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   Fie ca Spiritul Sfânt al Sãrbãtorilor
de Paºte sã vã lumineze sufletele
ºi casele! Dumnezeu sã vã
binecuvânteze ºi sã vã ocroteascã!
   Sunt zile când trebuie sã ne
reamintim sã fim mai buni, mai plini de
dragoste, cu inima caldã ºi mai
deschisã, când Lumina Sfântã coboarã

   În aºteptarea Sfintelor
Sãrbãtori de Paºte, fie ca
asupra dumneavoastrã sã
coboare liniºtea ºi pacea.
Minunea Învierii lui Iisus sã
dãinuie în inimile voastre, sã
vã lumineze viaþa ºi sã vã
aducã renaºterea credinþei,
speranþei, bucuriei cu bunãtate
ºi cãldurã în suflete!
     Hristos a Înviat!
   Lumina Sfintei Învieri sã
pãtrundã în sufletul ºi în inimile
voastre bucurându-vã de
minunea Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos!

Vã doresc un Paºte Fericit, alãturi de cei dragi!
Ion Cupã, vicepreºedinte PMP

FELICITÃRI

în casele ºi în inimile noastre!
   Vã doresc un PAªTE FERICIT,
plin de luminã, bucurie ºi
sãnãtate, alãturi de cei dragi!

Ramona Cupã,
Vicepreºedintele Consiliului

Judeþean Mehedinþi
Preºedintele PMP Mehedinþi

Sãrbãtorile pascale din acest an ne
prind tot într-o stare de neliniºte ºi
nesiguranþã, nu la fel de amplificatã
comparativ cu anul trecut, dar cu
certitudine la fel de neplãcutã. La un
an ºi ceva de la izbucnirea pandemiei,
a acestui flagel îngrozitor, putem spune
cã ne-am obiºnuit, cât de cât, cu
restricþiile ºi temerile legate de covid.
Prezentul seamãnã cu trecutul apropiat
ºi se pare cã e frate geamãn cu viitorul
apropiat. Ceva relaxare se anunþã totuºi
la orizont, odatã cu creºterea
numãrului de persoane vaccinate.
Poate cã în acest ritm vom ajunge ºi
noi la nivelul Israelului care zilele
trecute anunþa cã are doar 38 de cazuri
de îmbolnãviri. Poate cã la anul vom
putea spune ºi noi la fel sau pe
aproape. Ar fi timpul sã ieºim din acest
marasm teribil în care ne-a aruncat
pandemia. Cred cã tuturor ne e dor de
viaþa de dinainte de covid, cu libertãþile
ei care azi sunt drastic diminuate, dar
ºi cu grijile acelea „normale” (nu
puþine, dar mãcar normale) care azi ni
se par copilãrii pe lângã spaima de a fi
spitalizat din cauza covid.

La noi campania de vaccinare merge
biniºor. Ar fi putut merge mult mai bine
dacã spaþiul public nu ar fi fost infestat
de teorii ºi pseudoteorii, de pãreri ºi
zvonuri, de alarmismul ieftin ºi
dezastruos al ºtirilor care urmãresc
ratingul, nici decum o bunã ºi corectã
informare a cetãþenilor. Campania va
merge mult mai greu în mediul rural,

Cu 10 lei în plus nu se face primãvarã
acolo unde avem o populaþie reticientã
faþã de vaccinuri. Nu cã la oraºe nu ar
fi destui sceptici.

Dupã ce au apelat la preoþi, acum
vãd cã guvernanþii îºi îndreaptã privirea
spre medicii de familie pe care îi vor
mai milui cu 10 lei în plus. Ministerul
Sãnãtãþii a propus o creºtere a
cuantumul de la 30 de lei/persoanã
vaccinatã la 40 de lei, solicitare care a
fost aprobatã. Ordonanþa de urgenþã
aprobatã recent pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei de Urgenþã a
Guvernului nr. 3/2021 privind unele
mãsuri pentru recrutarea ºi plata
personalului implicat în procesul de
vaccinare împotriva COVID-19 ºi
stabilirea unor mãsuri în domeniul
sãnãtãþii prevede, printre altele,
majorarea tarifului pentru inocularea
vaccinului împotriva COVID-19
administrat de cãtre medicii de familie,
de la 30 de lei/persoanã vaccinatã la
40 de lei/inoculare.

   Acest tarif cuprinde consultaþia
medicalã realizatã de medicul de familie,
administrarea serului, precum ºi
monitorizarea ºi raportarea reacþiilor
adverse postvaccinare. În mod normal,
atunci când vrei o capacitare serioasã a
medicilor de familie într-o campanie de
interes naþional, ridici mult mai mult
ºtacheta. Cu 10 lei în plus nu se face
primãvarã ºi nu-i vãd pe medicii de
familie prea motivaþi. Guvernul ar fi avut
resurse sã dubleze suma sau sã gãseascã
soluþii de motivare serioasã a medicilor
de familie în aceastã campanie. Mai ales
cã e vorba de un interes prioritar, major.

   Una peste alta ºi anul acesta ne
prinde Paºtele îngrijoraþi, nemulþumiþi
de preþurile care tot urcã, tot cresc, de
anemierea vizibilã a leului, speriaþi de
evoluþia aceasta ciudatã ºi atât de
imprevizibilã a unui virus care a pus
întreaga omenire la pãmânt.

Sã sperãm cã vom reuºi sã trecem
ºi peste aceste încercãri.

Paºte liniºtit, cu sãnãtate ºi
bucurie, tuturor!

În data de 23.04.2021, la Filiala Judeþeanã “DECEBAL” Mehedinþi
a Asociaþiei Naþionale a Cadrelor Militare în Rezervã ºi în Retragere
„Alexandru Ioan Cuza” s-a desfãºurat Adunarea generalã care în acest an a
avut o dublã semnificaþie - prezentarea raportului de activitate pentru anul
2020 ºi alegerea noilor organe de conducere pentru perioada 2021 - 2025.
   Raportul de activitate a prezentat activitatea Comitetului ºi Biroului Permanent
din anul trecut ºi a reflectat preocupãrile Filialei pentru organizarea unor activitãþi
specifice persoanelor vârstnice provenite dintr-un domeniu care presupune
rigoare, tradiþie ºi patriotism. Alegerile noilor organe de conducere ale Filialei
s-au desfãºurat într-o atmosferã camaradereascã, deschisã competiþiei.
   În urma votului liber exprimat, a fost ales în funcþia de preºedinte al
Filialei Judeþene “DECEBAL” Mehedinþi domnul colonel (r) Liviu FULGA,
pentru un mandat de 4 ani.
   Prin programul de management prezentat cu aceastã ocazie,
preºedintele ales ºi noua conducere a Filialei îºi asumã rolul complex de
reprezentare ºi apãrare  continuare în pag. 3

Alegeri la Filiala Judeþeanã “Decebal”
Mehedinþi a A.N.C.M.R.R.
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   Pupi un dos, dar ºtii cã face! Sunt
cuvinte dupã care se cãlãuzesc  în
viaþã servilii zilelor  noastre. Pentru
cei fãrã scrupule  este cea mai sigurã
metodã de a reuºi în viaþã. Unii o
fac din convingere. Alþii la adãpostul
anonimatului. Pe indivizi de acest
gen îi observãm frecvent în jurul
nostru ºi din ce în ce mai mult pe
reþelele sociale. Linguºirea,
slugãrnicia, obedienþa, puparea
dosurilor de vãdane obosite ale
politicienilor sunt metehne din ce în
ce mai vizibile în mediul online.
Nu ºtiu cât ºi  în ce mãsurã reacþiile
noastre la comunicarea politicienilor
în mediu online ne schimbã
personalitatea!? Nu ºtiu nici de ce unii
dintre noi îºi murdãresc degetele ºi
sufletul  scriind ºi aducând  laude ºi
felicitãri  pe paginile  de socializare
ale  unor  politicieni ipocriþi ºi
gargargii, pentru niºte fapte banale.
Nu am sã înþeleg niciodatã ce resort
al minþii îl determinã  pe severineanul
sau mehedinþeanul, utilizator al
reþelelor sociale sã-l felicite într-un
mod slinos pe politicianul ales  sau
numit într-o funcþie administrativã
pentru simplul fapt cã îºi îndeplineºte
asumat atribuþiile din fiºa postului.
Nu înþeleg de unde vin aceste laude
deºãnþate, când în Severin ºi
Mehedinþi numai despre  bunãstare
socialã nu poate fi vorba. Nu pot sã
înþeleg de unde vine atâta obedienþã
oarbã faþã de niºte politruci mediocrii
ºi blablagii care ne înºealã încrederea
zi de zi. Iar dacã tu severineanule îl
feliciþi pe omul politic care þi-a asfaltat
strada dupã 30 de ani în care tu ai
stat în noroi, copilului tãu ce îi spui
când îþi aduce o mare bucurie în
suflet? Sau oamenilor dragi þie?

   ªi apoi cum sã-i feliciþi pe cei din
executivul primãriei, primar ºi
viceprimari, cu peste 10 ani de
experienþã în administraþia publicã
când de pildã factura de încãlzire
emisã de Serviciul de Termoficare este
de peste 400 de lei, fãrã apã caldã, în
timp ce încãlzirea individualã cu
centralã pe gaz este între 120 - 170
de lei (locuinþã 2 camere).
   Scãpat de stresul alegerilor când
promitea gaz la tot oraºul, candid ºi
calm, al nostru primar ne anunþã la
televiziune cã mai avem de aºteptat
cu racordarea la gaz anul acesta din
cauza unor chestiuni financiare ºi a
unor preluãri de active. Acest lucru
se întâmplã în timp ce doar în urmã
cu o lunã,  desigur întâmplãtor,
conducta cu gaz ajunge de pe
bulevardul Tudor Vladimirescu pe
strada Adrian (spre Castelul de Artã),
coboarã pe strada Avram Iancu ºi se
opreºte în centrul oraºului,  lângã un
mare magazin (vezi foto). Cum oare?
Coincidenþã sau nu, mai toþi
politicienii Severinului au locuinþele
racordate la gaz!! Halal compasiune
ºi empatie pentru greutãþile tale de
zi cu zi  severineanule, nu?
   Cum sã le ridici osanale celor ce
conduc destinele oraºului când taxa
de salubrizare  perceputã de
operatorul ecologic  creºte de la an
la an, ajungând azi la 15 lei/persoanã/
lunar ºi rãul cel mai mare urmeazã
de la jumãtatea acestui an!!? Cum poþi
tu primãrie   sã devii sluga unei firme
de salubrizare ºi sã te ocupi de
colectarea taxei de ecologizare,  sã ai
apucãturi cãmãtãreºti instituind taxe
aberante de 1.008  lei anual ºi sã
stabileºti un numãr de 7 persoane
pentru o familie (7 persoane X 12 luni

X 12 lei),  penalizând grosier
severinenii  neobiºnuiþi cu birocraþia
voastrã administrativã? Tare criteriul
acesta cu 7 persoane. A crescut
natalitatea în Severin oameni buni!!
De fapt toate mãsurile ºi acþiunile de
colectare selectivã a deºeurilor
menajere derulate de primãrie s-au
soldat cu eºecuri pe linie. Mai mult
Primãria Drobeta Turnu Severin
încearcã sã amestece  gunoiul cu arta
ºi cultura intenþionând sã gãseascã
o locaþie   în Palatul Teodor Costescu
pentru prestarea acestui serviciu.
Pentru comparaþie, taxa de salubrizare
în municipiul Cluj unde opereazã
acelaºi agent ecologic  costã 11 lei/
persoanã/lunar, anul acesta.
   Cum sã-i omagiezi pe ai noºtri
aleºi când factura emisã de
operatorul de apã-canal creºte de la
an la an. Cu metrul cub la preþul de
4,34 lei fãrã TVA, cu reþeaua de
alimentare cu apã reabilitatã, cu
fluviul Dunãrea care îmbrãþiºeazã
oraºul, dar ºi cu niscai diferende
juridice ºi  financiare, societatea
subordonatã primãriei  Severinului
se situeazã pe locul 15 pe þarã la
preþul de cost al apei potabile,
severinenii plãtind mult mai scump
apa ca locuitorii din Bucureºti, Cluj,
Craiova, Timiºoara, Sibiu, Piteºti,
Vâlcea, Oradea ºi din alte 20 de
oraºe. Curat-murdar, Coane Fãnicã!
Vorba lui Nenea Iancu!
   Cum sã-i aduci elogii scrise
gospodarului oraºului când
angajeazã servicii de pazã private
pentru a pãzi soclul de inox  încastrat
în beton al fântânii arteziene din
centrul oraºului, iar  la televiziune  ne
spune cã  bugetul urbei este sãrac  ºi
se  vor  identifica  ºi alte atribuþii pentru

angajaþii  poliþiei locale pentru a se
face economii la buget. ªi apoi cum
sã te plângi cã nu ai bani la bugetul
local când ai fost stãpânul cãsuþelor
din organigramele  instituþiilor
subordonate primãriei atâta amar de
vreme. ªi exemplele  pot continua cu
asfalt prost turnat, cu racordãri la
canalizãri prost fãcute ce emanã
miros pestilenþial, cu racordare la gaz
pe ochi frumoºi, fapte ºi lucruri pe
care fiecare dintre noi le putem vedea
ºi gãsi fiecare la tot pasul. Oare
aceasta este experienþa lor de peste
10 ani de muncã în administraþie?
Desigur pentru lãudãtorii de profesie
ºi cei care au primit ºi niscai sinecuri
de la politrucii zilei, în mediul online
totul este perfect, edilii vã aratã cã sunt
harnici ºi posteazã fotografii  adunând
gunoiul, recepþioneazã lucrãri de
calitate ºi drãmuiesc la sânge banii
severinenilor, viaþa este minunatã ºi
toþi suntem fericiþi.
   Dar dincolo de mediul online,
revenind în lumea realã,  calitatea
vieþii majoritãþii severinenilor are de
suferit pentru cã ni se bagã adânc ºi
cu tupeu  mâna în buzunar ºi ni se
oferã în schimb servicii publice de
proastã calitate. De altfel între 30 ºi
35 de procente din veniturile marii
majoritãþii a severinenilor se duc în
sacul fãrã fund al primãriei oraºului.
Iar la acest rãu care ni se întâmplã
tuturor îºi aduc aportul ºi cei care
prin linguºire, servilism,
pupincurism ºi obedienþã devin cu
voie sau fãrã voie purtãtori ai rãului
social care ne inundã viaþa. Iar
obedienþa de tot felul reprezintã
cancerul inserãrii rãului în corpul
comunitãþii noastre.

