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LUNA PLANTÃRII ARBORILOR

A cui mai este aceastã þarã ºi cine mai este patriot? Cum pot fi consideraþi cei care au rãmas, cei care ne conduc ºi cei care au plecat?
Sã îi luãm pe rând. Întrebarea este cine mai e patriot în þara aceasta? Unii ar spune cã românii care au rãmas pot fi consideraþi patrioþi,
pentru cã au stat acasã, în ciuda condiþiilor vitrege. Adicã au încercat sã îºi trãiascã viaþa aici, sã îºi facã un viitor. Cât mai pot fi
consideraþi români cei care pleacã de acasã ºi mai ales cei care nu se vor mai întoarce vreodatã? Ei nu vor mai evolua vreodatã pentru
echipele sportive din þara noastrã ºi vor deveni cetãþeni ai statelor în care au emigrat.

Cine mai este patriot în þara noastrã?
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Pe lângã pasionaþii de IT, inginerie, arhitecturã, management sau comunicare,
Universitatea Politehnica Timiºoara îi aºteaptã la înscriere ºi pe tinerii absolvenþi
de liceu cu aptitudini sportive. Astfel, UPT le oferã viitorilor studenþi, cei care
acum se pregãtesc de înscriere la concursul de admitere la ciclul de studii
universitare de licenþã, pe lângã o meserie cãutatã pe piaþa muncii, ºi ºansa unei
cariere sportive. Mai mult chiar, în acest an, în premierã naþionalã, pentru candidaþii
sportivi de performanþã, în baza tradiþiei Universitãþii Politehnica Timiºoara de
promovare a sportului universitar, la nivel de universitate sunt alocate 5 locuri,
taxa de ºcolarizare fiind suportatã de UPT din venituri proprii.

Candidaþii sportivi de performanþã vor participa la probele de concurs aferente
domeniilor pentru care au aplicat. Pentru a intra în procesul de ierarhizare ºi sã
beneficieze de statutul de sportiv de performanþã trebuie sã obþinã nota minimã
de promovare a probelor (bacalaureatul promovat ºi media minim 5 în cazul
concursurilor cu probe de verificare a cunoºtinþelor).

Pot fi admiºi la Universitatea Politehnica Timiºoara, pe locurile speciale alocate
sportivilor de performanþã, candidaþii care au fost medaliaþi în concursuri de
atletism, canotaj, scrimã, pentatlon modern, nataþie, box, escaladã, volei, handbal,
baschet, fiecare tip de competiþie (naþionalã/ internaþionalã, juniori/seniori) având
alocat un anumit punctaj.

O nouã premierã la UPT! Locuri speciale la
admitere pentru sportivii de performanþã

 CONTINUARE ÎN PAGINA 3

Liga 4 s-a reluat
cu 4 echipe
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 „Seriozitatea, munca în echipã ºi
valoarea echipei PMP încep sã dea
rezultate. Partidul Miºcarea Popularã
este creditat, în ultimul sondaj CURS,
cu un procent de 5 la sutã ºi o tendinþã
de creºtere în intenþia de vot a românilor.
Nu mai e niciun secret pentru nimeni
faptul cã Partidul Miºcarea Popularã
este acum cea mai bunã alternativã de
dreapta în peisajul politic românesc ºi
cã soluþiile ºi ideile de bunã guvernare
propuse de noi dau încredere românilor,
pe fondul unui adevãrat haos ºi a unei
situaþii pe care guvernanþii de acum par
sã o fi scãpat serios de sub control.
PMP este singurul partid din România
care ºi-a anunþat prezidenþiabilul, în
persoana unui specialist ºi diplomat de
certã valoare, precum Cristian
Diaconescu ºi care lucreazã consecvent
cu oameni competenþi ce au venit alãturi
de noi pentru a construi ROMÂNIA
DECENTÃ: profesorul doctor Virgil
Pãunescu, istoricul ºi publicistul Florian
Bichir, diplomatul ºi publicistul Cãtãlin
Avramescu ºi lista poate continua. Vã
mulþumim pentru încredere ºi vã
asigurãm cã vã puteþi baza pe noi! PMP
ARE VIITOR!”, a declarat Ion Cupã,
vicepreºedinte regional al PMP pentru
zona de Sud-Vest.

PMP a ajuns la 5 la sutã în sondaje
Ultimul sondaj CURS crediteazã

Partidul Miºcarea Popularã cu un
procent de 5 la sutã din opþiunile de

vot ale românilor. PMP este în
creºtere faþã de sondajul din

ianuarie ºi februarie când erau la
3% ºi în creºtere cu 1% faþã de

alegeri - 4%. Este primul sondaj de
dupã Congresul Naþional, care l-a

adus pe Cristian Diaconescu în
fruntea PMP.

 Romeo  Crîºmaru

Miºcarea Popularã revine în preferinþele de vot ale
românilor ºi, dacã ar avea loc alegeri parlamentare acum,

PMP ar trece pragul pentru intrarea în Parlament
Poziþiile ferme luate de liderii PMP în

ultima perioadã, faþã de modul în care este
guvernatã þara de cãtre actuala coaliþie fac,
de altfel, trimitere la responsabilitate.

„Asist de câteva zile la o telenovelã
absurdã a guvernãrii din România ºi sunt
profund îngrijorat de amatorismul cu
care unii dintre politicienii de astãzi
trateazã problemele grave care ne pun la
grea încercare pe noi toþi. Este
inadmisibil acest balet al orgoliilor ºi
uºurinþa cu care unii dintre guvernanþi
se comportã precum niºte copii cãrora
li s-au furat jucãriile! Am fost ani de zile
în linia întâi a politicii româneºti ºi am
participat la modul în care se luau
deciziile politice în interiorul unei coaliþii.
Nimeni nu ºi-a permis niciodatã sã dea
dovadã de o asemenea labilitate ºi de
un asemenea comportament
iresponsabil, precum cel pe care îl vãd
astãzi la aceºti aºa-ziºi politicieni imaturi!
Românii v-au votat ca sã guvernaþi, aºa
cã lãsaþi propriile interese meschine ºi
puneþi mâna la treabã! Sau, dacã nu
sunteþi în stare, plecaþi ºi lãsaþi-i pe alþii
mai competenþi sã lucreze!”, scria
vicepreºedintele Ion Cupã pe contul sãu
de Facebook, cu doar câteva zile în
urmã, la începutul crizei guvernamentale.

În aceste ultime luni, cu mult
mai pronunþat decât pe tot
parcursul anului trecut, parcã
ne-a „at ins” mai mult ca
niciodatã pandemia. A fost mai
aproape de noi, din ce în ce mai
aproape, dacã nu ne-a lovit
direct pe noi, a afectat foarte
mult în cercul prietenilor,
rudelor sau colegi lor de
serviciu. Sezon al virozelor,
primãvara aceasta a fost mai
rece decât ne aºteptam ºi odatã
cu ea s-au înmulþit cazurile de
îmbolnãviri ºi de spitalizãri.

Dar în mod uimitor în tot acest
timp de neliniºte, boalã ºi
nesiguranþã s-au schimbat
percepþii fundamentale. Modul în
care ne raportãm la igiena sau la
prevenþiile legate de boli. Suntem
mult mai atenþi, mai atenþi ca
niciodatã pe ce punem mâna, de
câte ori ne spãlãm, cum tratãm
mãsurile de siguranþã sanitarã.

ªi faþã de ceilalþi ne-am
schimbat, în bunã mãsurã.
Simþim cu toþii absenþa unor
lucruri care înainte erau fireºti:
petrecerile cu prietenii, ieºitul la
restaurant, mersul la un concert
sau spectacol de teatru. Chiar ºi
simpla plimbare a devenit acum
dificilã, cu masca pe figurã. Viaþa
noastrã s-a schimbat de când

Limitele noastre ca oameni
existã nenorocirea aceasta
numitã covid.

Un alt aspect, foarte sensibil,
mi s-a pãrut radical schimbat în
ultima vreme, ºi anume relaþia cu
cadrele medicale. Cunosc câþiva
oameni care au ieºit din
spitalizare (evident, dupã covid)
cu impresii extraordinare legate
de curãþenia din spitale, de hranã
primitã, ºi mai ales legate de
seriozitatea actului medical.
Aceºti oameni au fost efectiv
impresionaþi de modul atât de
responsabil ºi de uman în
care au fost trataþi de covid,
dar ºi de eroismul acestor
cadre medicale.

Sã ai de a face, zi de zi, cu
prezenþa virusului ºi sã lupþi fãrã
ezitare pentru sãnãtatea ºi viaþa
oamenilor este un act de eroism.
Foarte mutle cadre medicale au
ieºit ele însele din boalã.
Percepþia faþã de cadrele
medicale mi se pare fundamental
schimbatã, mai ales în rândurile
celor care au avut nefericirea de
a se confrunta cu virusul.

Iatã cã la un an ºi ceva de la
izbucnirea pandemiei lucrurile
s-au mai aºezat puþin, în sensul
unei resemnãri lucide. ªtim cã
nu putem ieºi din povestea
aceasta decât printr-un efort
colectiv major, prin vaccinare
într-o proporþie majorã.

Covid-ul ne-a testat, ºi încã o
face, limitele. Limitele noastre ca
indivizi ºi limitele noastre ca
societate. Din aventura aceasta
teribilã vom ieºi însã cu acel
zâmbet amar cu care se întorceau
de pe front soldaþii, lãsând în
urmã amintiri dureroase ºi spaime
fãrã mãsurã, dar ºi absurdul unei
istorii ale cãrei subterane nu le
ºtim, doar le supravieþuim.
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         ªi în acest an, în judeþul
Mehedinþi, LUNA PLANTÃRII
ARBORILOR s-a dorit a se  constitui
într-o veritabilã sãrbãtoare a sãdirii
arborelui, pe lângã latura practico -
organizatoricã, aceastã acþiune având
ºi scopul  de a conºtientiza  ºi educa
opinia publicã privind importanþa
pãdurii ºi necesitatea protejãrii ei. În
perioada martie-aprilie, Direcþia
Silvicã Mehedinþi, a desfãºurat un

amplu program de împãduriri, culturi
în pepiniere, plantaje, etc. În campania
de împãduriri din 2021, Direcþia
Silvicã Mehedinþi, prin cele 8 ocoale
silvice din subordine, a utilizat peste
200 mb de puieþi din specii diferite:
molid, brad, pin negru, gorun,
gârniþã, stejar pedunculat, stejar roºu,
cer, fag, paltin de cîmp, salcîm,
glãdiþã, paltin de munte, frasin, cireº,
plop e.a., plop alb, salcie, anin, mãr.

LUNA PLANTÃRII ARBORILOR
Lucrãrile de regenerare ce vor fi
efectuate în acest an asigurã atât
instalarea ºi menþinerea vegetaþiei
forestiere cât ºi creºterea
productivitãþii arboretelor,
continuitatea producþiei de lemn ºi
intensificarea funcþiilor de protecþie
exercitate de pãdure.
   Concomitent cu lucrãrile de
instalare a noii generaþii de pãdure
(total regenerãri - 277 ha din care:
regenerãri naturale - 225 ha,
regenerãri artificiale - 52 ha), va
continua consolidarea regenerãrilor
existente, prin executarea lucrãrilor
de completãri curente (total 20 ha)
ºi a lucrãrilor de refacere a
plantaþiilor afectate de diverºi factori
vãtãmãtori în anul 2020, acestea
realizãndu-se pe suprafaþa de 9,5 ha.
   O componentã importantã a
activitãþii de regenerare a pãdurilor
o reprezintã susþinerea din punct de
vedere tehnic ºi logistic a acþiunilor
promovate de societatea civilã
pentru dezvoltarea conºtiinþei
apãrãrii, conservãrii ºi dezvoltãrii
pãdurii, a respectului pentru pãdure
în societatea româneascã actualã.
   Astfel, în LUNA PLANTÃRII
ARBORILOR s-au desfãºurat
numeroase evenimente care au constat
în principal, în acþiuni de plantare,
conferinþe pe teme ecologice, expoziþii
pe teme specifice pãdurii, concursuri
profesionale, furnizarea (contracost) de
cãtre subunitãþile direcþiei silvice, de
material sãditor, pentru plantarea unor
arbori sau în împãdurirea unor
suprafeþe de teren, cu asigurarea
asistenþei tehnice gratuite, din partea
personalului silvic.
   Iubirea ºi grija pentru pãdure

trebuie sãditã în fiecare dintre noi,
de pãdure trebuie sã aibã grijã
fiecare român, nu numai silvicultorii.
   Din seria manifestãrilor tehnico-
organizatorice a fãcut parte ºi
acþiunea de plantare organizatã de
Direcþia Silvicã Mehedinþi în data de
25.03.2021 pe raza Ocolului Silvic
Drobeta Turnu Severin. La aceastã
acþiune au luat parte unele categorii
de personal din cadrul instituþiilor
statului cât ºi societatea civilã dupã
cum urmeazã:
* Cinci persoane din cadrul

personalului tehnico-ingineresc
angajaþi ai ocolului ce a fost gazda
acþiunii;
 * Circa treizeci de cadre militare
din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Mehedinþi;
 * Circa 10 cetãþeni din raza
comunei Podeni, jud. Mehedinþi.
   S-au plantat cca. 5,0 mb. puieþi din
specia paltin de munte, produºi în
pepinierele ocolului, pe zonele rãmase
neregenerate din cadrul unitãþii
amenajistice 26 A, U.P. II Podeni, fiind
completatã regenerarea naturalã de fag
existentã, ce s-a instalat în urma
aplicãrii unui tratament intensiv de
întinerire a pãdurii.
   La finalul acþiunii inginerul
Ciochinã Cristian Dorin, responsabil
cu regenerarea pãdurilor,  din cadrul
Direcþiei Silvice Mehedinþi le-a vorbit
participanþilor despre importanþa
pãdurii ºi necesitatea protejãrii ei,
reamitind faptul cã, pãdurea îl
ocroteºte pe om ºi contribuie la
creºterea calitãþii vieþii acestuia prin
funcþiile multiple de protecþie ºi
producþie pe care le îndeplineºte.

O nouã premierã la UPT! Locuri speciale
la admitere pentru sportivii de performanþã

 Responsabil comunicare

Detaliile legate de condiþiile de admitere, precum ºi actele necesare pentru
înscriere se gãsesc în Metodologia de admitere în anul universitar 2021-
2022, disponibilã pe site-ul http://www.upt.ro/, în secþiunea dedicatã admiterii.

De-a lungul celor 100 de ani existenþã, sportul a jucat permanent un
rol important la UPT. Atât sportul de performanþã, cât ºi cel de masã.
Educaþia fizicã a fost mereu materie obligatorie la Politehnicã.

Universitatea Politehnica Timiºoara are, probabil, cea mai importantã
infrastructurã sportivã dintre toate universitãþile din România. Pe toate bazele
sportive ale UPT se desfãºoarã atât activitãþi de performanþã, cât ºi
universitare ºi de masã. Stadionul ªtiinþa, cu nocturnã ºi pistã de atletism,
ºi Baza sportivã nr. 2, cu terenuri de fotbal (cu gazon natural ºi artificial) ºi
tenis de câmp, balon cu terenuri de minifotbal, handbal ºi baschet, salã de
sport, bazin de înot (interior, cu saunã ºi aparate de fitness, ºi exterior),
oferã o mulþime de posibilitãþi de petrecere a timpului liber în plan sportiv.
Iar toate acestea sunt puse gratuit la dispoziþia studenþilor.

