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La acest eveniment au participat: E.S. Zákonyi Botond,
ambasadorul Ungariei la Bucureºti, Directorul Institutului
Maghiar din Bucureºti - Kosa Andras Laszlo, Preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi - Aladin Georgescu, Ministrul
Energiei - Virgil Popescu, Prefectul judeþului Mehedinþi - Cristinel
Pavel, Consulul onorific al Ungariei la Drobeta Turnu Severin -
Endre Molnar, senatorul de Mehedinþi Liviu Mazilu, precum ºi

Vernisajul expoziþiei “Navigaþia pe Dunãre”

oameni de culturã locali.
Expoziþia sintetizeazã, cu ajutorul unor documente de epocã,

experienþele cãlãtorilor de pe vasele cu aburi, oferã o hartã a
raportului cãlãtoriilor, precum ºi a liniilor de demarcare dintre orient
ºi occident, elementul principal fiind experienþa traversãrii
Cazanelor ºi Strâmtorii Porþile de Fier. Expoziþia poate fi vizitatã
pânã pe data de 30 iunie.

 Marian Popescu

Sub acest generic, cu subtitlul (ºi nu numai), sala “Gheorghe Anghel” a
Palatului culturii din Drobeta Turnu Severin a gãzduit joi, 13 mai, vernisajul
unei expoziþii de... artã plasticã, sã-i spunem, neavând un termen mai exact
pentru evenimentul în sine, care a propus o serie de creaþii ale artistului plastic
FLORIN PREDA-DOCHINOIU.

“Desene în limba românã”

 CONTINUARE ÎN PAGINA 7

Miercuri, 19 mai 2021, a
fost adoptat, în ºedinþã de Guvern,
proiectul de Ordonanþã de Urgenþã
iniþiat de Ministerul Educaþiei pentru
instituirea unor mãsuri privind buna
funcþionare a sistemului de
învãþãmânt ºi pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 269/2004
privind acordarea unui ajutor
financiar în vederea stimulãrii
achiziþionãrii de calculatoare.
   Mãsurile adoptate vizeazã
interesul elevilor, având în vedere
organizarea examenului  de
baca laurea t  î n  cond i þ i i
excep þ iona le ,  conforme cu  Continuare în pag. 12

Ordonanþã de Urgenþã - iniþiatã de Ministerul Educaþiei
ºi aprobatã de Executiv - pentru instituirea unor mãsuri

privind buna funcþionare a sistemului de învãþãmânt
normele de protecþie sanitarã
aplicabile în perioada de alertã, în
anul ºcolar 2020-2021.
   Astfel, la examenul naþional de
bacalaureat, se echivaleazã/se
recunosc probele de evaluare a
competenþelor, respectiv:
- proba de evaluare a
competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba românã;
- proba de evaluare a competenþelor
lingvistice de comunicare oralã în
limba maternã, pentru elevii care au
urmat studiile liceale într-o limbã a
minoritãþilor naþionale;

Cum ne ia valul
consumerismului ºi

uitãm de noi
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   “Când l-am întâlnit pe Nicolae
Purcãrea, în urmã cu 11 ani, mi-a fãcut
impresia unei fiinþe strivite, la care
blândeþea gesturilor ascundea o
resemnare obositã. Pãrea copleºit de
o sfârºealã de rãu-augur, genul de
surmenealã pe care o capeþi numai la
capãtul unor mari chinuri. Dar apoi,
pe mãsurã ce Purcãrea se adâncea în
amintirile penitenciare, descopeream
în el un gheizer de ardere creºtinã.
    În aparenþã, aveam de-a face cu
un ins zdrobit, a cãrui viaþã fusese
redusã la sponciul jalnic al unui
destin frânt. Dupã 13 ani de
închisoare, din care doi petrecuþi sub
ciomagul lui Eugen Þurcanu, nimeni
nu mai putea spune cã ºi-a împlinit
destinul. ªi totuºi, în Purcãrea
mocnea fermentul unui crez de care
nu se dezisese nici în timpul
schingiurilor la care fusese supus
în tinereþe. Purcãrea era un luptãtor
dospind sub o pojghiþã blajinã.
   S-a nãscut în 13 decembrie 1923,
în ªcheii Braºovului. În 1945 s-a
înscris la Academia Comercialã din
Braºov, instituþie pe care nu a

Sorin Lavric (AUR), omagiu pentru
fostul deþinut politic Nicolae Purcãrea

Senatorul AUR Sorin Lavric l-a omagiat pe fostul deþinut politic Nicolae
Purcãrea în Parlamentul României. Purcãrea este unul dintre

nenumãraþii mãrturisitori care au fost prigoniþi în temniþele comuniste
din România. Nãscut în ziua de 13 decembrie 1923 (Braºov),

mãrturisitorul Nicolae Purcãrea, de profesie contabil, v-a pãtimi vreme
de 20 de ani, în urmãtoarele închisori comuniste ale vremii: Piteºti,

Poarta Albã, Valea Neagrã, Craiova, Gherla, Codlea, Culmea,
Periprava, Galaþi, Jilava ºi Aiud.

apucat sã o termine vreodatã.
Urmãrit de Securitate, a fugit în
Munþii Argeºului, unde a stat
ascuns doi ani, fiind prins în
1949. Ce a urmat a fost un lung
periplu al groazei fãrã leac. La
Piteºti a fost schingiuit timp de
un an ºi jumãtate, Þurcanu
rupându-i trei coaste ºi
spãrgându-i timpanul urechii
drepte, sechelã pe care avea sã o
poarte toatã viaþa.
De la Piteºti a fost aruncat la Canal,

iar de aici la Codlea ºi Gherla. Drept
încununare a stagiului carceral, a mai
fãcut doi ani de domiciliu obligatoriu
în Bãrãgan, în satul Lãteºti. Eliberat
în 1964, s-a dedicat sculpturii
folclorice în lemn, devenind un artist
popular, fãrã patalama universitarã,
dar cu talent cert.
   Orele pe care le-am petrecut cu
el m-au trezit din letargia ceþoasã a
ignoranþei istorice. S-a stins pe 25
septembrie 2015. Sunt onorat ca,
sub Cupola Senatului României, sã
pronunþ numele lui Nicolae
Purcãrea”, a declarat senatorul
AUR Sorin Lavric de la tribuna
Parlamentului.

Notã: În curând senatorul Sorin
Lavric va avea un cabinet
parlamentar ºi la Drobeta Turnu
Severin. Acesta, împreunã cu
deputatul AUR de Dolj, Ringo
Dãmureanu vor deservi acest
cabinet parlamentar.

A consemnat, Ioan N. TÃTUCU
coordonator AUR Mehedinþi

Ne întoarcem, încet-încet, la o viaþã
normalã, aºa cum am avut-o înainte
de pandemie. Nu suntem încã
scãpaþi de cumplita molimã numitã
covid, dar simþim cã ne apropiem de
finalul unei mici ere glaciare, ceea ce
ne dã speranþã ºi optimism.

A fost o perioadã îngrozitoare, ºi
multora dintre noi le-a rãmas încã
în mecanismul vieþii de zi cu zi gestul
de a ne pune masca când ieºim
afarã, de exemplu, deºi acum putem
merge pe stradã ºi fãrã mascã. Cu
toþii, mai mult sau mai puþin, am fost
afectaþi de pandemie.

În urmã cu un an trãiam împreunã
panica confruntãrii cu un virus de care
nu mai auzisem ºi ale cãrui consecinþe
nu le-am fi bãnuit. Un an apãsãtor ºi
cumplit de greu pentru toþi.

Desigur, pandemia nu s-a stins. Are
dreptate Adrian Streinu Cercel:
„Pandemia nu s-a terminat. În momentul
de faþã, suntem într-un moment de
acalmie. Spitalele în prezent au din ce în
ce mai puþini pacienþi ºi sã dea Domnul
sã rãmânã aºa. Din pãcate, ºtim cã pânã
acum sunt 24 de mutante care au fost
catalogate ºi în curs de transmitere ºi, pe

Cum ne ia valul consumerismului ºi uitãm de noi
lângã acestea, mai sunt încã 13 în
evaluare. Ca atare, noi trebuie sã fim foarte
atenþi”. Cu toþii am auzit de aceste mutaþii,
sã sperãm cã nu vom fi nevoiþi sã o luãm
de la capãt. E bine ºi cã mulþi se
vaccineazã, e o ºansã sã scãpãm cumva
din povestea aceasta urâtã.

Pandemia ne-a arãtat limitele.
Limitele noastre fizice ºi morale ca
oameni, ca indivizi luaþi fiecare în
parte dar ºi limitele noastre ca
întreg, ca societate ºi instituþii. A fost
o teribilã provocare cãreia, cu greu,
dar se pare cã i-am fãcut faþã. Avem
multe de învãþat de la aceastã
experienþã umanã ºi socialã. Din
pãcate prea mulþi au murit, ºi mulþi
oameni tineri, în putere. Alþii au ieºit
din spitale profund afectaþi, cu
sechele. Vom ºti sã facem mai bine
faþã, pe viitor, unei astfel de
experienþe. ªi parcã lupta aceasta
comunã, ºi frica comunã, ne-au
maturizat. Cumva am reînvãþat cã
viaþa e cumplit de fragilã, de scurtã,
ºi cã sunt lucruri pe care poate nu
am pus preþul meritat: familia,
prietenii, dragostea, încrederea,
respectul faþã de naturã ºi animale.