Valeriu Pera

Obedienþa ca mod de viaþã

     a intereselor cadrelor militare în rezervã
ºi în retragere ºi familiilor (urmaºilor) acestora în relaþiile cu M.Ap.N., cu
celelalte autoritãþi ºi instituþii publice, centrale ºi locale, precum ºi cu structuri
asociative similare din þarã ºi strãinãtate. Îºi propun de asemenea sã realizeze
cu prioritate cerinþele de protecþie socialã ºi îndeplinirea aspiraþiile legale
ale membrilor sãi, militând, în acelaºi timp, pentru promovarea patriotismului
ºi pãstrarea tradiþiilor naþionale ºi militare.
   Viziunea propusã este cea a unei entitãþi asociative cu rol major în
sprijinirea cadrelor militare în rezervã ºi în retragere - pensionari militari
ºi vãduvelor acestora pentru refacerea capacitãþilor fizice ºi intelectuale
ºi adaptarea la statutul de rezervist/pensionar, promovând astfel o
îmbãtrânire activã, demnã ºi utilã social, precum ºi pãstrarea respectului
societãþii faþã de seniorii militari. OFIÞERUL CU RELAÞIILE PUBLICE

Alegeri la Filiala Judeþeanã...
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Aºadar ºi anul acesta,
programul liturgic a debutat din
seara zilei de joi, 22 aprilie 2021,
atunci când a fost sãvârºitã slujba
Pavecerniþei Mari împreunã cu Litia,
iar în dimineaþa zilei de vineri, 23
aprilie 2021, a fost sãvârºitã Utrenia,
fiind urmatã de Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor
mai înainte sfinþite, oficiatã de
Preasfinþitul Pãrinte Siluan,
Episcopul creºtinilor ortodocºi din
Ungaria, fiind înconjurat de slujitori
ai Catedralei Episcopale.

Sf. M. Mc. Gheorghe - hramul Catedralei Episcopale
Sãrbãtoarea Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” ºi
“Sf. M. Mc. Gheorghe, purtãtorul de biruinþã”, ocrotitorul

municipiului Drobeta-Turnu Severin, reprezintã pentru clerul ºi
credincioºii din Episcopia Severinului ºi Strehaiei un prilej de

aleasã bucurie duhovniceascã.
Rãspunsurile din timpul Sfintei

Liturghii au fost asigurate de
membrii celor douã grupuri psaltice
ale Catedralei.

În cuvântul de învãþãturã rostit,
Preasfinþitul Pãrinte Siluan a prezentat
viaþa ºi activitatea sfântului prãznuit
în aceastã sfântã zi ºi a transmis
tuturor severinenilor arhiereºti
binecuvântãri, îndemnându-i la
rugãciune ºi sã poarte cu bãrbãþie
cârma acestei vieþi, avându-l drept
model pe Sf. M. Mc. Gheorghe, cel
care este purtãtor de biruinþã.

La Catedrala Episcopalã din
Drobeta-Turnu Severin, slujba
a fost transmisã ºi în direct la
postul de Radio Lumina, care în

aceastã zi a împlinit 16 ani de
emisie neîntreruptã.

Marian Gherghinescu 
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

  De câteva sãptãmâni, pãrinþii
slujitori de la Sf. Gheorghe Vechi,
conduºi de preotul paroh
Gheorghe-Claudiu Popescu,
protopop al Protoieriei Strehaia, au
fãcut aleasã chemare credincioºilor
severineni, în vederea participãrii
la slujba euharisticã, respectându-
se normele sanitare impuse în
aceastã perioadã.

La finalul Sfintei Liturghii,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a pus
la inima creºtinilor un cuvânt de
învãþãturã ºi binecuvântare,
dorindu-le spor pe calea mântuirii
ºi încununarea tuturor ostenelilor
ºi nãzuinþelor sufleteºti.  De
asemenea, cu prilejul zilei
onomastice, pãrintele paroh
Gheorghe Popescu, a primit în dar
o icoanã cu Sf. M. Mc. Gheorghe,
în semn de mare preþuire pentru

Hramul parohiei Sfântul Gheorghe-Vechi din municipiul Drobeta-Turnu Severin
Biserica severineanã “Sf. Gheorghe Vechi” a îmbrãcat straie de sãrbãtoare,

cinstindu-ºi ocrotitorul. La ceas de praznic, în mijlocul credincioºilor s-a
aflat Preasfinþitul Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei, care a sãvârºit
Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoþi ºi diaconi, iar rãspunsurile

liturgice au fost asigurate de Grupul Psaltic “Sf. Cuv. Nicodim de la
Tismana”, al Catedralei Episcopale din Drobeta-Turnu Severin.

toatã activitatea pe care o
desfãºoarã la aceastã parohie.

În încheiere, pãrintele paroh a
mulþumit Chiriarhului în numele
comunitãþii pe care o pãstoreºte
pentru cuvântul de învãþãturã ºi
pentru binecuvântãrile primite.

Piatra de temelie a acestei
biserici s-a pus în anul 1936 ºi
pânã în 1938 construcþia a ajuns
la centura de deasupra ferestrelor,
care a rãmas neexecutatã. Lucrãrile
au fost întrerupte ºi continuate abia
în anul 1942. Timp de 10 ani, adicã
pânã în 1952, s-a terminat
construcþia, fiind redatã pe roºu ºi
s-a acoperit cu tablã.

Din anul 1953 s-au continuat
lucrãrile de tencuieli interioare ºi
exterioare, s-a pictat ºi a fost
înzestratã cu mobilierul necesar,
gata pentru târnosire. Biserica s-a

sfinþit în ziua de 5 octombrie 1958.
La intrarea în bisericã, în partea

dreaptã, se aflã portretele soþilor
Gheorghe ºi Domnica Gherghinescu,
ca cei ce au contribuit cu sume
substanþiale pentru terminarea
lucrãrilor la bisericã.

Pictura în frescã, în forma stilului
neobizantin, a fost executatã de cãtre

pictorul Emil Ivãnescu din Curtea de
Argeº, între anii 1957-1958.

Mobilierul în care exceleazã
catapeteasma, lucratã în lemn de tei,
dupã modelul celei de la Mânãstirea
Tismana, jeþul Arhieresc, sculpturã

artisticã în stejar natur, au fost
executate în atelierul Sfintei Patriarhii
de la Plumbuita-Bucureºti. Tot acolo
au fost executate ºi stranele pentru
cântãreþi, stranele pentru credincioºi,
iconostasul ºi tetrapodul, toate lucrate
cu multã mãiestrie.

Aceastã bisericã a mai fost înzestratã
ºi cu sfeºnice de argint aºezate pe Sf.
Masã în altar ºi clopotul cel mare
aºezat în turla cea micã din dreapta
bisericii, cumpãrat de la capela
ortodoxã din Ada-Kaleh.

Marian Gherghinescu 
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
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     În apropierea praznicului Învierii
Domnului, Preasfinþitul Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei a
organizat o întâlnire de suflet cu toþi
reprezentanþii presei locale.
   Anul acesta, întâlnirea a avut loc

Preasfinþitul Nicodim s-a întâlnit cu presa mehedinþeanã
marþi, 27 aprilie 2021,
începând cu orele 11.00, la
Centrul Eparhial.
   În deschiderea eveni-
mentului, Pãrintele Episcop
Nicodim ºi-a exprimat bucuria
de a fi împreunã cu reprezentanþii
ziarelor, ai posturilor de radio ºi
televiziune din judeþul Mehedinþi.
Preasfinþitul Nicodim le-a
mulþumit tuturor pentru
colaborarea deosebitã realizatã
de-a lungul timpului,
materializatã în articole,

interviuri sau relatãri ale
evenimentelor de spiritualitate care
s-au derulat în parohiile
Mehedinþiului, dar ºi a celor
organizate de Centrul Eparhial.

Mesajul Preasfinþitului Pãrinte

În perioada martie - aprilie
2021, în cadrul “LUNII PLANTÃRII
ARBORILOR”, Direcþia Silvicã
Mehedinþi a desfãºurat un amplu
program de împãduriri, culturi în
pepiniere, plantaje, etc.
   Tot din seria acestor manifestãri,
organizate de cãtre Direcþia Silvicã
Mehedinþi împreunã cu cele opt
ocoale silvice din subordine, se
înscrie ºi acþiunea de ecologizare a
lizierelor pãdurii, a cursurilor de apã,
a terenurilor ºi obiectivelor turistice
din zonele aflate în administrare
silvicã sau în vecinãtatea acesteia.
   Astfel, în perioada 16.04.2021-
23.04.2021, au avut loc numeroase
acþiuni de curãþenie cu  participarea
personalului silvic angajat, a
voluntarilor atraºi ºi a unor elevi de
la ºcolile locale care li s-au alãturat,
sub directa coordonare a conducerii
ocoalelor ºi direcþiei silvice.
   Mediatizarea acþiunilor a avut ca
scop ºi educarea populaþiei pentru
un comportament responsabil faþã
de mediu, acestea  desfãºurându-
se dupã urmãtorul calendar:
- Vineri - 16.04.2021 - pe raza Ocolului
Silvic Vînju Mare, în Trupul Lunca
Vânjului, zona limitrofã D.N. 56A;
- Marþi - 20.04.2021 - pe raza
Ocolului Silvic Drobeta Turnu

Miºcare pentru un mediu curat

Severin, în zona Schitu de Jos;
- Miercuri - 21.04.2021 - pe raza
Ocolului Silvic ªimian, în zona
Balota limitrofã D.N. 6 sau E 70, cât
ºi pe raza Ocolului Silvic Baia de
Aramã, în zona Valea Gãinii;
- Joi - 22.04.2021 - pe raza Ocolului
Silvic Tarniþa, în zona Balta;
- Vineri - 23.04.2021 - pe raza
Ocolului Silvic Orºova, în zonele
Peºterii Ponicova ºi mãnãstirii.
   Persoanele participante pe bazã
de voluntariat, au dat dovadã de
spirit civic responsabil în
protejarea mediului ºi a resurselor
de la nivelul judeþului nostru.
   Obligaþia moralã de a participa
la aceste evenimente i-a revenit
personalului silvic, care prin
natura profesiei lor militeazã
pentru o dezvoltare durabilã ºi o
gospodãrire a resurselor oferite de
cãtre pãdure ºi mediul ecologic
asociat, astfel încât acestea sã
satisfacã nevoile economice,
sociale, ecologice ºi culturale ale
generaþiilor prezente cât ºi a celor
viitoare.
   Ing. Ciochinã Cristian Dorin

- responsabil cu activitãþile de
regenerarea Pãdurilor, arii

protejate ºi protecþia mediului în
cadrul Direcþiei Silvice Mehedinþi Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

În aceastã perioadã, având
în vedere derularea Programului
Naþional pilot de tip “ªcoala dupã
ºcoalã’’, poliþiºtii Biroului Siguranþã
ªcolarã s-au deplasat la mai multe
unitãþi de învãþãmânt înscrise în
program: ªcoala Profesionalã
Corlãþel, ªcoala Gimnazialã
Punghina, Liceul Teoretic “ Dr.
Victor Gomoiu Vinju Mare” ºi Liceul
Teoretic Cujmir, ce desfãºoarã
cursuri remediale/de recuperare cu
prezenþã fizicã a elevilor.
   Astfel, în cadrul întâlnirilor cu
reprezentanþii unitãþilor ºcolare au
fost discutate aspecte ce þin de
siguranþa mediului ºcolar:
- respectarea mãsurilor igienico-
sanitare, a prevenirii/limitãrii
rãspândirii noului coronavius
Sars-Cov-2 ºi  reducerea
efectelor asupra populaþiei;

Episcop Nicodim pentru credincioºii
mehedinþeni, transmis la praznicul
Învierii Domnului Hristos prin
intermediul reprezentanþilor presei,
a fost acela de a rãmâne cu toþii mai
aproape de Dumnezeu ºi de
rugãciune, de înþelegere între
oameni ºi de iubirea aproapelui, aºa
cum ne învaþã Sfânta Scripturã.
Pacea sufletului este odihna la care
se referã Domnul Hristos când

recomandã cele douã virtuþi,
blândeþea ºi smerenia. Odihna
sufletului, necesarã tuturor, este
vizibilã pe faþa celor sporiþi
duhovniceºte. Fiecare om trebuie sã
se strãduiascã mai mult, pentru a
ajunge la aceastã stare înaltã, spre a
avea parte de bucurie duhovniceascã
permanentã în suflet.

Marian Gherghinescu 
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

- prevenirea delincvenþei juvenile
ºi a victimizãrii minorilor, a faptelor
antisociale ce pot constitui riscuri
la adresa elevilor ºi a cadrelor
didactice;
- prevenirea fenomenului de bully-
ing ºi cyberbully-ing;
- efecte pe termen scurt ºi lung ale
absenteismului sever ºi
abandonului ºcolar;
- riscul atragerii în anturaje
nepotrivite, legislaþia incidentã
domeniului delincvenþei juvenile.
   În perioada derulãrii programului
“ªcoala dupã ºcoalã’’, politistii
Biroului Siguranþã ªcolarã vor
continua activitaþile de monitorizare
a mediului ºcolar ºi al dialogului cu
conducerea unitãþilor de învãþãmânt
în scopul desfãºurãrii optime a
procesului instructiv-educativ.