Studenþii care doresc pot face atât miºcare fizicã, dar ºi sport de amatori,
în concursuri studenþeºti, sau chiar legitimaþi, în competiþii naþionale.
Astfel, bãieþii pot deveni membri ai echipelor de fotbal (în campionatul
Municipal sau în Campionatului Naþional Universitar) ºi handbal (în
eºalonul secund), iar fetele, în echipele de fotbal ºi volei (în ambele cazuri,
în liga secundã). Practicanþii de sporturi individuale au la dispoziþie
secþiile de la CSU Politehnica Timiºoara, ce includ alpinism ºi escaladã,
atletism, canotaj, pentatlon modern ºi scrimã! Gamerii pot deveni membri
ai echipei de eSports a Politehnicii ºi pot participa în competiþiile de
fotbal virtual. Iar fotbaliºtii ºi handbaliºtii de performanþã pot evolua în
Liga a II-a, respectiv în Liga Zimbrilor, în cele douã echipe-fanion ale
sportului politehnist timiºorean!  Biroul de presã

 Urmare din pag. 1
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În cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Judeþean, pe care am
convocat-o pentru astãzi, am aprobat
bugetul judeþului pentru anul 2021,
dar ºi lista de investiþii. Aºa cum,
probabil, ºtiþi cu toþii, banii veniþi de
la bugetul de stat nu se comparã nici
cu bugetul anului trecut ºi, cu atât mai

Bugetul judeþului pentru
anul 2021 a fost aprobat

mult, nu se pot ridica la nivelul
bugetului din anul 2019, care a fost
unul foarte generos! Suntem
obligaþi sã ne descurcãm cu ceea
ce avem ºi în acelaºi timp, sã
continuãm investiþiile în sãnãtate
ºi infrastructurã.
    În aceste condiþii, investiþiile pe

care noi le-am
gândit pe parcursul
anilor trecuþi ºi
pentru care am
atras fonduri
europene chiar din
anul 2018, sunt
investiþii care se
deruleazã pe o

perioadã lungã de timp ºi am alocat
bani în bugetul de anul acesta pentru
contribuþiile proprii ºi cheltuielile
neeligibile. Mã refer aici la cel mai
amplu proiect de modernizare a
infrastructurii rutiere, cel care
cuprinde modernizarea/reabilitarea a
112 kilometri drumuri judeþene,
proiect aflat în stadiu avansat de
implementare, dar ºi la reabilitarea ºi
modernizarea clãdirii principale a
Spitalului Judeþean ºi a secþiilor
exterioare. Continuã aceste investiþii,
la fel ca toate investiþiile începute pe
proiectele retrospective ºi pentru
reabilitarea/modernizarea DJ 670
Malovãþ – Marga.
    Ca ºi investiþii noi, avem

proiectul pentru elaborarea
documentaþiei tehnice în vederea
reabilitãrii a 47 km drumuri
judeþene: Jiana – Scãpãu, Pãtulele
– Nicolae Bãlcescu ºi Obîrºia de
Câmp – Dîrvari. Este un proiect
pentru care atragem fonduri
europene.
   Pe de altã parte, am alocat fonduri
pentru continuarea lucrãrilor de
amenajare a secþiilor de istorie,
etnografie ºi artã popularã din
cadrul Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier, dar ºi pentru restaurarea
Piciorului Podului lui Traian.
   Nu în ultimul rând, pentru Direcþia
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului, am alocat fonduri pentru
anumite lucrãri de reabilitare a unor
centre din subordine.
   Proiectele aflate pe ordinea de zi a
ºedinþei de astãzi au fost votate în
unanimitate ºi le mulþumesc
colegilor consilieri din cadrul celor
patru formaþiuni politice din Consiliu,
care ºi-au arãtat susþinerea!

Augustin Mateescu

Ce este recensãmântul general agricol?
   Operaþiune statisticã pentru colectarea, prelucrarea ºi diseminarea
datelor privind structura exploataþiilor agricole - principiul de bazã fiind
utilizarea terenurilor ºi deþinerea animalelor.
   Necesitatea recensãmântului general agricol, runda 2020 (RGA2020):
- asigurã date statistice comparabile între statele membre UE pentru o
serie de variabile cheie din domeniul agriculturii, precum: numãrul de
exploataþii agricole, suprafaþa totalã a terenurilor utilizate pentru
agriculturã, efectivele de animale pe specii, persoanele care au desfãºurat
activitãþi agricole, adãposturile pentru animale ºi gestionarea dejecþiilor
animaliere, dezvoltarea ruralã etc;
- asigurã informaþii ºi date statistice pentru fundamentarea ºi punerea în
aplicare a politicilor în domeniul agricol, necesare procesului de
participare a României, ca stat membru UE, la Politica Agricolã Comunã;
- constituie baza de eºantionare pentru anchetele structurale de tip selectiv
din agriculturã, în perioada intercenzitarã, precum ºi pentru efectuarea
altor cercetãri statistice specifice (producþia vegetalã la principalele culturi,
efectivele de animale existente la 1 decembrie ºi producþia animalã,
potenþialul productiv al viilor etc.).
   Personalul de recensãmânt este format din:
- Recenzor - persoana care realizeazã interviul la fiecare exploataþie agricolã
ºi completeazã cu date ºi informaþii chestionarul electronic. Recenzorul va
primi o tabletã pe care vor fi încãrcate informaþiile cheie de idenificare a
exploataþiilor din sectorul de recensãmânt atribuit, precum ºi o listã cu
exploataþiile care vor fi recenzate cu date de identificare cât mai complete.
- Recenzor ºef (supervizor) - persoana care coordoneazã ºi rãspunde de
activitatea recenzorilor dintr-o secþie de recensãmânt. Pe lângã activitãþile
administrative ºi organizatorice, recenzorul ºef are ºi rol de supervizor în
aplicaþia de colectare a datelor, fiind responsabil de monitorizarea
colectãrii datelor, validarea ºi acceptarea chestionarelor completate de
cãtre recenzorii din subordine.
- Coordonator (observator) - persoana care coordoneazã activitatea
recenzorilor ºefi ºi acordã asistenþã tehnicã pentru completarea, colectarea ºi
verificarea chestionarelor. Pe lângã activitãþile administrative ºi organizatorice,
coordonatorul are ºi rol de observator în aplicaþia de colectare a datelor,
fiind responsabil de monitorizarea activitãþii de recenzare la nivel de judeþ.

În contextul cele mai mari
desfãºurãri militare a armatei
ruse la graniþa cu Ucraina de

pânã acum, cât de liniºtiþi
stau românii?

Aflatã în vecinãtatea zonei
fierbinþi a Mãrii Negre,

România se bazeazã pe UE
sau pe NATO în restabilirea

echilibrului de forþe?
La aceste întrebãri ºi nu

numai rãspunde Barometrul
de Securitate a României. 
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Puþini mai sunt astãzi
românii ºi chiar europenii care sã
nu fi auzit de farmecul inegalabil al
peisajelor din Clisura Dunãrii. De
ani buni, zona aflatã între Orºova ºi
Dubova s-a dezvoltat puternic din
punct de vedere al turismului ºi s-a
umplut de pensiuni foarte cãutate de
români ºi nu numai. Doar cã turiºtii
vin la Orºova, Eºelniþa ºi Dubova,
merg sã vadã impetuoasa sculpturã
în stâncã ce reprezintã chipul regelui
dac Decebal, dar se opresc la
Dubova. Unii au mai auzit de
produsele aromate din smochine de
la Sviniþa ºi se încumetã sã parcurgã
câteva zeci de kilometri pe drumul spre
Moldova Nouã pentru a le cumpãra,
dar se limiteazã la atât sau, cel mult, la
a admira peisajele ce îþi taie respiraþia
din aceastã zonã a Clisurii.
   Poate cã turiºtii ºi-ar dori sã
petreacã o vacanþã mai lungã la
Sviniþa, doar cã în zonã sunt foarte
puþine pensiuni, atât de puþine cã le
numeri pe degetele de la o singurã
mânã. Unele sunt dotate cu tot ce
trebuie, dar nu au curent electric sau
alte utilitãþi. Au fost construite pe
fonduri europene, iar proprietarii lor
sunt optimiºti cã, odatã cu investiþiile
fãcute de ei, cineva se va trezi la
realitate ºi va extinde reþeaua de
alimentare cu energie electricã sau
reþeaua de apã ºi canalizare, aºa cum
ar fi normal sã gãsim într-o þarã
europeanã din secolul XXI.

O comunã micã, dar atât de
frumoasã, ºi-a pus toate

speranþele într-un
primar inimos ºi optimist

  Destinul micuþei comune sârbeºti
aflate la coada hãrþii judeþului
Mehedinþi, dar, surprinzãtor, chiar în
centrul Clisurii Dunãrii, se aflã, din

Perla neºlefuitã din Cazanele Dunãrii

fericire, pe mâini bune, iar asta poate
fi speranþa dezvoltãrii ei viitoare ºi,
de ce nu, chiar garanþia cã va deveni
cândva ceea ce meritã: un mare
paradis turistic, asaltat de turiºti din
toatã Europa. Zona are potenþial, toþi
cei care o strãbat spun cã au rãmas
fascinaþi de peisaje ºi cã aici este
tãrâm de basm. Iar tãrâmul de basm
chiar existã pentru cã, dacã ai
rãbdarea de a sta la taifas cu localnicii
vei afla cã legendele acestui þinut sunt
savuroase, îmbibate de poveºti cu feþi
frumoºi ºi balauri înspãimântãtori, cu
care flãcãii viguroºi s-au luptat pe
viaþã ºi pe moarte.
   Spuneam cã este pe mâini bune
comuna, pentru cã e pãstoritã de
ceva ani de cãtre un primar fiu al
satului, de aceeaºi etnie sârbã la fel
ca ºi cei peste 95 la sutã din cei
aproape o mie de locuitori ai
comunei. Nãscut aici, botezat la
Biserica Ortodoxã Sârbã din comunã,
Nicolae Curici sau Nikola, cum îl
alintã sãtenii, este un mare iubitor de
oameni, de peisajele mirifice de aici,
dar mai ales un pãstrãtor de tradiþii.
Este cunoscut în toatã Clisura
Dunãrii, atât pe partea româneascã,
cât ºi dincolo de Dunãre, în Serbia.
Zeci de festivaluri organizate ca la

carte, zeci de înfrãþiri cu comune din
Serbia sau din Clisurã, autor al unor
volume de istorie autenticã a
comunitãþii sârbe de aici, lider al
Uniunii Sârbilor din România, toate
acestea fac din primarul comunei
Sviniþa, Nicolae Curici, un favorit al
sãtenilor. La fiecare patru ani, când
sunt alegeri locale, Nikola nu are rival
ºi nu poate nimeni sã ia mai multe
voturi ca el. Oamenii îl iubesc ca pe
un frate, aproape la fel de mult pe cât
ºi el îi iubeºte ºi îi ajutã pe sãteni.
   Comuna este micã ºi cochetã,
asfaltatã, curatã ºi cu tot ceea ce îºi
doresc oamenii pentru o existenþã
civilizatã. Dar întotdeauna existã loc
ºi de mai bine, iar planurile cele mai
noi ale primarului sunt acum legate
de dezvoltarea turismului.

12 proiecte din fonduri
europene ºi guvernamentale, în
valoare de peste 5 milioane de
euro, aflate în implementare

   Nu mai puþin de 12 proiecte se aflã
în implementare în acest moment, în
diverse stadii, la Sviniþa, iar primarul
Curici vorbeºte cu multã mândrie
despre ele. Sunt ºi fonduri europene,
dar sunt ºi fonduri locale sau
guvernamentale. Proiectele vizeazã
reabilitarea ºi înfrumuseþarea

comunei, infrastructura stradalã,
dotarea ºcolilor ºi a edificiilor
culturale, dar ºi dezvoltarea
potenþialului turistic. O parte, le vom
enumera mai jos, în ordinea în care
le-a expus primarul:
- Executarea canalizãrii ºi a staþiei de
epurare în comuna Sviniþa;
- Asfaltare ºi modernizare strãzi în
toatã comuna Sviniþa;
- Reabilitare ºi modernizare Cãmin
Cultural (pe fonduri europene);
- Reabilitare ºi dotare dispensar
medical;
- Reabilitare ºi modernizare, încãlzire
la ªcoala Gimnazialã Sviniþa;
- Construirea unui Centru Comunitar
Regional (fonduri europene);
- Dezvoltarea potenþialului turistic
(fonduri europene);
   Pe fonduri proprii, se vor realiza
urmãtoarele obiective: Realizarea unei
capele; Amenajarea unui izvor la
Biserica Veche; Reabilitarea unui
drum agricol destul de important
pentru locuitorii Sviniþei.
   Ca dezvoltare a potenþialului turistic,
primarul vorbeºte despre amenajarea
intrãrii în comunã, pentru cã în acest
moment foarte puþini dintre cei care
trec pe drumul dintre Dubova ºi
Moldova Nouã nici nu ºtiu pe unde
se intrã în sat. De asemnea, se va
amenaja un parc, mai multe intersecþii
semaforizate, se va dezvolta
Festivalul Smochinelor ºi se va
promova imaginea autenticã a
comunei cu ajutorul unor tarabe
unde se vor expune ºi vinde
produsele tradiþionale, dar ºi cu o
cãruþã rusticã de tip fast-food, care
se va afla în miºcare ºi va comercializa
deja celebrele produse dulceaþã de
smochine ºi þuicã de smochine.

SVINIÞA, un paradis nedescoperit,
o comunã micã, cu ambiþii mari

Comuna Sviniþa, ultima ºi cea mai vesticã comunã din zona
mehedinþeanã a Clisurii Dunãrii, este cunoscutã la nivel naþional,

datoritã plantaþiilor de smochini, pomi fructiferi adaptaþi miraculos
la clima din România, datoritã produselor tradiþionale dulceaþã ºi

þuicã de smochine. Dar puþini dintre cei care asociazã Sviniþa doar
cu smochinele mai ºtiu ºi despre potenþialul ei turistic, încã

sãlbatic, neexploatat ºi despre faptul cã zona încã nu are toate
utilitãþile acestei epoci moderne. Comuna, locuitã în majoritate

covârºitoare de etnici sârbi, este condusã de un primar ambiþios
care a accesat proiecte îndrãzneþe ºi care este optimist în privinþa

transformãrii acestei comune într-un paradis turistic.

 continuare în pag. 10
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   Comunismul se spune cã este o... invenþie
ruseascã, de pe vremea lui Lenin ºi a revoluþiei
bolºevice, revoluþie inspiratã de lucrãrile lui Marx ºi
Engels, o doctrinã ºi un regim politic adus, mai apoi,
ºi în România dupã Rãzboiul al Doilea Mondial, “pe
tancurile sovietice”, cum sunã sintagma, acum,
desuetã, chiar dacã, în esenþã, adevãratã. Dar cine a
conceput directivele de lucru, concrete, dupã care
s-a implementat comunismul atât în Rusia cât ºi în
þãrile care i-au fost lãsate sub influenþã, dupã
înþelegerea tripartitã, intens stropitã, zice legenda
secolului trecut, cu whisky ºi vodcã, Roosevelt-
Churcill-Stalin, de la Ialta, în 1945? Un document
desecretizat de curând în Polonia face cunoscute
45 de directive dupã care se vor fi implementat
politicile de trecere ale statelor lãsate sub influenþa
ruseascã, de la formele lor de organizare de dinaintea
ocupãrii sovietice, la cea de tip comunist. Între
acestea, redactate concis, pe un ton ferm, parcã mai
poruncitor ca acela al þarului Petru cel Mare, se
regãsesc cele privind ºi eliminarea oricãrei forme
de opoziþie, înfrângerea oricãror alte variante de
lucru, în afara celei prevãzute de acel document,
promovarea mediocrilor, a analfabeþilor în funcþii de
conducere spre a putea fi controlaþi ºi fidelizaþi,
sãrãcirea controlatã a populaþiei ºi menþinerea ei în
aceastã stare, la fel, pentru a fi controlatã, apoi
nepromovarea niciunei forme de invenþie sau
inovaþie, menþinerea stãrii generale de nivel scãzut
al tehnologiei ºi ºtiinþei, eliminarea religiei ºi a
oricãror credinþe etc etc. Ei, bine, surpriza cea mare
este cã acest document - care nu s-a gãsit ºi în
arhivele româneºti ale fostei Securitãþi, sau cel puþin
aºa se ºtie, cu excepþia cazului cã ar fi fost distrus,
cumva, dupã Decembrie 1989, vezi cazul Berevoieºti
- acest document este atribuit lui Lavrenti Beria, ºeful
NKVD-ului rusesc, serviciul secret al Rusiei
sovietice, acestuia succedându-i KGB-ul actual!
Beria, aºadar, ar fi “naºul” ideologiei ºi al întregului
eºafodaj criminal pe care s-a construit comunismul
în Polonia, Ungaria, Bulgaria, România, Þãrile baltice
ºi toate celelalte care au cunoscut “cizma ruseascã”.
   Beria?! Înclinãm sã nu credem aceastã variantã,
Beria fiind un ideolog de duzinã, este adevãrat cu