Ne-a cam luat, de treizeci de ani
încoace, valul consumismului. Þin
minte ce mi-a spus, cu calm, medicul
de familie atunci când a trebuit sã intru
douã sãptãmâni în izolare la domiciliu:
de când nu aþi mai stat cu soþia atât de
mult timp împreunã? Avea dreptate.
Luaþi de fluxul vieþii de zi cu zi, de stresul
cotidian, de griji, uitãm prea repede cã
viaþa e scurtã ºi cã cei de lângã noi, ºi
noi înºine, meritãm mai multã atenþie,
mai multã cãldurã umanã.
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16 mai 1972. Unul dintre
momentele importante din istoria
Mehedinþiului. Se inaugura cea mai
mare hidrocentralã de pe Dunãre!
Porþile de Fier I! Momente frumoase
de aducere aminte. Chiar dacã
aceastã construcþie unicat, de pe
Dunãre a cerut multe sacrificii de
nepovestit: strãmutãri de vetre ale
localitãþilor riverane fluviului
Dunãrea, înecarea istoriei acestora,
despãrþiri de familii, înecarea insulei
Ada-Kaleh, tãrâm fabulos, unic pe tot
cuprinsul Defileului Dunãrii ºi alte
multe drame. Dar totuºi, una peste
alta, momente frumoase pentru
pãrinþii ºi bunicii noºtri! Cei care au
lucrat efectiv la construcþia
hidrocentralei. Cãrora la momentul
respectiv li s-au promis multe.
Inclusiv energie electricã ieftinã
pentru cei care vor trãi mereu pe
aceste locuri. ªi pentru cã pãrinþii ºi
bunicii noºtri sunt mai puþin
familiarizaþi cu reþelele de socializare
ºi nu sunt nici lãudãroºi din fire,
portavocea nedesemnatã a acestora
s-a vrut sã fie duminicã, cu prilejul
acestui eveniment, domnul ministru
al energiei  Virgil Popescu. Pentru cã
bãieþii deºtepþi ai politicii româneºti
nu pot sã scape asemenea momente
unice pentru a câºtiga niscai imagine
pentru sine. ªi ne spune dumnealui
într-o postare pe pagina de
socializare exact aºa (vezi foto) citez:
“În data de 16 mai 1972 se inaugura
Hidrocentrala Porþile de Fier I, cea
mai mare de pe Dunãre. ªi astãzi
este un producãtor important de
energie pentru þara noastrã. De
atunci s-au fãcut mulþi paºi înainte
ºi vom continua modernizarea,
pentru cã vrem sã producem energie
curatã, pentru a lãsa o moºtenire
copiilor noºtri”.

 Dincolo de limba de lemn a postãrii
ºi reacþiile negative covârºitoare ale
internauþilor, la o simplã analizã pe text
a promisiunii, putem sã spunem
urmãtoarele: Hidrocentrala Porþile de
Fier 1 este cea mai mare de pe Dunãre,
iar  cele 2 hidrocentrale, Porþile de Fier
1 ºi Porþile de Fier 2 produc 40 la sutã
din energia electricã a Hidroelectrica
S.A. ºi 10-15 la sutã din consumul
naþional de energie electricã. Are
dreptate domnul ministru!! Mare
dreptate! Dar clasa politicã actualã nu

Dincolo de promisiuni
are niciun merit în ceea ce s-a construit
în urmã cu 49 de ani. Dimpotrivã!! Însã
cu paºii înainte ºi modernizarea mai
uºor domn ministru!!! 300 de milioane
de euro a cheltuit guvernul Tãriceanu
pentru retehnologizarea celor 2
sisteme hidroenergetice de la Porþile
de Fier 1 ºi Porþile de Fier 2, de
aproximativ 3 ori mai mult ca partea
sârbã. Mai mult, bãieþii deºtepþi din
energie cunoscuþi ºi clienþi politici ai
partidului din care cu onor faceþi parte
au cãpuºat atât de mult Hidroelectrica
S.A., încât a fost nevoie de 5 ani de
zile de insolvenþã pentru ca societatea
sã revinã pe linia de plutire. https://
www.economica.net/hidroelectrica-a-
iesit-definitiv-din-insolventa-dupa-
cinci- ani_135729.html. Iar colac
peste pupãzã, în urmã cu câteva zile
acþionarii Hidroelectrica, adicã
Ministerul Energiei ºi Fondul
Proprietatea au hotãrât transformarea
întregului profit în dividende ºi
repartizarea acestora în valoare de
1,30 miliarde de lei acþionarilor. Deci
cu invesþiile ºi modernizãrile mult
clamate nu prea  aveþi credibilitate
domn ministru. Aºa cã mai uºor cu
pianul pe scãri.
Faceþi exact ca vechea guvernare.
https://economie.hotnews.ro/stiri-
energie-24797568-guvernul-liberal-
citu-lasa-hidroelectrica-fara-bani-
investitii.htm. Cât despre moºtenirea

lãsatã copiilor mare dreptate aveþi
domn ministru!!! Pãi cum sã nu
muncim noi pentru copilaºiii  noºtri
ºi sã le lãsãm moºtenire agoniseala
noastrã de o viaþã? Cã dacã nu
dumneavoastrã politicienii atunci cine?
Cât despre povestea asta  ºi
promisiunile în care spunem cã ne

pasã de Mehedinþi, faptele vorbesc
domn ministru! Nu vorbele! Pentru cã
au trecut deja aproape 2 ani ºi nu se
vede nimic promiþãtor pentru judeþul
acesta. Nu tu port, nu tu gaz, nici mãcar
micuþa fabricã de armament! Între noi
fie vorba fabricile de armament nu se
prea construiesc în zona de frontierã
domn ministru! Din motive
arhicunoscute. ªi pentru cã am vorbit
de cele mai mari douã hidrocentrale
din România, Porþile de Fier 1 ºi Porþile
de Fier 2, care produc 40 la sutã din
energia electricã a Hidroelectrica S.A.,

este strigãtor la cer cã sediul central al
acestei societãþi se aflã în Tower
Centrul cu 26 etaje din buricul
Bucureºtiului ºi nu în Turnu Severin.
ªtiþi unde se aflã sediul central al
Societãþii  Romgaz S.A.? La Mediaº,
un oraº de 48.000 de locuitori din
judeþul Sibiu. Pentru cã este normal

ºi politicienii locali pot ºi îºi respectã
alegãtorii! De ce spun aceste lucruri?
Pentru cã existenþa unor instituþii
regionale guvernamentale poate
contribui la dezvoltarea unor entitãþi
private care ar putea aduce bunãstare
oamenilor acestui judeþ. Dar
politicienilor din Mehedinþi nu le pasã!
Vor rãmâne mereu prizonierii unor
interese meschine de partid în
detrimentul locuitorilor Mehedinþiului.
Doar promisiuni. În fond ºi
promisiunile sunt doar niºte
intenþii nu?  Valeriu PERA
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Povestea romanticã a liberalizãrii pieþei de
energie electricã tinde sã devinã o capcanã adâncã
ºi fãrã scãpare pentru români, deºi oamenii îºi
puseserã mari speranþe în aceastã formã liberã de
piaþã concurenþialã. Încã din decembrie anul trecut,
românilor li s-a fluturat ideea cã dacã nu vor trece
de la serviciul universal la cel de piaþã concurenþialã,
facturile lor vor fi uriaºe. Speriaþi, bieþii români s-au
înghesuit pe la sediile furnizorilor tradiþionali de
energie electricã pentru a trece pe tarif concurenþial.
   Numai cã surpriza celor care au crezut cã trãim
într-o societate concurenþialã normalã ºi cã au fãcut
cea mai bunã alegere, unii chiar dupã ce au
consultat comparatorul de oferte de pe site-ul
ANRE, a fost una amarã. Cei mai mulþi s-au trezit
cu facturi care i-au bãgat în sperieþi ºi aproape cã
nu au mai priceput nimic. De fapt, preþul energiei
electrice mai întâi a crescut ºi apoi s-a liberalizat
sub forma acelei pieþe concurenþiale. Din
contractele semnate cu furnizorii nu se înþelege
mare lucru, aºa cum nici din analiza comparatorului
de tarife de pe site-ul ANRE nu se pricepe mare
lucru. Practic, una alegi ºi alta vine pe facturã.
Cum arãta situaþia la finele anului trecut
   La finele anului trecut, peste tot, prin toate vocile
de campanie ºi toatã forþa, românii erau ameninþaþi
cã dacã nu vor trece pe piaþa concurenþialã de
energie electricã ºi nu vor renunþa la tariful acela
de serviciu universal, începând cu data de 1
ianuarie 2021, apoi va fi vai ºi amar de capul lor!
„Preþurile energiei electrice vândute în regim de
serviciu universal rãmaºi încã la reglementat vor
creºte cu 18-21% de la 1 ianuarie”, scria presa
economicã în decembrie 2020. Tot prin decembrie
2020, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ne
explica cum cã HIDROELECTRICA reduce preþul
la un Kwh cu 10 bani, de la 1 ianuarie 2021: „Odatã
cu liberalizarea pieþei de energie, de la 1 ianuarie
2021, pentru energia electricã activã livratã
consumatorilor casnici preþul se va reduce de la
0,255 de lei/kwh, la 0,245 lei/kwh, în primul
semestru al anului viitor”. Ce nu ne spunea nimeni
atunci este faptul cã acest preþ e doar o poveste,
pentru cã dupã cei 0,245 lei/Kwh se mai adaugã o
grãmadã de taxe, astfel încât preþul se tripleazã la
consumatorul final. În realitate, la ora la care
vorbim, în luna mai 2021, preþul final al unui kwh
cumpãrat de la HIDROELECTRICA, cu toate taxele
incluse ºi cu TVA, este de 0,67 lei.
Piaþa liberalizatã, O MARE ÞEAPÃ!
   Ce s-a întâmplat pânã la urmã? Un dezastru!
Haideþi sã luãm un exemplu elocvent, adicã o
facturã din viaþa realã, trimisã de un cititor care a
fugit de tariful universal ºi s-a înregimentat pe
piaþa concurenþialã! Omul ne-a trimis, pentru
comparaþie, douã facturi: una din data de 5
noiembrie 2020 (cu tarif universal) ºi una din 7

Situaþie gravã,
panicã printre
români!