Poliþiºtii mehedinþeni continuã activitãþile
proactive în zona unitãþilor de învãþãmânt,

dedicate siguranþei mediului ºcolar
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Nu cã i-am duce dorul, dar,
de ceva vreme bunã, Raed Arafat,
aducãtorul de veºti dezastruoase,
de informaþii morbide dinspre
coronavirus, a dispãrut de pe
ecranele televiziunilor, de prin
interviurile radiofonice, de prin
fotografiile de prim plan ale
jurnalelor! Care sã fie explicaþia
acestei discreþii, mai ales cã a
survenit dupã mitingurile de protest
privind restricþiile ce urmau sã fie
prelungite cu aceeaºi duritate, asta
în condiþiile în care economia
româneascã se afla - se mai aflã,
încã - pe o pantã descendentã
acceleratã, dupã ce industria HO-
RE-CA a fost pusã pe butuci, iar
tensiunea socialã atinsese record
de suportabilitate? Cum sã ne
explicãm retragerea subitã a figurii
ºefului SMURD, “comandantul”
ISU pentru probleme covidene din
prim planul “luptei” cu perfidul
duºman? Oare, demiterea lui Vlad
Voiculescu are vreo legãturã cu
asta, cu retragerea despre care
vorbim? ªi, oare, este o retragere
voitã de chiar protagonistul ei sau
este una sugeratã de ºefii lui
guvernamentali, care au trecut
peste prerogativele stupide ale
acelei legi care-i conferea puteri
depline ºefului SMURD, chiar fiind
el cu rang de ministru secretar de
stat? Înclinãm sã credem cã
manifestaþile stradale anti-restricþii,
restricþii ce se prefigurau a fi dictate
abuziv, dar ºi diletant, în unele
cazuri anterioare - fãrã o corelare a
rezultatelor, dupã formule de calcul
a ratei incidenþei destul de labile,
spuneau unii specialiºti - astea ºi
declaraþiile lui Vlad Voiculescu de
dupã demitere, legate de incoerenþa
unor decizii ºi a unor declaraþii de
presã, de fracturile de comunicare
între factorii decidenþi privind
evoluþia stãrii  pandemice în
România etc au dus la trecerea lui
Raed Arafat dincolo de cortinã, într-
un ungher al “luptei”. Decizia în
acest sens, cu siguranþã, luatã de
nivel înalt, cu avizul premierului
Cîþu, a fãcut sã scadã ºi tensiunea
socialã, prezenþa lui Arafat pe TV
sau la radio fiind un factor stresant
incontestabil!

UNDE A DISPÃRUT RAED ARAFAT?
   Aºa, lucrurile s-au calmat, rata
incidenþei - sã vezi, minune! - a
început sã dea vârtos înapoi, iar
guvernul începu sã promitã ridicãri
de restricþii ori “îndulciri” ale lor!
   Ocazia a fost excelentã spre a se
marºa pe ideea vaccinãrii, lucru
care avu un succes aproape instant,
lipsa din spaþiul public a lui Arafat
relaxând tensiunea socialã, cu
siguranþã, fapt care a fãcut
vaccinarea mai... simpaticã. Drept
urmare, iniþiative precum
Maratonul vaccinãrii, sau aceea cu
vaccinul administrat în parcãri,
urmat de aceea cu echipe mobile
medicale care începurã sã batã
satele, avurã succes mare, oamenii
vaccinându-se aproape cu plãcere,
departe de groaza ºi de teroarea
indusã pânã aci, al cãror exponent
devenise bietul Raed Arafat!
   Dar, oare, ce sã fie în spatele acestei
accelerãri a ritmului vaccinãrii,
impusã de guvernul Cîþu? Doar
dorinþa de a stãvili rãspândirea
Covidului, sau ºi aceea de a consuma
doze de vaccin, spre a potoli setea
de profit a marilor concerne
farmaceutice, dar, mai întâi al
producãtorilor de material
vaccinabil? Desigur, acestea douã
coroborate dau imaginea de
ansamblu a actualitãþii vaccinãrii
mondiale. Valul 3 al infestãrii cu
SARS-Cov2 este pe terminate, dupã
vaccin ºi rapel, dar se aude de un al
patrulea val, pentru care va fi nevoie
de alte doze de vaccin, de alte
cheltuieli de achiziþie... Apropo,
iatã niºte preþuri ale dozelor de
vaccin, din decembrie 2020, lista
publicatã de Eva De Bleeker,
secretarul belgian de stat pentru
Buget ºi Protecþia Consumatorilor:
Oxford - AstraZeneca: 1,78 Euro;
Johnson & Johnson: 8,50 Dolari;
Sanofi-GSK: 7,56 Euro;
CureVac: 10 Euro; Pfizer -
BioNTech: 12 Euro; Moderna: 18
Dolari. Postarea fãcutã din
greºealã de oficialul belgian a
fost repede ºtearsã, dar,
porumbelul virtual zburase, aºa
cã a fost preluatã de presã ºi
publicatã, inclusiv costurile
Belgiei pentru achiziþia a 33,5
milioane de doze, însumând

aprox. 279 milioane euro.
Dumnezeule, 33,5 miloane de doze,
când populaþia Belgiei este de
11.071.483 locuitori, vã veþi întreba.
Da, pentru cã este vorba despre douã
vaccinuri de persoanã, cel puþin, plus
o marjã de un vaccin pentru a
contracara la debut urmãtorul val.
Pornind de la acest calcul, putem intui
costurile româneºti, despre care nu
ne suflã nimeni nicio vorbã. Aºadar,
pentru 10 milioane de români
vaccinaþi, cifrã preconizatã pentru vara
acestui an, trebuie 30 milioane de
doze, costând prin analogie ºi regula
de trei simplã cu situaþia belgianã,
vreo 249,8 milioane euro. Calculând
în lei, la 4,8 lei/euro, înseamnã vreo
1.200 milioane lei. În cifre,
1.200.000.000 RON. Bani din bugetul
atât de sãrac al României, buget în
care nu se gãsesc bani de sãnãtate,
de educaþie, de infrastructurã, de
pensii - cu excepþia celor „speciale”
- de implementare de master-planuri
în turism, în agriculturã, în transport
feroviar, naval ºi aerian, în protecþia
mediului, în sisteme GPS
performante de monitorizare a
defriºãrilor ilegale, demente,
devastatoare pentru echilibrul
ecologic viitor al þãrii ºi al Europei, în
general s.a.m.d.
   Ne bucurãm ca niºte copii mici
care primesc bomboane prin
parcãri, de la niºte nene ºi niºte tanti
îmbrãcate în halate albe, ºi care
zâmbesc frumos la noi - fiecare
zâmbet, sã reþinem, este plãtit pe ºtat

Foto tabel preþ vaccinuri - sursa https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/
pretul-tuturor-vaccinurilor-covid-cumparate-de-ue-publicat-din-greseala-
care-este-cel-mai-scump-vaccin-si-cat-costa-cel-mai-ieftin-1420350

cu sume modice, dar stimulative,
care, desigur, se adaugã la
milioanele de euro cheltuite pentru
achiziþia... “bomboanelor”!
   Unde a dispãrut Raed Arafat? Unde
au dispãrut izoletele lui? Unde au
dispãrut termoscanerele ce
invadaserã supermarketurile, ºcolile,
instituþiile sociale, ca acum sã avem
mai mult simbolic aºa ceva?
   Unde vor dispare contractele de
achiziþie vaccinuri, mãºti
neconforme, echipamente de
ventilaþie inutile ori folosite inutil
prin “spitale covid”? Unde vor
dispare facturile privind costurile
legate de tratamentele inimaginabil
de mari anti-covid? Unde sunt
documentele care au interzis
autopsiile persoanelor decedate de
Covid-19, sã vedem cine a dispus
aºa ceva, în baza cãrei legi sau la a
cui recomandare expresã, ºi cine
ºi-a asumat asemenea recomandãri
inumane, neetice, imorale, anti-
profesionale ºi anti-ºtiinþifice?
   Vaccinarea a devenit un sport
contracronometru, pe plan
mondial, cursã infernalã, justificatã
de preþul bun per dozã. Iar unde
este o afacere de asemenea
proporþii, comisionul “musai sã fi
apãrut ºi el, cã doar de aia este
afacere, de aia este achiziþie fãrã
licitaþie etc etc. Iar România, de ce
ar face excepþie? Raed Arafat a
dispãrut, dar îºi poate freca
mâinile fericit, “afacerea Izoleta” a
mers strunã! C. OVIDIU
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Preºedintele Camerei
Deputaþilor, Ludovic Orban, alãturi de
ministrul Energiei, Virgil Popescu ºi
deputatul Gigel ªtirbu, s-a întâlnit
sâmbãtã, 24 aprilie a.c., cu prefectul
judeþului Mehedinþi, Cristinel Pavel,
subprefectul Doina Dobre ºi directorul
Sucursalei Romgaz Drobeta,
Constantin Sãceanu, pentru a discuta
despre proiectele de investiþii în
derulare în judeþul Mehedinþi.
   “Am discutat despre realizarea

COMUNICAT DE PRESÃ

studiului de fezabilitate pe
tronsonul de autostradã care sã
asigure legãtura între Calafat ºi
Lugoj, un proiect extrem de
important din punctul nostru de
vedere, au fost incluse sume
importante pentru a finanþa studiul
de fezabilitate. De asemenea, am
discutat ºi despre un proiect
important care nu este din pãcate
suficient de mult în atenþia publicã
ºi anume proiectul de finanþare a

lucrãrilor de asigurare a
navigabilitãþii Dunãrii”, a declarat
preºedintele Camerei Deputaþilor,
Ludovic Orban.
   “Am fost într-o vizitã de lucru la
hidrocentrala Porþile de Fier I, unde ne-
au fost prezentate lucrãrile de investiþii
în derulare. Totodatã, vreau sã vã spun
cã am avut ºi o întâlnire informalã,
unde am abordat problemele
importante care vizeazã judeþul nostru
ºi anume teme care se referã la
investiþiile publice majore, de care
judeþul Mehedinþi are nevoie”, a
precizat prefectul Cristinel Pavel.
   Prefectul a mai spus cã un punct
important al discuþiilor l-a constituit
proiectul de investiþie aferent
conductei de transport gaze naturale
Pruniºor-Orºova-Bãile Herculane-
Jupa, proiectul care vizeazã
construirea unei centrale electrice
pe amplasamentul fostei
Termocentrale de la Halânga ºi
problema încãlzirii  oraºului

municipiului Drobeta Turnu Severin.
   “Vã pot spune cã a fost achiziþionat
terenul de la Halânga pentru centrala
electricã, iar în acest moment se
lucreazã la studiul de fezabilitate.
Acest proiectul pilot a fost trimis
Comisiei Europene ºi spre marea
mea bucurie a fost acceptat din punct
de vedere al conceptului. Sunt
convins cã în perioada urmãtoare se
vor face paºi semnificativi în aºa fel
încât sã începem ºi construcþia.
Referitor la conducta de gaz, avizele
pentru începerea construcþiei
conductei de gaz au fost date de
judeþele Mehedinþi ºi Caraº Severin.
Acum se lucreazã în paralel la studiul
de fezabilitate ºi proiect împreunã cu
pichetarea în zona silvicã pe traseul
conductei. Dupã finalizarea tuturor
procedurilor, Ministerul Energiei, la
cererea Transgaz, va emite autorizaþia
de construcþie”, a precizat ministrul
Energiei, Virgil Popescu.
Cancelaria Prefectului Mehedinþi

Prefectul judeþului
Mehedinþi, Cristinel Pavel,
inspectorul general ºcolar, Daniela
Trancotã, viceprimarul Daniel
Cîrjan, reprezentanþii DSP, Carmen
Streinu ºi Marinica Stoian, alãturi
de secretarul de stat în Ministerul
Educaþiei, Maria Manea au susþinut
în data de 23 aprilie, o ºedinþã
legatã de Campania naþionalã de
vaccinare ºi testare în învãþãmânt.
   Secretarul de stat în Ministerul

“VACCINARE ªI TESTARE PENTRU ÎNVÃÞARE”

conferinþa de presã organizatã pe
tema campaniei de vaccinare a
profesorilor, explicând faptul cã
luna aceasta, cei 5 secretari de
stat din Ministerul Educaþiei
merg în fiecare judeþ pentru
lansarea Campaniei de vaccinare
la nivel naþional.
   Prefectul judeþului a susþinut în
cadrul conferinþei cã vaccinarea
reprezintã garanþia ca activitãþile
din învãþãmânt, precum examenele
naþionale se vor desfãºura în
condiþii normale, fãrã probleme
dacã întreg corpul didactic va
înþelege importanþa imunizãrii.
   Viceprimarul municipiului a
anunþat participanþii din cadrul
ºedinþei, cã autoritãþile locale
informeazã cetãþenii cu privire la

vaccinare ºi sprijinã campania de
imunizare a profesorilor.
   Medicii epidemiologi,
reprezentanþi ai DSP Mehedinþi au
explicat cã la nivelul judeþului au
existat în total doar 6 reacþii adverse
minore raportate pânã în prezent ºi
au mai precizat cã de multe ori
complicaþiile pacienþilor sunt
asociate în mod eronat cu
vaccinul anti-covid 
   Vaccinarea ºi testarea este
încurajatã în contextul în care
perioada pe parcursul cãreia
cursurile s-au desfãºurat în mediul
online a fost prelungitã, iar
întoarcerea la ºcoalã va fi posibilã
doar atunci când situaþia
epidemiologicã va permite.