PERFUZIA DE ANTICORPI MONOCLONALI
valenþele unei gândiri dictatorial-criminale
foarte accentuate, dar, de aici pânã la acel
document redactat atât de punctual ºi de
coerent în prevederile lui în timp ºi succesiune
organizatoricã este drum lung! Credem cã
documentul a fost doar semnat de Beria, ºi cã
întregul eºafodaj criminal de instrumentare a
implementãrii comunismului în aceste þãri este
rodul unor minþi mult mai evoluate politic ºi
cu un bagaj de cunoaºtere a naturii umane mult
mai avansate. Aici, aducem în atenþie “teoria
conspiraþiei”, de fapt, a ordonãrii evoluþiei istoriei
omenirii într-o etapizare cam din 50 în 50 de ani, cel
puþin în ultimele sute de ani, o evoluþie controlatã,
implementatã dupã sensuri bine dirijate spre un efect
dorit, cel mai pertinent ºi evident fiind controlul
general, dublat de profit economic.
   Aºa este ºi în cazul acestui COVID-19, o “boalã”
artificialã, amplificatã de o propagandã abilã, cu
complicitãþi obþinute prin corupþie ºi promisiuni
de menþinere a puterii naþionale ori locale, ori
profesionale... Un exemplu în plus în acest sens,
al minciunii generalizate, care ascunde planuri de
dinainte concepute, implementate dupã scenarii
extrem de concise, gen Beria, este ºi faptul cã, am
citit de curând, marii politicieni, VIP-urile foarte
bogate sunt imunizate contra COVID-19 cu
PERFUZIA DE ANTICORPI MONOCLONALI cu al
cãrei tratament s-ar scãpa de virus în una-douã
zile. Amãnunte despre ce este aceastã perfuzie ºi
cum lucreazã ea, gãsim ºi pe https://
mindcraftstories.ro/coronavirus/ce-sunt-
anticorpii-monoclonali-si-ce-perspective-au-ca-
tratament-pentru-covid-19/, dar ºi în alte locuri pe
Internet. Interesant, însã, din perspectiva noastrã,
este de ce nu s-a amintit nimic în aceastã campanie
anti-covid naþionalã ºi internaþionalã despre aceastã
variantã de lucru, ca posibilitate de salvare? Oare,
politicienii noºtri, cu ce s-au vaccinat, cel puþin
unii dintre ei, dacã nu toþi? Cu Pfeizer? Cu
Moderna? Johnson & Johnson? Cu Astra Zeneka,
oare? Cã, vorbeºte lumea, iar asta nici nu e greu
de constatat, Sars-Cov2 nu s-a atins de niciun VIP
de vârf - nu ne referim aici la Catanga, Nelu

Ploieºteanu ori actori ºi cântãreþi ºi-aºa þinuþi în
pensii mizere ori salarii de supravieþuire, Dumnezeu
sã-i ierte, nu, ne referim la cei din topurile
milionarilor în lei ori în euro, sã zicem! Oare,
Iohannis, a folosit PERFUZIA CU ANTICORPI
MONOCLONAÞI? Întrebãm, nu dãm cu... virusul!
   Beria a fost ucis la comanda lui Stalin. Un fel de
Beria, la noi, acum, în aceste timpuri covidiene, este
Raed Arafat, cel care vine cu tot felul de recomandãri,
de prelungiri ale stãrilor de urgenþã, din lunã în lunã,
de un an de zile, peste prevederile legii, care specificã
obligaþia acordului Parlamentului în aplicarea acestor
prelungiri repetate pânã la obstinaþie... Un lucru
curios, însã: incidenþa cazurilor de Covid-19 a
început sã scadã de la zi la zi, dupã miºcãrile ºi
protestele de stradã anti-restricþii, de la mijlocul lui
martie, iar mãsurile restrictive s-au mai... relaxat!
Coincidenþã? Mai mult: dupã revocarea din funcþie a
ministrului Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu, acesta a început
sã dea din casã, cum se spune, acuzând în stânga ºi în
dreapta ºi lipsa de coerenþã a mãsurilor guvernamentale,
neconsultarea de cãtre Raed Arafat a Ministerului
Sãnãtãþii privind recomandãrile sale anti-covid ori pro-
vaccin, plus o comunicare deficitarã între factorii
decidenþi în aceastã... luptã cu virusul ucigaº.
   Pãi, atunci, nu are dreptate “documentul lui Beria”,
cu promovarea incompetenþilor în funcþii de
conducere, unul dintre cele 45 de puncte ale
acestuia? Comunism sau “teoria conspiraþiei”?

C. OVIDIU

Foto - Lavrenti Beria, cu Svetlana, fiica lui
Stalin (la masã, planul 2),

sursa  https://colectionaruldeistorie.ro
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Minciuna ca politicã de stat
Avem dreptul de a afla adevãrul?

Dacã da, de ce ni se aratã numai o
singurã faþetã a problemei?
Întotdeauna, în mod oficial, sunt date
ca exemplu somitãþi medicale care
susþin pe deplin mãsurile restrictive ºi
care, la unison, spun cã singurul mod
de a scãpa de virus este vaccinarea de
masã. Niciodatã, dar niciodatã,
autoritãþile sau presa nu prezintã ºi
punctele de vedere ale celorlalte
personalitãþi medicale, de cel puþin
acelaºi calibru cu primele, care susþin
cu totul altã versiune. Sunt socotiþi
delicvenþi toþi cei care aratã în mod
convingãtor, cu exemple concrete,
ºtiinþifice, avantajele tratamentului
preventiv, vulnerabilitãþile reale ale
vaccinurilor impuse, nevoia accesului
liber, gratuit, la teste ºi existenþa în
farmacii a medicamentelor antivirale.
Sunt blamaþi aceia care recomandã
respirarea aerului liber, cu bacteriile ºi
viruºii pe care încã de la apariþia sa
organismul uman îi cunoaºte ºi care,
prin mecanisme biologice bine
cunoscute, ne asigurã ºi ne întreþin
imunitatea naturalã.

Sunt acuzaþi public cei care se opun
purtãrii excesive a mãºtii ºi sunt
alãturaþi nelegiuiþilor toþi aceia care
includ pe lista mãsurilor de prevenþie
miºcarea în naturã, cei care nu sunt
de acord cu restricþiile de circulaþie ori
refuzã sã accepte cã închiderea forþatã
între patru pereþi vindecã. Precum
ereticii evului mediu întunecat, sunt
catalogaþi ca „anticovidiºti” ºi se
doreºte închiderea în puºcãrii a celor
care solicitã pãstrarea spitalelor de uz
general pentru bolnavii cronici, mult
mai numeroºi.

Iar dacã ni se interzice accesul la
adevãr, de ce nu ni se spune clar cã
noi, subiecþii inocenþi ºi naivi ai

Abuzul instituþionalizat, mai traumatizant decât boala

experimentului, asemenea cobailor,
nu trebuie sã ºtim ce se întâmplã cu
noi? Încã de la bun început am fost
bombardaþi cu o mulþime de explicaþii
care, rând pe rând, s-au dovedit a fi
false. Cum, ca om raþional, sã nu te
întrebi: Dacã nu este nimic de ascuns,
atunci de ce suntem minþiþi?

Poate Dr. Michael Yeadon, fostul
vicepreºedinte al companiei Pfizer,
ºtie mai multe decât noi: „În ultimul
an mi-am dat seama cã guvernul ºi
consilierii acestuia mint în faþa
poporului în legãturã cu tot ce þine
de coronavirus. Cu absolut tot! Este
o aberaþie aceastã idee a transmiterii
asimptomatice astfel încât chiar dacã
nu aveþi simptome, totuºi sunteþi o
sursã de transmitere a virusului.
Precum ºi faptul cã lockdown-urile
ar funcþiona, cã mãºtile ar avea un
rol protector evident pentru dvs. sau
pentru cei din jur ºi cã variantele
virusului ar fi ceva de temut, deci va
fi nevoie chiar sã închidem graniþele
internaþionale în caz cã pãtrund
unele dintre aceste variante strãine
urâte […] De ce fac asta? De vreme
ce nu pare a exista nici un motiv
benign, utilizarea paºapoartelor de
vaccinare, la pachet cu o „resetare
bancarã” ar putea da într-un
totalitarism cum nu s-a mai pomenit
vreodatã pe lume. Amintindu-ne de
rãul provocat de Stalin, Mao ºi Hitler,
„depopularea în masã” rãmâne o
consecinþã logicã”.

Dihotomia covid-noncovid
folositã ca armã, un alt abuz

instituþionalizat
Este blestemul vieþii noastre, rãul

fatal al acestor zile, urgia care ne
apasã din toate direcþiile. Prin
strãduinþa încãpãþânatã a
oficialitãþilor, cu sprijinul neabãtut al
mass-media, suntem împãrþiþi în
douã gloate: covid ºi noncovid. ªi
se depun eforturi însemnate pentru
învrãjbirea celor douã tabere. Se
confruntã, pânã la desfiinþarea celor

din urmã, spitalele covid cu cele
noncovid. Primele se înmulþesc,
chiar ºi peste noapte celelalte sunt
desfiinþate cu aceiaºi repeziciune.
Sunt puºi în opoziþie bolnavii covid
ºi ceilalþi bolnavi - nenorocoºii
noncovid. Dacã pentru primii s-a
constituit o adevãratã suprastructurã
care îi testeazã periodic, îi oblojeºte,
îi numãrã, îi categoriseºte în funcþie
de gravitatea bolii ºi le socoteºte
zilnic paturile ºi aparatele cu oxigen,
pentru ceilalþi nu mai existã nimic.
Nu spitale, nu paturi, nu tratament.
Pânã ºi doctorii specializaþi în boli
noncovid sunt obligaþi sã lucreze
pentru bolnavii covid, pãrãsindu-ºi
vechii pacienþi aflaþi sub tratament.

Ni se impune pânã ºi unde sã
cãlcãm. Sunt instituite, pretutindeni,
rute de intrare ºi ieºire covid ºi
noncovid. Aºa numitele sensuri de
mers sanitare. Cerberi, plãtiþi pentru
asta, vegheazã zi ºi noapte ca nu
cumva vreun vieþuitor sã calce pe
alãturi. S-au conceput paºapoarte
speciale pentru cãlãtorii covid ºi
noncovid. Deºi prin acest sistem
evident discriminatoriu ni se
restricþioneazã dreptul de a cãlãtori, în
mod oficial se susþine cã ”certificatele
verzi” înlesnesc circulaþia persoanei.
În covid ºi necovid sunt împãrþiþi ºi
elevii, pedagogii, profesorii, doctorii,
chelnerii… S-a ajuns pânã acolo încât
ºi þãrile au fost împãrþite în state covid
ºi noncovid!

Cât, în aceste demersuri, este bunã
intenþie? Cât este prostie, slugãrnicie,
rea intenþie sau manifestare
despoticã? Nu ºtie nimeni. Pentru cã
nimeni nu este preocupat cu adevãrat
de prevenþie medicalã. Dovada?
Dupã mai bine de un an de la
izbucnirea epidemiei ne aflãm în
aceeaºi situaþie ca la început. Nicio
diminuare a numãrului infectãrilor
sau a deceselor atribuite acestui virus.

Purtatul mãºtii, problematica
distanþare sau îndemnul spãlãrii pe

Deºi a trecut mai mult de un an, încã sunt discuþii serioase cu privire la modul în care a apãrut acest virus ºi la
rapiditatea anormalã prin care s-a rãspândit în lume. Documente credibile, tot mai des evidenþiate, conduc spre
ipoteza programãrii din timp a pandemiei Covid de cãtre oculta mondialã în scopul împuþinãrii populaþiei globului

sau/ºi pentru a forþa schimbarea sistemului social mondial. Se susþine, prin exemple concrete, intenþia câtorva
magnaþi conectaþi la „BigPharma” de a se îmbogãþi nemãsurat prin instaurarea fricii la nivel mondial ºi

impunerea unor vaccinuri experimentale. Dincolo de discuþii ºi de ipoteze, ceea ce simþim concret este faptul cã
folosindu-se ca motiv pandemia drepturile noastre sunt restricþionate ºi anulate într-un ritm care a devenit
sufocant. Printr-o avalanºã de abuzuri, sub protecþia instituþiilor statului, suntem transformaþi în animale ºi

suntem mânaþi, precum turma cu pocniri din bice ºi ameninþãri permanente, pe drumul cãtre abator. Abuzul a
devenit stigmatul acestor zile, iar dezinformarea a ajuns faºa lipitã strâns peste ochii fiecãruia dintre noi.

mâini, sã fie clar, nu sunt mãsuri
medicale de prevenþie. Pentru cã dacã
nu le respecþi eºti pedepsit. Acestea,
la fel ca restricþiile de circulaþie,
închiderea pieþelor ºi a magazinelor,
interzicerea întâlnirilor, priveghiului
morþilor sau îmbrãcarea cadavrelor
înainte de înmormântare, sunt mãsuri
politice. Peste tot în lume doctorii
emit recomandãri. Cei care obligã ºi
pedepsesc sunt politicienii.

Competiþia inventãrii ºi
aplicãrii abuzurilor, un nou sport
al politicienilor aflaþi la putere
Trãim o adevãratã competiþie.

Echipe special alcãtuite, comisii peste
comisii cu atribuþii complet
necunoscute cetãþeanului, personaje
pãstrate în umbrã dar ºi indivizi
aruncaþi în faþã fiindcã sunt lipsiþi de
simþire omeneascã se aflã într-o
întrecere mârºavã în a inventa ºi
aplica restricþii omului de rând.
Numai prin existenþa competiþiei într-
o asemenea olimpiadã neagrã a fost
posibil sã aparã regula îngropãrii
morþilor în pielea goalã, sigilaþi în saci
de plastic precum dejecþiile ºi
aruncaþi în gropile sãpate la repezealã
fãrã o slujbã bisericeascã ºi în
prezenþa unor preoþi grãbiþi, timoraþi,
mascaþi, îmbrãcaþi în combinezoane
albe ºi nu în veºmintele bisericeºti.
Numai astfel, printr-o cursã a
mârºãviilor, au putut fi introduse în
carantinã comunitãþi întregi prin
inventarea ºi aplicarea unor formule
de calcul din ce în ce mai ilogice.
Numai în acest fel se explicã
desfiinþarea spitalelor strict
specializate, unele unicat, ºi creºterea
galopantã a deceselor bolnavilor
cronici lipsiþi de asistenþã medicalã.
Se insistã la salvarea declarativã a
unor oameni prin uciderea deliberatã
a multor altora. Se uitã cã în faþa morþii
suntem egali.