Preþul energiei electrice, scãpat de sub control! Atragerea
consumatorilor pe piaþa concurenþialã a fost doar o þeapã?

Majorarea agresivã a preþului la energie electricã a bãgat spaima în români. Iar ceea ce se
petrece acum e doar începutul! De la 1 iulie se anunþã majorãri importante, atât pentru

consumatorii casnici, cât ºi pentru agenþii economici. Dincolo de calcule, poveºti despre piaþa
liberalizatã ºi declaraþii ale politicienilor, realitatea izvorâtã din exemple clare, oferite de

consumatorii disperaþi, loveºte românii în moalele capului. Dacã la consumatorii casnici,
facturile s-au majorat deja cu aproape 20 la sutã ºi urmeazã alþi 20 la sutã din iunie, la agenþii

economici putem vorbi ºi de majorãri de peste 50 la sutã. În replicã, Ministerul Energiei îi
sfãtuieºte pe oameni sã studieze mai bine piaþa concurenþialã.

mai 2021 (cu tarif concurenþial). Vorbim de
un abonat al CEZ VÂNZARE SA, care a trecut
de la SU la tariful concurenþial numit CEZ
EFICIENT STANDARD. În vechea facturã, cea
cu SU, pentru 133 kwh a plãtit suma de 88,73
lei. O simplã împãrþire a preþului la cantitatea
facturatã ne dã un preþ de 0,67 lei. Repet, la
data de 5 noiembrie 2020!
   Pe noua facturã, cu noul tarif de piaþã
concurenþialã (cã, de, omul a fugit de tariful de
serviciu universal, cã aºa a fost sfãtuit), pentru
152 de Kwh, preþul final este de 133,89 lei. Rezultã
un preþ de 0,88 lei/Kwh. Pãi unde e marea fericire?
Unde e preþul mai mic promis? Factura lui este mai
mare cu 32 la sutã! ªi, mare atenþie! Asta în condiþiile
în care, dacã îºi vedea de treabã ºi rãmânea tot pe
tarif SU, preþul de astãzi, oferit de CEZ VÂNZARE
SA, conform ANRE, era de 0,79 lei/Kwh. Adicã, din
nou constatã bietul om cã a luat þeapã!
   Sã zicem cã omul ar fi consultat cu atenþie
comparatorul de tarife de pe site-ul ANRE ºi ar fi
plecat de la CEZ VÂNZARE SA, cãtre
HIDROELECTRICA, cei care promit cel mai mai
mic preþ, de 0,67 lei/kwh. S-ar fi ales cel mult cu
acelaºi preþ pe care îl plãtea înainte, cu tariful lui
de serviciu universal, deci nu ar fi avut motive sã
îºi mai batã capul, sã se streseze sau sã stea la
coadã, pe timp de pandemie severã, pe la porþile
închise ale furnizorilor de energie electricã!
   Revenind la furnizorul celui care ne-a trimis
facturile, CEZ VÂNZARE SA, dacã intrãm pe site-ul
ANRE, aflãm cã tariful pentru CEZ EFICIENT
STANDARD este de 0,79 lei/kwh! Adicã acelaºi ca
ºi în cazul în care îºi vedea de treaba lui ºi rãmânea
pe tariful de serviciu universal! ªi atunci de unde
preþul final plãtit de bietul om, de 0,88 lei/Kwh? Pãi
nimeni de la ANRE nu i-a spus cã furnizorul îi
încaseazã ºi un abonament zilnic, care umflã factura.
   CAM AªA ARATÃ CEA MAI MAI MARE ÞEAPÃ
DATÃ ROMÂNILOR DE LIBERALIZAREA PIEÞEI DE
ENERGIE ELECTRICÃ, pe care Ministerul Energiei
a binecuvântat-o ºi chiar a lãudat-o excesiv în
campania electoralã din decembrie 2020. Concret,
nimeni nu ne convinge cã analizând piaþa
concurenþialã gãsim vreun motiv sã intrãm în ea!
Ce spune ministrul Energiei!
   Contactat telefonic, ministrul Energiei,
mehedinþeanul Virgil Popescu a precizat: „Avem o
piaþã liberealizatã de energie electricã, în sistem
concurenþial. Îi sfãtuiesc pe cei care sunt

nemulþumiþi de preþul aplicat de furnizorul lor sã
caute cea mai bunã ofertã pe comparatorul de tarife
publicat pe site-ul ANRE!”
Piaþã concurenþialã sau doar un bâlci al
bãieþilor deºtepþi din energie?
   Piaþa concurenþialã de energie electricã, la care
a trecut România de la 1 ianuarie 2021, este de
fapt o junglã scãpatã de sub contrul de statul român
ºi de ANRE. Aici, bãieþii deºtepþi par sã se înþeleagã
de minune între ei, astfel încât sã nu câºtige bietul
consumator, ci tot furnizorii sau intermediarii.
   La o simplã cãutare pe comparatorul de tarife
oferit de ANRE, gãsim peste 120 de furnizori de
energie electricã, unii cunoscuþi, alþii doar niºte
SRL-uri cu nume necunoscute, care oferã tarife între
0,67 lei/Kwh ºi 1,19 lei/Kwh. Unii oferã un preþ
despre care nu ne spun cã nu este final, deoarece,
în cazul CEZ, de exemplu, se mai adaugã ºi un
abonament lunar de 30 de bani pe zi.
   De ce au fost momiþi românii sã intre în aceastã
piaþã concurenþialã? Simplu! Pentru a da
profituri unor firme ºi pentru a ajunge sã fie atât
de bulversaþi încât sã se sature de trecerea de la
un furnizor la altul ºi sã rãmânã captivi,
resemnaþi ºi tributari unuia dintre furnizorii din
listã, indiferent cât le-o mai veni factura!
   Dacã, dimpotrivã, intri pe comparatorul de
tarife ºi ceri serviciu universal, furnizorii vor fi
mai puþini, iar caºcavalul mai restrâns, nu?
   Cu alte cuvinte, statul român pare sã-i fi
abandonat pe români în hãþiºul fãrã sfârºit al
furnizorilor de energie electricã, care, de acum
înainte, pot scumpi curentul când ºi cum vor ei.
Studiu de caz la preþul energiei electrice
pentru agenþii economici
   Un alt studiu de caz pe care îl vom prezenta
pleacã de la o adresã primitã de o societate
comercialã de la furnizorul de energie electricã.

 Continuare în pag. 14
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   „Guvernul a oferit IMM-urilor doar
promisiuni deºarte, pe perioada
pandemiei. Toate programele de

Ramona Cupã: „Unde este sprijinul promis
întreprinderilor mici ºi mijlocii?”

Preºedintele PMP Mehedinþi, Ramona Cupã, readuce în atenþie situaþia dificilã în care au ajuns
întreprinderile mici ºi mijlocii din România, în urma efectelor devastatoare ale pandemiei. Totodatã,

ºi în domeniul sãnãtãþii asistãm la o bulversare totalã a opiniei publice.
susþinere a întreprinderilor mici
ºi mijlocii au eºuat. Banii
alocaþi prin fondurile europene
nu au ajuns încã la destinatari
din cauza birocraþiei ºi corupþiei
din Ministerul Economiei. În
timp ce în alte þãri economia a
fost revitalizatã prin fonduri

nerambursabile oferite IMM-urilor, la
noi, Guvernul oferã împrumuturi,
lãsând firmele româneºti la mâna

bãncilor”, scrie liderul PMP
Mehedinþi, Ramona Cupã, pe contul
sãu de socializare.
   O altã problemã pe care nimeni nu
se grãbeºte sã o lãmureascã concret
este legatã de datele eronate despre
morþii de COVID-19, date despre
care ministrul Sãnãtãþii dã acum
socotealã în Parlament.
   „Comunicarea în pandemie a fost
deficitarã. Lipsa de coordonare a

informaþiilor legate de covid a dus la
bulversarea opiniei publice în privinþa
evoluþiei pandemiei. Pe întreaga
perioadã a crizei Covid 19, a existat
o comunicare deficitarã între
Ministerul Sãnãtãþii ºi celelalte
instituþii. Mai mult, la nivelul DSP-
urilor, au existat numeroase defecþiuni
care au  scos la ivealã carenþele din
sistemul de sãnãtate”, a mai precizat
Ramona Cupã.