Augustin Mateescu

Educaþ iei, a participat la

Fie cã sãrbãtorile
pascale sã vã gãseascã
alãturi de cei dragi, în armonie
ºi înþelegere. Sã vã bucuraþi
de minunea Învierii Domnului
ºi a iubirii, sã vã intre lumina
în case ºi în viaþã.
   Fie ca bucuria Învierii
Mântuitorului sã vã aducã în
suflet liniºte, pace ºi fericirea de
a petrece aceste clipe magice
alãturi de  aceia pe care îi iubiþi
ºi preþuiþi.
   Hristos a înviat!

Senator Liviu Mazilu
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Oricare dintre dumnea-
voastrã, indiferent de opinia
personalã, aþi luat cunoºtinþã de miile
de oameni ieºiþi în stradã pentru a-ºi
exprima nemulþumirea ºi disperarea
faþã de deplorabila administrare a
României. Aceastã Românie condusã
cu bunã ºtiinþã spre dezastru de cei
care sfideazã poporul român ºi îl
considerã nu partener de dialog, ci
slugã. Nu domnule Iohannis, nu
domnule Orban (Ludovic, nu Viktor)
nu domnule Cîþu, nu domnilor
guvernanþi ºi parlamentari, voi sunteþi
slugi ale poporului (care vã plãteºte
regeºte), nu poporul e sluga voastrã!

În acest sens, noua solicitare a
ministrului M.Ap.N.de modificare a
Legii 346/2006 vrea ca orice militar
al Armatei Române sã poatã legitima-
reþine pe orice civil din România, dã
curs unei întrebãri fireºti: conform
acestei propuneri de loviturã de mã-
Ciucã, sergentul « X » sau cãprarul
« Y » sau îl vor putea legitima ºi pe
Klaus aflat pe Valea Oltului în misiune
specialã de navetã la nevastã? Cã doar
e CIVIL... ªi CÎÞi alþii? Apropo, vãd
cã s-au umplut de stele epoleþii

România trãdatã
domnului ministru CIVIL. Pentru
care acte de „eroism”? Ca sã ºtim ºi
noi, „plebea”. Mâine, poimâine,
dacã americanii se vor bate cu ruºii
pânã la ultimul ucrainean ºi/sau
ultimul român, se chemã cã vom
fi în rãzboi, deci epoleþii lu’ domn
ministru vor putea primi cadou
însemnul de mareºal al
României?… Al patrulea?
Doamne, fereºte!

Dacã posibilitãþile inteligenþei vã
sunt depãºite, dacã nu sunteþi
competenþi, dacã mãsurile luate de
voi sunt dãunãtoare ºi sfidaþi poporul,
plecaþi. Lãsaþi locurile libere pentru
cei care sunt capabili ºi vor sã-ºi
salveze Neamul ºi Patria de la pieire!
Mii de oameni vã cer sã plecaþi, iar
voi vã ascundeþi, în loc sã dialogaþi.
Privind milioanele de nemulþumiþi, vã
ºoptiþi în barbã parafrazându-l pe
Lãpuºnenu ºi sfidând mulþimea:
Dacã voi nu ne vreþi, noi vã vrem…
slugi!  Ajunge!

Deocamdatã „Corul robilor”
manifestã paºnic, dar rãbdarea are
limitã. Veþi da ordin poterelor ºi
soldaþilor sã tragã în popor cu cartuºe
de rãzboi? Vã vor rãspunde
protestatarii prin cuvinele românului
Coºbuc: „Sã nu dea Dumnezeu cel
sfânt,/ Sã vrem noi sânge, nu
pãmânt!/ Când nu vom mai putea
rãbda,/ Când foamea ne va rãscula,/
Hristoºi sã fiþi, nu veþi scãpa? Nici în
mormânt!”.

În urmã cu câteva luni, directorul
Editurii „Compania”, Petru Romoºan,
remarca pentru prima datã, într-o
serie de articole cã rãzboiul este

aproape de România. Este doar
problemã de timp, iar când va porni,
þara urmaºilor daci va fi transformatã
în câmp de ruine ºi deºert de cadavre,
pentru cã cei care conduc România
au trãdat Þara ºi Poporul. Potrivnic
intererselor românilor „Guvernul
meu” a încheiat pact cu diavolul -
Ucraina despre care Teodor Bujor din
Cernãuþi scrie: „România nu are un
aliat în Ucraina, ci un vecin
duºmãnos, ºi zonele din þara vecinã
(Ucraina – n.a.) în care locuiesc etnici
români nu au nici o protecþie.
Creºtinii Ortodocºi din Bucovina
ocupatã de Ucraina sunt bãtuþi ºi
izgoniþi. România tace”.

Domnule Preºedinte, Domnule
Prim-ministru, domnilor membri ai
Parlamentului României, vreþi sã îi
târâþi pe români într-un rãzboi
nimicitor, fãrã nicio ºansã de
supravieþuire. Aþi încheiat fãrã ºtiinþa
lor un acord militar cu o þarã
neprietenã: „Consiliul Legislativ -
Aviz favorabil nr. 158/29.03.2021
referitor la proiectul de Lege pentru
ratificarea Acordului între Guvernul
României ºi Cabinetul de Miniºtri
al Ucrainei privind cooperarea în
domeniul tehnico-militar, semnat
la Bucureºti la 5 septembrie
2020”[1], pe care urmeazã sã-l
transforme mamelucii  din
Parlamentul României în lege-
fãrã-de-lege - ca pe multe altele.

Dupã plantarea unei marionete
senile în fruntea S.U.A., familia
acestuia având afaceri deloc ortodoxe
în Ucraina cumpãratã de Rotschild
prin odiosul Soros, situaþia S.U.A. la
nivel planetar poate fi comparatã cu
cãzãturile ramolitului Biden pe scara
avionului prezidenþial. Rusia-China-
Iran este o combinaþie economicã ºi
militarã care pune în dificultate
echibrul ºi aºa precar de forþe.
Americanii au cam rãmas solitari ºi
speranþa de a re-deveni forþa militarã
„Number 1” nu mai este decât o Fata
Morgana în deºertul Sahara.
Zãngãnitul armelor zeului Marte
anunþã iminenul conflict armat -
rãzboiul Ucraina (+S.U.A.) contra
Federaþia Rusã (+China+Iran).
Europa, zguduitã de majore
frãmântãri interne, prin Germania ºi
Franþa joacã acum la douã capete, aºa

cum au procedat de-a lungul
veacurilor. Un fel de pact Molotov-
Ribbentrop versiune actualizatã.

Un preºedinte care-i sfideazã pe
români în þara lor, un guvern neloial
intereselor românilor, o gloatã de
parlamentari care ridicã mâinile
legate cu sfoarã, aprobând acte anti-
româneºti, un O.N.G.- fantomã
creaþie-slugã a celui mai nociv
conducãtor din istoria României vrea
„Fãrã români în funcþii publice” (fapt
în bunã mãsurã deja realizat sub
dictatura iohannistã). Acest act este
cel mai condamnabil anti-românism
pentru care O.N.G.-ul în cauzã trebuie
sã fie scos în afara legii. Pentru anti-
evreism s-a gãsit o lege, pentru anti-
þigãnism, s-a gãsit o lege, dar pentru
anti-românism… la paºtele cailor!
Domnilor „parlamentari”, voi aþi
respins iniþiativa legii anti-
românismului. Voi nu mai aveþi
„Mamã” ºi „Tatã”. Voi aveþi acum
Pãrinte 1 ºi Pãrinte 2… sau, poate,
nu-i mai aveþi. Go home!

Parlamentarii au aprobat
autoflagelarea României
condamnând un „antisemitism”
fabricat, care ne va costa - pe toþi -
la propriu. Acum va aproba, poate
chiar în unanimitate de voturi
„pentru” pactul cu diavolul pentru
distrugerea României prin rãzboi,
ratând unica ºansã-soluþie de a
pãstra o stare de non-inamiciþie cu
Federaþia Rusã ºi de a rezolva
situaþia prin diplomaþie. Unde eºti
Nicolae Titulescu? Erai mic de
staturã, dar mare diplomat. Acum pe
scaunul tãu a fost proþãpit un
personaj obedient care are tot atâtea
aptitudini diplomatice câte „scãpãri”
de inteligenþã are Biden.

Starea dezastruoasã a economiei
ºi a vieþii oamenilor în România nu
trebuie sã mire pe nimeni, pentru cã
peºtele de la cap se-mpute, iar de la
Cotroceni vine un val imens de
duhoare anti-româneascã. Nu pot
încheia fãrã a cita cuvintele unui mare
Om ºi Patriot romãn: „Sã nu uitãm
cã istoria nu va uita pe vinovaþi; ºi
vinovaþi suntem cu toþii: unii, pentru
cã am tãcut; alþii, pentru cã am greºit;
cu toþii, pentru cã am suportat”.

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

[1] https://sg.mapn.ro/app/webroot/files/project/Lege%20ratificare%20Acord%20Ucraina.pdf
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   Avem o problemã cu aceastã þarã
ºi, dacã o rezolvãm, atunci poate vom
fi ºi noi primii în lume la toate alea.
Nu tot chinezii, americanii, japonezii,
europenii din Occident. Sunt date
oficiale, guvernamentale, care spun
cã nu mai suntem tot atâþia câþi eram
în 1990. Am pierdut câteva milioane
bune de locuitori în þara aceasta. Unii
prin deces ºi prin scãderea natalitãþii,
iar alþii prin migraþie. Sporul natural
este negativ de peste 30 de ani. Acest
lucru se resimte din plin în special
în zona ruralã unde sunt sate întregi
fãrã niciun locuitor. Nu s-a fãcut
nimic pentru o creºtere a natalitãþii
ºi o îmbunãtãþire a nivelului de trai
pentru cei care sunt în viaþã ºi care
apucã sã mai prindã ºi pensia.
   Ar fi fost nevoie de mãsuri de sprijin
a celor care se pun pe fãcut copii. De
exemplu, de la trei copii în sus o mama
ar trebui sã fie încadratã în muncã ºi
sã primeascã un salariu minim pe
economie pânã la vârsta de 18 ani la
celui mai mic dintre copii. Ar mai
exista ºi alte stimulente pentru

  ªtefan Bãeºiu

Dacã au plecat atâtea milioane de români, de ce avem tot atâtea primãrii?
creºterea natalitãþii. Poate un loc de
muncã oferit de cãtre autoritatea localã
pentru unul dintre pãrinþi. Sau rechizite
gratuite pentru copii pe perioada ºcolii,
dacã sunt familii cu mai mult de 3
copii. Mai pot fi acordate vouchere de
tot felul, de la dentist, vacanþe,
uniformã, pacheþel. Alocaþia sã fie ºi
ea 100 de euro lunar pentru fiecare
copil. Apoi familiile cu peste 3 copii ar
putea sã primeascã locuinþã de la primãrie
pânã la vârsta de 18 ani a copiilor. Sunt
soluþii care nu presupun neapãrat eforturi
uriaºe din partea statului.Ar fi nevoie ºi
de tichete pentru after school, precum
ºi alte facilitãþi pentru adulþi ºi copii.
Chiar ºi tichete de vacanþã pentru
familiile cu mulþi copii.
   Ce faci pentru a creºte media de
vârstã? Unii ar spune cã ºi aºa e prea
mare, adicã peste 70 de ani ºi ar mai
trebui tãiat ºi din asta. Nu se prea ºtie
cum, dar probabil prin sãrãcie ºi prin
scãderea nivelului de trai. Aºadar, pentru
a prelungi viaþa pensionarilor este
nevoie de un nivel de trai mai bun ºi de
un sistem de sãnãtate performant. Un

sistem de sãnãtate care funcþioneazã ºi
când românul stã acasã, nu doar când
vine la spital, în ultimul moment. Adicã
ar trebui sã se meargã ºi pe prevenþie.
Omul sã fie trimis la analize periodic ºi
sã vadã dacã este în pragul unei boli
sau dacã suferã de ceva ºi nici nu ºtie.
Ar fi un model de urmat ºi viaþa
românului ar fi clar îmbunãtãþitã.
   Dar ºi creºterea veniturilor ar trebui
sã fie o prioritate nu numai pentru
categoria pensionarilor, ci pentru
toate categoriile de salariaþi din
România. Am aduce 5 – 6 milioane
de români acasã. Sau mãcar 3
milioane. Sã revinã acasã 3 milioane
de specialiºti ºi sã se punã pe treabã
în toate domeniile vieþii social-
economice, atunci am fi regii Europei
ºi ai lumii ºi ai Universului. Adicã am
putea sã fim, dacã am scãpa ºi de
corupþie ºi de judecãtorii corupþi care
fac dreptatea cu ochii pe portofel.
   Poate ar fi nevoie ºi de un rând nou
de politicieni care sã provinã din
rândul celor care au trãit pe afarã 10
– 20 de ani ºi care vor aduce o altã
mentalitate acasã, dacã vor fi puºi în
situaþia de a se întoarce pentru cã
acasã e mai bine decât afarã. Sã
începem sã producem ºi noi una alta
sau chiar de toate, aºa cum se
întâmpla înainte de 1990.
   Vã daþi seama cã ar trebui sã ne

tragem palme, ca sã ne trezim din visul
frumos de a locui în România nu doar
în buletin. Un vis la care aspirãm de
peste 2000 de ani, aici la marginea
Europei. Sau poate cã aici este
marginea cea bunã dacã vine vorba de
acum încolo ºi ar trebui sã profitãm
de acest lucru. Poate cã nu ar trebui
sã ne mai batem joc de þara aceasta ºi
de resursele ei ºi sã ne punem cu
adevãrat pe treabã nu doar sã spunem
pe la televizor cã vom face treabã.
   Dupã Paºte poate ne apucãm de
treabã ºi facem România viitorului.
Poate ne încadrãm pânã la finalul
anului, ca sã trãim bine din 2022
încolo. ªi sã nu ne pierdem nici
simþul umorului, cã aºa am trecut de
fiecare datã peste necazuri. ªi sper
cã sunt glume cele legate de
finanþarea Planului de rezilienþã.   UE
nu vrea sã ne dea bani nici pentru
irigaþii, nici pentru drumuri, nici
pentru introducerea de gaze la
gospodãriile populaþiei. Atunci
pentru ce sã luãm bani dacã nu
pentru irigaþii? Noi ce sã producem?
Sau asta ar fi un pericol pentru
agricultura din Occident. Cine sã îi
mai înþeleagã ºi pe ãºtia puternici din
UE ºi dacã o fi egalitate între câini ºi
cãþei. Sau mãcar sã anunþe oficial care
sunt statele de mâna a doua din UE.