Continuare în numãrul urmãtor

Teo Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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În 1998, profesorul George Voica
publica o impresionantã lucrare cu
ºi despre veteranii celui de-Al Doilea
Rãzboi Mondial, al cãrei titlu este
reflectat în cel al editorialului de
astãzi. Pe atunci, „normalitatea” era
încã normalã. Nu se inventase „« Pas
cu pas » infernul « României educate
»”. - unde actualul dictator îºi face
încã veacul pe strãzile Sibiului,
retrãind momentele de „glorie” ale
înaintaºilor sãi din „Deutsche
Volksgruppe in Rumänien„ înrolaþi în
„Waffen SS”, subordonaþi direct
Berlinului celui de-Al Treilea Reich.
Pe atunci, profesoraºul de fizicã fãcea
„meditaþii” ºi avea doar o casã…

Anii au trecut, iar românilor nu le-
au rãmas decât amintirile unei libertãþi,
confiscatã acum de un terorism
subliminal. Au mai rãmas cu jumãtate
din proprietatea vremurilor lui Neagoe
Basarab, a lui ªtefan cel Mare, a lui
Mihai Viteazul, a lui Alexandru Ioan
Cuza, a Mareºalului Ion Antonescu, a
Primului Preºedinte al României,
Nicolae Ceauºescu... În decembrie
1989 s-a trecut la demolarea þãrii.
Pãmânturile gliei strãbune s-au
înjumãtãþit, fiind vândute strãinilor de
escrocii autohtoni - puºi în fruntea
bucatelor naþionale: Ion Iliescu, Emil
Constantinescu, Traian Bãsescu, pânã
la robotul-slugã K.W.I.

Parcã intuind profilul societãþii
contemporane, celebrul actor
francez Alain Delon declara: „Viaþa
nu-mi mai oferã mare lucru. Am
cunoscut totul, am vãzut totul. Urãsc
epoca asta. Îmi vine sã vomit. Existã
fiinþe pe care le urãsc. Totul este
greºit, totul este fals, totul este
falsificat. Nu mai existã respect, nu
mai existã cuvântul dat. Doar banii
mai conteazã. Toatã ziua auzim
vorbindu-se doar despre crime. ªtiu
cã voi pãrãsi aceastã lume fãrã

„Prizonierii infernului” sub terorismul subliminal
regrete”. Cât adevãr în reflecþiile sale!

Potrivit unei strãfulgerãri de
„inteligenþã” negativã a unui purtãtor
ilegal de creier, al timpurilor de „tristã
amintire” pe care le trãim, nu a mai
rãmas aproape nimic din fabricile ºi
intreprinderile care au þinut România
pe verticalã, ele devenind un
„morman de fiare vechi”, incomod
capitaliºtilor lacomi de profit.
Blestemul din 1812 al „antiromânului
visceral”, cum îl numea acad. C.
Bãlãceanu-Stolnici pe Kutuzov, s-a
împlinit în Anno Domini 2021: „nu
ni s-au mai lãsat nouã, românilor,
decât ochii, ca sã plângem”. Pentru
asta, nu ruºii sunt de vinã, ci noi,
românii, prostiþi cu ºarlataniile
Occidentului ipocrit ºi profitor, în a
cãrui gaºcã ni s-a dat brânci.

Unii vor comenta, se vor lamenta:
„în ’89 era frig, erau cozi la alimente,
se întrerupea tensiunea, erau doar
douã ore de emisiuni zilnice la TV...”.
Da, aºa era, dar România fiinþa ºi
funcþiona ca stat suveran respectat în
lume, cu economie concurenþialã! Nu
Colonie Corporatistã sub Ocupaþie
Militarã Strãinã (C.C.O.M.S.), ºi sub
dictatura terorist-Iohannist-globalist-
kalergianã. Da. Aºa era, dar în
Republica Socialistã România nimeni
nu a murit de foame. Priviþi, acum,
miile de cerºetori înºiraþi pe marginea
trotuarelor, cu mâinile întinse pentru
„Un Leu, vã rog!”.

Priviþi fiinþele nevoiaºe ºi bãtrânele
care trãiesc vânzând ghiocei,
pãtrunjel ºi ceapã verde, cum,
subuman, sunt bruscate, lovite, târâte,
amendate sau încãtuºate de poliþiºti
ºi jandarmi în excesul lor de zel! Sã
reamintim ºi cazul inginerului de 62
de ani din Piteºti, ucis zilele trecute,
de cãtre un poliþist, în stilul omului
de culoare, Floyd, cu genunchiul pe
gât. Mai putem spune cã aceste „forþe
de ordine” slujesc interesul
românilor? Nu. Slujesc altor interese
strãine atribuþiilor lor. Altceva este la
mijloc. Populaþia civilã a devenit o
problemã politicã ºi trebuie þinutã sub
control ºi supunere prin metode
autoritare, criminale, teroriste.

Altãdatã, România - grânarul lumii,
în treizeci de ani, a fost jefuitã ca-n
codru. Au desfiinþat zeci de mii de
locuri de muncã, au pus Þara pe
butuci, i-au lãsat pe români ºomeri

pe viaþã, i-au îndatorat pânã peste
poate la Porþile Occidentului. U.S.A.,
mai marii peste Europa, Germania, ºi
Israelul au avut drept scop
transformarea României într-o
colonie care sã nu mai producã
nimic, ci sã fie doar o piaþã de
desfacere pentru produsele lor
industriale de proastã calitate (de aici,
diferenþa mare între calitatea aceloraºi
produse aflate pe pieþele din Franþa,
Italia, Germania, Spania, Anglia ºi
cele din România).

Pentru produsele lor militare
depãºite moral ºi tehnic, casate, scoase
din uz, România va urma sã fie carne
de tun în rãzboaiele pe care mai marii
lumii le declanºeazã în folosul lor. Iatã,
de ce, în cele trei decenii scurse, toate
deciziile ºi impunitãþile aplicate
României de forþele externe au fost
benefice lor ºi înrobitoare României ºi
poporul român. Încã de la începuturile
„democraþiei originale” iliesciene,
celebrii mafioþi care ºtiau agricultura
doar din poveºti, au concesionat mii
de hectare de terenuri agricole
strãinilor, evident, în scopul jafului, al
obþinerii de profituri uriaºe personale
ºi de fonduri pentru partidele lor
anarhiste. De atunci se deruleazã mereu
marile ºi nefastele importuri ºi
exporturi, manevre, fraude fiscale
pentru îmbogãþirea celor la putere.

Þãranul român încã se luptã pentru
pãmântul românesc, pentru titlu de
proprietate, fãrã sã-ºi poatã lucra
terenul agricol moºtenit de la strãmoºi.
Piedici menite sã uºureze lucrarea
importurilor mafiote ºi cãderea în
dizgraþie a produselor româneºti de
cea mai bunã calitate, cu aportul
preºedintelui, al primului ministru, al
parlamentarilor, alãturi de care stau
slugile-teroriste fãrã Neam ºi Þarã ºi
matusalemicul Guvernator al Bãncii
Naþionale a României (?). Se pare cã
mai repede vom putea avea Tezaurul
de la ruºi decât cel din Regatul Unit,
trimis acolo doar cu bilet de dus.

Anii de dinaintea lui 1989 au fost
ani dificili, dar ºi de creºtere
economicã realã, ani în care, dupã ce
diplomaþia româneascã i-a ajutat,
americanii aceºtia ne-au întors
spatele ºi, „noaptea ca hoþii”, la Malta,
au dat mâna cu sovietele. Pe atunci,
nici S.U.A., nici Marea Britania, nici
Franþa nu ºtiau cã-i aºteaptã haosul

excremenþial al terorismului B.L.M.,
L.G.B.T., în fruntea cãruia a fost
întronat, în 2020, un senil împiedicat.
De faþadã.

Românii trãitori în 1989 au
fost trãdaþi, ca ºi la 23 august
1944, au fost manipulaþi, au

vrut sã fie eroi, dar au fost-sunt
doar victime

Problema este extrem de
complexã, iar cei care au auzit de
„Planul « Dniestr »” ºtiu ºi înþeleg
mai bine. Prof. univ. dr. Corvin Lupu
a oferit mai multe detalii. Ceea ce se
întâmplã astãzi cu libertatea
românilor, cu drepturile lor, cu
dreptul la viaþã, în regimul
Ceauºescu nu s-a întâmplat.
Pentru ceea ce trãim azi, „mulþumim
din inimã partidelor: P.N.L., U.S.R.-
P.L.U.S., P.N.Þ.-cd, P.S.D. ºi
formaþiunii „traseiste” U.D.M.R. -
cum a numit-o Corneliu Vadim
Tudor - (care nu e partid politic, dar
e tratatã contrar prevederilor
Constituþiei României ca formaþiune
politicã pe criterii etnice ºi aflatã la
putere în toþi cei treizeci ºi unu de
ani de la catastrofa decembristã.

Astãzi, în spitalele de stat pacienþii
mor legaþi, arºi de vii sau evacuaþi în
plinã noapte. Rog respectuos, faceþi
comparaþia între potenþa economiei
naþionale ºi a celei militare, a
nivelului pregãtirii tinerei generaþii, a
stãrii de sãnãtate ºi siguranþã sociale,
dintre Republica Socialistã România,
la nivelul anului 1989 ºi cel al
C.C.O.M.S.- România - 2021. Fiþi
sinceri cu dumneavoastrã, priviþi-vã
în oglindã ºi rãspundeþi-vã! Ce-am
fost ºi ce-am ajuns? Rãspunsul este
unul singur: am fost liberi, dar nu
ºtiam! Acum suntem sclavi ai
terorismului subliminal, suntem
prizonieri ai infernului!

Dacã tot s-au fãcut presiuni pentru
aprobarea în Parlamentul României
a Tratatului militar cu Ucraina (dupã
opinia mea absolut în detrimentul
României), de ce nu se modificã ºi
criminalul Tratatul de trãdare
naþionalã România-Ucraina,
negociat, semnat, parafat ºi aprobat
de Parlamentul României în 1997, a
cãrui „scadenþã” este în acest an, când
pot fi eliminate TOATE prevederile
neconforme cu interesele româneºti?

 continuare în pagina 10
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A cui mai este aceastã þarã ºi cine
mai este patriot? Cum pot fi
consideraþi cei care au rãmas, cei care
ne conduc ºi cei care au plecat? Sã îi
luãm pe rând. Întrebarea este cine
mai e patriot în þara aceasta? Unii ar
spune cã românii care au rãmas pot
fi consideraþi patrioþi, pentru cã au
stat acasã, în ciuda condiþiilor vitrege.
Adicã au încercat sã îºi trãiascã viaþa
aici, sã îºi facã un viitor. Cât mai pot fi
consideraþi români cei care pleacã
de acasã ºi mai ales cei care nu se
vor mai întoarce vreodatã? Ei nu vor
mai evolua vreodatã pentru echipele
sportive din þara noastrã ºi vor deveni
cetãþeni ai statelor în care au emigrat.

Pe undeva este logic
raþionamentul celor care au rãmas
acasã, cum cã ei reprezintã adevãrata
Românie, pentru cã ei locuiesc pe
teritoriul care poartã acest nume. Au
dreptate din acest punct de vedere.
Dar am intrat într-o lume relativã în
care graniþele se topesc ºi statele sunt
mai puþin puternice decât corporaþiile
ºi miliardarii. Pare mai importantã
apartanenþa la o naþiune,
naþionalitatea, decât þara respectivã.
Este foarte greu de spus în lumea
de astãzi cã peste tot conteazã
doar valoarea ºi meritele ºi apoi
naþionalitatea.

În continuare sã pãstreazã aceste
discriminãri peste tot în lume. Nu
este o bucurie sã spui în Italia cã
eºti român. ªi cei care spun cu gura
plinã cã sunt români sunt mult mai
patrioþi decât cei rãmaºi acasã ºi
cãrora le este ruºine cã sunt români.

Cei care au rãmas acasã sunt
totuºi mulþi pãrinþi ºi mulþi bunici
ºi copii care au privit cum le pleacã

  ªtefan Bãeºiu

Cine mai este patriot în þara noastrã?
fiii ºi fiicele sau pãrinþii de acasã ºi
nu au mai putut sã facã altceva
decât sã îºi trãiascã viaþa departe
de cei apropiaþi, departe de nepoþi
ºi de strãnepoþi, rude. Au fãcut ºi
ei un sacrificiu din acest punct de
vedere, mai ales dacã au refuzat sã
plece la chemarea copiilor ºi au
preferat sã rãmânã pe meleagurile
pe care s-au nãscut. Este ºi aceasta
o formã de patriotism. Unii o
considerã o formã de obiºnuinþã
sau lipsã de curaj de a lua lumea
în piept ºi uneori ºi ruºinea de a fi
român. Multe neamuri de pe
aceastã planetã se simt scârbite de
români ºi nu ne vãd cu ochi buni.
Cei care au rãmas acasã sunt ºi cei
care ne conduc.

Cine este mai patriot: cel care
alege sau cel care este ales? Acum
trecem la cea de-a doua categorie:
politicienii. Oare este valabilã zicala
cã un popor are conducãtorii pe care
îi meritã ºi invers? Politicienii sau
conducãtorii nu sunt mai patrioþi
decât poporul din care provin sau
pe care îl reprezintã.

Poate cã este principala problemã
a naþiunii române: lipsa de
patriotism a politicienilor sau gradul
scãzut de patriotism. Sunt destui
care afirmã cã majoritatea
politicienilor s-au vândut pe te miri
ce. În general pe bani sau sunt
ºantajaþi sau ºantajabili ºi cã pe
funcþii publice nu sunt promovaþi
decât oameni ºantajabili sau slabi
care pot fi controlaþi. Dar patria este
sau ar trebui sã fie mai presus de
toate. Acesta este ºi dictonul SRI:
Patria a priori. Acesta ar trebui sã
fie ºi gândul politicienilor din ziua

de azi ºi de ieri: Patria, înainte de
toate sau Patria mai întâi. Adicã
înainte ºi de viaþa ta. Nu mai
vorbim de interesele materiale sau
de altã naturã. Unii spun cã a fost
tradus greºit ºi a fost ales greºit
de cãtre SRI. S-ar traduce Patria
înainte de experienþã, dupã
principiul kantian. În fine.

Sunt vânzãtori de þarã ºi în alte
state, dar, la noi, conducãtorii vin la
putere nu sã serveascã, ci sã se
îmbogãþeascã, sã trãiascã bine. Nu
au planuri prea multe cu þara; Nu toþi,
pentru cã marea parte par sã fie
cãciuliºti la porþile Occidentului sau
ale Orientului. Nu par sã fie prea
mulþi sã punã rãmãºag cã îºi servesc
patria chiar cu preþul vieþii sau al
averii sau al familiei sau al copiilor.
Aceasta este cu adevãrat patria. Este
locul din viitor pe care îl pãzim în
prezent. Nu este al nostru, ci al celor
care vor veni.

Nu mai avem niciun fel de
preocupare pentru a trãi astfel
patria. Trãim prezentul ca ºi cum
am fi ultimii de pe planetã ºi din þarã.
Nu ne mai gândim cine va fi dupã
noi ºi ce fel de patrie vor avea ei.
Despre cei care au plecat am vorbit
în prima parte, legat de cei care au
rãmas. Dacã îºi asumã condiþia de
români sunt mai patrioþi decât cei

care au rãmas. Poate cã era ºi mai
rãu, dacã nu ne trimiteau bani
acasã, sã nu mai supravieþuim. Au
trimis bani acasã sã îºi repare
casele, patria. Fãrã banii lor eram
ºi mai sãraci. Poate cã românii care
au plecat sunt mai patrioþi decât
cei care au rãmas.

Mai este problema rromilor ºi a
românilor. Cineva a dorit sã existe
confuzia aceasta. E vorba de Ion
Iliescu, fostul preºedinte ºi despre
care se spune cã ar fi tras cu etnia
respectivã. Din acest motiv le-a fãcut
România þara lor, când a legiferat
confuzia rrom – român. Dar ce vinã
au Heliade Rãdulescu ºi paºoptiºtii
care au divinizat originea latinã a
poporului român ºi au dat numele
þãrii dupã Roma anticã. Cãci
România vine de la numele Romei
antice ºi nu de la rrom. Dar fãrã carte
ºi fãrã educaþie aceste lucruri se uitã.