   Mai întâi a fost oul. Gãina a înþeles
cã o altã ocazie de a înmulþi oul nu se
mai poate. Aºa ºi cu termoficarea
Severinului. Din sursa ALFA
GROUND SOLUTION. O soluþie adusã
„pe tavã” de Nelu Iordache ºi o mândrã
focoasã rãu de tot, de te apucau
cãldurile numai privind pictorialele
sexy de prin revistele bucureºtene.
   În toamna lui 2015, Constantin
Gherghe, primar, s-a gândit cã poate
încãlzi Severinul cu ajutorul lui Nelu
Iordache, ajutat, la rândul lui, de un
italian, Moreno Crestale. Iordache a
folosit ca interfaþã firma ALFA
Ground, deþinutã de fosta sa
protejatã Oana Melinda Teohari. Cu
documentele fãrã nicio valoare
juridicã aºa cum prevede legea ºi
primite de la intermediara Anda
Oprea, patroana Oana Teohari a
participat la licitaþia trucatã de
binomul Gherghe & Iordache, prin
intermediul Miandei Þeculescu. ªi
a câºtigat-o. Directorul SPAET,
Mianda Þeculescu, precum ºi
ceilalþi 13 colegi de comisie, se
fac vinovaþi de toate ilegalitãþile
comise în atribuirea licitaþiei lui
ALFA Ground.
   În anul 2015, SPAET, serviciu din
subordinea Primãriei Severin, încheie
un contract de concesiune de lucrãri
publice nr. 63/2 decembrie 2015,
încheiat între SPAET ºi ALFA
GROUND SOLUTIONS SRL care
prevedea „realizarea unei surse de
producere a energiei termice în
vederea alimentãrii cu cãldurã a
sistemului centralizat de termoficare
din municipiul Drobeta Turnu

CUM SE „ÎNCÃLZESC” UNII PE BANII SEVERINENILOR CREDULI (I)
Severin”, valoarea contractului fiind
de 13.781.285, 56 euro, din care
401.396,67 euro, fãrã TVA, reprezintã
valoarea cheltuielilor diverse ºi
neprevãzute, pe durata de 20 de ani.
La momentul semnãrii contractului,
firma ALFA GROUND SOLUTIONS
aparþinea avocatei Oana Melinda
Teohari (fostã Kutasi), o vedetã
Playboy. Ulterior, firma este vândutã
Anei Maria Eremia ºi lui Mãdãlin
Stan, douã personaje din anturajul lui
Nelu Iordache, cel cunoscut pentru
marele tun dat în afacerea
TRANSALPINA.
   În luna ianuarie 2016, Alfa Ground
Solution a preluat un teren de peste
25.000 metri pãtraþi la marginea
Severinului, în spatele
supermarketului CORA, pe care au
început construcþia, care nu se mai
termina. Directorul tehnic al firmei
este Veronica Bulf, fost director la
ROMSTRADE, cercetatã de procurorii
DNA, iar consultantul tehnic este
Gheorghe Dabela, fost director al
RADET, condamnat definitiv la 3 ani

de închisoare, pentru cã a luat mitã
de la o firmã germanã.
   Termenele asumate de Alfa Ground
Solutions nu au fost respectate, iar
noua centralã nu a fost gata nici în
februarie 2017, datã care a fost
asumatã prin contract pentru
finalizarea ei. Conform prevederilor
„contractul intrã în vigoare în termen
de 15 zile de la data predãrii cu
proces-verbal a terenului, liber de
orice sarcini, salubrizat ºi va produce
efecte juridice pe o duratã de 8 luni
ºi 21 de zile, egalã cu perioada de
realizare a investiþiei, la care se
adaugã o perioadã de 20 de ani
de la data intrãrii în vigoare a
contractului de vânzare-cumpãrare
a energiei termice”.
   Terenul a fost dat firmei pe la
începutul lunii iunie 2016,
înseamnã cã finalizarea lucrãrilor
este posibilã undeva prin luna
februarie 2017. Autorizaþia de
construcþie pentru realizarea
termocentralei a fost obþinutã în
luna iulie a acestui an, în timp ce

termenul iniþial de dare în folosinþã
era luna... august.
   În februarie 2017 se reziliazã
contractul ºi începe un proces finalizat
în 2018 la Curtea de Apel Craiova.
Instanþa de apel a dat câºtig de
cauzã Primãriei Municipiului
Drobeta-Turnu Severin ºi SPAET, în
procesul cu SC Alfa Ground
Solutions SRL, firma care ar fi
trebuit sã construiascã noua
centralã prin care sã se furnizeze
cãldurã severinenilor. Firma trebuie
sã plãteascã despãgubiri de 19
milioane de lei.
   Tot în 2018, într-o conferinþã de
presã, Marius Screciu, primarul
municipiului Drobeta Turnu
Severin, declara cã din momentul
câºtigãrii procesului, situaþia gravã
a asigurãrii confortului termic al
severinenilor ar putea fi rezolvatã,
fie prin gãsirea unor investitori, fie
printr-o investiþie proprie.
   „Ne-am dat seama cã aceastã
investiþie nu va putea fi finalizatã
niciodatã de aceastã firmã. Nu
aveau banii necesari, am fost
pãcãliþi de-a lungul colaborãrii pe
care am avut-o, nu ºi-au respectat
termenele ºi promisiunile ºi
atunci am decis cã cea mai bunã
soluþie este încetarea contractului
ºi gãsirea altei variante. Din
acest moment suntem pregãtiþi
sã gãsim o altã soluþie pentru
termoficarea oraºului, am avut
discuþii cu diverºi investitori ºi
cãutãm soluþii”.
   Care soluþii încã le mai aºteptãm!
(Va urma) KAUSTIC

 R. C.
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Disperarea guvernanþilor privind numãrul
de vaccinaþi pe metru patrat de Românie, atinge
cote ridicole, dar ºi complet imorale! Iar situaþia
lor nu este singura, pentru cã ºi guverne ale altor
þãri procedeazã la fel, de unde concluzia cã
disperarea este indusã - sau impusã - de la nivel
mondial. Mai exact, este vorba despre acordarea
de tot felul de  stimulente, care sã-i convingã pe
oameni sã vinã la centrele de vaccinare ºi sã se
lase vaccinaþi. Aceste... “stimulente” sunt de genul
o zi liberã ºi plãtitã de la serviciu, 45 de euro, apoi
25 - la Beograd, de exemplu - acordarea unor
facilitãþi, în alte cazuri, precum o plimbare gratuitã
pe linia de metrou etc, toate acestea anunþate cu
mare trombã ºi pe canalele de propagandã.
“Stimulentele” acestea nu sunt altceva decât mitã,
mitã cu faþã... democraticã, ca sã folosim o
sintagmã celebrã în anii ’90, a unui fost prezident
român. Da, poporul este amãgit cu o masã caldã
ori cu un voucher de reducere nu ºtiu la ce serviciu,
doar ca sã meargã la vaccinat. Desigur, forma cea
mai înaltã de mitã în context este acel “certificat de
vaccinare” care îþi permite sã accesezi teatre, sãli
de concerte, sãli de sport sau stadioane etc, adicã
unde este public, acum, facilitãþile de acest fel fiind
extinse ºi la evenimente de tip nunþi, botezuri,

Mita vaccinalã

Conform informãrii transmise de cãtre
Administraþia Naþionalã de Meteorologie, începând
din data de 19 mai, de la ora 17.00, pânã vineri,
21 mai a.c., la ora 11.00, judeþul Mehedinþi se
aflã sub atenþionare meteorologicã Cod Galben,
ce vizeazã ploi însemnate cantitativ ºi
instabilitate atmosfericã temporar accentuatã.
   În intervalul menþionat, sunt prognozate
averse însemnate cantitativ, descãrcãri
electrice, intensificãri ale vântului ºi, izolat,
grindinã. Cantitãþile de apã vor depãºi local
25 l/mp ºi izolat 40…50 l/mp.
   În cazul manifestãrii vântului puternic, ISU
Mehedinþi recomandã cetãþenilor sã evite
deplasãrile ºi sã se adãposteascã în locuinþe
sau alte spaþii închise care le asigurã protecþia.
   De asemenea, pentru limitarea posibilelor
pagube generate de vântul puternic, parcarea
autoturismelor se va realiza în zone ferite, la
distanþã faþã de copaci, panouri publicitare sau
stâlpi de electricitate, care ar putea fi doborâþi.
   Având în vedere posibilitatea averselor cu
acumulãri semnificative de apã, recomandãm
populaþiei sã ia mãsuri pentru curãþarea
ºanþurilor ºi rigolelor de scurgere pentru
facilitarea evacuãrii normale a apelor pluviale.
   Informaþii despre modul de comportare în cazul
producerii unor situaþii de urgenþã sau alte date
utile despre manifestarea fenomenelor
meteorologice periculoase pot fi obþinute prin
accesarea portalului fiipregatit.ro sau prin
intermediul aplicaþiei DSU, care poate fi descãrcatã
gratuit din Google Play Store ºi AppStore.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI
RELAÞII PUBLICE

În fiecare an, pe 18 mai este sãrbãtoritã Ziua
Internaþionalã a Muzeelor. Anul acesta tema aleasã
este „Viitorul muzeelor: recuperaþi ºi reimaginaþi”.

În anul 1977, Consiliul Internaþional al
Muzeelor (ICOM) a creat Ziua Internaþionalã a
Muzeelor. Organizaþia alege o temã diferitã în
fiecare an. Printre temele abordate pânã în
prezent amintim: globalizarea, popoarele
indigene, reducerea lacunelor culturale,
îngrijirea mediului etc.

Din anul 1977, toate muzeele din lume sunt
invitate sã participe la aceastã zi pentru a
promova rolul acestor instituþii de culturã,
organizând activitãþi gratuite publicului, în
jurul temei anului.