Fie ca lumina Învierii
Mântuitorului sã vã inunde casa ºi
sã vã aducã numai armonie,
fericire ºi multã iubire.
    Lumina Sfintei Învieri sã
pãtrundã în sufletul ºi în inimile

voastre sã vã lumineze viaþa, sã
vã aducã bucurii ºi pace.

Paºte Fericit!
Emilia Mihãilescu

Manager
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”

Sãrbãtori liniºtite
ºi fericite!
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Teo Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Teama de restricþii a depãºit
frica de îmbolnãvire

S-a ajuns în situaþia în care teama
de îmbolnãvire, sãditã temeinic în
psihicul nostru timp de un an, este
depãºitã de frica de restricþii. Trãim
ºi murim între douã seturi de mãsuri
punitive. Respirãm în funcþie de
deciziile luate peste noapte în spatele
uºilor închise. Suntem obligaþi sã ne
organizãm viaþa conform fantasmelor
unor personaje sinistre ºi a unor
decizii subordonate ºi ele nu se ºtie
cãror interese de moment. Abuzul

Abuzul instituþionalizat, mai traumatizant decât boala (2)
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.

instituþional al statului a devenit
politicã oficialã, iar campionii
abuzurilor sunt priviþi ca niºte eroi în
lupta cu virusul.

Se pare cã, respectând o tradiþie
istoricã ne onorantã, România
continuã sã nu-ºi descopere
demnitatea. Noi, poporul, ne
comportãm ca niºte vinovaþi. Ne este
fricã sã ridicãm glasul. Rãbdãm
aproape fãrã crâcnire un prezent plin
de abuzuri ºi nu ne preocupã în niciun
fel viitorul. Protestele noastre,
anemice, pedepsite în mod parºiv de
haitele plãtite ºi echipate de noi
pentru a ne proteja, nu impresioneazã
autoritãþile fiindcã ele ne cunosc prea
bine neputinþa. Pânã când? Aceasta
este întrebarea care chinuie mintea
fiecãruia dintre noi. În lipsa unui
rãspuns, apar reacþiile fireºti.
Confruntaþi cu noi restricþii, unele
evident aberante, organizaþii civice ºi

instituþiile judiciare sesizate, chiar
unele partide politice, din toatã lumea
ºi de la noi, au luat atitudine:

Într-un comunicat de acum câteva
zile, George Simion, deputat ºi
copreºedinte A.U.R., afirma:
„Românii ard de vii sau se sufocã prin
spitale, copiii se însingureazã ºi se
deprimã în faþa ecranelor, fiind lipsiþi
de contactul direct cu colegii ºi
profesorii, micii antreprenori români
sunt nevoiþi sã punã lacãtul pe uºã,
vreme în care ei vând mãºti
neconforme ºi ultimele companii
strategice pe care le mai deþine statul,
îºi schimbã pozele de profil pe reþelele
de socializare ºi se þin cu dinþii de
funcþii. Aceastã ºaradã trebuie sã
înceteze! Mãsurile absurde trebuie
ridicate ºi viaþa românilor trebuie sã
revinã la normalitate”.

Vasile Barbu, preºedintele A.N.P.P.,
atrage atenþia cã în fiecare lunã,
comparativ cu anul 2019, creºte
numãrul deceselor fiindcã  oamenii
nu mai au acces la servicii medicale
ca urmare a transformãrii spitalelor
specializate în spitale COVID: „ S-a
ajuns la aproape 30.000 de morþi pe
lunã în plus. Sunt zeci de mii de
pacienþi care nu au beneficiat de
serviciile medicale. Mulþi dintre
pacienþi mor, iar mulþi rãmân cu
sechele invalidante, din pãcate.
Acesta este efectul social în timp pe
care nimeni nu-l ia în considerare.
La noi în România se merge pe
sistemul pompieristic”.

În Finlanda, la 2 aprilie, o comisie
constituþionalã a declarat
neconstituþionalã decizia guvernului
de a introduce în carantinã cinci
oraºe, inclusiv capitala. Ca urmare,
guvernul a decis retragerea deciziei.

Ca urmare a unui proces intentat
de Liga pentru Drepturile Omului,
un tribunal din Belgia a obligat
autoritãþile sã anuleze toate
restricþiile impuse pentru limitarea
rãspândirii virusului SARS Cov-2.
Procesul a început în februarie.
Guvernul era acuzat cã a luat mãsuri
ilegale pentru limitarea rãspândirii
bolii fiindcã au restrâns drepturile
cetãþenilor la libera circulaþie fãrã ca
parlamentul sã fi votat un asemenea
act normativ, iar în caz de
nesupunere va trebui sã plãteascã o
amendã de 5.000 de euro pe zi.

În Germania, în landul Turingia,
administraþia a fost obligatã sã
suspende restricþii le asupra
drepturilor cetãþenilor luate pe
motiv de pandemie pânã nu
demonstreazã cu dovezi ºtiinþifice
necesitatea acestor mãsuri ºi faptul
cã a acþionat restrictiv proporþional
cu pericolul iminent. Recent, ca
într-un teatru al absurdului,
destituirea unuia dintre torþionari ºi
a femeii nãscãtoare de restricþii de
lângã el este tratatã la nivel politic
precum sacrificarea unor adevãraþi
martiri ai neamului. E ruºinos.
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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

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

(PROFIR MIRCEA ªTEFAN, PROFIR  ADRIANA)

PROFIR MIRCEA ªTEFAN, PROFIR  ADRIANA, titular
al proiectului CONSTRUIRE IMOBIL P+1+M (LOCUINÞE
COLECTIVE) ªI ÎMPREJMUIRE, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM
Mehedinþi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului*), pentru proiectul CONSTRUIRE IMOBIL
P+1+M (LOCUINÞE COLECTIVE) ªI ÎMPREJMUIRE,
propus a fi amplasat în DROBETA TURNU SEVERIN,
SERPENTINA ROªIORI 1-3, JUDEÞUL MEHEDINÞI.
    Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Mehedinþi
din Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, judeþul
Mehedinþi, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet www.apmmh.anpm.ro.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicãrii anunþului pe pagina de internet a autoritãþii
competente pentru protecþia mediului.

Pe ºest, fãrã prea mare tam-
tam, cei de la Biroul Integrare
Europeanã, din cadrul primãriei
Drobeta Turnu Severin, sub cupola
protectoare a unui proiect denumit
pompos “Secretele cetãþilor
medievale de-a lungul Porþilor de
Fier”, au organizat un eveniment
“medieval”, întins pe durata a douã
zile (24-25 aprilie 2021), la Cetatea
Medievalã a Severinului. Asemãnãtor
izbitor cu ceea ce s-a mai fãcut în anii
trecuþi, înainte de pandemie ºi anume
“Festivalul Medieval al Cetãþii
Severinului”, un proiect finanþat de
Uniunea Europeanã prin programul
de cooperare transfrontalierã
România-Serbia prin instrumentul de
Preaderare (IPA II) ºi cofinanþat de
statele partenere în program, aºa cum
reiese de pe pagina de facebook
creatã special ºi ad-hoc pentru acest
eveniment. Deci, din partea statului
român, cofinanþarea este asiguratã de
Primãria Drobeta Turnu Severin prin
Biroul Integrare Europeanã, aºa cum
precizam la început.
   Toate bune ºi frumoase, însã graba
cu care s-a derulat o acþiune de o
asemenea amploare ºi modul
secretos în care doar “cine trebuia” a
ºtiut de eveniment, ne-a dat puþin de
gândit ºi am încercat sã aflãm câteva
detalii care ar putea face puþinã
“dezordine”, în modul ãsta
“pragmatic” ca sã nu zic “programatic”
de cheltuire a banului public, fie el venit
ºi de la Bruxelles, mai ales în contextul
în care pânã mai ieri vorbeam de tot
felul de scenarii ºi restricþii din cauzã
de... covid.
  Afurisitul ãsta de virus a ocolit
Cetatea Medievalã a Severinului timp
de douã zile, pentru cã altfel nu se
explicã cum câteva sute de oameni
(dacã nu mii), s-au perindat prin
curtea Cetãþii. Au fost momente când
organizarea era de tip claie peste
grãmadã (se vede în fotofrafii), deci
nu s-a mai respectat nici o regulã în
ceea ce priveºte pandemia în care ne
aflãm (distanþare, mascã etc.).

Altã constatare interesantã: nici
picior de jandarm, poliþie ori pompier
(mai cu seamã cã în programul de
sâmbãtã seara, în curtea interioarã a
cetãþii câþiva “tineri medievali” s-au
cam jucat cu focul). Ici colo, din când
în când apãrea câte un bãiat bun de

la poliþia localã care se plimba, privea
ºi pleca, la fel ca orice alt curios.
   Curioºi ºi noi din fire, am aflat cã în
spatele acestei manifestãri medievale
turnatã rapid în vreme de pandemie
nu este nimeni altul decât veºnicul
partener al Primãriei severinene pe
linie de astfel de evenimente culturale,
un tip slãbuþ ºi cam înþepat, plecat de
meleaguri severinene ºi stabilit la
Timiºoara, cu un prenume predestinat
unor astfel de manifestãri istorice
(CEZAR), un bãieþaº abonat la banul
public severinean, care are ºi oareºce
oarientãri politice de dreapta, înjurând
de ani de zile pe cei din PSD ºi
ridicând în slãvi PNL-ul, pe pagina
dumnealui de facebook... Din acest
motiv, am putea crede cã viceprimarul
Daniel Cârjan, a fost singurul
reprezentant al “plãtitorului” la acest
eveniment ºi el doar câteva minute la
braþ cu... Cezãricã, prin “medevalitatea
din cetatea severineanã”...

Am mai preciza doar un fapt ºi
anume, cu doar câteva zile în urmã,
la Severin au fost câþiva tineri ce au
manifestat împotriva restricþiilor
impuse de guvernanþi, tineri ce au fost
amendaþi sistematicic de jandarmerie
ºi poliþie cu zeci de milioane de lei,
pentru cã n-au respectat normele
restrictive impuse. La evenimentul
organizat de Primãrie în incinta
Cetãþii Medievale a Severinului, NU
S-A RESPECTAT NICI O REGULÃ!
Întrebãm autoritãþile decidente:

domnule prefect, ce ne puteþi
declara în legãturã cu cele
întâmplete la Cetate?
Dumneavoastrã aþi ºtiut de
eveniment? Mai crede cineva în
aceastã pandemie, ori când e vorba
de rapida cheltuire a banului public,
închidem ochii ºi ne vedem de
treabã?!? ªi poate ne spune ºi nouã
cineva cam care au fost cheltuielile
cu aceastã secretoasã manifestare?
Nu de alta, dar atâta timp cât nu mai
existã bani pentru nimic, nu înþelegem
cum pentru anumite interese, fie ele
ºi cu iz european, se mai gãsesc!
   ªtiþi ce se doreºte prin derularea
acestui grandios
proiect? Pãi vã spun
eu: “Stabilirea unei
c o o p e r ã r i
t r a n s f r o n t a l i e r e

puternice între Kladovo ºi
Drobeta-Turnu Severin pentru
dezvoltarea, promovarea ºi
valorificarea turismului durabil al
brandului turistic transfrontalier,
bazat pe cetãþi medievale”. Sunã
frumos, nu? Dacã-ar ºti ei,
europenii cum le implementãm
noi frumoasele lor proiecte! L-ar
angaja pe Cezãricã direct la UE sã
nu mai aibã... intermediari!

Hai, s-aveþi un Paºte... secretos!
Nu de alta, dar sã nu vã afle jandarmii
cã chefuiþi! ªi sã nu fiþi mai mult de
zece! Ori, mergeþi la Cetate, cã se
pare cã acolo e voie... Dorel Teianu

„Secretele Cetãþilor Medievale”, þinute la ...SECRET!
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Stelicã era în clasa a treia la ºcoala din Gornenþi. Avea
de parcurs drum de câþiva kilometri din Coada Cornetului
pânã la ºcoalã. Era iarnã. Noaptea ninsese ºi zãpada le
venea copiilor pânã la genunchi. Cei câþiva copii din
Coada Cornetului s-au luptat din greu ca sã ajungã la
ºcoalã în dimineaþa acelei zile. Au ajuns, dar prima orã
era pe sfârºite. La clasa a treia era istoria. Stelicã ºi-a
întrebat colegii ce lecþie le-a dat. Era vorba de vechii
locuitori ai Moldovei. A luat aminte, a învãþat acasã dupã
manual ºi în ziua în care avea din nou istoria aºtepta sã
fie ascultat. Învãþãtorul, Badea Sitaru, un fel de Domnul
Trandafir al satelor de munte, a întins harta pe tablã ºi i-
a întrebat pe copii unde se aflã Moldova. Tãcere. Nici
unul din clasã nu ºtia. Lucrul acesta l-a supãrat la culme
pe învãþãtor. A hotãrât sã-i cheme la hartã dupã catalog,
iar cel care nu va ºti sã arate Moldova avea sã primeascã
douã palme ºi nota doi.

