtoare: dupã un an de pandemie,
nicio somitate medicalã n-a
descoperit un tratament eficient
pentru Covid19, în afara medicului
din Oradea. În loc de un panaceu
antiviral, ei s-au concentrat doar
asupra vaccinului. În loc sã trateze
cauza virusului, toate minþile
luminate supuse cioclilor s-au
ocupat de efecte! Existã, în mod
sigur o corelaþie între apariþia noilor
tulpini Covid-19 ºi vaccinarea
acceleratã. Geert Vanden Bossche,
implicat în dezvoltarea mai multor
vaccinuri timp de 23 de ani, printre
care ºi vaccinul anti-Ebola, a cerut
OMS o dezbatere despre programul
global de vaccinare pe fondul
pandemiei, care, în opinia sa, trebuia
amînat pînã la evaluarea completã a
virusului ºi, sine die, a vaccinului,
fapt ce confirmã teoria unei corelaþii
între apariþia noilor tulpini Covid-19
ºi vaccinarea acceleratã. Nu uitaþi:
vaccinul îmbogãþeºte industria

farmaceuticã, iar noi sîntem
niºte cobai! Primim ce meritãm
sau ce am ales.

Greºeala care a deconspirat
experimentul mondial care se
petrece pe planetã s-a fãcut în
momentul în care oamenii care nu
au crezut în virus sau în noua
religie a mãºtii, au fost etichetaþi
drept eretici, puºi la colþ ºi, mai
ales, amendaþi. Lumea a înþeles cã
e vorba de o „nouã religie”,
promovatã ºi de „Noul Vatican”,
care nu se opune dãrîmãrii
bisericilor ºi construirii de noi
lagãre ale morþii, pe ideologii de
manipulare ºi supunere a omului.
În acest proces e logic cã Google,
Facebook, Twitter joacã un rol de
Miliþie a Controlului ºi Gîndirii -
o nouã Inchiziþie. Asocierea
statului cu corporaþiile „Big” în
noul sistem polit ic,  abuziv,
globalist,  înseamnã nazism,
stal inism, la adresa omului
simplu. Toatã lumea e condusã ºi
influenþatã online. Tot mai mulþi
oameni depind de sufletul
fizicalitãþii limitate. Vrei sã omori
un exponent? E simplu, îl
bombardezi online sau îi tragi
cablul din prizã ºi l-ai terminat. A
fost ºi cazul lui Trump.

Pentru aceasta stare la care s-a
ajuns în þara noastrã sîntem
vinovaþi cu toþii. Ne-am mulþumit
cu un polonic de ciorbã promis în
campaniile mincinoase. Fiecare
român ºi-a asumat, în felul sãu,
rolul de slugã în acest proces.
Dupã logica miliþienilor statului,
toate abuzuri le la adresa
libertãþilor civile sînt justificate.
Dar libertatea nu e o creaþie a
statului! E lãsatã de Dumnezeu.
Omenirea va fi dusã la exasperare,
apoi va veni guvernul mondial
comunist ºi va da fiecãrui om al
planetei cîte un colþ de pîine ºi un
polonic de fierturã. În secunda
urmãtoare, 80% din cetãþenii
planetari, aduºi la disperare, vor
cãdea la picioarele sataniºtilor ºi
li se vor închina lor. Probabil, vor
avansa un venit minim universal
pe planetã, cu care vor cumpãra
sclavia ºi „pacea” socialã.

 continuare în pag. 16



opiniiOBIECTIV mehedinþean 15 - 21.04.2021pag. 8

   E oficial! Camera Deputaþilor a
aprobat prin vot, pe 24 martie,
proiectul de lege privind
desfiinþarea SIIJ (Secþia de
Investigare a Infracþiunilor din
Justiþie), care va merge la Senat!
Doar un pas, o sesiune de voturi 
ºi de acum încolo, liber la dosare
fabricate, liber la spãlat dosare!
Justiþia se v-a orienta dupã Legile
Inchiziþiei. Cine nu-i cu ciuma
galbenã, e duºman! Aceasta este
România educatã ºi normalã a
globtroterului KWI. El trebuie sã ia
aminte cã la un moment dat nu va
mai putea scoate bolovanul din apã
fãrã sã se ude. La închiderea SIIJ a
pus umãrul indicant ºi incitant
ambasada SUA. Dar presa a tãcut.
Prin pîrîtul parteneriat strategic,
americanii vor sã se asigure cã
Justiþia din România va fi
modificatã pe calapodul intereselor
lor. Amintiþi-vã de þopîrlanul
Klemms ºi gravele ingerinþe!
Acesta susþinea pe faþã autonomia
aºa-zisului Þinut Secuiesc!
Actualul ambasador Chargé
d’Affaires David Muniz ºi
Consilierul Juridic Rezident

Voi ne-aþi ales, noi vã cãsãpim

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

Jessica Kim au intervenit ilegal în
desfiinþarea SIIJ, comiþînd o gravã
încãlcare a Convenþiei de la
Viena. N-apucãm noi vremurile în
care România sã nu mai accepte
ordine de la americani! Noul
ambasador (ca ºi precursorii)
practicã acelaºi amestec abuziv în
problemele interne ale României.
Cineva spunea cã, „în1958 cînd
armata sovieticã de ocupaþie se
retrãgea din România, un român
pus pe glume i-a rugat pe
sovietici sã ia cu ei ºi cozile de
topor din România. Un general
sovietic i-a rãspuns aºa: «Dragi
mãmãligari, mama Rusia nu are
atîtea topoare cîte cozi aveþi voi»”.
Dacã slugãrnicia faþã de SUA nu
va lua sfîrºit, aviz ºi cozilor de
topor din mass-media care îi
preaslãvesc, vor ºterge pe jos cu
Justiþia ºi libertatea noastrã.
   SIIJ fiind singura instituþie din
Justiþie care nu putea fi controlatã
de politic, de cãtre preºedinte, a
deranjat enorm, chiar ºi pe
americani. Aceºtia se temeau cã va
ieºi la ivealã chestiunea fetelor rãpite
ºi date pentru orgii sexuale
soldaþilor americani de la Deveselu.
Se temeau cã SIIJ ar putea sã
ancheteze guwernerele securisto-
stalinisto-fasciste de tip mafiot,
pentru miliardele de euro date
americanilor pe rachete ºi avioane
de la fier vechi; sau gazele din Marea
Neagrã, oferite aproape gratis tot lor,
„pe-o ’apcã”... Odatã cu desfiinþarea
SIIJ vor curge ºpãgile în justiþie
pentru achitãri, mînã în mînã cu
ºobolanii din Guvern, Parlament ºi

cu interlopii. Desfiinþarea SIIJ va
crea alþi dumnezei de stat, unii mai
speciali decît alþii. Dupã ce i-au pus
ºapca lui Iohannis pe tãrtãcuþã, în
bãtaie de joc, s-au înmulþit pretenþiile
americanilor. Numai prof. Tudorel
Toader a ºtiut sã-i punã la respect!
ªi l-au mãtrãºit! În numele unui
aºa-zis parteneriat strategic,
Administraþia americanã stoarce
României miliarde ºi miliarde de
euro pe an, ca sã ne apere de stafii,
dar pentru pensionari, mineri sau
alte categorii sociale spun cã nu-s
bani. Mai nou, nici pentru salariaþi.
Noul ambasador specializat în anti-
terorism, probabil, are misiunea sã
creeze ºi pe teritoriul þãrii noastre
conflicte false, ca motiv sã atace
Rusia, iar noi vom cãdea la mijloc.
În decrepitudinea lui, Biden a afirmat
cã nu exclude un atac nuclear asupra
Rusiei! Aºadar, ne pot trece pe la
ureche rachete de rãzboi, în numele
falsei prietenii româno-americane ºi
a falsului parteneriat strategic. Este
patologicã ura americanilor faþã de
Rusia. ªi-au fãcut culcuºuri militare
în þara noastrã, ca sã atragã Rusia în
intrigile lor. Nu cã le-ar pãsa de noi.
   Dupã desfiinþarea SIIJ, poþi
încãlca legea cum ai chef, dacã
ai  relaþ ii  la CSM. În loc sã
respectãm Const i tuþ ia ºi
articolul cu egalitatea în faþa
legii, se introduc noi privilegii
pentru judecãtori. Dacã PSD-ul
lua astfel de hotãrîri, Iohannis
trimitea haºtagiºtii pe stradã sã
urle cã se vrea controlul Justiþiei.
Oricum, pe alocuri, Justiþia în
România este, unealta mafiei de
la vîrf. Magistraþii au avantaje cu
asupra de mãsurã! Grija lor cea
mare este faþã de clanul lor, am
vrut sã zic breasla lor. Excepþie
fac doar c îþ iva privi þ i  cu
agresivitate de colegii corupþi.
O parte  a dezastru lui  d in
România  a fos t  fãcut  pr in
ajutorul masiv al magistraþilor
dat cozilor de topor. Ar trebui sã
vedem procurori ºi judecãtori
daþi afarã, în puºcãrie, dacã au
pus umãrul  la  favorizarea
in fractori lor.  Mai nou, se
pregãteºte  iarãº i  legea de
colaborare cu serviciile, ca pe