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a permis,
gratuit, cu aceastã ocazie, vizitarea Parcului
arheologic ºi expoziþiilor permanente.

Judeþul Mehedinþi sub Cod
Galben de ploi ºi

instabilitate atmosfericã

parastase. Aceastã... mãrinimie guvernamentalã ºi
trans-naþionalã este nu doar mitã, ci ºi ºantaj, în
sensul cã are condiþionarea inclusã: dacã te vaccinezi,
atunci mergi la nuntã, sã zicem! Desigur, aici este ºi
reversul, adicã exact scopul mizerabil urmãrit: dacã
nu te vaccinezi, nu vezi meciul pe stadion!
   Purtatul mãºtii ca obligativitate, încã, este tot din
categoria lucrurilor inutile, ca ºi vaccinarea, de altfel.
Prima nu te protejeazã întrucât s-a tot demonstrat cã
mãºtile folosite public sunt complet ineficiente, ca
sã nu mai vorbim de “variantele” improvizate de
oameni, tip fulare, baticuri ori “acoperitoare faciale”
confecþionate artizanal, ºi faþã de care, oficial, nu se
ia nicio mãsurã spre a fi înlocuite, dacã tot ar fi
eficiente cele... oficiale. Cât priveºte certificatul de
vaccinat, acesta este cam la fel de inutil, pentru cã
vaccinul nu garanteazã neinfectarea ulterioarã a
cetãþeanului, aºadar, el poate fi infectat, dar
asimptomatic, ºi este lãsat sã intre în sala de concert,
pe baza certificatului, condiþie în care poate rãspândi
virusul la fel ca ºi unul nevaccinat, asimptomatic ºi
el. Deci, care ar fi valoarea certificatului? Cam egalã
cu zero, în sensul cã poate da un sentiment de
siguranþã, dar de tip placebo, atâta vreme cât
protecþia este labilã, nesigurã. Soluþia, spun voci
autorizate din rândul medicilor, ar fi testele, fãcute
ori de câte ori este nevoie, dar astea, la noi, în
România, sunt plãtite, când ele ar trebui sã fie gratuite,
ca în orice þarã civilizatã, ºi aºa cum guvernanþii noºtri
pretind cã suntem. Ori cetãþeanul de rând nu poate
suporta costul testelor atunci când are nevoie de ele, ca
sã se protejeze ºi pe el, ºi pe cei din jurul lor, cum ar
normal, deci, devine uºor ºantajabil, iar ºantajul este învelit
în sclipiciul campaniilor de promovare a vaccinãrii,
acoperindu-se cu el ºi fapta imoralã, ºi costurile uriaºe
plãtite din bugetul þãrii pentru achiziþia vaccinurilor, astea
din urmã, sub anunþarea gratuitãþii lor.
   Peste toate, vine anunþul dinspre America, unde
vreo 25.000 persoane au decedat în urma ºi din
cauza vaccinurilor administrate, ºtire ascunsã cu
grijã de autoritãþile de la Bucureºti, pe alocuri,
ignoratã, ori discreditatã de susþinãtorii
guvernamentali pe aceastã linie.
   ªi un ultim aspect al mitei acesteia, vaccinale,
cum i-am spus noi, anume acela cã procedura nu
este singularã ºi exclusiv româneascã, ºi la alþii,
cum spuneam, este semnalatã, fapt care ne mai
poate ostoi din eventualele procese de conºtiinþã,
dar este o amãgire, de pe urma cãreia, însã, profitorii
acestei pandemii nu se sfiesc sã beneficieze!
   Iar dupã cum spune legea în cazul mitei, ºi
mituitorul ºi mituitul sunt la fel de vinovaþi ºi de
pasibili de pedeapsã! Cât priveºte ºantajul, lucrurile
sunt cam la fel. Concluzia: trãim într-o crizã
accentuat moralã, despre care se vorbea mai
pe la începutul pandemiei ãsteia, crizã, însã,
frumos drapatã în slogane mieroase, care induc
o siguranþã ºubredã! C. Ovidiu

18 mai - Ziua
Internaþionalã a Muzeelor
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Reporter: Artistul Florin Preda-Dochinoiu are un
an artistic expoziþional de excepþie.

Zilele trecute aþi bulversat viaþa cotidianã a
Severinului cu un eveniment fabulos de artã.

Cum aþi reuºit sã aduceþi laolaltã oameni de
culturã, iubitori de artã, magistraþi ºi politicieni?

FP-D: Cineva îmi spunea, chiar ieri, cã a vãzut
în expoziþia mea ºi o casetã cu ºerpi care aveau
flãcãri în priviri, atenþionându-mã cã am riscat
pentru cã puteau sã-mi dea foc lucrãrilor. Eu cred
cã este o frumoasã fantezie, o iluzie ca un foºnet în
pãdure. Ca sã motivez un rãspuns la întrebare,
vreau sã cred cã evenimentele mele de culturã
detaºeazã fiecare om de grotescul personal, îl
elibereazã de frustãrile sale umile, de constrângerile
realitãþilor cotidiene. La vernisaj au fost oameni,
oameni care îndrãznesc sã iubeascã arta.

Reporter: Totuºi cine sunt “vinovaþii” evenimentului?
FP-D: Trecând peste exerciþiile de can-can, vreau

sã mulþumesc doamnelor Crina Bebec ºi Oara Larisa
Mutu Mindoiu pentru cã au avut curajul sã mã lase
sã construiesc un vernisaj, care deranjeazã tristeþile
provinciale, un vernisaj cu o caligrafie aparte, care a
pãstrat solemnitatea ºi aristocraþia unui palat.

Expoziþia mea este organizatã de Primãria
municipiului Drobeta Turnu Severin, Consiliul
local Motru – Primãria municipiului Motru, Palatul
Culturii Dr. Tr. Severin, UAPR-Filiala Drobeta Turnu
Severin ºi Muzeul Naþional “Constantin Brâncuºi”.

Mulþumesc tuturor pentru cã ºi-au asumat actul
de creaþie ºi nu l-au privit ca pe un risc!

Reporter: De ce “DESENE ÎN LIMBA ROMÂNÃ”?
FP-D: Toþi ne gândim la un univers, iar universul

meu este LIMBA ROMÂNÃ. Dacã ne naºtem, trãim,
iubim ºi murim în LIMBA ROMÂNÃ de ce sã nu
desenãm ºi în LIMBA ROMÂNÃ? Nu credeþi cã

Interviuri la minut:“TRÃIESC ªI DIN CONFESIUNILE SPAÞIULUI PE CARE ÎL DESENEZ”

existã o relaþie ispititoare a universului meu?
Reporter: Ce reprezintã ferestrele ºi uºile din

expoziþia dumneavoastrã?
FP-D: Sunt, în primul rând, un spaþiu metaforic

original, un spaþiu balcanic al timpului meu, unde
rãstignirea, dorul ºi zborul au continuitatea
ireversibilã a echilibrului uman. Mi s-a pãrut
normal ca un sentiment de spaimã sã poarte
ceremonia miºcãrii, farmecul ºi misterul nemuririi.

Reporter: Aveþi în expoziþie o lucrare “Cãrbune
pe hârtie: Previziune a mineritului românesc”.
Ce este cu aceastã lucrare?

FP-D: Expoziþia conþine peste 100 lucrãri, dintre
care 79 lucrãri distincte, restul fiind incluse în
“universul” lucrãrilor instalaþie-obiect.

Lucrarea la care faceþi referire este o lucrare
socialã, o scriere chiar frumoasã a unei “apocalipse”
inevitabile a cãrbunelui românesc. E un strigãt-
eveniment pentru protejarea simbolicã a unor
meserii ºi tradiþii, care vorbesc despre iubire, frumos,
libertate ºi nu despre senzaþia de frig ºi destrãmarea
luminii. Este prefaþa unui eveniment socio-cultural
pe care îl pregãtesc anul acesta: “DESENE ÎN LIMBA

ROMÂNÃ - CÃRBUNE (DOAR) PE HÂRTIE!”
Reporter: La vernisaj au participat personalitãþi

din Gorj ºi Mehedinþi, poeþi, scriitori, artiºti plastici,
iubitori de artã, dar ºi tineri cu alte preocupãri
artistice pe care i-aþi adus alãturi de dumneavoastrã.
Cine sunt tinerele frumoase care au defilat prin salã
ºi care au cântat la nai?

FP-D: Da, la eveniment au participat poeþi,
scriitori, artiºti plastici, iubitori de artã, dar ºi
artiºti din alte domenii ale frumosului, care au
ºtiut sã ademeneascã marginea albastrã a
orizontului dumneavoastrã.

Tinerele Cristiana Georgiana Bãrãgan, Maria
Izabela Rusta, Anamaria Luchiana Diaconu au
fost “pentru un secol, miresele” designerului
gorjean Cristian Mihai Buzã.

Cristian Mihai Buzã este un artist ºi îl vãd în stare
sã destrame nostalgii cosmice, dar ºi sã constrângã
dialogurile miºcãrii pentru a elabora un discurs
vizual care sã tragã dupã el o generaþie cu puls liric.

El ºi-a intitulat colecþia “Bride 21"!
Eu am vãzut “dincolo” de botezul colecþiei sale.

Am vãzut o banalã irealitate, un contur de fluturi, de
îngeri ºi zâne, o fantezie a tulului alb, o dorinþã de
includere în universul suprarealismului românesc.