Prima chematã a fost eleva Hamzescu. A pus mâna
prin Buzãu. Învãþãtorul i-a trântit douã palme asurzitoare
ºi fata s-a prãbuºit la podea. I-a dat nota doi. Urmãtorul
a arãtat în zona Banatului. Reþeta era cunoscutã. Fiecare
îºi încerca norocul, arãtând ce i se nãzãrea, dar nimeni
nu era sigur de localizare. Stelicã era ultimul la catalog.
ªtia lecþia, dar nu ºtia sã arate la hartã. Pânã atunci
învãþãtorul nu-l bãtuse niciodatã. De data aceasta era
sigur cã nu va scãpa. Îºi pipãia obrajii ºi aºtepta sã-i
vinã rândul. Era numai ochi ºi urechi. Totuºi, privindu-
i pe cei dinaintea lui, o idee salvatoare i-a venit în minte.
ªtia exact pe unde arãtaserã cei dinaintea lui. A luat
hotãrârea sã arate el acolo unde nu arãtaserã ceilalþi.

Rãmãsese doar partea de rãsãrit a þãrii neindicatã.
Când i-a venit rândul, a încercat sã motiveze cã la ora
precedentã a întârziat din cauza zãpezii ºi n-a fost
prezent, când învãþãtorul le-a arãtat la hartã. Sentinþa
a venit prompt: “- ªtii sau nu ºtii?!” Cel mai sigur ºtia
ce urmeazã. ªi-a luat inima în dinþi, a privit spre tablã
ºi a pus mâna pe zona Botoºanilor. Învãþãtorul a
izbucnit: “- Aºa, domnule! Acolo este, dar aratã cu
palma, nu cu degetul!”

Cu palma, cu palma, dar cât ºi pânã unde? A început
sã întindã uºor degetele, cu grijã, sã nu se depãrteze prea
mult de partea de nord a Botoºanilor. Învãþãtorul s-a ridicat
de la catedrã, i-a luat mâna ºi i-a dus-o pânã jos pe
hartã: “- Uite, vezi, de la Rãdãuþi pânã la Galaþi! Aratã ºi
tu clasei cu palma!” Copilul a înþeles cã e salvat. Inima
îi bãtea repede, ca un ciocan în fierãrie, tâmplele-i
zvâcneau, dar  scãpase de bãtaie. A început sã-ºi treacã
palma de sus pânã jos pe hartã, de la Rãdãuþi la Galaþi
ºi invers, iar mâna lui parcã mângâia harta. Învãþãtorul
era mulþumit. “- Bravo, domnule, aºa trebuia sã ºtie toþi!
Ia-þi sãcuiul ºi poþi sã pleci acasã. Pentru astãzi ai zece!”
“- Domnule Învãþãtor, nu pot sã plec singur! Îmi iasã
lupii înainte sau vreun câine turbat. Îi aºtept pe ceilalþi,
sã mergem ºi noi toþi! Avem mãciuci la noi ºi ne apãrãm,
dacã suntem mulþi!”.

A rãmas pânã la sfârºitul orelor, dar niciodatã n-a mai
uitat unde se aflã Moldova.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Moldova mângâiatã
Anul 2021 a debutat cu publicarea

volumului “Poeme hibride”, sub
semnãtura prof. univ. dr. Florentin
Smarandache de la Universitatea New
Mexico (S.U.A.). Volumul a apãrut la
Educational Publisher Grandview Heights
din Statele Unite.
   Coperta este realizatã dupã o picturã a
poetului ºi pictorului englez William Blake iar
postfaþa ºi ultima copertã se aflã sub semnãtura
scriitorului orºovean Andruºa R. Vãtuiu.
   “Noul volum de versuri al lui Florentin
Smarandache este scris ºi expus în
binecunoscutul stil al fondatorului
paradoxismului, pe paradoxeºte. Fiecare
poezie – 30 la numãr, împãrþite inegal în
patru cicluri, funcþie de “specia” literarã
(pretins) utilizatã – este însoþitã de o

    EVENIMENT EDITORIAL
imagine, imagini despre care aflãm dintr-
o explicaþie marginalã cã sunt obþinute,
prin varii deformãri ºi filtre, din fotografii
realizate de autor în lumea largã. Ilustraþiile
nu sunt plasate întâmplãtor, ci într-o
tentativã de oglindire a peisajului poetic,
fiecãrui ciclu corespunzându-i câte o
tematicã deformativã ºi cromaticã.
   Sunt ºi nu sunt multe noutãþi stilistice ºi
de conþinut în noul volum al profesorului
de matematici din deºertul filmelor western.
Una peste alta, Smarandache pune la
îndoialã, ca totdeauna, totul, evitând
drumul, ºi nu destinaþia, cãutând mereu
urmãtoarea întrebare, chiar cu riscul de a
descoperi cã este aceeaºi, doar cã altfel
formulatã (Andruºa R. Vãtuiu )”.
(Sursa – Tribuna seniorilor mehedinþeni)

Începutul perioadei a fost unul tumultos,
evoluþie la care a contribuit ºi criza de la
nivelul guvernului, euro înregistrând douã
recorduri consecutive.

Marþea trecutã media euro a crescut la
recordul de 4,9279 lei, cotaþiile din piaþã
atingând un maxim de 4,931 lei. Odatã
încheiat scandalul de la Palatul Victoria,
cursul a intrat pe o pantã descendentã, însã
la sfârºitul perioadei creºterea cererii
comerciale ºi poziþiile de protecþie luate
înainte de finalul ºedinþei de politicã
monetarã a Rezervei Federale americane au
provocat miercuri deprecierea leului.

Miercurea aceasta cursul a urcat de la 4,9260
la 4,9270 lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-
au realizat în culoarul 4,926 - 4,931 lei.

În ceea ce priveºte evoluþia cursului,
majoritatea analizelor anticipeazã atingerea
pragului de 4,95 lei, chiar dacã agenþia Fitch
a confirmat ratingul suveran al României la
„BBB minus” cu perspectivã negativã, notã
care ne plaseazã la limita de jos a pragului
„recomandat pentru investiþii”.

O cercetare realizatã luna aceasta de
Bucharest Business School ºi platforma
Project-E.ro aratã cã mediul de afaceri
anticipeazã o evoluþie depreciativã pentru
lei. Astfel, 87% dintre respondenþi
chestionarului aºteptau scãderea leului în
urmãtoarea jumãtate de an iar 95% vedeau
o continuare a acestei tendinþe ºi în prima
parte a lui 2022.

La aceastã evoluþie contribuie ºi
menþinerea inflaþiei aproape de limita de
sus a þintei pe care ºi-a propus-o BNR, de
2,5% +/- 1 punct procentual. Astfel,
ultimului studiu realizat de INS referitor la
tendinþele în evoluþia economiei

Euro aproape de noi recorduri
estimãrile manageri lor pentru
urmãtoarele trei luni indicã o creºtere a
preþurilor la lucrãrile de construcþii ºi în
cazul comerþului cu amãnuntul.

La sfârºitul perioadei euro stagna la
1,2057 - 1,2093 dolari, iar media monedei
americane a fluctuat între 4,0694 ºi 4,1031
lei, cea de miercurea aceasta fiind stabilitã
la 4,0827 lei.

Cursul monedei elveþiene, care s-a depreciat
la finalul intervalului la 1,104 - 1,108 franci/
euro, a scãzut de la 4,4735 la 4,4521 lei.
Miercuri media a fost de 4,4585 lei.

Media lirei sterline a coborât de la 5,7173
la 5,6625 lei.

Preþul gramului de aur a coborât
miercuri de la 233,9081 la 231,8607
lei, evoluþie determinatã de scãderea
unciei la 1.765 - 1.772 dolari.

La sfârºitul perioadei, indicele ROBOR
la 3 luni, în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a
stagnat la 1,59%, valoare stabilitã la
începutul sãptãmânii trecute. Indicele
ROBOR la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la
1,68% iar cel la 12 luni crescut de la 1,74
la 1,75%

Intenþia preºedintelui Biden de a dubla
impozitul pe câºtigurile obþinute din piaþa
de capital de la 20 la 39,6%  a provocat un
val de vânzãri de bitcoin, duminicã searã
cotaþiile coborând la aproape 47.000 dolari.
Miercuri, cotaþiile fluctuau pe platforma
WorldCoinIndex în culoarul 53.900 -
55.800 dolari. De la începutul anului,
bitcoin a crescut cu peste 70%.
Analiza cuprinde perioada 20  – 28 aprilie.

 Radu Georgescu
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

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 29 aprilie poate aduce
pagube, disensiuni în acte ºi decizii, astfel cã ar fi
bine sã eviþi aceastã zi pentru semnarea documentelor
importante, pentru cheltuieli sau pentru implicarea
în acþiuni de anvergurã. Se finalizeazã o etapã de
câºtig de la ºi prin alþii. 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. Forfotã socio-profesionalã în weekend.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Schimbãri în relaþiile parteneriale! Datoritã unor
prieteni, persoane din anturajul apropiat, care te tot
sfãtuiesc în ultima vreme sunt posibile rezilierea unor
contracte sau desprinderea de un partener de viaþã
care nu mai corespunde nevoilor tale afective ºi
morale. Totuºi, nu te lãsa numai pe baza sfaturilor ºi
îndemnurilor altora. Filtreazã cu ajutorul sufletului
tãu ceea ce afli ºi decide apoi în consecinþã, dupã o
analizã profundã. În plan financiar se întrezãresc
modificãri, astfel cã pot apãrea variante noi de câºtig
dintr-o colaborare, poþi primi moºteniri sau se
lãmuresc lucrurile în acest sens. Activitãþi culturale
ºi veºti din strãinãtate la finalul sãptãmânii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

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 finalizeazã o etapã profesionalã sunt
posibile rezolvarea unor treburi restante ºi lãmurirea
unor conflicte profesionale vechi. Sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã în intervalul 29 – 30 aprilie te
poþi gândi la un plan de analize, consultaþii medicale
sau intervenþii chirurgicale. Relaþiile parteneriale
capãtã valenþe noi, astfel cã se pot ivi revizuiri în
colaborãri, propuneri noi de colaborare sau, în funcþie
de logica lucrurilor poate intra în discuþie ºi
oficializarea unei relaþii cu un partener de viaþã.
Prudenþã, rãbdare, toleranþã! Cheltuieli în weekend
ºi planuri de investiþii.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

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
se încheie o etapã sentimentalã, fie cã te desprinzi
dintr-o relaþie, fie cã schimbi termenii ºi condiþiile de
desfãºurare a unei relaþii. Sãnãtatea este vulnerabilã.
Îngrijeºte-te, deoarece ai multe de fãcut mai ales la
serviciu. Weekend-ul aduce provocãri parteneriale.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

În primele zile ale sãptãmânii eºti cãutat de
prieteni ºi rude apropiate, astfel cã ar fi bine sã-þi
programezi atent treburile, lãsând loc ºi factorului
neprevãzut. Pot interveni cãlãtorii pe distanþe scurte
pentru a rezolva chestiuni personale, pentru a ajuta
pe cineva drag sau în interes de serviciu. Fii prudent
în vorbe ºi fapte! În segmentul domestic se contureazã
schimbãri. Se finalizeazã o etapã domesticã, fie prin
rezolvarea unor treburi domestice vechi, fie prin
lãmurirea unor conflicte familiale. Observã încotro
bate vântul schimbãrii ºi traseazã rapid planuri noi.
Sunt ºanse de a te muta într-o casã nouã, de a
achiziþiona sau vinde bunuri patrimoniale care-þi
prisosesc. În weekend ai multe de fãcut, dar sãnãtatea
lasã de dorit. Odihneºte-te conºtient!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Apar cheltuieli, dar vin ºi banii necesari realizãrii
acestora în primele zile ale sãptãmânii. Însã, pe 29
aprilie ar fi bine sã eviþi cumpãrãturile deosebite,
cheltuirea unor sume mari de bani sau semnarea unor
documente care te implicã pe termen lung, deoarece
sunt puþine ºanse de succes. Este posibil sã primeºti
bani, bunuri, cadouri sau favoruri dinspre segmentul
profesional. Schimbãri majore se întrezãresc în relaþiile
cu anturajul apropiat. Discuþii, întâlniri, schimb de
informaþii ºi documentare asupra unor subiecte de larg
interes. Prudenþã în toate! Se vor evidenþia ºi cãlãtoriile
pe distanþe scurte pentru a rezolva chestiuni personale
ºi profesionale. Weekend-ul este favorabil treburilor
gospodãreºti ºi activitãþilor de tip hobby.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

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
dizolva sursele de venituri obþinute din munca proprie.
Tentaþia cheltuielilor este mare ºi pãguboasã, mai ales
pe 29 aprilie. Rezumã-te la a consuma ºi cheltui strictul
necesar. Finalul sãptãmânii este potrivit excursiilor ºi
dialogului cu prietenii. Acasã, în familie ai de rezolvat
treburi restante, plus de pus la punct planuri domestice
cu membrii familiei ºi cu neamurile.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna este favorabilã dialogului interior,
regândirii unor trasee de viaþã ºi relaþiilor în care eºti
implicat. Ai ºanse deosebite de a privi cu obiectivitate
la situaþia în care te afli ºi de a stabili repere noi.
Farmecul ºi misterul care te înconjoarã vor atrage multe
priviri, admiraþie, dar ºi critici ale unora care doresc sã
afle mai multe despre tine ºi intenþiile 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. Vei decide
sã finalizezi un capitol de viaþã ºi sã începi altul, bazat
pe un alt sistem de valori morale ºi spirituale.
Cheltuieli cotidiene, însã sunt ºanse sã primeºti
salariul, o primã sau diverse bonusuri.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Este momentul sã pui ordine ºi disciplinã în relaþiile
cu prietenii, deoarece chiar din primele zile ale sãptãmânii
unii te vor necãji destul de mult. Poþi descoperi intrigi
þesute de multã vreme, dar care acum încep sã iasã la
ivealã în cele mai ciudate moduri. Prudenþã,
discernãmânt ºi ai rãbdare pentru a afla despre ce este
vorba! În structura fiinþei tale se petrec schimbãri
profunde ºi definitive, astfel cã nu mai este timp ºi loc
pentru compromisuri ºi hazard. Sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã ai nevoie atât de îngrijiri de
specialitate, cât ºi de odihnã conºtientã. În a doua parte
a sãptãmânii te vei simþi mai bine, dar nu forþa nota. Este
vremea marilor schimbãri, aºadar traseazã planuri noi,
desprinde-te din situaþiile ºi relaþiile nefuncþionale. La
sfârºitul sãptãmânii apar cheltuieli, însã ai ºanse sã
primeºti bani sau cadouri.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