vremea trinomului, deci un magistrat
va putea lucra ºi pentru SRI.
   Pe principiul „voi ne-aþi ales, noi
vã cãsãpim”, guvernul lui Iohannis,
înlocuieºte periodic o golãnie de
guvernare cu alta. Bine dresat, plin
de mincinoºi uºor de cumpãrat,
aceastã gaºcã de trãdãtori are un
program de guvernare ºi mijloace
întîlnite în doctrina bolºevicã. Parcã
am fi în filmul lui Branco Bambilla,
„Demolition Man (1993). Sã trãim
cu speranþã cã în cele din urmã, se
va gãsi un John Spartan care sã-l
învingã pe psihopatul Simon
Phoenix - creaþie de infern din seria:
Bill Gates, Soros, Arafat, Rafila,
Merkel, Cercel, Cîþu, marioneta
sãseascã de la Cotroceni ºi senilul
de la Casa Albã!
   Aþi vãzut pe undeva pompoasa
lansare a economiei cu care peneliºtii
ºi-au fraierit electoratul? A fost pe un
sul de hîrtie igienicã folositã la
Guvern. Un sul cu trei straturi, cu 60
de bucãþele, pardon, pagini, cu care,
mãscãricii din actuala GuWernare s-
au ºters la fund în cadru festiv, dupã
ce au mîncat pe sãturate gogoºi cu
rahat ºi au încãlcat legile ºi
Constituþia.  În mandatul ciumei
galbene oamenii au ars de vii în
spitale, trataþi mai rãu decît animalele.
Ce au fãcut ei bun, în ghilimele, dupã
instalare, ºi trebuie menþionat, este
cã s-au pus cu viteza fulgerului la
scris ordonanþe de urgenþã, pe
genunchi, 25 la numãr, într-o singurã
noapte, deºi au strigat cã nu vor
conduce prin ordonanþe; au înlocuit
specialiºtii din toate instituþiile statului
cu impostori, ºi-au angajat amantele
ºi nevestele în posturi cheie, au
îngheþat pensiile ºi salariile, au
crescut preþurile la produse
alimentare, curent, gaze, au mãrit
salariile la MAI, SPP, SIE, SRI, au
închis companii româneºti, au
deschis afaceri pentru clientela
lor, au împrumutat statul cu 151
miliarde într-un an, au mituit
mas-media ºi vreo 4.000 de
medici pentru dezinformarea ºi
manipularea populaþiei. I-aþi
votat, vã meritaþi soarta! Ei sînt
groparii voºtri!
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Pânã ºi pandemia se defãºoarã
dupã ureche în þara noastrã. Nu ºtie
nimeni exact care este statistica
oficialã. În þara noastrã nu este nici
dictaturã militarã, nici dictaturã
medicalã. Este dictatura proºtilor. Pe
foarte multe posturi din þara aceasta
sunt oameni care nu au nicio
legãturã cu domeniul. Sunt oameni
care au beneficiat de susþinere din
partea politicienilor ºi a grupurilor
de interese sau se bazeazã pe un
nepotism sau pe vreo ºpagã.

Se poartã relaþiile ºi în capitalism,
dar parcã mai rãu decât în comunism.
Pe vremea comuniºtilor parcã mai
erau promovate puþin ºi valorile. Era
ºi directorul politic ºi alte secãturi, dar
specialiºtii se mai gãseau la locul lor.
Erau specialiºti în agriculturã, în
economie, în relaþii internaþionale, în
servicii secrete, în educaþie.

Sigur cã nu funcþiona totul cum
trebuie, dar nu erau atât de mulþi
proºti în funcþii publice. Parcã
procentul era mai mic decât în zilele
noastre. În democraþie, procentul de
proºti promovaþi este mult mai mare,

  ªtefan Bãeºiu

Pandemie dupã ureche sau dictatura proºtilor
pentru cã banii decid totul ºi nu
competiþia sau competenþa.
Partidele politice nu promoveazã
nici ele competenþa pentru cã nu tot
timpul în democraþie cel care este
competent ºi implicat în politicã este
votat de cãtre alegãtor. În comunism
nu se pune problema legitimitãþii
alegerilor ºi cam pe toate posturile
sunt oameni numiþi de partid pentru
cã partidul unic decide totul în
economie ºi în viaþa socialã.

Cum sã ne întrebãm ce se întâmplã
cu pandemia în România, când
nimeni nu mai ºtie care este exact
numãrul de infectaþi. Sunt mai puþine
cazuri de coronavirus acum decât
anul trecut. Problema este cã anul
trecut nu aveam atât de mulþi pacienþi
la ATI COVID. Înseamnã cã nu sunt
raportate toate cazurile. Nici cu
testãrile nu este treaba concludentã,
dacã avem un numãr atât de mic de
cazuri. Se spune cã sunt de cinci ori
mai multe cazuri decât cele anunþate
oficial în fiecare zi. Adicã în loc de
4.000 sunt de fapt peste 20.000.

Nu mai sunt nici paturi în spitale.

Acest lucru nu s-a întâmplat anul
trecut. Când ieºeam din casã era
doar cu declaraþie. Cum se face cã
sunt cazuri mai puþine raportate, dar
nu mai avem locuri în spitale ºi
numãrul de morþi este în creºtere?
E clar cã cineva omite ceva ca sã nu
spunem cã se minte cu statistica.

Cu ce ne ajutã dacã avem o
statisticã bunã, dacã realitatea este
alta ºi morþii nu au cum sã fie omiºi
pentru cã se vãd peste tot. Se vede ºi
când evacueazã spitale ca sã facã loc
pacienþilor COVID în stare gravã. Sunt
lucruri care se bat cap în cap. Ori nu
ai cum sã nu observi cine este la
conducerea Ministerului Sãnãtãþii. Un
individ care în aparenþã nu are niciun
fel de legãturã cu domeniul de
activitate respectiv. Dar are ceva. Este
vorba de susþinerea politicã majorã
din partea unui partid politic. ªi
partidul se aflã la guvernare în cadrul
unei alianþe ºi a unor negocieri.

Nu îºi dã nimeni seama care este
politica ministerului de resort legat
de pandemie. Poate urmãtoarea:
cine trãieºte trãieºte, cine moare
moare! Adicã e ca ºi cum nu ai avea
pandemie de coronavirus. Ce rost
mai are sã închizi totul, sã vii cu
amenzi ºi cu altele care omoarã
anumite pãrþi din economie? Este
vorba de sectorul horeca în

general. Nici restricþiile nu sunt de
fapt restricþii pentru cã nu prea sunt
respectate. Este o harababurã ºi
chiar un haos generalizat. Nu e zi în
care sã nu vedem vreo petrecere sau
vreun protest împotriva mãsurilor.
Unii poartã mascã, alþii nu. Nu se
ºtie dacã amenda este legalã sau nu.
Acum au început sã închidã din
cluburile care organizeazã petreceri
sau care nu respectã restricþiile.

Cu vaccinarea este acelaºi
balamuc. Unii nu iau în calcul
vaccinarea, alþii se tem. Unii
promoveazã anti-vaccinarea. Ce
comunicare avem la nivel public pe
tema vaccinãrii? Nimic. Toatã lumea
crede cã vaccinarea este doar în
folosul companiilor care produc
vaccinul ºi în plan secund cred cã se
va produce ºi imunizarea de masã.
Nici mãcar sã copiem de la alte þãri
corect anumite mãsuri nu suntem în
stare. Facem ºi noi ce putem:
pandemie dupã ureche. Aa, uitasem:
în 2020, România a înregistrat cea
mai micã natalitate din istorie. În cazul
ãsta trebuie sã credem statistica. Vine
pe un tren descrescãtor de zeci de ani.
Adicã de când se fac astfel de
mãsurãtori. Ce strategii, ce guvernare!
O sã vedem peste 50 de ani efectele
proºtilor la guvernare.
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Prin adoptarea unei conduite
preventive, aceºtia pot evita producerea
unor evenimente neplãcute, iar în situaþia
în care evenimentele nu pot fi împiedicate,
o populaþie informatã va fi în mãsurã sã
limiteze pagubele ºi sã nu îºi punã în
pericol viaþa, protejând persoanele din
apropiere. Numai conºtientizând riscurile
la care se pot expune, cetãþenii pot
gestiona eficient o situaþie de urgenþã.
   Pentru a marca aceastã zi, pompierii
mehedinþeni au desfãºurat acþiuni de diseminare
a mesajului preventiv, prin distribuirea de
materiale suport (pliante, flyere).
   În contextul epidemiologic actual,
aceºtia s-au adresat direct cetãþenilor,
mergând din poartã în poartã, pe raza
localitãþilor Poroina ºi Hinova.
   Activitãþile au urmãrit creºterea nivelului