Suntem din ce în ce mai urâþi pe
toatã planeta. Ar fi bine ca
schimbarea sã vinã totuºi de acasã,
din interior. Mai este mult pânã
departe, dar parcã nu mai este aºa
de departe ca altã datã. Poate cã vom
începe schimbarea, alegând
politicieni mai patrioþi decât cei de
acum. Dacã va mai rãmâne ceva din
þara noastrã pânã peste 3 – 4 ani.
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Cum sã fim aliniaþi cu forþa unui stat artificial, duºman
românilor din teritoriile ocupate pe nedrept (nordul Bucovinei,
sudul Basarabiei ºi Þinutul Herþa) ne-membru NATO, împotriva
unui colos militar (a se vedea cum este prezentat cazul „Fântâna
Albã” de cãtre autoritãþile ucrainene), doar pentru cã senilul
cãzãtor de la casa Albã are interese în Ucraina?

Oficialii N.A.T.O. au fost întrebaþi cum va reacþiona alianþa
militarã în acest caz? În favoarea României sau îºi va lua
„armele ºi bagajele” ºi pe-aici þi-e drumul? Situaþia este dificilã
ºi neprevãzutã în tratat. Dacã resturile armatei României vor
ataca Federaþia Rusã aceasta nu este în drept sã contra-atace?

Privind pe site-ul M.Ap.N. am vãzut câteva „Katiuºe” scoase
de la muzeu, fãcând trageri la capul Midia. „Redutabilele” F-
16, care nu pot fi ridicate de la sol pentru o paradã, sunt în
„retehnologizare”. Actualul Ministru de Externe, care se crede
un Titulescu modern, umblã creanga prin lumea largã ºi
declarã nonºalant cã în caz de rãzboi, România va fi de partea
S.U.A. Derutat, nu ºtiam ce sã fac, sã râd sau sã cer azil politic
în Noua Guinee?

Mã simt tentat sã mã adresez acestor personaje în stilul
Danei Budeanu, pe rând:

- Bãi pigmeule, dacã Putin strãnutã sau scapã o flatulenþã,
toatã armata României, cu mã-Ciuca ei cu tot, se va situa la
timpul trecut. Tu ºi preºedintele tãu (al meu n-a fost, nu e ºi
nu va fi niciodatã) aþi întrebat Naþia ce vrea? V-aþi gândit cã
România este prinsã în cleºte de vecini neprieteni? De partea
cui se va situa Ungaria? Serbia, susþinutã de Federaþia Rusã,
are de plãtit o poliþã României din timpul rãzboiului din
Iugoslavia, când a oferit spaþiul sãu aerian pentru
bombardierele N.A.T.O., care le-au ucis pruncii. ªi cu Bulgaria
este un semn mare de întrebare.

- Mãi navetistule, scoate-þi capul din casa unde eºti chiriaº
vremelnic ºi spãlã-te - nu pe mâini, ci pe de-a-ntregul - de
lãturile globalist-kalergiene ºi ale partidelor politice cu care
te-ai acoperit din creºtet pânã-n tãlpi. Priveºte nemulþumirea
oamenilor din ograda mioriticã, dar ºi dincolo de gardul curþii,
pentru cã „Þara nu e a ta, nu e a voastrã (alogenilor), ci a
urmaºilor, urmaºilor noºtri”, a românilor!”.

Da! Românii sunt „Prizonierii infernului” unde au fost
aruncaþi cu voia lor. Dar adevãratul Infern abia acum urmeazã
sã-ºi deschidã porþile pentru români.

„Prizonierii infernului”...

Ion Mãldãrescu, Art-emis www.art-emis.ro/editoriale

Programul de investiþii “Fazarea proiectului Reabilitarea ºi modernizarea sistemelor
de alimentare cu apã ºi canalizare în Judeþul Mehedinþi” se aflã în implementarea
Societãþii Secom S.A. Valoarea totalã a programului de investiþii este de 258.863.796
lei/59.673.535 Eur.

Programul se desfasoarã în opt aglomerãri din judeþul Mehedinþi: Drobeta Turnu
Severin, ªimian, Brezniþa de Ocol, Baia de Aramã, Cujmir, Strehaia, Vânju Mare,
Rogova ºi este structurat pe mai multe contracte de lucrãri.

Lucrãrile prevãzute pentru “Construcþia Staþiei de Epurare pentru Aglomerarea
Strehaia”, cod de identificare CL7 (lot 1), se vor executa în baza contractului nr.
13462 din 21.10.2020, încheiat între S.C. SECOM S.A. ºi Asocierea S.C. JUNIK SHPK
GROUP S.R.L (Lider al asocierii), S.C. AGER VERITEK  SOLUTIONS S.R.L, JUNIK
SH.P.K., vor începe în luna mai 2021 ºi se vor finaliza în luna martie 2022, dupã care
urmeazã perioada de notificare a defectelor care este de 3 ani.

În cadrul acestui contract de lucrãri, în valoare de 5.465.000,00 lei, fãrã T.V.A., la
care se adaugã T.V.A. în valoare de 1.038.350,00 lei, se vor executa urmãtoarele obiective:

• Proiectarea ºi construirea unei Staþii de Epurare a apelor uzate menajere pentru
Aglomerarea Strehaia, având capacitatea de 9.850 L.E., exprimatã în Locuitori Echivalenþi.
Staþia de Epurare a apelor Uzate menajere, va avea ca debite de proiectare/de dimensionare,
maxime, Debit orar maxim Qh max = 169m3/h ºi un Debit zilnic maxim Qzi max = 1.625m3/
zi. Prin intermediul gurii de vãrsare, apa epuratã va fi deversatã în râul Husniþa.

• Proiectarea ºi construirea treptei mecanice de epurare a apei, compusã din:
cãmin de intrare, grãtar rar

(cu curãþare mecanicã ºi cu curãþare manualã), debitmetru electromagnetic
pentru mãsurarea debitului la intrare, grãtare dese, instalaþii de deznisipare cu
separator de grãsimi ºi punct de prelevare probe pentru influent;

• Proiectarea ºi construirea treptei biologice de epurare a apei, compusã din:
camera de distribuþie a debitului cãtre reactoarele biologice, reactoare biologice,
camera de distribuþie pentru decantoarele secundare, decantoare secundare, unitate
de stocare ºi dozare precipitant pentru defosforizare chimicã, staþie de suflante, staþie
de pompare apa tehnologicã (spãlare utilaje, alte utilitãþi), canal de mãsurã, prelevare
probe ºi desinfecþie UV;

• Proiectarea ºi construirea unei linii a nãmolului rezultat în procesul tehnologic de
epurare, compusã din: staþie de pompare nãmol recirculat ºi în exces , bazin de stocare
nãmol în exces, echipament pentru deshidratarea nãmolului activat în exces, staþie de
pompare supernatant, depozit temporar pentru nãmolul deshidratat pentru min. 6 luni ;

• Proiectarea executarea ºi punerea în funcþiune a instalaþiilor electrice ºi de
automatizare;

• Proiectarea executarea ºi punerea în funcþiune a sistemului SCADA pentru
monitorizarea în timp real a funcþionãrii echipamentelor ºi proceselor din cadrul
lucrãrilor implementate;

• Construirea pavilionului administrativ ºi a compartimentelor tehnologice ºi
dotarea acestora cu sisteme de încãlzire ºi ventilaþie, construirea drumurilor în incinta
staþiei ºi de acces ºi a împrejmuirilor.

Scopul implementãrii proiectului este acela de a crea o infrastructurã la standarde
europene în beneficiul locuitorilor din principalele aglomerãri ale Judeþului Mehedinþi.
Proiectul este cofinanþat din Fondul de Coeziune din Programul Operaþional Sectorial
Mediu 2007-2013 ºi Programul Operaþional Infrastructura Mare 2014-2020.

Contact: Societatea SECOM S.A. – Departamentul Implementare Proiecte
Daniela Violeta  Pistol - Responsabil Publicitate

Bulevardul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Mehedinþi, România

Infrastructurã modernã de apã ºi canal pentru locuitorii din
oraºul Strehaia, prin semnarea la data de 21.10.2020 a

Contractului de Lucrãri “Construcþie Staþie de Epurare pentru
Aglomerarea Strehaia”

 Romeo Crîºmaru

Staþiune turisticã de interes local
   „Suntem deja în tratative pentru a transforma Sviniþa în
staþiune turisticã de interes local. Avem proiecte pentru
extinderea reþelei de curent electric pe lungimea celor 24
de kilometri de-a lungul drumului naþional riveran Dunãrii,
sã aducem apa potabilã ºi canalizarea, sã aducem gazele”,
mãrturiseºte primarul Nicolae Curici.
   Marea tristeþe a primarului, dar ºi a celor care iubeau Festivalul
Smochinelor, este legatã de faptul cã în ultimul an pandemia a
fãcut imposibilã organizarea manifestãrilor tradiþionale. În acest
an, primarul Curici sperã ca ultima sâmbãtã a lunii august,
când îºi doreºte sã organizeze festivalul, sã ne gãseascã pe
noi toþi într-o perspectivã mai liberã în ceea ce priveºte
restricþiile impuse de pandemie.

SVINIÞA, un paradis...
 urmare din pag. 5
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Programul de investiþii “Fazarea proiectului Reabilitarea ºi modernizarea
sistemelor de alimentare cu apã ºi canalizare în Judeþul Mehedinþi” se aflã în
implementarea Societãþii Secom S.A. Valoarea totalã a programului de investiþii este
de 258.863.796 lei/59.673.535 Eur.

Programul se desfãºoarã în opt aglomerãri din judeþul Mehedinþi: Drobeta Turnu
Severin, ªimian, Brezniþa de Ocol, Baia de Aramã, Cujmir, Strehaia, Vânju Mare,
Rogova ºi este structurat pe mai multe contracte de lucrãri.

Lucrãrile prevãzute pentru “Construcþia Staþiei de Epurare pentru Aglomerarea
Gura Vãii”, cod de identificare CL7 (lot2), se vor executa în baza contractului nr.
13463 din 21.10.2020, încheiat între S.C. SECOM S.A. ºi Asocierea S.C. JUNIK SHPK
GROUP S.R.L. (Lider al asocierii), S.C. AGER VERITEK  SOLUTIONS S.R.L., JUNIK
SH.P.K., vor începe  în luna aprilie 2021 ºi se vor finaliza în luna martie 2022, dupã
care urmeazã perioada de notificare a defectelor care este de 3 ani.

În cadrul acestui contract de lucrãri, în valoare de 2.800.000,00 lei, fãrã T.V.A.,
la care se adaugã T.V.A. în valoare de 532.000,00 lei, se vor executa urmãtoarele
obiective:

• Proiectarea ºi construirea unei Staþii de Epurare a apelor uzate menajere pentru
Aglomerarea Gura Vãii, având capacitatea de 2.100 L.E., exprimatã în Locuitori
Echivalenþi. Staþia de Epurare a apelor Uzate menajere, va avea ca debite de proiectare/
de dimensionare, maxime, Debit orar maxim Qh max = 36m3/h ºi un  Debit zilnic
maxim Qzi max = 347m3/zi. Prin intermediul gurii de vãrsare, apa epuratã va fi
deversatã în fluviul Dunãre.

• Proiectarea ºi construirea treptei mecanice de epurare a apei, compusã din:
cãmin de intrare, grãtar rar (cu curãþare mecanicã ºi cu curãþare manualã), debitmetru
electromagnetic pentru mãsurarea debitului la intrare, grãtare dese, instalaþii de
deznisipare cu separator de grãsimi ºi punct de prelevare probe pentru influent;

• Proiectarea ºi construirea treptei biologice de epurare a apei, compusã din:
bazin de egalizare, omogenizare, defosorizare ºi staþie de pompare, module compacte
de epurare biologicã, inclusiv sistem de aerare, unitate de stocare ºi dozare precipitant
pentru defosforizare chimicã, staþie de pompare apã tehnologicã (spãlare utilaje, alte
utilitãþi), canal de mãsurã, prelevare probe ºi desinfecþie UV;

• Proiectarea ºi construirea unei linii a nãmolului rezultat în procesul tehnologic
de epurare, compusã din: bazin de stocare nãmol în exces, echipament pentru
deshidratarea nãmolului în exces ºi evacuarea supernatantului ºi depozit temporar
pentru nãmolul deshidratat;

• Proiectarea executarea ºi punerea în funcþiune a instalaþiilor electrice ºi de
automatizare; proiectarea executarea ºi punerea în funcþiune a sistemului SCADA
pentru monitorizarea în timp real a funcþionãrii echipamentelor ºi proceselor din cadrul
lucrãrilor implementate;

• Construirea pavilionului administrativ ºi a compartimentelor tehnologice ºi
dotarea acestora cu sisteme de încãlzire ºi ventilaþie, construirea drumurilor în incinta
staþiei ºi de acces ºi a împrejmuirilor.

Scopul implementãrii proiectului este acela de a crea o infrastructurã la standarde
europene în beneficiul locuitorilor din principalele aglomerãri ale Judeþului Mehedinþi.
Proiectul este cofinanþat din Fondul de Coeziune din Programul Operaþional Sectorial
Mediu 2007-2013 ºi Programul Operaþional Infrastructurã Mare 2014-2020.

Contact: Societatea SECOM S.A. – Departamentul Implementare Proiecte
Daniela Violeta  Pistol - Responsabil Publicitate

Bulevardul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Mehedinþi, România

Infrastructurã modernã de apã ºi canal pentru locuitorii din Gura
Vãii – Drobeta Turnu Severin, prin semnarea la data de

21.10.2020 a Contractului de Lucrãri “Construcþie Staþie de
Epurare pentru Aglomerarea Gura Vãii”

Toamna anului 1968. Am plecat din Severin cu trenul.
Unchiu-meu Ion Sârbu a mers cu mine la garã ºi mi-a arãtat
cum îmi gãsesc locul în compartiment, cum se deschid uºile
dintre vagoane. Era prima mea cãlãtorie cu trenul. Am plecat
la Craiova. Eram înscris la examenul de admitere la seminar.
În curtea seminarului era furnicar de lume. Cei 120 candidaþi
veniserã însoþiþi de pãrinþi, de preoþii lor de parohie, de rude
etc. Mã simþeam foarte singur. Din pãrþile noastre era doar
Gheorghe Achimescu de la ªiroca ºi Ion Gheorghescu de la
Ponoare, împreunã cu pãrinþii lor.

Ne-au dat voie sã ne cazãm în dormitoarele internatului
seminarului. Am ocupat fiecare paturi cum ne-a fost voia.
Erau paturi de fier, suprapuse, cu câte o saltea. Era bine ºi
aºa. Cu chirie pe la particulari ar fi fost foarte scump. De hotel
nu mai vorbesc! Examenul avea douã pãrþi: prima fazã era
eliminatorie ºi ea consta în probã la muzicã ºi vizitã medicalã;
faza a doua consta în probe scrise ºi orale la obiectele propriu-
zise de examen (catehism, limba românã, istoria României, o
limbã strãinã, dicþie). Bãtãlia cea mare am înþeles cã era însã
la muzicã. Acolo picau cei mai mulþi. Erau doar 14 locuri!

Cu o zi înainte de proba de muzicã, s-a remarcat tatãl
unui candidat, profesor de muzicã la liceul din Melineºti.
Fãcuse ºi el seminarul, fusese chiar coleg cu profesorul de
muzicã al seminarului. S-a oferit sã ne testeze la muzicã. Ne
dãdea tonuri la orgã, ne punea sã cântãm, ne corecta, ne
îndruma. Rar îl punea ºi pe-al dumnealui sã zicã ceva. Când
îi cerea sã intoneze ceva, acesta scotea tacticos diapazonul,
lua tonul ºi apoi începea sã cânte cu o voce bine studiatã.
Noi, ceilalþi, majoritatea copii de la þarã, nici nu vãzusem
diapazon pânã atunci. Uºor-uºor, profesorul a selectat un
grup de vreo 10-15 candidaþi. Printre ei eram ºi eu. Ne-a
lãudat, ne-a apreciat calitãþile muzicale ºi ne-a asigurat cã
vom fi admiºi la examen. Seara, ne-a chemat pe cei selectaþi
ºi a pornit cu noi prin dormitoarele ticsite de lume. Ne punea
sã cântãm, ca sã ne audã lumea ºi sã vadã cum trebuie sã
se prezinte adevãraþii candidaþi! Noi ne bucuram ºi puneam
suflet în cântãri, parcã ne-am fi aflat în faþa comisiei de
examinare. Din laudã în laudã, din dormitor în dormitor, ne-
am trezit cã trecuse de miezul nopþii! Vocile ni se încintaserã,
aproape rãguºisem. Praful din dormitoare îºi fãcuse efectul.