 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 29 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. Se vor finaliza unele relaþii din mediul socio-
profesional, într-un mod total imprevizibil ºi foarte
surprinzãtor. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
afecþiunile vechi. Este bine sã te odihneºti ºi, la nevoie, sã
apelezi la sfaturile specialiºtilor în sãnãtate.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

 În ultimele zile ale lunii aprilie 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. Se finalizeazã o etapã profesionalã, iar unele
relaþii cu ºefii vor lua turnuri nebãnuite. Ies la ivealã
conflictele de la serviciu, cu ºanse mari de rezolvare. A
doua parte a sãptãmânii îþi aduce alãturi prieteni, sfãtuitori,
însã ºi nisca probleme de sãnãtate. Odihneºte-te mai mult!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmânã foarte importantã în relaþiile cu strãinãtatea.
Se finalizeazã o etapã. Fie cã este vorba despre demersuri
specifice unei cãlãtorii, despre o etapã de învãþare, fie
relaþiile cu persoanele strãine se vor reconfigura definitiv.
Se recomandã prudenþã, deoarece mentalul este tulburat,
astfel cã evitã luarea deciziilor importante în perioada
29 – 30 aprilie. La locul de muncã vei fi cãutat de ºefi
ºi autoritãþi.  Sunt probabile dialoguri aprinse,
controverse, schimbarea regimului de muncã,
declanºarea unor conflicte bizare. Imaginea ta în ochii
celorlalþi poate avea de suferit. Discernãmânt, rãbdare ºi
înþelegere! Se contureazã reuniuni cu membrii familiei
sau cu persoane oficiale din mediul profesional. La finalul
sãptãmânii ar fi bine sã fii alãturi de prieteni. Chiar dacã,
poate unele situaþii legate de aceste persoane îþi displac,
depune eforturi conºtiente ºi depãºeºte cu diplomaþie ºi
discreþie, orice diferend.

(29 aprilie - 5 mai 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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      Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Mehedinþi va lua o hotarâre comunã cu
autoritãþile publice locale în perioada imediat
urmãtoare privind  sacrificarea  mieilor ºi iezilor þinînd
cont de prevederile legale în vigoare ºi anume -
Hotãrârea nr. 432/2021 privind prelungirea stãrii de
alertã pe teritoriul României începând cu data de 13
aprilie 2021, precum ºi stabilirea mãsurilor care se
aplicã pe durata acesteia pentru prevenirea ºi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
(1) În condiþiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/
2020, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
suspendã activitatea târgurilor, bâlciurilor ºi a
talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din
Hotãrârea Guvernului nr. 348/2004 privind
exercitarea comerþului cu produse ºi servicii de
piaþã în unele zone publice, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
  În perioada premergãtoare Sãrbãtorilor Pascale,
Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor  Mehedinþi, prin intermediul structurilor de
control, va demara controale  tematice specifice, pentru
a asigura cetãþenilor un comerþ cu alimente sigure.
  Aceste acþiuni vor include toþi medicii veterinari din
Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Mehedinþi  incluzând circumscripþiilor sanitare
veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor (CSVSAO).
    Controalele urmãresc respectarea condiþiilor sanitare
veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor din, pieþele agro-
alimentare, unitãþile de tãiere, procesare, depozitare,
comercializare ºi unitãþile de alimentaþie publicã.
   DSVSA Mehedinþi a stabilit un program de lucru pentru
perioada  premergãtoare sãrbãtorilor pascale, în baza
cãruia medicii veterinari vor efectua controale ºi verificãri
ale modului în care sunt respectate condiþiile sanitare
veterinare, în obiectivele supuse controlului sanitar
veterinar ºi pentru siguranþa alimentelor.
   Astfel, în perioada 05.04.20201 – 01.05.2021 este
asiguratã permanenþa la nivelul CSVSAO, inclusiv în
zilele de sâmbãtã ºi duminicã. La sediul acestora vor
fi afiºate programul de lucru, numele medicului
veterinar responsabil ºi numãrul de telefon la care
consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli
în domeniul siguranþei alimentelor. Aceste informaþii
vor fi postate ºi pe site-ul, Direcþia Sanitarã Veterinarã
ºi pentru Siguranþa Alimentelor  Mehedinþi.
   Pentru eficientizarea acestor acþiuni, medicii veterinari
vor solicita, ori de câte ori considerã necesar, sprijinul
altor autoritãþi competente judeþene/locale (Primãrii,
Consilii Judeþene, Instituþii ale Prefectului, ANAF, ANPC,
MS etc) în vederea organizãrii unor acþiuni comune de
inspecþie ºi control, în limita competenþelor stabilite prin
legislaþia în vigoare ºi în baza protocoalelor de
colaborare încheiate cu alte autoritãþi.
Acþiunile de control vor avea în vedere modul în care
sunt respectate urmãtoarele obiective:
I. Controlul  privind comercializarea animalelor vii
ºi produselor din carne:
1. Monitorizarea sanitarã veterinarã a teritoriului,
privind indemnitatea acestuia faþã de boli le
infectocontagioase notificabile, precum ºi a stãrii de
sãnãtate a animalelor;
2. Controlul stãrii de sãnãtate al animalelor ºi admiterea
pentru sacrificare în vederea consumului public, numai
a animelolor sãnãtoase, crescute în gospodãrii, ferme
ºi localitãþi  indemne de boli transmisibile.
3. Verificarea respectãrii regulilor de protecþie a
animalelor în timpul transportului, abatorizãrii sau tãierii,
în toate unitãþile de tãiere aprobate, conform prevederilor
Ord. ANSVSA nr. 180/2006, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, inclusiv verificarea documentelor însoþitoare.
4. Verificarea condiþiilor privind transportul mieilor sau
a cãrnii de miel, care trebuie efectuat numai cu mijloace
de transport curate, dezinfectate ºi autorizate/
înregistrate sanitar veterinar;

5. Verificarea depozitãrii ºi comercializãrii cãrnii de
miel ºi interzicerea efectuãrii acestor operaþiuni în spaþii
improvizate în care nu sunt asigurate condiþiile de
igienã corespunzãtoare;
6. Verificarea modului în care sunt marcate carcasele
de miel ºi interzicerea comercializãrii acestora în cazul
în care nu sunt respectate prevederile legale în vigoare.
 II. Comercializarea  cãrnii de miel
- loturile de carne de miel sunt livrate din abatoare
însoþite de certificat sanitar-veterinar;
- respectarea pe timpul transportului a temperaturilor
pentru carnea de miel în stare refrigeratã sau
congelatã.
   Carnea provenitã de la mieii sacrificaþi în gospodãrie
se va folosi numai pentru consumul familial.
   Marca de sãnãtate se aplicã pe carcasele de miel în
regiunea greabãnului (între gât ºi spinare) ºi atestã cã
animalele au fost controlate ante-mortem ºi post-
mortem de cãtre medicii veterinari oficiali, iar carnea
este corespunzãtoare pentru consum.
   Recomandãm cetãþenilor sã achiziþioneze produse
alimentare numai din locuri sau spaþii autorizate, pentru
cã existã garanþia controlului sanitar veterinar ºi pentru
siguranþa alimentelor.
   În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare
veterinare, se constatã cã nu sunt respectate condiþiile
sanitare veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor, în
funcþie de gravitatea abaterilor constatate, inspectorii
DSVSA MH, vor suspenda activitatea unitãþii respective
pânã la remedierea tuturor deficienþelor, vor aplica
sancþiuni contravenþionale, vor reþine oficial produsele
alimentare care pot constitui un pericol pentru sãnãtatea
cetãþenilor, ºi le vor dirija cãtre unitãþi de neutralizare.
III. Comercializarea ouãlor:
1. Monitorizarea  producãtorilor ºi comercianþilor care
valorificã ouã pentru consum uman ºi a tuturor fermelor
producãtoare ºi a centrelor de ambalare ouã;
2. Verificarea condiþiilor privind transportul ouãlor,
transporturi care trebuie efectuate numai în mijloace
auto autorizate sanitar veterinar;
3. Verificarea depozitãrii ºi comercializãrii ouãlor cãtre
populaþie;
4. Verificarea modului în care sunt marcate ouãle,
conform cu prevederile Regulamentului CE nr.589/
2008 privind regimul de  comercializare a ouãlor.
IV. Ouãle ºi produse din ouã destinate consumului
uman
- producãtorii ºi comercianþii care valorificã ouã pentru
consum uman, fermele producãtoare ºi centrele de
ambalare ouã, trebuie sã fie autorizate/înregistrate sanitar
veterinar conform legislaþiei sanitare veterinare în vigoare;
- transportul ouãlor sã se efectueze numai în mijloace
auto autorizate sanitar veterinar, iar pe întreaga
perioadã de depozitare ºi comercializare sã fie
asigurate temperatura ºi igiena corespunzãtoare;
- ouãle sunt marcate cu codul producãtorului ºi provin
din centre de ambalare ouã autorizate în conformitate
cu prevederile privind standardele de comercializare
aplicabile ouãlor;
- examenul ovoscopic este efectuat de cãtre personalul
veterinar din cadrul circumscripþiilor sanitare veterinare
ºi pentru siguranþa alimentelor pentru ouãle valorificate
de cãtre producãtori i  particulari în pieþele
agroalimentare ºi târguri;
- ouãle cu coaja crãpatã sau lovitã sunt retrase de la
comercializare ºi sunt dirijate cãtre o unitate de
neutralizare sau prelucrare tehnicã;
V. Lapte ºi produse din lapte
- micii producãtori care comercializeazã lapte ºi
brânzeturi în pieþele agroalimentare ºi târguri, trebuie
sã fie înregistraþi  sanitar-veterinar, conform
prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008;
- laptele crud care este destinat vânzãrii directe sau
prelucrãrii în brânzeturi, provine de la animale
sãnãtoase, crescute în ferme/exploataþii autorizate/

înregistrate sanitar veterinar ºi care nu suferã de boli
ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui;
- micii producãtori care vând direct lapte crud ºi
produse din lapte cãtre consumatorul final în pieþele
agroalimentare ºi târguri, trebuie sã deþinã carnete de
sanãtate pentru animalele de la care provine laptele,
conform Ordinului mai sus menþionat;
- brânzeturile destinate comercializãrii de cãtre micii
producãtori, trebuie expuse la vânzare, în spaþii special
amenajate din pieþe agroalimentare ºi târguri, în vitrine
destinate acestui scop, în recipiente (tãvi) confecþionate
din materiale necorodabile, uºor de curãþat ºi igienizat
(plastic, ceramicã, inox etc);
- brânzeturile sã fie protejate corespunzãtor împotriva
contaminãrii pe durata transportului ºi a expunerii la
vânzare cãtre consumatorul final (de exemplu: în
recipiente din material plastic, pungi din plastic etc);
- în cazul în care, transportul ºi pãstrarea brânzeturilor
în vederea vânzãrii directe cãtre consumatorul final se
realizeazã în recipiente confecþionate tradiþional din
lemn (putini), acestea trebuie sã fie curate ºi identificate
corespunzãtor, pentru asigurarea trasabili tãþi i
produselor ºi prevenirea contaminãrii;
- comercializarea brânzeturi lor în pieþele
agroalimentare ºi târguri, se va face numai în ambalaje
de desfacere corespunzãtoare de unicã folosinþã
(pungi de plastic alimentare, hârtie ceratã alimentarã
etc.), sau alte tipuri de recipiente curãþate ºi igienizate
corespunzãtor;
- este asiguratã trasabilitatea brânzeturilor obþinute de
micii producãtori, prin utilizarea unor metode de
identificare/etichetare, care sã conþinã menþiuni
referitoare la denumirea produsului, numele
producãtorului, locul producerii, data obþinerii, cum ar fi:
- aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a
unor etichete adezive;
- utilizarea de pungi imprimate;
- afiºarea, în momentul expunerii la vânzare ºi pe toatã
perioada comercializãrii, a unor informaþii înscrise pe
tãbliþe ºi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul
produsului prezentat etc.
VI. Peºtele ºi produsele din pescuit 
- spaþiile ºi locurile unde se comercializeazã peºtele
ºi produsele din pescuit trebuie sã fie înregistrate
sanitar-veterinar ºi sã îndeplineascã condiþiile stabilite
pentru desfãºurarea acestor activitãþi;
- sunt respectate condiþiile stabilite de legislaþia în vigoare
cu privire la transportul, depozitarea ºi expunerea spre
comercializare a peºtelui ºi produselor din pescuit;
- gheaþa utilizatã pentru menþinerea temperaturii
peºtelui ºi produselor din pescuit proaspete, trebuie
sã fie obþinutã numai din apã potabilã ºi sã fie asiguratã
pe întreaga perioadã de expunere;
- este asiguratã trasabilitatea peºtelui ºi produselor
din pescuit prin etichete ºi alte documente însoþitoare,
inclusiv dacã acestea provin din acvaculturã (sistem
de creºtere controlatã) sau sunt capturate (pescuite)
din mediul sãlbatic;
- peºtele ºi produsele din pescuit nu sunt infestate cu
paraziþi vizibili ºi sunt corespunzãtoare din punct de
vedere al examenului organoleptic.
Alte produse alimentare tradiþionale: cozonaci,
prãjituri, produse de panificaþie, legume de sezon, etc.
se pot comercializa în spaþii amenajate ºi înregistrate
sau autorizate sanitar veterinar, sub controlul
personalului de specialitate.
   În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare
veterinare, se constatã cã nu sunt respectate condiþiile
sanitare veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor, în
funcþie de gravitatea abaterilor constatate medicii
veterinari vor suspenda activitatea unitãþii respective
pânã la remedierea tuturor deficienþelor, vor aplica
sancþiuni, sau vor confisca produsele alimentare care
pot constitui un pericol pentru sãnãtatea cetãþenilor.