Ziua Informãrii Preventive, marcatã de
ISU Mehedinþi

Atunci când data de 13 este într-o zi
de MARÞI, indiferent de luna anului,

este marcatã Ziua Informãrii
Preventive. Având ca logo pisica

neagrã, este o zi specialã dedicatã
prevenirii, deoarece multe persoane
asociazã ziua de marþi, numãrul 13
ºi pisica neagrã cu ghinionul. În
domeniul situaþiilor de urgenþã,

„ghinionul” poate fi prevenit dacã
cetãþenii respectã câteva mãsuri de

siguranþã.

de siguranþã în rândul cetãþenilor ºi crearea
unei culturi preventive, cu precãdere pe
respectarea mãsurilor stabilite pentru
limitarea ºi combaterea rãspândirii noului
coronavirus, dar ºi a regulilor privind
apãrarea împotriva incendiilor.
   Pentru un cãmin în siguranþã, fiecare
dintre noi trebuie sã conºtientizãm cã stã
în puterea noastrã sã controlãm situaþiile
generatoare de dezastre, prin cunoaºterea
riscurilor ºi a comportamentului ce trebuie
adoptat în funcþie de manifestarea acestora.
   Cadrele ISU Mehedinþi vor continua
acþiunile de informare a populaþiei,
obiectivul fiind siguranþa cetãþenilor.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI
RELAÞII PUBLICE

Demiterea de cãtre premierul Florin Cîþu a ministrului
sãnãtãþii ºi ºirul de declaraþii fãcute miercuri de liderii
coaliþiei la guvernare, nu au influenþat evoluþia monedei
naþionale, care a avut în perioada analizatã o evoluþie stabilã

Media euro/leu a fluctuat între 4,9168 ºi 4,9228 lei, cea de
la finalul perioadei fiind stabilitã la 4,9226 lei, într-o ºedinþã
în care tranzacþiile s-au realizat între 4,92 ºi 4,926 lei.

Deprecierea minorã a leului, circa 1,1% faþã de finalul anului
trecut, este provocatã în principal de ieºirile de capital care
se îndreaptã cãtre plasamentele în dolari, dar ºi scãderile
istorice ale lirei turceºti. La factorii externi, se adaugã, în primul
rând, vulnerabilitatea economiei româneºti la deficitele
gemene, bugetul public ºi balanþa externã.

„Obiectivul imediat al bãncii centrale a fost sã pãstreze
stabilitatea ºi lichiditatea sistemului bancar, pentru buna
funcþionare a finanþelor publice ºi a economiei reale;
concomitent, dozajul de mãsuri a urmãrit evitarea unei
deprecieri excesive ºi nenecesare a leului”, a explicat recent
Mugur Isãrescu evoluþiile din vremea pandemiei.

Pentru analiºtii de la BCR, „banca centralã pare cã a
acceptat un nou interval de variaþie a cursului, 4,90 - 4,95
lei, dupã o cvasistabilitate în jurul nivelului de 4,87 lei în
lunile anterioare. Estimarea noastrã de curs de schimb
pentru finalul acestui an este de 4,95 lei”, se explicã într-
un recent buletin de informare al bãncii.

Date îmbucurãtoare au venit din partea FMI, care a
prezentat la începutul sãptãmânii trecute prognoza de
primãvarã a economiei mondiale pentru 2021. În cazul
României se estimeazã o creºtere economicã de 6% ºi
una de 4,8% anul viitor.

În perioada analizatã, euro a recuperat o parte din pierderile
de circa 3,5% suferite de la începutul anului ºi a crescut de la
1,1858 la 1,11947 - 1,1973 dolari, ceea ce a fãcut ca media
monedei americane sã coboare de la 4,1478 la 4,1180 lei.

La sfârºitul perioadei, investitorii internaþionali îºi
protejau poziþiile înainte de o intervenþie a preºedintelui
Rezervei Federale, Jerome Powell, dupã ce Departamentul
american al Muncii a anunþat o creºtere de 2,6% a inflaþiei
în martie, cea mai ridicatã valoare din august 2018.

Media francului elveþian a crescut de la 4,4524 la 4,4688
lei. Conform unei analize a OECD francul este
supraevaluat cu peste 30% comparativ cu euro.

Preþul gramului de aur a scãzut de la 232,5493 la 229,6754
lei, iar cel de miercuri a fost stabilit la 230,7072 lei.

Revenirea lichiditãþii din piaþa monetarã, de la finalul sãptãmânii
trecute, a calmat nivelul dobânzilor interbancare. Indicele ROBOR
la 3 luni, în funcþie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a scãzut miercuri de la 1,61 la 1,60%. Indicele la
ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a stagnat
la 1,68%, iar indicele la 12 luni s-a oprit la 1,74%.

Lansarea pe bursa americanã Nasdaq a Coinbase, cea
mai mare platformã de tranzacþionare a criptomonedelor,
a înmulþit plasamentele în bitcoin, care a atins miercuri
un nou maxim de 64.870 dolari, dupã ce a depãºit marþi
pragul de 63.000 dolari.

Analiza cuprinde perioada 5 – 12 aprilie.

 Radu Georgescu

Leul nu a fost impresionat
de criza politicã

ANUNÞ:
JUDECÃTORIA STREHAIA
str. Republicii, nr. 201
judeþul Mehedinþi
Dosar nr. 627/313/2021

   În vederea soluþionãrii cauzei cu numãrul de mai sus, având ca obiect declararea
judecãtoreascã a morþii, veþi publica într-un ziar de largã circulaþie un anunþ despre
deschiderea procedurii de declarare a morþii lui Soare Mihai cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Corcova, sat Puscaºu, judeþul Mehedinþi, cu invitaþia ca orice
persoanã sã cumunice datele pe care le cunoaºte în legãturã cu cel dispãrut.
   Veþi depune anunþul despre deschiderea procedurii de declarare a  morþii lui Soare
Mihai, la dosarul cauzei nr. 627/313/2021.
         Preºedinte, Vãrgatu Sorinel                 Grefier, Dumitraºcu Gabriela
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reprezentarea în faþa autoritãþilor, întâlniri cu
clienþii ºi multe altele, sunt aduse ca probe
într-un dosar penal, ca acte de constituire de
grup infracþional sau ca acte de complicitate
la abuz în serviciu. Însã, acestea nu se
încadreazã în sfera penalã, constituind doar
acte de exercitiu normal al profesiei de avocat.
   Prin urmare, o serie de aspecte obiºnuite
ale muncii avocatului au fost considerate
infracþiuni. Consecinþele se rãsfrâng nu
numai asupra profesiei de avocat, ci ºi

Dreptul la apãrare e garanþia...
asupra sistemului de justiþie ºi mai ales a
cetãþeanului, care este privat de dreptul la
apãrare ºi dreptul la un proces echitabil.
   Aºadar, acest demers nu se îndreaptã
împotriva justiþiei, ci are drept scop
convocarea dialogului interprofesional
pentru constientizarea tuturor factorilor
implicaþi cu privire la urmãrile pe care
le-ar putea avea renegarea drepturilor
ºi a rolului avocatului.