La un moment dat, profesorul ne-a spus: “- Bãieþi, gata!
Haideþi sã bem apã ºi sã ne pregãtim de somn, cã mâine
aveþi o zi grea, hotãrâtoare!” Zis ºi fãcut. Am coborât în curtea
seminarului, unde era un robinet ºi ne-am rânduit, sub
privirile profesorului, sã bem apã din pumni. Ne-am luat
rãmas bun, ne-am urat cele de cuviinþã pentru a doua zi ºi
am plecat sã ne culcãm.

Când m-am trezit dimineaþa, sã înnebunesc, nu alta! Vocea
mea nu mai era a mea! Scoteam un hârâit gros, rãguºit,
tuºeam, parcã eram în miezul iernii! ªi mai aveam câteva
ore pânã la examen, iar acela era eliminatoriu! Dumnezeule!
Parcã cerul cãzuse pe mine. Ce sã fac, încotro s-o iau? La
ora nouã începea examenul ºi eu rãguºit! Picam din start.
Am început sã plâng! Îmi dorisem atât de mult sã reuºesc la
seminar ºi acum sã pierd totul din cauza rãguºelii!!  La un
moment dat, lângã mine a venit un preot bãtrân. Însoþea ºi
el un candidat. Îl ºtiam de seara, fiindcã îl vãzusem într-un
dormitor ºi fusese ºi el printre cei ce ne ascultaserã cântând.
Mi-a zis: “- Tinere, ai cântat asearã ºi apoi ai bãut apã rece!
De acolo þi se trage rãguºeala. Ai o singurã soluþie. Du-te
pe stradã, bate în porþi, gãseºte câteva ouã crude ºi le bea!
Numai ouãle crude îþi pot reda vocea ca sã intri în examen
cu succes!” M-am agãþat de vorba lui cu disperare.

Capcana din seminar

 continuare în pag. 14
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Controalele inspectorilor
pentru siguranþa alimentelor în sectorul
produselor alimentare de origine
nonanimalã se realizeazã în baza
Programului de supraveghere ºi control
pentru anul 2021 ºi vizeazã operatorii
din industria alimentarã care îºi
desfãºoarã activitatea în domenii
precum: fabricarea produselor de
morãrit, pâinii ºi produselor de
patiserie, altor produse alimentare,
bãuturilor rãcoritoare ºi alcoolice,
precum ºi unitãþi de depozitare –
alimentare, seminþe, legume – fructe.
   În perioada 01.01.2021-31.03.2021,
Direcþia sanitarã veterinarã ºi pentru
siguranþa alimentelor Mehedinþi a efectuat
un numãr de 430 de controale în
unitãþile din industria agroalimentarã,
din care: 274 controale oficiale programate
conform Programului de supraveghere ºi
control pentru anul 2021, 19 controale
tematice, 18 controale pentru verificarea
notificãrilor primite prin SRAAF, 20
recontroale, 27 alte tipuri de controale, 72
de evaluãri ºi clasificãri în funcþie de risc.
   Acþiunile de verificare au vizat aspecte
privind respectarea de cãtre operatorii
alimentari a condiþiilor de înregistrare,
autorizare ºi funcþionare a unitãþilor, a
modului de întreþinere ºi igienizare a
spaþiilor în care produsele alimentare sunt
manipulate, a condiþiilor de prelucrare ºi
de depozitare a materiilor prime ºi a
produselor finite, a cerinþelor de
trasabilitate ºi a celor privind etichetarea,
controlul dãunãtorilor, evidenþa
documentelor ºi a informaþiilor privind
implementarea procedurilor bazate pe
analiza riscului (sistemul HACCP).
   Controalele efectuate de inspectori se
concentreazã în principal pe prevenþie ºi
consilierea operatorilor din industria
alimentarã. Sancþiunile contravenþionale
sunt acordate în momentul în care
deficienþele constatate iniþial nu au fost
remediate în intervalul de timp stabilit sau
pun în pericol sãnãtatea consumatorilor.
   Ca urmare a neregulilor constatate
ºi încãlcãrii prevederilor legislaþiei în
domeniul siguranþei alimentelor, au fost
dispuse mãsuri pentru remedierea
deficienþelor constatate ºi s-au aplicat
31 avertismente, 4 sancþiuni
contravenþionale în valoare totalã de
8.000 de lei ºi 1 Ordonanþã de
Suspendare temporarã a activitãþii.
   În urma controalelor efectuate au fost
constatate o serie de neconformitãþi,
dintre care menþionãm:
– neconformitãþi privind respectarea
bunelor practici de igienã ºi fabricaþie
(neîntreþinerea igienicã a spaþiilor de

depozitare, întreþinerea necorespunzãtoare
a spaþiilor tehnologice de producþie, lipsa
sursei de apã ºi a grupului sanitar, lipsa
vestiarului pentru angajaþi, neefectuarea
operaþiunilor de DDD în condiþiile
legislaþiei specifice domeniului
alimentar; neconformitãþi privind
întreþinerea ºi igiena echipamentului de
protecþie sanitarã a personalului muncitor
ºi/sau legate de atestarea stãrii de sãnãtate
a acestuia);
– neconformitãþi privind monitorizarea
ºi implementarea procedurilor bazate pe
principiile HACCP;
– neconformitãþi legate de asigurarea
trasabilitãþii ºi conformitãþii produselor
alimentare (etichetare, buletine de
analizã cu rezultate nesatisfãcãtoare);
– alte tipuri de neconformitãþi:
desfãºurarea de activitãþi neînregistrate
sanitar-veterinar ºi pentru siguranþa
alimentelor, neanunþarea începerii
activitãþii).
    În timpul controalelor efectuate în
unitãþile din industria agroalimentarã s-
au prelevat 72 probe pentru efectuarea
de analize de laborator conform
procedurilor ºi instrucþiunilor din
Programul de supraveghere ºi control
pentru anul 2021, urmãrindu-se
conformitatea produselor alimentarea,
încadrarea calitãþii acestora în limitele
maxime admise privind prezenþa de
reziduuri de pesticide, contaminanþi ºi
alte substanþe interzise în alimente. De
asemenea, s-au prelevat probe în vederea
verificãrii conformitãþii în ceea ce priveºte
respectarea criteriilor microbiologice în
alimente ºi de pe suprafeþe/ustensile de
lucru în unitãþile de industrie alimentarã.
   În domeniul siguranþei alimentelor
de origine animalã, în perioada 01.01.
– 31.03.2021 au fost controlate 137
obiective autorizate/înregistrate sanitar
veterinar ºi pentru siguranþa alimentelor
dupã cum urmeazã:
- Abator sacrificare bovine - 1
- Abator sacrificare suine – 1
- Unitãþi procesare carne – 5
- Unitate procesare lapte – 1
- Unitate procesare peºte – 1
- Centru ambalare ouã  - 1
- Carmangerii – 8
- Mãcelãrii – 17
- Depozite alimentare - 13
- Catering  – 15
- Unitãþi alimentaþie publicã - 9
- Cantine - 3
- Pescãrii – 2
- Depozit frigorific – 1
- Centru colectare lapte - 1
- Centru prelucrare lapte integrat în
exploataþie – 2

- Supermarket/hipermarket – 17
- Magazine alimentare – 39
   Acþiunile de control au vizat mai
multe aspecte, astfel:
- Conform programului acþiunilor de
supraveghere ºi control ºi în domeniul
siguranþei alimentelor pentru anul 2021
- 87 controale
- Controale tematice în domeniul
laptelui ºi produselor lactate - 4
- Verificarea cerinþelor sanitare
veterinare ºi pentru siguranþa
alimentelor în unitãþile de alimentaþie
publicã de tipul restaurantelor ºi
cafenelelor - 36 controale
- Conform Planului Naþional pentru
Controlul Reziduurilor - 4 controale
- Pentru monitorizarea situaþiei
epidemiologice sub raportul gripei
aviare înalt patogenã - 2 controale
- Pentru prevenirea apariþiei
toxiinfecþiilor alimentare în perioada
Sãrbãtorilor Pascale 2021 - 8 controale
- Control oficial sanitar veterinar în
unitãþile care produc, proceseazã,
depoziteazã produse alimentare de
origine animalã - 147 controale
- Pentru gestionarea a douã alerte - 18
controale.
   Au fost prelevate 74 probe produse
alimentare de origine animalã, examinate
la LSVSA Mehedinþi sau în laboratoarele
desemnate din þarã pentru examen fizico-
chimic, expertiza microbiologicã,
determinare reziduuri ºi contaminanþi.
   Cu ocazia controalelor au fost
identificate deficienþe luându-se mãsura
sancþionãrii contravenþionale a 4 agenþi
economici cu amendã în valoare totalã
de 15.600 lei.
- La exploataþii comerciale de îngrãºare ºi
reproducþie suine au fost planificate 5
controale ºi s-au efectuat 7 având ca tematicã
verificarea condiþiilor de biosecuritate
- A fost verificat centrul de colectare
bovine SC Lyly & Nekt 07 Impex SRL,
din localitatea Cujmir, sub raportul
respectãrii condiþiilor de biosecuritate
ºi întocmire a documentelor de
miºcare, respectarea normelor sanitar
veterinare referitoare la protecþia
animalelor în timpul transportului;
- La ferma de gãini ouã consum, SC
Stanica Co SRL din localitatea Bistriþa,
s-au efectuat controale, controale având
ca tematicã verificarea respectãrii
condiþiilor de biosecuritate, înnoirea
planului de biosecuritate ce se întocmeºte
anual, întocmirea planului cifric cu
acþiunile sanitar veterinare obligatorii ce
se vor efectua în anul 2021, precum ºi
verificarea acþiunilor sanitar veterinare
obligatorii sub raportul influenþei aviare

Controale oficiale în domeniul sãnãtãþii ºi bunãstarii animale, a siguranþei alimentelor de
origine animalã ºi nonanimalã - trim. I 2021COMUNICAT DE PRESÃ

ce evolueazã în alte þãri din C.E.;
- La staþia de incubaþie de tip industrial, SC
Schards & Costo Co SRL, din localitatea
Gogoºu, s-au efectuat 4 controale, având ca
tematicã verificarea respectãrii condiþiilor de
biosecuritate ºi a trasabilitãþii puilor de o zi
rezultaþi dupã incubaþie;
- Au fost verificate 3 ferme cu vaci de
lapte, ce au dozator de lapte în piaþa
agroalimentarã, în ce priveºte
respectarea acþiunilor sanitar veterinare
obligatorii de supraveghere anuale ºi
recoltarea probelor de lapte pentru
depistarea Brucelozei bovine;
- În baza  tematicii de monitorizare
SNCU, a fost controlat incineratorul
fermei de creºte ºi îngrãºare suine SC
BGV Farm Dârvari SRL din localitatea
Cujmir ºi 2 mijloace de transport SNCU
de uz ethnic (transport piei) ce aveau
obligaþia sã se alinieze noii legislaþii
prin dotarea cu GPS-uri;
- Pentru verificarea circulaþiei animalelor
sub raport PPA ºi produselor ºi
subproduselor de origine animalã, s-au
efectuat controale în trafic în baza unui
protocol încheiat cu IPJ Mehedinþi ºi s-
a dat o sancþiune de 6.000 de lei pentru
transport produse de origine animalã cu
mijloc de transport neautorizat;
- În baza unei note de serviciu privind
evoluþia Gripei aviare în þãri din C.E.
au fost efectuate 9 controale în
localitãþile din zona de risc aflate în
apropierea Dunãrii, în gospodãrii ale
populaþiei în vederea informãrii ºi
conºtientizãrii asupra riscului
rãspândirii bolii ºi în România;
- Au fost efectuate controale în 200 de
exploataþii non-profesionale, acþiuni de
fidelizare pentru vaccinarea antirabicã,
pentru acþiunea de identificare,
inspecþii în exploataþii ºi verificãri
conform OUG 117/2020, condiþii de
biosecuritate în gospodãriile populaþiei.
- Compartimentul farmacologie ºi furaje
a efectuat 7 controale, programate, la
cabinetele autorizate din judeþ altele
decât cele ale medicilor de asistenþã;
- S-au fãcut controale ºi la cele 2
adãposturi de câini fãrã stãpân din judeþ.
- La circumscripþiile sanitar
veterinare de asistenþã s-au efectuat
4 controale cu tematicã verificarea
efectuãrii acþiunilor planificate în
anul 2020 în urma cãrora a fost
aplicatã o sancþiune de 6.000 lei
pentru nerespectarea condiþiilor de
bunãstare la animale ºi una în valoare
de 2.400 lei pentru efectuarea
acþiunilor sanitar veterinare în alte
condiþii decât cele legale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. VALENTIN MARIÞOIU
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Accentul sãptãmânii revine segmentului amoros. Atât
în relaþia cu persoana iubitã cât ºi în relaþia cu copiii se
întrezãresc schimbãri plãcute, mai mult sau mai puþin.
Deocamdatã, totul este învãluit într-o ceaþã greu de
pãtruns ºi bine ar fi sã laºi lucrurile aºa. Chiar dacã îþi
doreai altceva de la cei dragi, ai încredere cã la momentul
potrivit vei primi. Tu eºti cel care ar fi bine sã-ºi reevalueze
felul în care priveºte iubirea ºi implicaþiile ei. În a doua
parte a sãptãmânii trebuie sã-þi concentrezi eforturile spre
activitãþile profesionale de la locul de muncã. Selecteazã
prioritãþile, întrucât sãnãtatea este vulnerabilã. Posibile
conflicte deschise în relaþiile colegiale ºi cu subalternii.
Începând cu aceastã sãptãmânã, treburile gospodãreºti
le poþi realiza mai uºor, dar implicã-i ºi pe membrii
familiei, pentru cã îþi vor oferi idei deosebite.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna debuteazã cu dialoguri ºi întâlniri cu
prietenii. Sunt momente bune pentru a afla informaþii ºi
utile. Începe o perioadã cu multe cãlãtorii pe distanþe
scurte, atât pentru a rezolva chestiuni personale, cât ºi
pentru a rezolva chestiuni profesionale. Comunicarea
va deveni destul de conflictualã. Fii prudent în vorbe ºi
fapte! În segmentul domestic se contureazã schimbãri.
Observã încotro bate vântul schimbãrii ºi traseazã rapid
planuri noi, fie de a te muta într-o casã nouã, fie a
achiziþiona sau vinde bunuri patrimoniale care-þi
prisosesc. Foarte importante sunt ºi dialogurile cu
membrii familiei, însã ºi cele cu neamurile. A doua parte
a sãptãmânii evidenþiazã segmentul amoros ºi relaþiile
cu copiii. Relaxeazã-te cu activitãþile aferente unui hobby.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Apar cheltuieli, dar vin ºi banii necesari realizãrii
acestora în primele zile ale sãptãmânii. Începând cu 23
aprilie se contureazã cheltuieli majore, fie pe ele necesare
traiului cotidian, pentru proiecte personale sau
profesionale, fie pentru prieteni. Selecteazã prioritãþile,
deoarece tendinþa de a cheltui mult este mare ºi
pãguboasã. Schimbãri majore se întrezãresc în relaþiile
cu anturajul apropiat. Discuþii, întâlniri, schimb de
informaþii ºi documentare asupra unor subiecte de larg
interes. Pe de altã parte, este posibil sã cãlãtoreºti frecvent
pe distanþe scurte, fiind nevoit sã rezolvi diverse, fie
pentru tine, fie pentru cei dragi. A doua parte a sãptãmânii
aduce în prim plan relaþiile cu membrii familiei ºi treburile
gospodãreºti. Este rost de dialoguri secrete cu neamurile,
aflând astfel taine bine ascunse de multã vreme.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Ai spor în toate în primele zile ale sãptãmânii, astfel
cã poþi rezolva treburi restante, atât în plan personal,
cât ºi în plan profesional. Evitã graba, hazardul ºi
implicarea în treburile altora sau în cele prea solicitante!
Organismul este vulnerabil, astfel cã energia vitalã
fluctueazã mult. Segmentul financiar aduce noutãþi, în
sensul cã se vor deschide variante noi de câºtig din
munca proprie. Tentaþia cheltuielilor este mare ºi
pãguboasã, mai ales în perioada 22 - 23 aprilie.
Rezumã-te la a consuma ºi cheltui strictul necesar.
Finalul sãptãmânii este potrivit excursiilor ºi dialogului
cu prieteni. Pe de altã parte, vei avea nevoie ºi de liniºte
ºi de confortul casei. Prudenþã în toate! Este rost de
conflicte ascunse pânã pe 23 ale lunii.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Primele zile ale sãptãmânii sunt favorabile dialogului
interior, regândirii unor trasee de viaþã ºi analizãrii relaþiilor
în care eºti implicat. Ai ºanse deosebite de a privi cu
obiectivitate la situaþia în care te afli ºi de a stabili repere noi.
Farmecul ºi misterul care te înconjoarã vor atrage multe
priviri, admiraþie, dar ºi criticile unora care doresc sã afle mai
multe despre tine ºi intenþiile tale. Bine ar fi sã-þi vezi numai
de treburile ºi interesele tale, fãrã a te lãsa impresionat sau
sedus de vorbele ºi gesturile celorlalþi. Existã mulþi profitori
în preajma ta, iar acum este vremea sã te debarasezi de ei
definitiv. Te vei simþi mult mai bine în a doua parte a
sãptãmânii, însã nu forþa nota. Ultimele zile ale perioadei
analizate îþi vor aduce venituri bune din activitatea
profesionalã desfãºuratã la serviciu. Cheltuieli majore.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Este momentul sã pui ordine ºi disciplinã în relaþiile cu
prietenii, deoarece chiar din primele zile ale sãptãmânii, vreme
de câteva sãptãmâni, unii te vor necãji destul de mult. Poþi
descoperi intrigi þesute de mult, dar care acum încep sã iasã
la ivealã în cele mai ciudate moduri. Prudenþã, discernãmânt
ºi ai rãbdare pentru a afla despre ce este vorba! În structura
fiinþei tale se petrec schimbãri profunde ºi definitive, astfel
cã nu mai este timp ºi loc pentru compromisuri ºi hazard.
Sãnãtatea este vulnerabilã, evidenþiindu-se afecþiuni mai
vechi sau mai noi. Sunt momente bune pentru introspecþie,
pentru dialog interior, însã ºi pentru odihnã ºi plimbãri uºoare
în aer liber. Pe cãi neconvenþionale vei obþine informaþii utile
atât în plan personal, cât ºi în plan profesional. Finalul
sãptãmânii îþi aduce cânte, joc ºi voie bunã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna debuteazã cu forfotã în plan socio-
profesional, astfel cã activitatea de bazã va fi socializarea
ºi reorganizarea mediului de muncã. O zi cu posibile
neplãceri atât în relaþia cu ºefii ºi autoritãþile, cât ºi cu
membrii familiei este 23 aprilie. Fii prudent ºi evitã
escaladarea conflictelor! Imaginea ta în ochii celorlalþi
poate avea de suferit. Prietenia ºi tot ce implicã ea va
cunoaºte modificãri începând din aceastã sãptãmânã.
Este un moment prielnic pentru a renunþa la persoanele
care þi-au creat neplãceri. Orienteazã-te spre alþii, care
corespund noului tãu mod de gândire ºi acþiune.
Dialogurile cu persoanele importante din mediul
profesional sunt de bun augur pe termen lung. Rezervã
momente pentru introspecþie ºi dialog interior, mai ales
la sfârºitul acestei sãptãmâni. Sãnãtatea este vulnerabilã.
Fii prudent ºi odihneºte-te conºtient!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