Acesta este motivul pentru care l-am ales ºi am
dorit ca dumneavoastrã sã îl cunoaºteþi. Îl felicit
pentru cã a reuºit sã îºi gãseascã locul privilegiat
în universul desenelor mele în limba românã!

Am dorit sã auziþi ºi frumuseþea convulsivã a
verbului cosmic ce macinã literele naiului
Petronelei Mariana Bârsilã. Zborul naiului ei are
glas! Eu, ca muritor, am vãzut cum transformã joia
în duminicã ºi apoi în imn!

Dumneavoastrã?
Reporter: Ce visaþi?
FP-D: Nu pot sã visez, pentru cã iubesc tot

timpul!
Reporter: Din ce trãiþi?
FP-D: Trãiesc ºi din confesiunile spaþiului pe

care îl desenez!
Reporter: De ce suferiþi, domnule Florin Preda-

Dochinoiu?
FP-D: Sufãr, de multe ori, de originalitate!

A consemnat, Carmina Weber

 urmare din pag. 1
Între acestea, au fost ºi exponate de graficã,

de desen în culoare sau în alb negru, combinaþii
de graficã ºi cadre de  lemn, pânzã cu semne ºi
simboluri grafice ce se îmbinau cu sculpturi fine,
cu elemente de gravurã; aceste creaþii erau
expuse atât pe ºevalete sau pe socluri, dar ºi
direct pe podeaua sãlii, creând un univers
multiplu, o savantã ºi ineditã direcþionare a
atenþie privitorului, o propunere artisticã
completatã ºi de o micro-paradã de creaþie
vestimentarã, a unui adolescent de 18 ani, cu
trei fete-model, îmbrãcate în diafane ºi inedite
rochii de mireasã, creaþii unicat, de o fantezie
moderatã, expresivã. La fel, ambiental, vernisajul
a propus ºi un micro-concert de nai ºi chitarã,
cu partituri binecunoscute ale genului clasic ori
folcloric, tratate în manierã etno.

A fost prezent, spre a-l susþine pe expozant ºi
pe cei care l-au secondat artisticeºte, un adevãrat
comando gorjan, Florin Preda-Dochinoiu venind
din Motru, în frunte cu primarul acestui oraº,
Cosmin Morega, apoi cu primarul comunei

“Desene în limba românã”
Glogova, Gheorghe Alpredi, cu directorul Casei
de culturã Motru, Daniel Popescu, de asemenea,
cu poetul Nicolae Dragoº - original din Glogova,
absolvent al Liceului Traian - Ioan Mocioi, estet
ºi exeget al operei brânsuºiene, poetele Ana
Ionele ºi Ioana Burghel. Au mai fost prezenþi,
artiºtii plastici Andrei Coptil, din Severin, ºi
Gheorghe Mosorescu, preºedintele filialei Brãila
al UAP, Oana-Larisa-Mindoiu, Valentin Vasilescu
º.a. De consemnat ºi prezenþa mai mare a
adolescenþilor. Amfitrion - Crina Bebec.

Metafora din genericul expoziþiei a convins
publicul ºi sub aspectul concret al pieselor ºi a
întregului ansamblu al evenimentului, acesta
fiind al doilea,  succesiv, al gorjenilor în
municipiul nostru, lucru notabil ºi de aplaudat,
cu atât mai mult cu cât, de fiecare datã, artiºtii
au fost însoþiþi de alþi artiºti ori notabilitãþi ale
judeþului lor, fapt care a dovedit o solidaritate
demnã de laudã ºi de urmat. Felicitãrile sunt de
neevitat spre a fi exprimate, ceea ce ºi facem
fãrã ezitare!  O.M.



opiniiOBIECTIV mehedinþean 20 - 26.05.2021pag. 8

În anul 1997, preºedintele de
atunci al României, un autist politic
la fel de pro-român ca ºi cel de astãzi
i-a trãdat ºi abandonat pe românii
trãitori pe pãmânturile româneºti ale
nordului Bucovinei, ale sudul
Basarabiei ºi ale Þinutului Herþa,
comiþãnd un act de trãdare naþionalã
prin „renunþarea pe veci” a teritoriului
românesc de sub ocupaþia Ucrainei.

În anul 2021, la comanda
pãpuºarilor care-l teleghideazã pe
senilul ºi din ce în ce mai mult
contestatul ºef al „Stripes and Stars”,
sub „arbitrajul” Germaniei ºi al Franþei
(vã aduceþi aminte de Pactul Molotov-
Ribbentrop de la 23 august 1939 ºi
de Diktatul de la Viena din 1940?),
Guvernul ºi Parlamentul Coloniei
Corporatiste sub Ocupaþie Militarã
Strãinã (C.C.O.M.S.) - statutul actual
al fostei Românii Mari din 1918 -, au
emis ºi aprobat o lege de cooperare
militarã cu Cabinetul de Miniºtri ai
Ucrainei[1], stat artificial creat de Stalin
ºi Hruºciov -, un stat dovedit neprieten
al românilor. Gura târgului tricoteazã
bârfa cã ar fi vorba de interesul unui
pripãºit „ne-român” la o fabricã de
armament de prin judeþul Alba.

Bani, bani ºi iar bani, dar cu noi,
românii, cum rãmâne? Germania a
fãcut deja un pas înapoi, declarând
prudentã cã nu va participa la un
rãzboi împotriva Federaþiei Ruse.
Gamela militarilor francezi a dat în
clocot, iar militarii S.U.A. nu vor sã
mai apere nici Capitoliul nici
caricatura împiedicatã din Salonul
Oval, suspectându-i validitatea
facultãþilor mentale.

Folclor ºi „jonglerii” din „vremuri de tristã amintire!” iohannistã
În acest context, România se gãseºte

aruncatã în marasmul junglei Marii
Resetãri, iar hoardele de lichele
autohtone nu ne oferã decât „stãri de
alertã” catastofal administrate cu efecte
genocidale ºi jonglerii cu numãrul
„deceselor generate de coronavirus.
Desigur, în jurul acestui numãr mai era
vehiculat ºi mai este încã, într-un mod
la fel de fals, totalul celor contaminaþi.
Dar, pânã la urmã, cu adevãrat
relevante pentru starea de sãnãtate a
unei naþiuni sunt cifrele deceselor. Ei
bine, acestea au fost false. Mai corect
spus, falsificate în scopuri politice”[1],
în urma cãrora asasinii îºi umplu
trezoreriile personale.

Drepturile omului au fost
transformate în hârtie higienicã, spitalele
de stat nu mai sunt aºezãminte de
vindecare a pacienþilor ci temniþe unde
oamenii sunt legaþi ajungând arºi de vii
(holocaust la propriu). Cifrele pierderilor
ºi a celor vaccinaþi prezentate ca numãr
de circ deruteazã oamenii, minciunile
ºi escrocheriile celor ce s-au fãcut ºi se
fac vinovaþi de starea de dezastru rãmân
nepedepsite. Ba chiar prezentate ca
rezultate pozitive. Reziduurile societãþii
contemporane precum Biden, Sarkozy,
Macron, Johnson, Merkel, Iohannis…
au permis unor purtãtori ilegali de
creiere umane alterate de tip Cioloº,
Barna, Clotilde, Turcanu & Co sã se
instaleze în funcþii publice cu puteri
decizionale. Cu toþii mint cum respirã
ºi emit cretinisme „de tristã amintire”:

Nelu Tãtaru - a afirmat (nu se
cunoaºte precis dacã în funcþia de
parlamentar al României sau în
calitate de „scãpat” din vreun „spital
modular Covid”- fantomã creat de el
sau din vreun aºezãmânt de îngrijire
a tulburãrilor de mansardã): „Aºa am
primit ordin, sã îngropãm morþii
dezbrãcaþi ºi în saci de nailon. […]
Vaccinarea va fi obligatorie inclusiv
pentru copii. Iar dacã pãrinþii refuzã,
vor fi decãzuþi din drepturi ºi le vor fi
luaþi copiii cu forþa pentru a fi
vaccinaþi”. Ordin de la cine?

Iulian Bulai - un Pinochio
lamentabil cu rulmenþii uzaþi înainte
de vreme, fost cerºetor-statuie în

Norvegia[2], ajuns prin nu se ºtie ce
jonglerii U.S.R. în Parlamentul
C.C.O.M.S.-România acuzã P.S.D.
pentru incendiul de la Spitalul „Matei
Balº”. L-a scãpat pe cel de la spitalul
de psihiatrie din Slatina, dar nu-i
târziu pentru internare. Oxigenul din
secþii o fi de vinã sau lipsa acestuia
din creierele arafatiene, voiculesciene,
gheorghiþiene, rafiliene de care „Ales,
bulaies, praful s-a ales!”.

Andrei Caramitru - fiul lu’ tac-su,
coordonatorul focurilor de mitraliere
asupra Bibliotecii Universitare din
Bucureºti, în decembrie 1989) - face
pe anal-istul lu’ peºte ºi dã indicaþii
preþioase „pentru proºti”, pe FB[3].