Augustin Mateescu
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ªi Bunul Dumnezeu a vrut sã facã un om
frumos ºi plãcut chiar ºi Lui. A chemat îngerii ºi
le-a poruncit: „Faceþi un om frumos ca ºi voi înºivã!”
ªi îngerii au fãcut aºa. Au zãmislit un om frumos
ca ei înºiºi: puþin blond, ca sã nu defavorizeze
bruneþii, puþin ondulat ca sã nu-i complexese pe
cei cu pãrul lins ºi cu niºte ochi albaºtri, teribili de
albaºtri. Poate de cãprioarã, de cãprior poate, sau
mai degrabã de floare albastrã: „Floare-albastrã!
floare-albastrã!...Totuºi este trist în lume!”.
   Aºa l-au fãcut ei pe Domnul Sârbulescu. Pe
urmã au fãcut acolo în jgheaburile lor îngereºti,
la alambicurile lor cu ambrozie, o minunatã ºi
extrem de naivã bunãtate cu care l-au poleit pe
Domnul Sârbulescu! ªi l-au coborât pe pãmântul
nostru în care ticãloºia este aerul care danseazã
pe strãzi ºi e respirat de târâtori. El a schiat printre
defectele lumii ca surfistul pe valuri ºi niciodatã
nu s-a lãsat atins de molima veacurilor. A iubit
viaþa? Da, a iubit viaþa, pentru cã ºi viaþa l-a iubit

DOMNUL SÂRBULESCU
pe el! A iubit oamenii? Da, fiindcã ºi oamenii l-
au preþuit! Dacã avea duºmani? Poate da, însã
bunãtatea sa îi asimila ca malul zbuciumul mãrii
ºi a fost fiinþa cu cei mai mulþi prieteni dintre toþi
oamenii pe care-i cunosc, încât pânã ºi potenþialii
adversari ºi-ar fi dorit sã le fie prieten!
   Vreþi sã spuneþi cã Domnul Sârbulescu era ca
porumbul sau grâul dumnezeeºtilor roade? Ba chiar
mai mult, pentru cã astea sunt efemere! Domnul
Sârbulescu era peren ca lucerna, avea carisma de
a scoate diavolul din starea lui de diavol ºi de a-l
face sã se cerceteze singur, pentru a se lepãda de
sine ca ºi diavol. Cãci asta fãcea Domnul
Sârbulescu, scotea rãul din rãul însuºi, care fugea
pe pustii. ªi din câte cunosc eu, numai bunicile
mele pot fi alãturate de el ca fiind oamenii cei mai
buni ai Bunului Dumnezeu dintre cei nãscuþi din
femeie! A jucat fotbal dar viaþa nu a driblat-o!
Regalist fiind, a privit totul cu o artistocraticã ºi
imperialã detaºare, ºi pentru fiecare dintre noi a
fost o dulce ºi înmiresmatã noapte de înviere, cãci
toþi am luat de la el în fel ºi chip, un anume gen de
luminã, dupã nevoia fiecãruia.
   Ca om, a avut mai toate funcþiile pe care le poate
râvni un muritor. Ca muritor, a râvnit toate funcþiile
care ne pot face pe noi oameni. S-a distanþat de
patima bogãþiei pentru cã fiind de o generozitate
nativã, a avut patima, harul ºi chemarea fabuloasã
a dãruirii. Iute fãcãtoriu de bine, darurile sale erau
de toate felurile: materiale sau de dragoste, sfaturi
ori prietenie, dar mai ales în toate acestea el se
cheltuia sufleteºte pe sine, fãrã opreliºti. ªi nu existã
nevoiaºi pe care sã nu-l fi vrut ajuta peste poate:
cerºetor, artist, sau cel om care vrea sã fie om ºi
nu reuºeºte, nefiindu-ºi încã sieºi suficient. Cãci
uºoarã pornire mai avea el spre mecenat! Cu ce
sã-l mai ispiteºti tu atunci? Nu trebuia decât sã te

aºezi în spatele lui ca protector de ispite. Ce om
blând Domnul Sârbulescu, de parcã a crescut cu
mieluºeii pe imaº! Desigur a creat instituþii. ªi cei
care se lãfãie în ele ºtiu prea bine, dar ºi mai mult,
a creat speranþe, a scos din noi stãrile adormite ºi
ne-a pus pe jar, pe jarul unor vise pe care noi nu
aveam curajul nici mãcar sã le intuim, darmite sã
le ºi asumãm. ªi îngerii aceia primordiali au zis sã
fie vizionar. ªi a fost aºa cum trebuia sã fie, doar cã
nouã nu ni s-a inoculat sã înþelegem asta, ºi am
rãmas aºa, în urma viziunilor lui, ca niºte gurã cascã.
Iar dacã nu avem tot ce trebuie sã avem, e cã nici
noi nu l-am ajutat. Oricum nu în destulul nevoii lui
de ajutor, ca apoi acest ajutor sã se întoarcã iar ºi
spre noi. Sigur cã ºi eu, la umbra lui rãcoroasã,
am încercat multe împreunã cu el, dar din pãcate
am fãcut puþin din acel mult.
   Dar fie ºi aºa, ce am fãcut noi împreunã, chiar
dacã poate fi socotit puþin, totuºi e un puþin care
înseamnã destul de mult! În alte condiþii am fi mutat
munþii din loc, în condiþiile astea, am mutat doar
numele munþilor, ºi nu e puþin lucru! Punea nume
la faceri, ca Adam, ºi din acest suprem motiv îi
ziceam „Naºule”, iar de apelat nu o fãceam decât
cu „Sãru‘ mâna naºule!” Niciodatã altfel.
   Pe Domnul Sârbulescu nu trebuia sã-l cunoºti
dinainte, pentru cã te amuºina el în nevolnicul
fiinþei tale ºi venea instantaneu sã-þi dea un
surplus de fiinþã, din fiinþa lui. Plin de harismã ºi
cu o demnitate pe care o au doar cei care nu mai
sunt printre noi, Domnul Sârbulescu avea
nostalgia cãderii lui din rândul îngerilor, aia cea
frumoasã desigur, pentru a ajuta oamenii sã nu
le mai fie fricã de ei însuºi ca oameni. Nu mi-a
mai fost dat un asemenea alt personaj spre
cunoaºtere. ªi dacã ar fi sã-i aflu un avatar în
lumea din jur, ar trebui sã caut mult ºi bine, cu
felinarul aprins în mijlocul zilei, precum Diogene,
ºi tot n-aº gãsi! Domnul Sârbulescu era acea
formã de etern care ierta omul înainte de a face
pãcatul. Aºa l-am cunoscut eu! Ca orice bãrbat
frumos a creat liniºte în jurul lui prin frumuseþe,
iar frumuseþea i-a dat o siguranþã care nu a fost
arsã niciodatã. Acum, în ceasul acesta, pot spune
cã nu poþi înþelege apusul dacã nu cunoºti
rãsãritul, vorbind despre Domnul Sârbulescu,
desigur. ªi iarãºi, cu miere amestecatã cu
diamante a vorbit el despre voi, cel care v-a iubit
pe nepusã masã. Iubiþi-l ºi voi, mãcar ca pe
merindele de drum! Cãci datu-va el destule cãi
de urmat în viaþa lui, iar acum nu rãmâne decât
sã vi le urmaþi ºi voi cu sârg pe ale voastre,
plecând de la ale celui care a fost printre ultimii
dintre „frumoºii nebuni ai marilor oraºe”!
Dumnezeu sã ne ajute! Sau cum era scris pe jerba
adusã spre închinãciune de cãtre prietenii lui,
fotbaliºtii: „Drum lin cãtre îngeri!” Îngere!

 Viorel Mirea

În data de 09.04.2021, în jurul orei 19.00,
la nivelul Sectorului Poliþiei de Frontierã Gîrla Mare
a avut loc o acþiune privind prevenirea ºi combaterea
migraþiei ilegale în zona de competenþã. Astfel, în
localitatea Izvoare, în dreptul km fluvial 854, a fost
descoperit un grup format din treizeci cetãþeni strãini.
   Imediat, persoanele în cauzã au fost conduse la
sediul sectorului pentru verificãri, unde li s-a fãcut
triajul epidemiologic de cãtre echipajul medical
sosit la faþa locului.
   În cadrul primelor verificãri, poliþiºtii de frontierã
au stabilit cã cei în cauzã sunt cetãþeni din Siria,
Afganistan ºi Irak, douãzeci ºi ºapte de adulþi, cu
vârste cuprinse între 18 ºi 47 de ani ºi trei minori,
cu vârste cuprinse între 3 ºi 15 ani.
   De asemenea, în cadrul cercetãrilor, cetãþenii strãini
au declarat cã au trecut frontiera din Serbia, cu o
ambarcaþiune cu motor, condusã de doi cetãþeni

30 cetãþeni strãini, depistaþi de
poliþiºtii de frontierã mehedinþeni

Poliþiºtii de frontierã din cadrul
Sectorului Poliþiei de Frontierã Gîrla

Mare – judeþul Mehedinþi au depistat
în zona de competenþã treizeci

cetãþeni de origine afro-asiaticã care
au traversat fluviul Dunãrea cu

ajutorul unei ambarcaþiuni pentru a
intra ilegal în România din Serbia.

sirieni, care s-au întors pe teritoriul Serbiei ºi cãrora
le-au plãtit sume cuprinse între 1.200 ºi 1.500 de euro
pentru fiecare persoanã. Totodatã, au mai declarat cã
au recurs la aceastã metodã, cu intenþia de a ajunge în
þãri din Vestul Europei la rudele acestora.
   Poliþiºtii de frontierã au extins verificãrile, sub
coordonarea procurorului din cadrul Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Vînju Mare, pentru
depistarea tuturor persoanelor implicate ºi pentru
a stabili întreaga arie infracþionalã, la finalizare
urmând a fi dispuse mãsurile legale care se impun.