În zilele acestei sãptãmâni poþi cãlãtori, studia, trasa
planuri de viitor, atât în ceea ce priveºte cariera
profesionalã, cât ºi viaþa personalã. Eºti animat de gânduri
mãreþe, de idealuri nobile, aspecte importante pentru
perioada tulbure pe care o traversãm. Noteazã totul într-
un jurnal personal ºi asumã-þi cele scrise. Vor veni
momente în care sã se împlineascã exact cele gândite ºi
dorite acum. La locul de muncã apar schimbãri
importante, unele radicale ºi total neaºteptate. Prudenþã,
discernãmânt, rãbdare ºi toleranþã! Relaþiile cu ºefii ºi
autoritãþile sunt deosebite, fiind ºanse bune de noi
colaborãri profesionale. Dialogurile sunt conflictuale, de
aceea fii prudent ºi controleazã-þi stãrile. Prietenii îþi sunt
alãturi în a doua parte a sãptãmânii. Fii deschis cãtre
aceºtia, deoarece te vor sfãtui de bine. Întâlniri ºi acþiuni
agreabile în weekend alãturi de cei dragi ºi de încredere.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Se întrezãresc cheltuieli pe facturi, aspecte legate de datorii
de orice fel, însã ºi moºtenirile ºi partajele pot avea nevoie
de atenþie, discuþii ºi rezolvãri ce nu mai suportã amânare.
Ziua de 23 aprilie deschide o perioadã de câteva sãptãmâni
în care se vor evidenþia cheltuieli majore, comune cu alþii pe
facturi, taxe, impozite, moºteniri ºi partaje. Aºadar evitã
aceastã zi pentru semnarea documentelor importante, pentru
cheltuieli sau pentru implicarea în acþiuni de anvergurã.
Apar informaþii deosebite privitoare la strãinãtate, fie cã este
vorba despre o cãlãtorie de agrement, de afaceri, fie pentru
studii sau lucru pe termen lung undeva, departe de locurile
natale. A visa cu ochii deschiºi la o viaþã mai bunã este ºi util
la nivel concret, fizic, ºi sãnãtos pentru mental. A doua parte
a sãptãmânii evidenþiazã discuþii erudite, înclinaþie spre
studiu, spre lecturi deosebite, dar ºi spre socializare cu lume
din mediul profesional sau din cel familial.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Schimbãri în relaþiile parteneriale! Începând cu aceastã
sãptãmânã se contureazã un nou capitol partenerial. În primul
rând, unele parteneriate se vor destrãma fãrã echivoc.
Dialogurile cu partenerul de viaþã sau cu cei de afaceri se vor
desfãºura pe tonuri conflictuale, astfel cã se poate ajunge ºi la
procese în justiþie pe teme comune. Prudenþã ºi discernãmânt!
Evitã sã te laºi pe seama sfaturilor altora, deoarece
subiectivismul este accentuat ºi din partea ta. ªi din partea
celorlalþi. Filtreazã cu ajutorul sufletului tãu ceea ce afli ºi decide
apoi în consecinþã, dupã o analizã profundã. În plan financiar
se întrezãresc modificãri, astfel cã pot apãrea variante noi de
câºtig dintr-o colaborare, poþi primi moºteniri sau se lãmuresc
lucrurile în acest sens. Cheltuieli comune cu alþii, aspecte
legate de moºteniri ºi partaje. Finalul sãptãmânii aduce veºti
din ºi despre strãinãtate, cãlãtorii ºi dorinþã de erudiþie.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Ai multe de rezolvat la locul de muncã, dar ºi acasã te
aºteaptã o serie de treburi domestice restante. Planificã totul
atent ºi lasã loc ºi pentru situaþii neprevãzute. Se contureazã
o perioadã foarte dinamicã în câmpul muncii, cu multe sarcini
de lucru ce trebuie rezolvate urgent. Totodatã se vor evidenþia
conflictele deschise în relaþiile colegiale ºi cu subalternii.
Prudenþã ºi discernãmânt, deoarece unele conflicte de la
locul de muncã pot dura multã vreme dacã se declanºeazã
fãþiº în aceste zile. Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã te
poþi gândi la un plan de analize, consultaþii medicale sau
intervenþii chirurgicale. Relaþiile parteneriale capatã valenþe
noi, astfel cã se pot ivi revizuiri în colaborãri, propuneri noi
de colaborare sau, în funcþie de logica lucrurilor poate intra
în discuþie ºi oficializarea unei relaþii cu un partener de viaþã.
Sfârºitul sãptãmânii îþi aduce în atenþie cheltuieli comune
cu alþii, plus aspecte legate de moºteniri ºi partaje.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmânã foarte importantã la locul de muncã, dar ºi în
domeniul sãnãtãþii. Este posibil ca unele afecþiuni mai vechi
sã recidiveze pe un fond emoþional foarte rãscolit. Cum
relaþiile cu persoana iubitã ºi copiii vor lua turnuri nebãnuite
în primele zile ale sãptãmânii, vei fi foarte acaparat de ceea
ce se petrece în plan amoros ºi de aici întregul organism va
avea de suferit. Segmentul amoros devine foarte conflictual
începând cu 23 ale lunii, vreme de câteva sãptãmâni. Unele
relaþii se pot destrãma zgomotos ºi cu urmãri neplãcute pe
termen lung. Prudenþã, discernãmânt, rãbdare ºi înþelegere!
În plan profesional se vor contura schimbãri în regimul
muncii, relaþiile colegiale capãtã alte valenþe, dar poþi lua în
calcul ºi un alt loc de muncã. La finalul sãptãmânii se
contureazã aspecte parteneriale, de tipul dialoguri cu
partenerii de viaþã, de afaceri sau acþiuni comune cu aceste
persoane. Selecteazã prioritãþile ºi cheltuieºte cu mãsurã!

(22 - 28 aprilie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Având în vedere scãderea cazurilor de coronavirus
la nivelul oraºului Drobeta Turnu Severin ºi a
aplicãrii mãsurilor de relaxare, vã anunþãm cã
redeschidem Planetariul, la o capacitate de 30%.
Programãri la numãrul de telefon: 0252.317377

Am redeschis Planetariul

Pe parcursul perioadei analizate, leul a avut o
evoluþie descendentã, chiar dacã agenþia Standard
& Poor’s a reconfirmat la sfârºitul sãptãmânii
trecute ratingul aferent datoriei guvernamentale a
României la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen
lung ºi scurt în monedã localã ºi valutã ºi a
îmbunãtãþit perspectiva de la „negativ” la „stabil”.

Conflictul din coaliþia de guvernãmânt ºi
tensiunile geopolitice care s-au amplificat dupã
ce Rusia ºi-a masat trupele la frontiera cu
Ucraina, au fãcut ca media euro sã creascã de
la 4,9226 lei, miercurea trecutã, la 4,9261 lei,
la începutul acestei sãptãmâni, pentru ca marþi
sã fie atins un nou maxim istoric de 4,9279 lei.

La sfârºitul perioadei, dupã ce criza politicã
localã s-a încheiat în stil dâmboviþean, media
euro a coborât la 4,9260 lei. Cea mai agitatã
parte a ºedinþei a fost cea de dimineaþã când
cotaþiile au fluctuat între 4,922 ºi 4,929 lei,
pentru ca apoi sã se stabilize în jurul nivelului
de 4,926 lei, valoare la care s-a închis piaþa.

Într-un recent discurs al guvernatorului BNR, cu
ocazia unei întâlniri regionale a FMI, acesta preciza
cã „pe plan monetar, nu vedem motive pentru reduceri
suplimentare ale dobânzii de politicã monetarã (...) .
În ceea ce priveºte cursul de schimb, suntem pregãtiþi
sã asigurãm mai multã flexibilitate având în vedere
rolul sãu de menþinere a încrederii sociale”.

Leul poate reveni pe scãdere sub presiunea
factorilor externi. În primul rând, este vorba de
creºterea plasamentelor în dolari, considerat
drept principal „refugiu”, ceea ce va provoca
ieºiri de pe activele considerate drept riscante,
cum este ºi moneda naþionalã.

Dupã o creºtere puternicã în primul trimestru,
dolarul s-a depreciat, dupã ce oficialii Rezervei

Euro se apropie de 4,93 lei
Federale au anunþat cã vor menþine dobânda de
politicã monetarã la minimele istorice de 0 -
0,25%, cel puþin pânã la sfârºitul acestui an iar
euro a crescut de la un minim de 1,1883 la
1,2033 - 1,2080 dolari.

Miercuri, perspectiva apariþiei unui al patrulea val
al pandemiei a împins investitorii cãtre moneda
americanã, iar euro a scãzut la 1,1999 - 1,2040
dolari, ceea ce a fãcut ca media dolarului sã urce la
4,1031 lei dupã ce a atins un minim de 4,0872 lei

Media monedei elveþiene a fluctuat între
4,4560 ºi 4,4797 iar a celei britanice între
5,6647 ºi 5,7173 lei.

Uncia a crescut vinerea trecutã la 1.762 -
1.783 dolari, încheind cea mai bunã sãptãmânã
din ultimii patru ani. Evoluþia ascendentã s-a
menþinut iar uncia s-a apropiat de 1.800 dolari.
La noi, preþul gramului de aur a urcat miercuri
de la 232,2817 la 234,7214 lei.

La sfârºitul intervalului, indicele ROBOR la
ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a revenit de la 1,69 la 1,68% iar cel la
12 luni de la 1,75 la 1,74%. Indicele ROBOR la 3
luni, în funcþie de care sunt calculate dobânzile
la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 1,59%.

În opinia BNR, criptomonedele „continuã sã
reprezinte active speculative, foarte volatile ºi
extrem de riscante, ce au un potenþial ridicat de a
genera pierderi financiare la nivelul investitorilor”.

Miercurea trecutã, bitcoin a atins maximul de
64.870  dolari, dar a scãzut duminicã la 51.708
dolari. La sfârºitul perioadei, moneda digitalã
stagna pe platforma WorldCoinIndex în culoarul
54.800 - 56.800 dolari.

Analiza cuprinde perioada 13 – 21 aprilie.
 Radu Georgescu

Domnule Director,

   Subsemnatul Nicu Ion cu domiciliul în
Drobeta Turnu Severin str. Criºana nr. 1 bloc
6, sc. 4, ap. 2 judeþul Mehedinþi, prin prezenta
vã rog sã aprobaþi publicarea în jurnalul
OBIECTIV Mehedinþean a dispozitivului
sentinþei civile nr. 1596 din 31.07.2020 dosar
nr. 2575/225/2019.
   Menþionez faptul cã în ziarul OBIECTIV
Mehedinþean nr. 959/20 decembrie 2018
articolul „Sucã ºi Pluguºorul lui 2019” a fost
publicat un articol despre disfuncþionalitãþile
din Asociaþia de proprietari nr. 40 Drobeta Turnu
Severin, iar instanþa de fond a refuzat sã solicite
punctul de vedere al Obiectiv Mehedinþean
atribuindu-mi mie publicarea sa.
   Vã mulþumesc pentru înþelegere.
   Anexez alãturat Sentinþa civilã nr. 1596/
31.07.2020.
12.04.2021 s.s.indescifrabil

Pentru aceste motive
în numele Legii hotãrãºte:

Admite în parte cererea de chemare în judecatã
formulatã de reclamanta RÃCHITAN  ADELINA
MARIANA, CNP 2830416250044, cu domiciliul
în Drobeta Turnu Severin, B-dul I.C. Brãtianu,
nr. 20, bl. 4, sc. 2, ap. 3, judeþul Mehedinþi având
ca obiect acþiune în rãspundere delictualã, în
contradictoriu cu pârâtul  NICU ION, CNP
1481105250525, cu domiciliul în Drobeta Turnu
Severin, str. Criºana, nr. 1, bl. 6, sc.4, ap. 2,
judeþul Mehedinþi.
   Obligã pârâtul sã plãteascã reclamantei suma
de 1.000 lei cu titlu de daune morale.
   Obligã  pârâtul sã publice pe cheltuiala sa
prezenta hotãrâre la data rãmânerii definitive,
într-un ziar de circulaþie localã.
   Respinge în rest cererea, ca neîntemeiatã.
   Obligã pârâtul la plata cheltuielilor de judecatã
în cuantum de 300 lei cãtre reclamantã.
   Admite în parte cererea pârâtului de obligare
a reclamantei la plata cheltuielilor de judecatã.
   Obligã reclamanta la plata cãtre pârât a
cheltuielilor de judecatã în cuantum de 300 lei,
proporþional cu respingerea cererii de chemare
în judecatã.
    Compenseazã cheltuielile de judecatã.