Sandra Pralong - probabil, botezatã
de un popã cu coarne într-un cazan
cu smoalã, instruitã în S.U.A., în
prezent, tãietoare de frunze la Cotroceni
ºi slobozitoare de „binecuvântãri”
useristcuvântate dupã propriiile
afirmaþii: „Nu vrem religie în ºcoli!
Religia îi îndobitoceºte pe oameni, îi
face docili ºi slugarnici! […]Biserica
Ortodoxã Românã este o tumoare de
pe corpul social al þãrii. Parazitarea
minþii e mai gravã decãt cea a
buzunarului[…] Pãrinþi […] retrãgeþi-
vã copiii de la actualele ore de religie
din ºcoli […] Gîndiþi-vã la milioanele
de minþi infestate ºi veþi întelege o bunã
parte din dezastrul de astãzi […]
combaterea naþionalismului,
boicotarea activã a iniþiativelor care
spalã pe creier populaþia […]. [4]

Adrian Wiener - este posibil ca
tulburãrile sale de tip borderline sã se fi
materializat printr-o abordare
dihotomicã cu reacþii dramatice: „Ar
trebui legiferat un mod de exterminare
ai acestor oameni cu adevãrat periculoºi
care se împotrivesc vaccinãrii”.[5]

Clotilde Armand - „plantatã” (fãrã
brãþarã) - în România, posibil, prin
manevre cioloºiste ºi epoleþi D.S.S.
se scuzã-acuzã: „Nu înþeleg cum au
apãrut acele înregistrãri (cu umblatul
în sacii cu buletine de vot - n.a.)
pentru cã ni s-a spus cã camerele
video nu înregistreazã!”[6]… Voturile
au fost renumãrare recent, dar
dreptatea umblã tot cu capul spart.

Raluca Turcan - a uitat câþi ani
are[7], nu prea ºtie ce cautã ea în viaþa
ei ºi susþine cã „Pensiile nu s-au putut
mãri pentru cã autoritãþile s-au
împiedicat de dosarele cu ºinã!”, asta,
în timp ce „seara ne culcãm sãnãtoºi
ºi dimineaþa ne sculãm - Doamne,
fereºte! - morþi”[8].

Rãspunsuri indirecte la aceste
„mãrgãritare” ale cretinismului de
necontestat ni le oferã cel puþin doi
dintre cei care au plecat:

George Pruteanu - „Cultura de masã
s-a degradat înfiorãtor fiind infestatã de
grosolãnie, sexualitate de mahala,
incitare la urã, umor grobian, ºmecherie,
agramatism, ignoranþã. Televiziunile
oferã 0,01% culturã. Se urmãreºte,
parcã, îndobitocirea acestui neam”.

Adrian Pãunescu - „Nebunii urcã-
n vârf de tot,/ Comandã lumea idiot,/
Declarã zilnic un rãzboi,/ Murim
sãraci, murim umili,/ Din moftul unor
imbecili/ ªi este vai ºi-amar de noi./
Nu mai existã nici valori,/ Nu se mai
nasc nemuritori,/ Existã bani ºi-atâta
tot,/ Sã fim maimuþe-n carnaval,/
Maimuþa n-are ideal,/ Maimuþa are
numai bot./ Sunt puse þãrile la zid,/
Democraþia e un vid,/ Sub echilibrul
pururi frânt,/ Se-aruncã-n lume
maladii,/ Popoarele spre-a se rãri,/
Cã-s prea mulþi oameni pe pãmânt”.

Vrem nu vrem, trebuie sã
recunoaºtem „marele merit” al
„guvernelor mele”: pauperizarea ºi
isterizarea românilor au fost realizate
„pas cu pas”, fiind, cu adevãrat, „lucruri
bine fãcute” în „România educatã” a
robotului schior, Orban ºi Cîþu. În
România despre a cãrei Declaraþie de
Independenþã Naþionalã - rostitã de
Mihail Kogãlniceanu la 9 mai 1877 -,
robotul de la Cotroceni n-a scos un
cuvânt (doar nu e naþia lui). Câteva zile
mai târziu, tot el, Preºedintele
României ºi-a arãtat iarãºi muºchii din
cauciuc gonflabil, vaccinaþi (cu numai
el ºtie ce), pe post de „eliberator” al
cetãþenilor. S-a strofocat cu mult zel
sã anunþe - el - prin sunete sacadate
citite de pe prompter, cã din 15 mai,
„poporul”, va primi porþia de „panem
et circenses” ºi cã masca nu va mai fi
obligatorie în spaþii deschise. De parcã
acest anunþ nu l-ar fi putut difuza
crainicii televiziunilor prin telejurnale.

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

[1] https://gandeste.org/analize-si-opinii/sorin-rosca-stanescu-un-act-ingrozitor-de-cinism-politic-la-inalt-nivel-jongleria-cu-numarul-de-decese/
120495/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+gandeste-org+%28gandeste.org%29
[2] https://www.facebook.com/mihail.ioan.12/videos/1848799591950328; [3] https://www.facebook.com/andrei.caramitru
[4] https://saccsiv.wordpress.com/2015/10/15/sandra-pralong-consiliera-lui-klaus-johannis-religia-indobitoceste-scoala-nu-are-nevoie-de-religie/
[5] https://romanialibera.ro/politica/usr-este-de-acord-cu-exterminarea-persoanelor-care-se-impotrivesc-vaccinarii-770205
[6] https://www.g4media.ro/clotilde-armand-vrem-sa-stim-cum-au-putut-aceste-imagini-sa-ajunga-la-antena-3-acest-om-trebuie-anchetat-sa-nu-
mai-aiba-posibilitatea-de-a-actiona-este-aproape-o-mineriada-extrem-de-grav-ce-se-in.html; [7] https://www.facebook.com/watch/
?v=733695270466305;[8] https://www.facebook.com/watch/?v=468365287142702 ºi https://m.facebook.com/watch/?v=903419683427539&_rdr  
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Oare se pot face bani în România
fãrã sã îi împarþi cu un politician sau
sã fii legat de un om politic influent?
Ce înseamnã pânã la urmã sã faci
bani? Adicã sã dezvolþi o afacere pe
cont propriu ºi sã ai angajaþi sau sã
dezvolþi o idee cu fonduri europene
ºi sã nu vinã un funcþionar sau un
politician care sã bage mâna la tine
în buzunar. În sensul acesta sã faci
bani, adicã sã pui în aplicare talentul
de antreprenor, sã generezi
plusvaloare, nu neapãrat sã faci bani
cu gãleata, ca sã cumperi maºini ºi
vile, ci sã faci bine în jurul tãu.

E greu de gãsit în societatea
noastrã ºi chiar în cea Occidentalã
un asemenea concept. De obicei toþi
capitaliºtii vor sã îºi maximizeze
capitalul ºi profitul obþinut din
afaceri. Dacã se poate, costurile
trebuie sã fie minime ºi angajatul sã
nu fie rãsplãtit pe mãsura muncii
depuse ºi sã nu îi ajungã banii de la
o lunã la alta. Adicã fãrã satisfacþii
din munca prestatã. O viaþã în care
salariatul se gândeºte cum munca
sa nu este rãsplãtitã pe mãsurã. Dar
unii capitaliºti din þara noastrã nu
sunt preocupaþi prea mult de starea
ºi de familia salariatului, ci de
beneficiile pe care i le aduce lui
afacerea. Sunt însã ºi destui
capitaliºti din þara noastrã care îi

  ªtefan Bãeºiu

O culturã a antreprenoriatului
trateazã cu tot respectul pe salariaþi
ºi prin inovaþie cautã sã progreseze
ºi sã se gândeascã la viitor.

România merge pe improvizaþie ºi
nu prea a avut proiecte de þarã. A
profitat doar de anumite conjuncturi.
Nu are tradiþie în nimic. Poate doar
în transhumanþã ºi în pãstorit. Mai
sunt ºi codrii ºi iarba. În rest, nimic
construit ºi care sã reziste. Nu avem
tradiþie nici în fãcut drumuri, oale de
lut, cuptoare pentru topit fierul.

Am avut ceva tradiþie în sport,
cum ar fi handbalul. Pe vremuri
eram o forþã ºi am dispãrut
complet din elita mondialã. Poate
cã suntem ceva grânar, porumbar,
afinarul, cireºarul, cãcãrezarul
Europei. Am fost, nu mai suntem.
Este o þarã de consumatori, fãrã
niciun fel de proiect de þarã, fãrã
servicii ºi fãrã patrioþi. Politicienii
se vând pe centura polit icii
europene ºi se pun imediat în
genunchi. Ne-au vândut cu totul.

Ce sã mai speri atunci la ce model
de afaceri vizeazã un antreprenor din
România? Nu au modele, nu au de
unde sã se inspire. Toþi afaceriºtii
din România viseazã la palate, la
maºini scumpe, la amante, la
mâncare scumpã, la vacanþe.

ªi în România totul este posibil
pentru cã legea se îndoaie, se poate

ocoli, se poate modela în funcþie de
banii ºi de puterea celui care vrea
sã facã una alta. Fie cã este vorba
de un afacerist român sau unul din
afara þãrii, dacã are ce îi trebuie
atunci poate sã spere cã va cumpãra
pe aproape toatã lumea în þara
aceasta. Dacã are pile la preºedinte
sau la servicii sau la un politician
aflat la putere atunci va putea sã taie
toate pãdurile din þarã, indiferent pe
unde sunt amplasate acestea.

Nu am vãzut un om în þara asta
care sã fi pus piciorul în prag ºi care
sã spunã cã legea e pentru toþi ºi cã
nu poate sã intervinã pentru nimeni,
indiferent câþi bani câºtigã de pe
urma traficului de influenþã.

Bani curaþi în þara noastrã pot fi
fãcuþi ºi de cãtre fermieri, adicã babele
care vând legume ºi verdeaþã la piaþã
sau pe unde apucã. Sau fructe. Dar
pe astea le vâneazã poliþiºtii locali.