PURTÃTOR DE CUVÂNT
Agent ºef de poliþie MORARU CORINA
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A existat întotdeauna o categorie de oameni, care au fost
numiþi, pe bunã dreptate, cu acest nume. Tradus, cuvântul ar
însemna “oamenii proceselor”. De la bun început facem
precizarea cã nu ne referim la acei oameni de bunã credinþã,
care apeleazã la instanþele de judecatã sã-ºi caute dreptatea.
Este dreptul lor de cetãþeni, care aparþin unui stat de drept.

Procesomanii sunt însã acei oameni, care frecventeazã
judecãtoriile ºi tribunalele de la tinereþe pânã la bãtrâneþe. Fie cã
au, fie cã nu au motive, ei sunt acolo. Îi intereseazã problemele
altora, care se judecã, dar îi intereseazã în primul rând cauzele
lor. Când nu au probleme reale, ºi le creeazã. Ei se judecã cu
oricine ºi pentru orice. Cunosc numeroase legi, cu care jongleazã
ca artiºtii de la circ, ºtiu sã redacteze acþiuni, recursuri ºi apeluri.
ªtiu sã recuze instanþele, sã gãseascã motive pentru transferãri
de dosare, sã cearã recursuri în anulare. ªtiu sã acuze ºi sã
bârfeascã oamenii legii. Toþi sunt rãi, corupþi ºi “cumpãraþi”, dacã
se întâmplã sã nu le dea dreptate; toþi sunt capabili, imparþiali ºi
incoruptibili, dacã se întâmplã sã le dea dreptate. ªtiu sã angajeze
martori ºi sã-i înveþe ce sã spunã în faþa instanþei; ºtiu sã se
angajeze ca martori de meserie ºi sã pledeze ca niºte avocaþi cu
vechi ºtate de platã. Ce mai! Cum, necum, ei  trebuie sã fie în
tribunal prezenþi. Altfel nu s-ar simþi bine.

Dacã ai nenorocul sã te încurci cu un astfel de tip, îþi iei lumea în
cap. Nu termini bine cu un proces, pânã îþi deschide alte dosare.
Pânã ieri îþi era prieten, de azi îþi devine duºman de moarte. Te
asalteazã cu reclamaþii la toate instituþiile statului. Controale peste
controale, anchete peste anchete. Nu mai ºtii de masã, de casã, de
odihnã. Omul vrea cu orice preþ sã-þi arate cine este el, ce poate ºi
cu cine ai de-a face. Nu are ruºine de oameni ºi nici fricã de
Dumnezeu. Minte de îngheaþã apele, inventeazã probe, te bãlãcãreºte
ca-n albia porcilor ºi te face din om neom. Ciudatã specie! Într-un
sat vecin a trãit una pânã de curând, care avea “plan de muncã” sã
alcãtuiascã zilnic câte trei-patru reclamaþii sau chemãri în judecatã.
Nu a scãpat nimeni din sat nereclamat de ea, sau sã nu se fi judecat
cu ea. O cunoºteau cei de la judecãtorie, cei de la tribunal, cei de la
procuraturã, cei de la poliþie. Dar cine n-o cunoºtea?!

Am vãzut o acþiune de chemare de judecatã a unui procesoman.
Începea cam aºa: “Domnule preºedinte, subsemnatul… chem în
judecatã pe fratele meu… domiciliat…, pentru urmãtoarele motive:
în ziua de…, la ora de… mi-a murit câinele otrãvit. Nimeni altul nu
ar fi fost în stare sã-mi otrãveascã animalul decât fratele meu. Prin
dispariþia câinelui, fratele meu ar fi putut sã-mi fure…”. Pe douã
pagini erau înºirate toate relele posibile ce ar fi putut sã-i facã fratele.

L-am întrebat pe un procesoman dacã a existat vreo
sãptãmânã în viaþa lui din ultimii treizeci de ani în care sã nu
aibã vreun proces. A rãspuns prompt, cu mândrie: “Am avut
ºi sãptãmâni cu trei-patru procese!”

Astfel de oameni sunt periculoºi ca niºte scorpioni. Misiunea
lor pe lume este doar aceea de a “îndrepta” lumea. Pentru asta nu
au tatã, nu au mamã, nu au fraþi, nu au surori, nu au copii, nu au
soþie. Au doar o idee: “dreptatea lor”! Pentru aceastã “dreptate”
sunt în stare sã vândã pe oricine ºi orice, sã nu aibã nimic sfânt,
sã jure pe orice ºi pe oricine, sã bage în puºcãrie oameni
nevinovaþi, sã rãpeascã bunuri drept “despãgubire” pentru cauze
inventate, sã facã zile negre oricui, sã mituiascã ºi sã ºantajeze,
sã ameninþe ºi sã facã rãu. Au ceva demonic în firea lor, ºi fiecare
rãu pe care-l provoacã le face bucurie, mulþumire, împlinire.

E bine sã nu te afli în apropierea unor astfel de indivizi, sã
le faci cale, sã nu ai nici o relaþie cu ei, ce mai, sã te dai la o
parte din calea nebunului, cum spune în Biblie.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Procesomanii

Numãrul de referinþã al sesiunii cererii de proiecte: M1-comp. B – 1/08.12.2020 – 06.05.2021

Asociaþia GAL ÞINUTUL CLOªANI anunþã prelungirea pânã în data de 6 mai 2021, a apelului
de selecþie aferent Mãsurii M1– “Dezvoltarea satelor”, Componenta B - “Dezvoltarea satelor
– Infrastructura socialã” deschis între 08.12.2020 – 06.05.2021.

Data lansãrii apelului de selecþie: 08 DECEMBRIE 2020
Data limitã de depunere a proiectelor: 6 MAI 2021
Locul ºi intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele se depun la Biroul GAL ÞINUTUL CLOªANI din satul Halânga, comuna Izvoru Bîrzii,
judeþul Mehedinþi. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada 08.12.2020 - 06.05.2021, joi ºi
vineri în intervalul orar 12:00 – 14:00.
Data limitã de primire a proiectelor este: 6 MAI 2021, ora 14:00.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin mãsura M1/6B –
componenta B sunt:
 Autoritãþi publice locale definite conform legislaþiei în vigoare, care pot aplica singure sau în
parteneriat cu furnizori de servicii sociale în condiþiile legii;
Entitãþi private/publice (ONG-uri, ºcoli, operatori privaþi care nu obþin venituri din aceste activitãþi),
constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanþare, care pot aplica singure sau în parteneriat
cu furnizori de servicii sociale în condiþiile legii;
GAL-ul (acesta trebuie sã depunã proiecte începând cu prima sesiune pe care o va deschide în
anul 2019, dacã niciun alt solicitant nu ºi-a manifestat interesul în cadrul niciunui apel lansat în
anul 2018)”.
ATENÞIE!
Oricare din entitãþile de mai sus, dacã nu vor fi acreditate ca furnizor de servicii sociale, au
obligaþia de a încheia un parteneriat cu un furnizor de servicii sociale.

ATENÞIE! Nu sunt eligibile cererile de finanþare depuse de Consiliile Locale în numele
comunelor.
IMPORTANT! PROIECTUL ESTE SEMNAT DE PRIMAR/ÎMPUTERNICIT (PRIN HCL) ªI
ªTAMPILAT CU ªTAMPILA SOLICITANTULUI.
ATENÞIE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia,
în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Punctul/punctele de lucru, dupã caz, ale solicitantului trebuie sã fie situate în teritoriul GAL,
activitatea desfãºurându-se în teritoriul GAL.
Fondul disponibil - alocat în aceastã sesiune:
Contribuþia publicã totalã a mãsurii este de 30.719 euro.
Ponderea maximã a intensitãþii sprijinului este de 100%.
Valoarea maximã 30.719 euro/proiect.
Modelul de cerere de finanþare pe care trebuie sã-l foloseascã solicitanþii

Pentru proiectele ce se încadreazã ca obiective ºi tip de investiþie într-una din mãsurile din SDL, se
vor utiliza Cererea de Finanþare ºi formularele standard ale Cererii de Finanþare adaptate
de GAL ÞINUTUL CLOªANI care pot f i accesate pe pagina de internet
tinutulclosani.wordpress.com secþiunea Mãsuri.
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanþare (eliminarea, modificarea secþiunilor,
necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanþare pe
motiv de neconformitate administrativã.
Documentele justificative pe care trebuie sã le depunã solicitantul odatã cu depunerea
proiectului se regãsesc pe site-ul GAL Þinutul Cloºani tinutulclosani.wordpress.com, cât ºi
la sediul GAL din satul Halânga, comuna Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi, pe support tipãrit.