Director Executiv, Dr. Mariþoiu Valentin

COMUNICAT DE PRESÃ - CONTROALE PREMERGÃTOARE SÃRBÃTORILOR PASCALE
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Sezonul regular din Liga 4
Mehedinþi s-a încheiat marþi, dupã
disputarea jocurilor din etapa a 6-
a. În derby-ul rundei, Viitorul ªimian
ºi Pandurii Cerneþi au remizat, scor
2-2. Oaspeþii au condus de fiecare
datã, prin golurile lui Gheorghe Pele
ºi Adrian Burcu, iar gazdele au
egalat, la 1, din penalty, prin Cãtãlin
Poenaru, apoi Marian Costea a
stabilit rezultatul final. Pandurii
câºtigase jocul-tur cu 2-1, astfel cã
a încheiat sezonul regular pe primul
loc, cu 16 puncte. Campioana
judeþeanã se va decide însã astãzi,
pe Stadionul “Municipal”, când, de
la ora 17:00, Pandurii Cerneþi ºi

   Severineanca Silviana Popescu a cucerit medalia de aur la
Cupa României la lupte libere ºi feminine, pentru Juniori III
(U15), desfãºuratã la Odorheiu Secuiesc. Componenta CSM
Drobeta Turnu Severin s-a impus în limitele categoriei 58 kg,
dupã ce a învins-o pe Florentina Manþog, de la CSS Petroºani.
   Pentru luptãtoarea de la clubul severinean urmeazã, în
perioada 6-8 mai, finala Campionatului Naþional de la Târgu
Mureº. Pentru a se califica la Campionatul European U15,
de la Sofia, Silviana Popescu trebuie sã se impunã ºi la
Naþionalele. „Silviana a fost singura componentã a clubului
nostru care a participat la Cupa României, unde a confirmat
forma bunã. Are nevoie de medalia de aur ºi la Campionatul
Naþional, pentru a reprezenta România la Europene. Am
încredere cã se va califica”, a declarat antrenoarea de la CSM
Drobeta Turnu Severin, Nicoleta Elena Bogasieru.

Derby-uri tranºate la limitã
   CSS Drobeta Turnu Severin ºi ACS Luceafãrul
Drobeta s-au întâlnit, sâmbãta trecutã, pe
Stadionul Municipal, în etapa a 2-a din cadrul
seriei a 10-a a Campionatului Naþional de Fotbal
rezervat Juniorilor Republicani. Ambele partide au
fost câºtigate de Luceafãrul, care, la Juniori U19,
s-a impus cu scorul de 2-1, prin reuºitele lui
Arjocu ºi Tãrãbîc, respectiv Cerbu, iar la Juniori
U17 a câºtigat cu 1-0, prin golul lui Bobocea. În
celãlalt derby al rundei, LPS Târgu Jiu – Pandurii
Târgu Jiu, s-au înregistrat urmãtoarele rezultate:
1-6 la U19, respectiv 1-2 la U17).
   Etapa viitoare, programatã pe 8 mai, CSS
Drobeta Turnu Severin va juca la Pandurii
Târgu Jiu, iar Luceafãrul va sta.

Rezultatele Ligii a 4-a Mehedinþi,
sezonul 2020-2021

Etapa 1
Avântul Bistriþa – Viitorul ªimian 0-8 (0-3)
AS Noapteºa – Pandurii Cerneþi 2-4 (2-1)
Etapa 2
Pandurii Cerneþi - Avântul Bistriþa 5-2 (1-1)
Viitorul ªimian – AS Noapteºa              6-1 (5-0)
Etapa 3
Pandurii Cerneþi – Viitorul ªimian 2-1 (1-1)
AS Noapteºa – Avântul Bistriþa 6-3 (4-1)
Etapa 4
Viitorul ªimian – Avântul Bistriþa 8-1 (6-1)
Pandurii Cerneþi – AS Noapteºa 3-0 (1-0)
Etapa 5
Avântul Bistriþa – Pandurii Cerneþi 2-8 (2-3)
AS Noapteºa – Viitorul ªimian 2-10 (0-5)
Etapa 6
Viitorul ªimian – Pandurii Cerneþi 2-2 (0-1)
Avântul Bistriþa – AS Noapteºa 8-2 (5-0)
Clasament sezon regular
1. Cerneþi 6   5 1   0 24-9   16
2. ªimian 6   4 1   1 35-9   13
3. Bistriþa 6   1 0   5 16-37 3
4. Noapteºa 6   1 0   5 14-34 3
Finala micã: Avântul Bistriþa – AS Noapteºa
Finala mare: Pandurii Cerneþi – Viitorul ªimian

Campioana se decide pe “Municipal”
Viitorul ªimian se vor duela, în
finala mare, pentru locul care duce
la barajul de promovare în Liga 3.
În finala micã a minicampionatului
de la Mehedinþi se vor întâlni, tot
joi, de la ora 17:00, dar pe stadionul
“Ion Floricicã” din ªimian, Avântul
Bistriþa ºi AS Noapteºa.
   Din cauza timpului scurt impus de
FRF pentru organizarea unui
minicampionat, cu minimum 7
jocuri/echipã, dar ºi a faptului cã
meciurile nu se pot juca decât dacã
jucãtorii efectueazã teste Covid, 18
AJF-uri n-au reuºit sã organizeze
Liga 4. Astfel, judeþele Gorj, Olt,
Bihor, Alba, Harghita, Covasna,

B i s t r i þ a - Nãsã ud ,
Botoºani, Iaºi,
Vrancea, Neamþ,
Galaþi, Brãila, Tulcea,

Cãlãraºi, Dâmboviþa, Giurgiu,
precum ºi Municipiul 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.

Aur la Cupa României

Încã un severinean a fãcut pasul în Liga 1
   Dupã severinenii Adrian Mihai Gîdea (CFR
Cluj) ºi Gabriel Mirel Fulga (FCSB),
sãptãmâna trecutã a venit rândul lui Robert
Dumitru Jerdea sã debuteze în actualul sezon
de Liga 1. Mijlocaºul severinean de 18 ani a
jucat pentru Academica Clinceni, în primele
6 minute ale meciului pierdut cu FCSB, scor
0-2 în etapa a 3-a din play-off. Vara trecutã,
Jerdea a fost împrumutat chiar de FCSB la
Clinceni, pentru care jucase în acest sezon
doar la Academica II, în Liga 3, unde a ºi
marcat în câteva rânduri.
   „Sunt foarte fericit pentru debut, chiar
dacã am jucat puþin. Aceste minute îmi dau
mare încredere, mã motiveazã ºi sunt convins
cã vor urma ºi altele. Am timp sã demonstrez
ceea ce pot!”, a declarat severineanul Robert
Jerdea. În cariera sa, Robert Jerdea a mai jucat  Mircea Oglindoiu

la Luceafãrul, Sport Kids ºi Dinamyk Craiova,
dupã care a evoluat în Italia, la US Affrico
Firenze, ºi Spania, la CD Castellon.
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   Mã nepoate, sã vaccinã Sucã.
Urlã ºi acuma, cã fãcu niscaiva
temperaturã, da nu di la vaccin, ci
di la scãldat. Pã da, cã-l luã cu
cãlduri, de emoþie ºi ca sã sã
rãcoreascã sãri în Dunãre, cicã vru
sã vadã temperatura apei. ªi
nerodu’ mai sã-i plesneascã
inima, di la impactu’ cu
temperatura apei, iarã acuma zace
ºi sã plânge cã l-a luat cu tremurat.
   Cum îl vãzu al lu Zbanghiu aºa,
zisã cã el nu sã mai duce sã facã
vaccin, cã decât sã stea lângã
Sucã, mai bine stã închis în casã
ºi citeºte „Rãzboi ºi pace”. Bine,
sã spãrie tot neamu’, acuma nu-i
mai duci la medic nici cu SMURD-
ul, cã ºi aºa erau ei nedumeriþi.
   Numai Tanþa lu Pecingine, din
capu oraºului, fu mai viteazã ºi sã
dusã sã facã prima dozã ºi plecã în
Spania. Zise cã începe culesu’ de

 nea Mãrin

Sucã ºi vaccinu, sperietura lu al lu Zbanghiu, gazele lu
nea Popescu ºi pensiile (i)legale di la Mehedinþi

cãpºuni ºi musai sã fie prezentã,
aºa cã face rapelul mai spre iarnã.
Dacã l-o mai face, cã cine
ºtie ce mai apare pânã sã
întoarce ea.
   Mã fraþilor, dupã toate câte
pãþirãm cu nerodu’ de Sucã,
ziserãm cã noi tot ne ducem
sã facem vaccinul, cã nu ne
imunizãm ºi dacã nu ne
imunizãm ne dau cuscrii de
peste Dunãre dispãruþi, cã
nu i-am mai vizitat de anu’
trecut. Bine, ne mai trimitem
noi felicitãri, pe telefoanele
astea noi, da parcã nu aºa
eram obiºnuiþi. Plus cã
mermeleala di la nivel
naþional,  iote ajunsã ºi la nivelul
judeþului Mehedinti.
   Mai ezact ajunsã nea Orban sã
ne confirme abureala lu nea Virgil
Popescu, ministru nostru di la

energie, cã va curge cu gaze în
zonã, de o sã ajungem sã ne facem

ºi piscine, nu numa Centralã la
Halânga. S-o fi bãgat fasole la
alianþa di la guvernare? Mai ºtii?!
   Pã da, cã nea Popescu, ministru
energiei, da priceput la toate
ministerele, sã dusã pe tv-ul
naþional sã sa plângã cã medicii
cardiologi di la Spitalul judeþean
Drobeta vor sã plece din cauza
presiunilor pe care le face PSD-UL,
mai ales preºedintele Aladin Gigi
Georgescu. Cã sã pare cã rãzbelu
nu s-a stins nici dupã ultimele
alegeri, sã continuã pãnã la final.
Posibil ca sã-i facã în ciudã, nea
Gigi zisã cã mai toarnã neºte asfalt
ºi înainte de Paºte, nu care cumva
sã-i cadã bine lu nea Popescu, ca
sã vadã negru în faþa oichilor.
   Mã fraþilor, da sã vezi matale cum
înfloreºte Mehedinþiul ãsta al nostru,
mai ales cã o sã treacã drumu ãla
expres pãnã la Lugoj, ce sã mai,
culoarul pan-european ca sã ne
scoatã din negura vremii ºi o sã
vedem luminiþa di la capãtul

Sãrbãtori liniºtite
cu sãnãtate ºi

fericire!

Exclusiv. Accident spectaculos, petrecut lângã
Bãile Herculane. ªoferul, aruncat din maºinã

Un autoturism marca Sharan a plonjat
într-o râpã de la vreo 30 de metri, de
pe drumul naþional Bãile Herculane-

Baia de Arama.

Corespondentul EVZ din judeþul
Mehedinþi, Teodor Abagiu, a transmis
date despre un accident spectaculos,
petrecut dupã ora 13.00. Acesta a avut
loc la aproximativ 20 de km de Baia de

Aramã, pe drumul spre Herculane, la
ora 13.17.
Maºina Sharan circula înspre Bãile
Herculane, iar la un moment dat ºoferul
a pierdut controlul volanului ºi pur ºi
simplu a plonjat în râpa adâncã. Se pare
cã autoturismul circula cu vitezã.
Imediat unul dintre ºoferii din zonã a
oprit maºina ºi a sãrit sã vadã care e
starea ocupantului/ocupanþilor din
maºinã. S-a sunat ºi la 112 ca sã se
cearã ajutor.
La scurt timp, un echipaj SMURD de la
Baia de Aramã, cu descarcerare, se
îndrepta spre locul accidentului, pe raza
comunei Godeanu. Când a ajuns la faþa
locului ºi echipa de la ISU Mehedinþi a
constatat cã ºoferul este aruncat la
câþiva metri de autoturism. A fost
anunþatã Poliþia Mehedinþi pentru cã
ºoferul era decedat.

tunelului. Cum, nu o ºtiþi pe
Luminiþa?! Pãi sã vã spuie nea

Chirilã, cã ‘mnealui trebe sã ºtie, cã
ºi ‘mnealui le ºtie pe toate, numai o
întrebare sã-i pui ºi a doua zi încã
mai vorbeºte pe subiect. Pregãtit
omu, ce sã mai, încolo ºi încoace.
Pãi dacã tot le ºtie pe toate sã ne
lãmureascã ºi pe noi cum e cu
adunatu la gunoaie la costum ºi
cravatã ?! Or o fi aºa de sanchi pentru
TV, cã numa aia e presã... dupã
pãrerea ‘mnealor. Bineînþeles!?!
   Mã nepoate, da ne rãcirãm gura
de pomanã, cu pensiile alea
ilegale, descoperite de actuala
conducere de la Casa Judeþeanã de
Pensii Mehedinþi.  Pã nu sã
întâmplã nimica, de când vorbirãm,
rãmasã totu ca la început. Ori fu o
cacialma, ori fu o daravelã menitã
sã atragã atenþia asupra actualei
direcþiuni. Cã altfel nu sã explicã.
Da om mai verifica.
Pãnã atuncea, hai sã aveþi sãrbãtori

liniºtite ºi rãmâneþi optimiºti ºi
vaccinaþi! Sursa EVZ.ro