* primim la redacþie *

   Nu mâncasem pânã atunci ouã crude. Am cãutat la
mai multe familii ºi am cumpãrat vreo cinci ouã de gãinã.
Eram în stare sã mãnânc ºi cojile, nu numai conþinutul. Îmi
era greaþã, dar nu mai conta. Eu trebuia sã intru la examen
ºi sã reuºesc. Am avut marele avantaj cã numele candidaþilor
erau înscrise pe listã în ordine alfabeticã, aºa cã eu eram
printre ultimii. Am intrat la examen în jurul orei 12. Îmi
revenise vocea. Ba chiar avea o sonoritate aparte, frumoasã,
cristalinã, care-mi plãcea la culme. Am cântat Troparul
glasului al treilea ºi cântecul popular “Foaie verde de gutui!”
Am fost admis. Atunci am simþit ºi eu adevãrata bucurie.

A reuºit ºi bãiatul profesorului. Am fost o vreme
colegi de bancã. I-am spus din primele sãptãmâni de
ºcoalã cã-l bãnuiesc pe tatãl lui cã a avut atunci, seara,
gând perfid cu noi cei ce cântasem ºi a vrut sã ne
scoatã din concurs, dar n-a zis nimic. N-a zis nimic
nici tatãl lui, de câte ori a venit sã-ºi viziteze fiul!

Au trecut vreo patruzeci de ani de la acea întâmplare,
care putea sã-mi schimbe cursul vieþii. Eram profesor de
Drept canonic la Facultatea de Teologie din Craiova. Erau
mulþi studenþi. Nu-i ºtiam pe toþi dupã nume. La examen,
mi-a venit unul foarte elegant ºi manierat. S-a prezentat.
Purta numele colegului meu, fiul profesorului de muzicã
de altãdatã de la Liceul din Melineºti. A tras bilet. L-am
examinat. Era bine pregãtit. I-am dat zece. L-am întrebat
apoi de pãrinþii lui ºi, mai ales de bunicul sãu, pensionar
de acum într-un sat din Gorj. L-am rugat sã transmitã
urãri de bine bunicului sãu ºi le-am spus la toþi cei din
seria aceea povestea mea din 1968! Ca profesor de muzicã,
trebuia sã ºtie cã nu ai voie sã bei lichide reci dupã ce ai
cântat. Dar tocmai asta ne îndemnase sã facem ºi cei mai
mulþi am cãzut în capcana ce ne-a întins-o!

Oricum, acea întâmplare m-a fãcut sã înþeleg cã
lumea nu e toatã binevoitoare, cã sunt ºi oameni care-
þi vreau rãul ºi, când gãsesc momentul, îþi aþin calea
ºi-þi dau în cap fãrã ezitare! Of!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Capcana din...  urmare din pag. 11
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Dupã pauza forþatã, de 13
luni, cauzatã de izbucnirea pandemiei
COVID-19, Liga 4 Mehedinþi s-a
reluat, la sfârºitul sãptãmânii trecute,
cu primele douã etape ale sezonului
2020-2021. Doar 4 echipe ºi-au
asumat respectarea Protocolului
Medical pentru fotbalul amator
(judeþean), care implicã, în principal,
teste antigene rapide, din 7 în 7 zile
pentru jucãtori/antrenori/delegaþi de
joc, astfel cã minicampionatul de la
Mehedinþi este format din Viitorul
ªimian, Pandurii Cerneþi, AS
Noapteºa ºi Avântul Bistriþa.
   Vineri ºi duminicã s-au jucat primele
douã etape, în care s-au  înregistrat
urmãtoarele rezultate: Avântul Bistriþa
– Viitorul ªimian 0-8 (0-3) ºi AS
Noapteºa – Pandurii Cerneþi 2-4 (2-
1), respectiv Viitorul ªimian – AS
Noapteºa 6-1 (5-0) ºi Pandurii Cerneþi
– Avântul Bistriþa 5-2 (1-1).
   Pe 8 mai, Asociaþia Judeþeanã de
Fotbal Mehedinþi trebuie sã anunþe,
la FRF, echipa campioanã judeþeanã.

ªi cluburile de copii ºi
juniori afiliate la AJF Mehedinþi îºi
pot relua activitatea, la fel ca cele de
seniori – de Liga 4, cu respectarea
Protocolului Medical pentru
Fotbalul Amator ºi Juvenil.
   Aºadar, conform anunþului de pe
site-ul www.frf-ajf.ro/mehedinti,
cluburile severinene ACS
Luceafãrul, AS Sport Kids, CSS Dr.
Tr. Severin, ACS Acad. „Fl Stoican”,
ACS Atletic, ASFC Frontiera sau
ACS Sporting Stars se pot înscrie,
pânã pe data de 29.04.2021, în
competiþiile judeþene U15, U13 ºi
U11. În funcþie de numãrul echipelor
participante, Comisia de Competiþii
din cadrul Asociaþiei Judeþene de
Fotbal Mehedinþi va stabili, la

Campionatul Naþional de
Fotbal rezervat Juniorilor
Republicani U19 (A) ºi U17 (B) s-a
reluat, la sfârºitul sãptãmânii trecute,
cu respectarea Protocolului
Medical pentru Sportul Amator ºi
Juvenil, intrat în vigoare pe 9 aprilie.
   CSS Drobeta Turnu Severin ºi
ACS Luceafãrul Drobeta, cele douã

Liga 4 s-a reluat cu 4 echipe
Din cauza timpului scurt, dar ºi a
faptului cã meciurile nu se pot juca
decât dacã jucãtorii efectueazã teste
Covid, mai multe AJF-uri au anunþat
deja cã nu vor putea organiza Liga 4,
deoarece nu au mãcar 4 echipe
înscrise în competiþie, numãr minim
impus de FRF pentru a omologa
campionatul. Astfel, judeþele Gorj,
Olt, Bihor, Alba, Harghita, Covasna,
Bistriþa-Nãsãud, Botoºani, Iaºi,
Vrancea, Neamþ, Galaþi, Brãila, Tulcea,
Cãlãraºi, Dâmboviþa, Giurgiu sau
Bucureºti nu vor avea, pe 12 mai,
reprezentantã la barajul interjudeþean
pentru promovarea în Liga 3. Pe 9
mai va avea loc tragerea la sorþi, fãrã
a se þine cont de criteriul geografic.
Meciul eliminatoriu este programat
pe teren neutru. În cazul în care, din
urnã, va fi extras un judeþ care nu a
organizat Liga 4, reprezentanta de
la Mehedinþi va fi calificatã automat
în faza a II-a a barajului,
programatã pe 16 mai (turul) / 23
mai (returul), în care va întâlni una

dintre echipele clasate pe locurile
9/10 în cele 10 serii din Liga 3.
   Pentru a avea drept de participare
la baraj, echipele trebuie sã deþinã CIS
de la MTS. Din actuala ediþie a Ligii
a 4-a Mehedinþi, doar CS Viitorul
ªimian ºi CS Pandurii Cerneþi au
Certificat de Identitate Sportivã, AS

Start ºi în competiþiile juniorilor
echipe mehedinþene înscrise în
competiþie, au fost repartizate în
Seria a 10-a, alãturi de Pandurii
Târgu Jiu, Viitorul Pandurii Târgu
Jiu ºi LPS Târgu Jiu, însã doar una
dintre ele a jucat sâmbãtã, deoarece
grupa este formatã dintr-un numãr
impar de participante. Astfel, la
Juniori U19, Luceafãrul a dispus cu
7-2 de LPS Târgu Jiu, pe Stadionul
Severnav, iar scorul meciului
Pandurii Tg. Jiu – Viitorul Pandurii
Tg. Jiu a fost 8-0. La Juniori U17,
echipa severineanã a învins LPS
Târgu Jiu cu 3-1, iar Pandurii Tg.
Jiu – Viitorul Pandurii Tg. Jiu s-a
încheiat 1-5. Dragolici (3 g),
Moroºanu (2 g ), Arjocu (1 g) ºi
Malacu (1 g) au marcat pentru
Luceafãrul la U19, iar la U17 au
înscris Cepoi (2 g) ºi Tomºa (1 g).
    Sâmbãtã, de la ora 12:00 (Juniori
U19), respectiv ora 14:00 (Juniori
U17), pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, este
programat derby-ul local CSS –
Luceafãrul. Viitorul Pandurii va sta
în etapa a II-a, iar celãlalt joc din Seria
10 care se va disputa e LPS Târgu
Jiu – Pandurii.

Noapteºa ºi AS Avântul Bistriþa fiind
fãrã personalitate juridicã. Anul
trecut, campioana de la Mehedinþi,
AS Recolta Dãnceu nu a avut drept
de participare la barajul pentru
promovarea în Liga 3, deoarece nu
este constituitã ca ºi club sportiv, ci
funcþioneazã ca ºi asociaþie sportivã.

 Mircea Oglindoiu

“Verde” ºi pentru cluburile de copii

începutul lunii mai, dupã Paºte,
data la care vor începe
campionatele de U15, U13 ºi U11.
Asta în cazul în care se va înscrie
vreo echipã, la Mehedinþi.

FRF a anunþat ca aceste
campionate de U15, U13 ºi U11
nu vor avea ºi finalitate naþionalã,
în sensul cã echipele campioane
judeþene nu vor participa ulterior
la etapa zonalã. Meciurile nu se pot
juca decât cu respectarea
Protocolului Medical care implicã,
în principal, teste antigene din 7 în
7 zile, pentru juniori/antrenori/
delegaþi de joc. Acestea se pot
efectua doar la clinici autorizate, iar
costul este de 65 lei / persoanã.
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Mã nepoate, vã mai aduceþi
aminte de nea perfectu Pavel, de fãcea
pe controloru ºef pi la toate colþurile
di la judeþ, pin campanie?! Vã mai
amintiþi, pãi cum sã nu. Acuma,
‘mnealui coordoneazã acþiunea de
ecologizare a judeþului, organizatã
de cei de la mediu. Adicã un fel de
balet politic, gen Mehedinþenii au
talent, dar cu talentul uitat acasã.

Pã altfel nu sã explicã acþiunile
astea fãrã efect, fãcute ca sã iasã la
numãr ºi sã ne aflãm în treabã, nu
care cumva sã zicã cineva cã nu
facem ceva. Una peste alta, s-a ajuns
ca prin judeþ sã sã mãsoare cu rigla
gropile din asfalt de pin comunele
cu primari nealiniaþi politic, ca pe
vremea CDR-ului, semn cã nu s-au
schimbat prea multe de pe timpurile
apuse. Adicã, au rãmas cam aceiaºi
care asmut presa. Pãcat!

Mã fraþilor, da sã vezi altã dandana
în Mehedinþi, cã vreo 7.000 de
dosare de pensie sã gãsirã a fi false,
ilegale, descoperite cicã de actuala
conducere de la CJP MEHEDINÞI...
cicã întocmite din 2004, cu
prejudiciu de vreo 2 miliarde de lei.
Muicã.... nu au mai fost controale
pãnã acuºica? Ori le-a convenit
unora, cã sã întorceau banii în
economie?! Bine, acuma numai sã
nu fie aºa, o chestiune de imagine,
conducere nouã (da... veche!),
trebuia sã descopere ceva, da sã
vedem ce zic instituþiile abilitate,
procurorii care au fost sesizaþi ºi apoi
om mai vedea. Bine, zisã nea
directoru’ Plãviþu cã sã constitui o
comisie, la nivelul casei judeþene de
pensii ºi tot mai verificã. Aºa cã, sã
te þii matale, când sã înfiinþeazã o  nea Mãrin

Sucã ºi controloru ºef di la judeþ, pensiile false di la Mehedinþi ºi
jocul de glezne al politicienilor mehedinþeni pin Parlament

comisie, înseamnã cã
rezultatele vin dupã ce sã
înfiinþeazã altã comisie,
care sã o verifice pe
prima. ªi tot aºa. Pãi, nu?!

Bine, acuma merme-
leala di la nivel naþional,
iote cã sã cam comfirmã
ºi la nivelul judeþului
Mehedinti.  Vã mai
amintiþi de trâmbiþatu’
ADI? Adicã de Asociaþia
de Dezvoltare Inter-
comunitarã, un proiect
implementat de
Consiliul Judeþean Mehedinþi prin
care comunele deveneau UAT-uri ºi
erau obligate sã sã asocieze pentru
strângerea gunoaielor. Bani mulþi,
gargarã pe mãsurã. Acuma, cã sã
apropie sorocul di la UE, ºefimea
judeþului o dã pe repede înainte cu
SALUBRIZAREA ºi impunerea ca
fiecare gospodarie sã plãteascã

gunoiul pentru ºapte persoane...
dacã nu sã prezintã sã completeze
documente. Sã vezi atuncea ce sã
mai înghesuie sã completeze
oamenii hârtiile, când o fi cu
primele impuneri!

Mã nepoate, da nea Chirilã,
deputatul di la PSD Mehedinþi,
promoveazã mai nou investiþiile din

Bucecea, judeþul Botoºani. ªi sã
vezi ce mai promoveazã, de zici cã
s-o fi mutat pin ale locuri. Pã ºi cu
judeþul care l-a paraºutat în
Parlament, gata, ai terminat, nea
Aline?!  Nu o mai fi nimic de fãcut
pi la noi, chiar aºa?!

Bine, ‘mnealui e coleg cu nea
Folescu, care nici una, nici douã,

sã ia de ãi di la putere, cã au lãsat
educaþia repetentã, cã sã ceartã
prea mult pe ciolan. Pã acuma ºtie
ºi nea Folescu, cine poate, oase
roade. Cã ºi ai lu ‘mnealui, când
au fost la putere, au uitat de unde
au plecat ºi unde trebuiau sã
ajungã cu þara asta. Cam greu cu

politicienii noºtri ºi cu sprijinul lor
pentru Mehedinþi.

Mã fraþi lor,  sã aglomerã
circulaþia în Cartierul Tineretului
de nu mai dureaza mult ºi nu ai
pe unde sã te strecori. A mai
dificilã ieste intersecþia strãzilor
Roºiori,  cu Albãstrelelor ºi
Marinei, unde ar fi necesarã mãcar
o OGLINDÃ rutierã... concavã sau
convexã, dupã cum or decide
specialiºtii. Poate sã implicã
persoanele abilitate, cã-s cam
multe pin zonã, cu tot atât de multe
camere la viloaie.

Mã nepoate, da îmi zisã al lu
Zbanghiu, îmi aminti de fapt, cã
nea Amza ar fi împlinit 90 de ani,
în perioada asta. Dacã ar fi dupã
mine, i-aº face statuie în fiecare
oraº din Oltenia, cã e greu de uitat
ce amintiri ne-a lãsat în urmã. Da
fiecare oraº are conducãtorii pe
care-i meritã, aºa cã ei decid ce ºi
cum, deocamdatã.

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