Informaþii detaliate referitoare la desfãºurarea sesiunii, accesarea ºi derularea mãsurii sunt cuprinse
în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL pentru mãsura 1/6B – ”Dezvoltarea satelor” – component
B, publicat împreunã cu toate anexele, cererea de finanþare ºi formularele de verificare pe pagina
web a GAL tinutulclosani.wordpress.com, mailto:gal.burcel@yahoo.ro dar ºi la sediul Grupului de
Acþiune Localã ÞINUTUL CLOªANI, unde, de luni pânã vineri între orele 12:00 - 14:00, unde puteþi
solicita în mod gratuit informaþii despre mãsurã ºi ghidul mãsurii.

NR. 34/02.03.2021

Anunþ privind prelungirea apelului de selecþie nr. 1/2020
aferent mãsurii M1 - “Dezvoltarea satelor” Componenta

B - “Dezvoltarea satelor - Infrastructura socialã”
- Versiunea simplificatã -
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Cheltuielile de la începutul sãptãmânii îþi pot
destabiliza bugetul pentru multã vreme, de
aceea fii prudent ºi urmeazã o listã clarã ºi
strictã. Existã riscul sã achiziþionezi bunuri sau
servicii nemulþumitoare. Contextul astral al
sãptãmânii îþi influenþeazã ºi relaþiile cu anturajul
apropiat. Sunt posibile discuþii aprinse,
neînþelegeri privitoare la studii ºi cãlãtorii, dar
ºi de la banalitãþile cotidiene. Evitã contradicþiile
ºi depune eforturi pentru aplanarea oricãrui
conflict. Sfârºitul sãptãmânii te aduce acasã,
alãturi de membrii familei ºi de rude.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În primele zile ale sãptãmânii ocupã-te de
treburile tale personale, stabileºte-þi planuri de
îngrijire corporalã, dar ºi întâlniri cu prietenii
tãi, vizite în locuri dragi. Stãrile tale de spirit
sunt fluctuante, astfel cã ar fi bine sã laºi grijile
deoparte. Sunt momente favorabile pentru a lua
decizii importante în plan financiar. Este posibil
sã primeºti salariul, o primã, cadouri sau
favoruri, care cumva încheie o etapã de câºtig
din activitatea profesionalã desfãºuratã. În
weekend se întrezãresc întâlniri cu prietenii sau
cãlãtorii pe distanþe scurte.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Eºti tulburat în prima parte a sãptãmânii, însã
este greu de desluºit ce anume te nemulþumeºte.
Probabil cã este un cumul de stãri, trãiri ºi emoþii
adunate de multã vreme, iar acum ies la ivealã.
Fii prudent în privinþa sãnãtãþii, pentru cã se pot
evidenþia afecþiunile cronice. De evitat, pe cât
posibil, consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirurgicale, deoarece existã un risc
mare de erori. Ai nevoie de odihnã, detaºare de
cotidian, o dietã uºoarã ºi plimbãri în aer liber.
Weekend-ul aduce cheltuieli neaºteptate destul
de mari, dar ºi o stare generalã foarte bunã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

În urma evenimentelor în care ai fost ºi mai
eºti încã implicat alãturi de prieteni sau colegi
de serviciu te vei hotãrî sã renunþi, atât la unii
cât ºi la unele acþiuni sau proiecte comune. Sunt
zile tensionate, datoritã contextului astral, mai
ales pe 15 ºi 16 aprilie. Retrage-te din forfota
cotidianã, întoarce-þi privirile spre propria ta
persoanã ºi gândeºte-te pe îndelete la tine. Chiar
este un moment prielnic de a-þi reorganiza viaþa.
Sãnãtatea este vulnerabilã, deci evitã eforturile
ºi spaþiile zgomotoase. Finalul sãptãmânii îþi
aduce stãri de bine ºi situaþii amuzante.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Primele zile ale sãptãmânii aduc multe
controverse în plan profesional. Imaginea ta
publicã, cât ºi relaþiile cu ºefii sau cu autoritãþile în
general vor suferi modificãri subtile, însã suficient
de puternice încât sã realizezi cã se petrece ceva
dincolo de aparenþe. Se contureazã un final de
etapã în relaþiile de prietenie ºi protectorat în câmpul
muncii. Prudenþã ºi detaºare! Ai nevoie de oameni
noi ºi de cu totul alte planuri de viaþã. Finalul
sãptãmânii este potrivit odihnei departe de iureºul
cotidian. Primeºti informaþii preþioase pe cãi mai
puþin obiºnuite.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Debutul sãptãmânii te gãseºte pe drumuri, în
cãlãtorii sau fãcând planuri în acest sens. Intenþiile
îþi pot fi zãdãrnicite de situaþia financiarã sau de
mofturile celor dragi. Totuºi vei gãsi soluþii bune
pentru a te descurca onorabil cu toate. Revin în
atenþie chestiuni socio-profesionale care trebuie
finalizate rapid ºi fãrã resentimente. Este bine sã-
þi revizuieºti relaþiile de muncã, în special cele cu
ºefii ºi autoritãþile. Weekend-ul anunþã dialoguri
ºi întâlniri cu prietenii. Evitã sã le povesteºti multe
ºi mãrunte despre tine. Sfaturile ºi soluþiile
propuse de ceilalþi sunt binevenite.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Cheltuielile ºi discuþiile pe teme financiare îþi
deschid sãptãmâna. Se pare cã existã restanþe
la anumite servicii de care ai beneficiat sau
beneficiezi încã. Dar ºi cei dragi apeleazã la
sprijinul tãu material pentru a-ºi rezolva
mofturile personale. La mijlocul intervalului
analizat apar oameni în preajma ta, care te vor
ajuta sã rezolvi demersuri legate de cãlãtorii
sau de studii. Fii prudent dacã trebuie sã iei
decizii sau sã vorbeºti în public, pentru cã
mentalul este suprasolicitat ºi obosit. La
sfârºitul sãptãmânii este rost de întâlniri cu
persoane importante.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

În relaþiile parteneriale se prefigureazã
schimbãri importante, dar este vorba despre
secvenþe vechi care acum doar se pun la punct
definitiv. Stabileºte-þi obiective clare în orice tip
de colaborare ºi urmeazã-le îndeaproape. Apar
noutãþi financiare, în mod special la secþiunea
bani ºi bunuri comune cu alþii. Este rost de a
primi bani dintr-o colaborare sau dintr-un
împrumut. Pot intra în discuþie moºtenirile,
partajele personale ºi profesionale. În weekend
apar cãlãtorii, dar ºi dorinþa de a-þi rafina sufletul
cu activitãþi culturale.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Începi sãptãmâna cu multã treabã la serviciu.
Treburile cotidiene alcãtuiesc tema principalã,
astfel cã eºti nevoit sã te concentrezi pe mai
multe subiecte deodatã. Alege prioritãþile ºi ai
încredere cã vei rezolva totul corect ºi la timp.
Pe de altã parte, vei fi nevoit sã pui la punct fie
relaþia cu partenerul de viaþã, fie colaborãrile în
care eºti implicat sau doreºti sã te implici.
Discerne totul cu rãbdare, iar la nevoie,
sfãtuieºte-te cu cineva de încredere. Sfârºitul
sãptãmânii este potrivit verificãrii situaþiei
financiare ºi achitãrii datoriilor de orice fel.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Cei dragi au nevoie de sprijinul tãu material ºi
moral chestiunile lor personale, dar ºi în activitãþile
voastre comune. Este bine sã le fii alãturi ºi sã te
bucuri de tot ce aveþi de realizat împreunã. Pe de altã
parte, se contureazã un final de etapã în plan
profesional. Sunt posibile modificãri ale regimului
muncii, sarcini de lucru noi, dar ºi schimbarea
atitudinii tale faþã de muncã ºi implicaþiile ei. Finalul
sãptãmânii aduce noutãþi parteneriale. Fie primeºti
o propunere de colaborare, o cerere în cãsãtorie, fie
o invitaþie de a te implica în activitãþi distractive.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna începe cu treburi gospodãreºti. Ai
spor în rezolvarea demersurilor patrimoniale,
dar ºi în discuþiile cu membrii familiei. Se
recomandã prudenþã în prima parte a zilei de
15 aprilie, deoarece sunt posibile rãsturnãri de
situaþie deosebite în relaþiile cu ceilalþi. Relaþiile
sentimentale se reconfigureazã, fiind probabil
discuþii foarte aprinse. Relaþia cu persoana iubitã
sau cu copiii îºi va modifica termenii ºi condiþiile
de desfãºurare sau ceva intervine ºi chiar
schimbã definitiv situaþia amoroasã. Finalul
sãptãmânii aduce treburi de rutinã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna aduce noutãþi în relaþiile cu
anturajul apropiat, dar ºi în segmentul domestic.
Este nevoie de o reorientare a scopurilor
personale ºi de o curãþenie drasticã printre
persoanele cãrora le acorzi încredere. Contextul
astral al sãptãmânii te va ajuta sã priveºti
obiectiv la situaþia familialã ºi la nevoile reale
ale membrilor familiei. Se pot finaliza treburi
gospodãreºti, poþi discuta cu neamurile despre
obiectele de patrimoniu sau poþi trasa un plan
viabil de îmbunãtãþire a spaþiului locativ.
Sfârºitul sãptãmânii contureazã distracþii ºi
aventuri.

(15 - 21 aprilie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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COMUNICAT DE PRESÃ
privind platforma on-line prin care
APIA primeºte adeverinþe aferente

sectorului zootehnic
   Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã, începând cu data de 5 aprilie
2021, a pus la dispoziþie o platformã on-line prin
care pot fi transmise cãtre Centrele judeþene/
locale APIA, adeverinþele eliberate, la solicitarea
fermierului de cãtre Agenþia Naþionalã de
Zootehnie (ANZ) ºi/sau asociaþiile acreditate
pentru înfiinþarea ºi menþinerea registrului
genealogic al rasei, necesare accesãrii schemelor
de sprijin cuplat în sector zootehnic ºi Mãsurii
10 – Pachet 8 (animale în pericol de abandon)
aferente Cererii unice de platã în anul 2021.
   Platforma poate fi utilizatã atât de cãtre asociaþiile
acreditate cât ºi de cãtre ANZ, procedura privind
accesul la platformã fiind similarã.
   Fiecare asociaþie acreditatã pentru înfiinþarea ºi
menþinerea registrului genealogic al rasei, va
solicita accesul la platforma on-line printr-o adresã
scrisã, însuºitã sub semnãtura preºedintelui
asociaþiei, în vederea alocãrii de user ºi parolã.
Adresa va cuprinde datele de identificare ale
asociaþiei, persoana de contact, precum ºi specia
pentru care aceasta elibereazã adeverinþe.
   Solicitãrile vor fi transmise pe adresa de e-mail:
relatii.cu.publicul@apia.org.ro.
   APIA va informa astãzi, atât Agenþia Naþionalã
de Zootehnie cât ºi asociaþiile acreditate, cu privire
la instrucþiunile de utilizare ale platformei.
APIA, MEREU ÎN SPRIJINUL FERMIERILOR!

Hotelul Piatra Mare din staþiunea
Poiana Braºov a gãzduit la sfârºitul
acestei sãptãmâni Campionatele
Naþionale de Judo, individual,
rezervate juniorilor, U21, individual,
dar ºi echipe.
   Competiþia organizatã de Federaþia

Campionatele Naþionale de Judo, individual, rezervate juniorilor

Românã de Judo a adunat la start
cei mai buni Judoka din þarã. Au fost
prezenþi la Poiana Braºov 239 de
sportivi legitimaþi la 47 de cluburi.
   CSM Drobeta Turnu Severin a
participat cu 5 sportivi care s-au
clasat dupã cum urmeazã:

Loc II -VLADU ANA MARIA -44 kg
Loc III -  ARGINT DIANA -52 kg
Loc III - TOPALÃ VLAD +100 kg
Loc XI - BASICA CONSTANTIN -66 kg
Neclasatã -MITAR REBEKA -57 kg
   În competiþia pe echipe fetele au
luptat sub culorile clubului CSM

Piteºti cu care avem o colaborare
veche ºi rodnicã ºi au reuºit sã
cucereascã medalia de aur,
adãugând încã un tit lu de
campioane naþionale.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

 urmare din pag. 5
- În cadrul iniþiativei “Clean Green”, am pregãtit
un început de an ºcolar în siguranþã pentru
aproximativ 3.000 de elevi, prin dotarea a 30
de ºcoli din judeþul Dolj cu dispensare ºi
soluþii de dezinfectare a mâinilor;
- proiectul câºtigãtor din judeþul Argeº a urmãrit
dotarea Compartimentului Cardiologie – al
Spitalului Municipal Curtea de Argeº cu o maºinã
de spãlat profesionalã ºi achiziþia de aparaturã
medicalã – electrocardiograf ºi injectomat.
Ucenic Electrician – menþiune la categoria
„Educaþie”:

Ucenic Electrician, programul dezvoltat de
operatorul Distribuþie Oltenia, pregãteºte
generaþia de profesioniºti ai viitorului. În 2020,
pe lângã dotãrile tehnice specifice meseriei de

Promisiunea Verde, Generatorii de Bine ºi Ucenic...
electricieni, modernizarea laboratoarelor ºi
organizarea de ateliere de dezvoltare personalã,
300 de elevi din judeþele Argeº, Dolj, Gorj,
Mehedinþi, Teleorman ºi Vâlcea au avut ocazia
sã intre în noul an ºcolar cu tablete. Am oferit
în continuare bursele de performanþã ºi o nouã
ediþie de internship plãtit a fost lansatã, iar din
cei 19 electricieni junior, 2 dintre ei au fost
angajaþi, alãturându-se celor 8 electricieni
juniori angajaþi anterior.
   Recunoscãtori pentru distincþiile primite, ne
încãrcãm cu energie ºi pentru proiectele din
acest an, care vizeazã domenii precum sãnãtate
ºi wellbeing, educaþie, conservarea mediului
ºi dezvoltarea regionalã.

Direcþia Comunicare ºi Marketing
CEZ România
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Dupã ce Ministerul
Tineretului ºi Sportului ºi Ministerul
Sãnãtãþii, prin miniºtrii Eduard
Novak, respectiv Vlad Voiculescu, au
semnat ordinul comun prin care
testele antigen pot fi folosite de
sportivi în competiþiile de amatori,
AJF Mehedinþi a expus cluburilor/
asociaþiilor sportive afiliate noile
condiþii pentru reluarea Ligii a IV-a/a
V-a.  Echipele de judeþ n-au fost însã
prea receptive ºi singurele care ºi-
au dat acordul sã-ºi testeze jucãtorii
au fost Viitorul ªimian, Avântul
Bistriþa ºi AS Noapteºa! CS Strehaia,
Dierna Orºova, Victoria Vânju Mare,
Cerna Baia de Aramã, Recolta
Dãnceu, AS Obârºia de Câmp, Inter
Salcia, Pandurii Cerneþi, Viitorul

De 7 jocuri a avut nevoie
Atletic Drobeta pentru a marca
primul gol în actualul sezon din
Liga 2 la fotbal feminin. N-au
reuºit sã obþinã însã ºi primul
punct din actuala stagiune. Era ºi
greu s-o facã în etapa a 8-a din
Grupa B, fiindcã fetele antrenate
de Daniel Ispas au întâlnit
duminicã, pe Stadionul Termo,

România a cucerit 2
medalii de aur ºi 4 de argint
la Campionatul European de
Canotaj, pentru seniori,
disputat în Italia, la Varese.
Printre sportivii medaliaþi s-a
regãsit ºi orºoveanul Adrian
Munteanu (CS Dinamo
Bucureºti), cârmaci în barca
de 8+1, formatã din Florin
Lehaci (CS Dinamo),
Constantin Radu (CS
Dinamo), Sergiu Bejan (CS
Dinamo), Vlad Aicoboae (CS
Dinamo), Ciprian Huc (CSA
Steaua), Constantin Adam (CSA
Steaua), Florin Arteni (CSM
Suceava) ºi Alexandru Chioseaua
(CSM Dunãrea Cãlãraºi). Primii
patru sunt tot foºti juniori lansaþi de
CSS Orºova, dar originari din zona
Moldovei. Alþi foºti juniori de la
Orºova, originari tot din alte zone
ale þãrii, au luat medalii. Astfel, în
proba de 8+1 feminin, fostele
sportive de la malul Dunãrii, Denisa
Tîlvescu, Maria-Magdalena Rusu,
Amalia Bereº ºi Mãdãlina Bereº au
luat aurul, la fel ca Ancuþa Bodnar,
în proba de dublu vâsle. Argint au
mai luat foºtii moldoveni de la CSS
Orºova, Mihãiþã Þigãnescu ºi ªtefan
Berariu în proba de 4 mare masculin.
   România a avut calificate la
Europenele de seniori 13 echipaje
ºi 46 de sportivi. Dintre aceºtia,

Protocolul Medical pentru fotbalul amator n-a fost agreat de echipele mehedinþene
Cujmir, AS Turnu Severin, Unirea
Gârla Mare, ªtiinþa Broºteni, Viitorul
Floreºti, Inter Crãguieºti, Coºuºtea
Cãzãneºti, Real Vînãtori sau Voinþa
Opriºor au refuzat sã efectueze teste
din 7 în 7 zile, pentru a putea participa
în campionatul judeþean de fotbal, în
pofida faptului cã nu mai sunt obligate
sã facã teste RT_PCR, ca la Liga 1,
ale cãrui cost e de 300 lei/jucãtor/
antrenor/delegat. Un test rapid
antigen costã 65 lei.
   Totodatã, FRF a anunþat AJF-urile
cã trebuie sã desemneze campioana
judeþeanã pânã la data de 8 mai
2021, cu condiþia sã dispute meciuri
într-un campionat format din
minimum 4 echipe ºi minimum 7
jocuri/echipã. Pentru a avea drept

de participare la barajul pentru
promovarea în Liga 3, echipa
campioanã judeþeanã trebuie sã
deþinã CIS emis de MTS. Marea
problemã o reprezintã însã
schimbarea sistemului de promovare
în Liga 3, unul care a nemulþumit
toate AJF-urile din þarã, inclusiv AJF
Mehedinþi. Astfel, pe data de 12 mai
va avea loc prima etapã a barajului
pentru promovare, sub forma unei
etape interjudeþene, care se va disputa
pe teren neutru, fãrã sã se mai þinã
cont de criteriul geografic. Astfel,
într-o situaþie nefavorabilã,

campioana de la Mehedinþi ar putea
juca, la Bucureºti, cu cea de la Iaºi,
de exemplu. Câºtigãtoarea jocului
respectiv va juca pe 16/23 mai, în
dublã manºa, etapa a II-a a barajului,
cu una dintre echipele clasate pe
locului 9/10 în cele 10 serii din Liga
3. Deja mai multe AJF –uri din þarã,
printre care Olt, Alba sau Giurgiu au
anunþat cã nu vor organiza Liga a
IV-a. Dacã nu va avea cea de-a
patra echipã, nici AJF Mehedinþi
nu poate începe campionatul
judeþean.

Severinencele, la primul gol

liderul ACS Ladies Târgu Mureº.
Ardelencele s-au impus cu scorul
de 5-1 la malul Dunãrii, dupã ce la
pauzã conduceau cu 3-0. Singurul
gol al echipei severinene a fost
marcat de Lavinia Erceanu, în
minutul 60, cu un ºut din interiorul
careului! Dupã acest nou eºec,
Atletic Drobeta a rãmas pe ultimul
loc, cu 0 puncte ºi golaveraj 1-58!

 Mircea Oglindoiu

Orºoveanul Munteanu, din nou
pe podiumul european

singurul originar din mehedinþi a
fost, dupã cum am mai precizat mai
sus, orºoveanul Adrian Munteanu
(23 ani).   „La fel ca în urmã cu un
an, am luat argintul la Campionatul
European de Seniori. Acum, ne-au
lipsit 56 de sutimi de secundã. A
fost o cursã aprigã, câºtigatã în cele
din urmã de Marea Britanie. Mi-aº
fi dorit aurul, dar nici aceastã
medalie nu ne asigura însã
calificarea la Jocurile Olimpice de
la Tokio. Urmeazã regata de
calificare, din Elveþia, unde trebuie
sã ne clasãm în primele douã
locuri. Îmi doresc enorm sã particip
la Olimpiadã ºi, apoi, sã urcãm pe
podium în Japonia. Sincer, nu ºtiu
dacã s-a mai calificat vreodatã
vreun orºovean la Olimpiadã, la
Canotaj”, a declarat Munteanu.
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Mã fraþilor doar vreo 30 de afro-
asiatici, migranþi, trecurã Dunãrea cu
barca, di la cuscrii sârbi pânã pe mal, la
Gârla Mare. Dintr-o datã. Pã în ritmu’
ãsta, dacã trec aºa sã înmulþeºte
populaþia judeþului, de o sã trecem pi la
vecini. Bine, dacã or fi oameni muncitori,
nu ar fi rãu, cã ºi aºa nu mai are cine sã
munceascã. Pãnã ºi nerodu de Sucã zisã

cã stã el sã-i aºtepte, le face cu mâna de
pe mal, sã ºtie unde sã acosteze, numai
sã vinã ei sã munceascã. Pã el vorbeºte,
cã n-a muncit o zi în viaþa lui, în afarã
de aia când vându ouã în Piaþa Sârbilor,
cu doi franci bucata. De ne fãcurãm de

 nea Mãrin

Sucã ºi migranþii, premianþii fãrã burse, nea Popescu ºi activiºtii,
podu lu Traian ºi salvarea Mehedinþiului

omletã, cã ne deterã afarã din piaþã, cã
stricãm mercurialul. Numai stricãciuni
cu nerodu, de aia numai metoda a treia
îl mai scoate din ale lui.

În schimb, al lu Zbanghiu e mare
muncitor, numãrã pe ºantier sacii pe
care-i carã alþii. Transpirã di la atâta
numãrat ºi ia ºi leafã, la final de lunã,
cât sã-i ajungã pentru o sãptãmânã

întreagã. Dupã aia, totu’ pe caiet, cã s-a
autocunoscut cu fata di la aprozar ºi-i
dã pe datorie ce vrea sufleþelu lui. ªi
ãsta are suflet mare, ãsta al lu Zbanghiu.

Aia e, da numai cu ãºtia mici de învaþã
bine nu e prea treaba bunã. Pã da, copiii

din ºcolile mehedinþene, buni la
învãþãturã, nu au primit bursa de
merit nici pe primul semestru ºi
sã pare cã nici pe semestru’ asta...
din lipsã de fonduri. Mehedinþiu’
este un judeþ de stânga ºi... nu sã
simte. O duc bine doar ºefii, care-
ºi vor aminti de bursele respective
doar în campaniile electorale. Cã
le aducem bine aminte.

Ete, nea ministru’ di la Energie,
nea Virgil di la noi di la Mehedinþi
plecat, sã luã la trântã cu
activiºtii di la Greenpeace. Zisã
cã ‘mnealui vru dialog, da ei
vroiau altceva. Ba cã au fost ºi
ironici, iarã asta nu sã cade cu
una, cu douã. Cã nu ne tragem
aºa de ºireturi, nu fumãm trabuc
împreunã ºi nici sticla de whisky
nu o împãrþim cu oriºicine, cã ne
permitem. Bine, nici activiºtii nu sã
lãsarã ºi-i deterã replica, comparând
cu faptul cã omologii lu’ nea
Popescu, din alte þãri, sã preocupã
de mediu ºi vin cu soluþii alternative
pentru mineri, în aºa fel încât sã scadã
poluarea cu cãrbune. Bine, rãzbelu’
surzilor ºi bucuria nebunilor, cum sã
zice, da ce mai conteazã?!

Mã nepoate, veni Tanþa lu
Pecingine fãcutã scrum, cã sã certã
cu un poliþist di la localã, cã trebe sã
plãteascã amendã, cã nu-ºi plãtisã
parcarea în centrul oraºului. Cã ºi
Tanþa nu poate sã parcheze decât în
buza oraºului, nu care cumva sã nu
o remarce careva. Acuma e bunã de
platã, numai cã problema asta cu
parcãrile sã dusã pãnã la nivel de
cartiere. Unde au REUªIT unii sã
ocupe 2 sau 3 locuri sau, ºi mai grav,
nici nu deþin în proprietate vreun
autoturism. Da, dar au luat loc de

parcare în zona unde locuiesc ºi... le
dau spre folosinþã pretenilor.
Interesant, când nu erau numerotate
locurile de parcare nu existau certuri,
scandaluri, acum este un circ
continuu. Poate sã autosesizeazã
cineva din administraþia muncipiului
reºedinþã di judeþ!

Mã fraþilor, dintre toate proiectele
di pi la judeþ, care nu diferã de anii
trecuþi, adicã asfaltãri ºi iar asfaltãri,
neieºind mai nimica în evidenþã,
salutai proiectu’ pentru reabilitarea
piciorului Podului lui Traian, afundat
în mlaºtinã, ros de vremi ºi neprotejat
de nimenea. Dacã aþi vedea ce
frumuseþi de proecte au fãcut cuscrii
de peste Dunãre, sã-ºi protejeze
patrimoniul istoric, fãrã sã fie în UE,
aþi rãmâne fãrã grai. Da noi nu suntem
sârbi, aºa cã în mlaºtinã e mai bine...

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

 Urmare din pag. 7
Post scriptum: Se întâmplã în România: sub supravegherea jandarmilor,

pacienþii spitalului „Foiºor” au fost evacuaþi „noaptea ca hoþii”!
„Comandantul” Raed Arafat cere scuze printr-un mesaj în miez de noapte:
„Recunosc cã am produs un disconfort pacienþilor de la Foiºor, dar a fost
necesar, sã prevenim pierderea unor vieþi”. La rândul sãu, ministrul
(ne)sãnãtãþii V.V. aruncã pisica în curtea spitalului „Foiºor”. Or fi primit
ordin?! Faptul l-a îndreptãþit pe Preºedintele „Sanitas” Bucureºti sã le spunã:
„Opriþi-vã, domnilor, ºi plecaþi acasã!”.

Gheºeftul lui Bill Gates...
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