Ce fel de antreprenor este o bãtrânã
care vinde pãtrunjel pe bordurã, la
oraº? Este unul foarte important dacã
are clientele ei. Este un caz social de
care statul scapã ºi nu îi mai acordã
ajutor. Dacã îi dãm ºi o subvenþie ºi
îi cumpãrãm legumele ºi fructele
atunci cu siguranþã cã va fi un pas
mai departe. În þara noastrã înainte
de a face bani ar trebui sã avem o
culturã a antreprenoriatului. Sã
învãþãm la ºcoalã cum sã facem bani
ºi cum sã fim oneºti pe piaþã ºi sã ne
achitãm taxele.

Chiar dacã în democraþie
capitaliºtii sunt invidizi care pot cãlca
pe cadavre este bine sã educãm
antreprenorii sã respecte omul. Ar fi
o mare realizare a ºcolii româneºti.
ªi ar fi bine sã introducem un
manual al antreprenorului încã de la
ºcoala primarã.
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Despre Eminescu s-au scris
multe, de la simple recenzii, la teze

de doctorat, de la biografii semnate
de autori celebri, la analize ale
operei, pe genuri, de la licenþe, la
dizertaþii, de la articole de ziar
ocazionale, la cele aniversare, de la
omagii, la ºtiri de prime time etc. Dar
nu s-a fãcut niciun film despre el.
Nu s-a scris nicio piesã de teatru cu
el ca personaj principal. Desigur,
personajul Eminescu a apãrut
episodic în unele producþii
româneºti de film, dar cu doar câteva
replici, ºi alea convenþionale, într-o
singurã producþie fiind ceva mai
dezvoltat ca personaj, dar filmul era
despre viaþa lui Ion Creangã. Cât
priveºte documentarul care foloseºte
fotografii ºi imagini de arhivã cu
locuri în care a fost Eminescu,
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realizat de… este creaþie
documentarã, nu artisticã. De ce,

oare, aceastã nedreaptate,
atâta vreme cât Eminescu
este emblematic pentru
cultura românã, date
biografice existând din
belºug despre el, ca sã stea
la baza unui scenariu?
   Poate pentru cã, înainte de
1989, propaganda de stat îl
vroia pe Eminescu doar ca
figurã hieraticã, romanticã,
autor reprezentativ de poezie
patrioticã etc, iar orice altã
referire, în film, despre viaþa sa,
ar fi fost neconvenabilã politicii
cinematografice. Dupã 1989,
au apãrut critici vehemente la
adresa lui, fiind demolat, cum

se spune, ca proto-legionar,
extremist, romantic târziu ºi demodat
etc etc. De aici, poate, o inhibiþie
privind un scenariu care sã-l aducã
în prim planul public într-o producþie
cinematograficã. Sau poate,
orientarea scenariºtilor la trendul
internaþional, acela de a pune accentul
pe lumea underground, pe sechelele
comunismului din societatea
româneascã, pe prostituþia politicã ºi
pe cea moralã, în general. Ori, poate,
managerii filmului românesc, fie
bugetari, fie privaþi, nu se simt capabili
sã abordeze o asemenea
personalitate, fãrã sã-i atingã statutul
impregnat în conºtiinþa românului.
Nu ºtim, bãnuim. Cert este cã
cinematografia româneascã îi este

datoare lui Eminescu cu o
superproducþie, cel puþin.
   Pe de altã parte, s-au efectuat
cercetãri curajoase, dupã 1989, cu
precãdere, asupra biografiei sale, ale
relaþiilor sale dincolo de tendinþele
generale, dincolo de obiºnuinþele
unor surse ºi mãrturii accesate ºi
rãs-accesate. Aºa au apãrut ºi cãrþi,
ºi eseuri, ºi articole de ziar, în
România sau în diaspora, despre un
alt Eminescu, parcã! Lucruri neºtiute
despre el au fost scoase din pagini
vechi, din mãrturii nepuse în valoare
publicã de amploare, au fost analizate
articolele sale jurnalistice dintr-o altã
perspectivã, au fost accesate
stenograme ale unor servicii secrete
ale timpului sãu, care vorbesc despre
urmãrirea lui ca persoanã, ca autor-
jurnalist… ostil regimului politic al
vremii, în fapt, ca apãrãtor al valorilor
româneºti etc etc.
   Aºa s-a nãscut acest eseu
documentar, din o parte din astfel de
materiale, eseu publicat iniþial prin
2011-2012, sub semnãtura lui DAN
ªALAPA, în coloanele sãptãmâ-
nalului OBIECTIV MEHEDINÞEAN,
ca foileton, sub titlul “ªi mai potoliþi-
l pe Eminescu!”, apoi, în 2013, sub
forma unui volum cu acest titlu,
“ANTI-EMINESCU. Premisele unui
atentat politic”, la Editura Singur,
tipografia Profin, volum care a fost
lansat la ediþia din acel an al apariþiei
a Târgului de carte GAUDEAMUS
Bucureºti. Anul acesta, într-o ediþie
uºor revãzutã, a apãrut sub egida  O. M.

Editurii HOFFMAN, ca supliment al
cotidianului naþional JURNALUL, în
colecþia “Cãrþi esenþiale”, la începutul
lunii aprilie 2021.
   Cartea vorbeºte despre
personalitatea lui Eminescu, ca
jurnalist, în principal, despre ultimii
patru-cinci ani ai vieþii lui, ca redactor
la TIMPUL ºi la alte doar câteva gazete,
mai puþin semnificative pe eºichierul
publicaþiilor acelor vremuri, articole
incendiare, abordând probleme ale
actualitãþii româneºti, demascând
politicieni ºi acte ale lor, contrare
intereselor româneºti, apoi, abordãri
limpezitoare privind manipulãrile
guvernanþilor spre a acoperi înþelegeri
ascunse ale acestora cu referire la
valorile ºi economia româneascã, ori
articole vitriolante, dar argumentate,
legate de interesele Rusiei în Moldova,
ale Austro-Ungariei în Ardeal, ale
Franþei la Gurile Dunãrii etc etc.
   ªi mai citim în carte despre
canonada dezlãnþuitã ascuns, cu
precauþie de oficialii vremii spre a-l
marginaliza pe autorul lor,
Eminescu, spre a-l neutraliza…
Încercãri de compromitere publicã,
internãri, falsuri în acte medicale de
internare, declaraþii mincinoase
parþial sau chiar integral privind
starea sa de sãnãtate, manipularea
familiei etc etc.
   O carte incitantã, despre un
Eminescu altfel ºtiut de marele
public. Acum, ºi la librãria SONET
din Drobeta Turnu Severin, în numãr
limitat de exemplare.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agricul turã  (APIA)
informeazã cã, pânã la data de
31 mai 2021, primeºte Cereri
de intenþie pentru accesarea
Programului Naþional Apicol
(PNA) depuse de cãtre formele
asociat ive apicole legal
constituite care solicitã sprijin
pentru mãsura A “Asistenþã
tehnicã pentru apicul tori  ºi
organizaþiile de apicultori”, ºi de
cãtre apicultori pentru acþiunile
C.4. „Achiziþionarea de mijloace
de t ransport  apicol  fãrã
autopropulsie – remorcã apicolã/
pavilion apicol ºi mijloace fãrã
autopropulsie de încãrcare–

APIA primeºte cereri de intenþie pentru accesarea Programul Naþional Apicol (PNA)
descãrcare a stupilor în pastoral”,
respectiv D.3. “Achiziþionarea de
accesori i  apicole de cãt re
stupinele de elitã/multiplicare”.

În contextul actual, cererile de
intenþ ie împreunã cu
documentele ataºate cererii pot fi
scanate/fotografiate ºi transmise
la  APIA prin  in termediul
mijloacelor electronice la adresa
de e-mail a Centrului Judeþean/
Centrului Municipiului Bucureºti
sau pot fi depuse la registratura
Centrelor APIA.

Formularul cererii de intenþie
împreunã cu alte informaþii
detaliate privind accesarea
Programului Naþional Apicol se

regãsesc postate pe site-ul APIA
www.apia.org.ro, la secþiunea
Mãsuri de Piaþã-Apiculturã–Anul
2021 sau este pus la dispoziþia
solicitanþilor de cãtre funcþionarii
Centrelor APIA.

Numai solicitanþii care vor depune
cererea de intenþie pentru mãsurile
menþionate mai sus au dreptul sã
depunã cererea de platã prin care vor
solicitã sprijin pentru acelaºi produs/
produse din cererea de intenþie.

C er e r i l e  de  p l a t ã  se vor
depune pânã la termenul limitã de
31 iulie 2021.

Precizãm cã valoarea sprijinului
financiar alocat anului 2021
pentru Programul Naþional Apicol

este de 51.128 mii lei.
Program Naþional Apicol pentru

perioada 2020 – 2022 are drept
scop îmbunãtãþirea producþiei ºi
comercializãrii produselor apicole
prin acordarea apicultorilor de
sprijin financiar.

Menþionãm cã, oricare ar fi
momentul depunerii cererii de
platã, cu încadrarea în termenul
limitã, plata sprijinului financiar se
va efectua de cãtre APIA dupã
controlul tuturor cererilor de platã
ºi dupã centralizarea sumelor
eligibile pentru verificarea
încadrãrii în plafonul alocat pentru
fiecare mãsurã.

 Biroul de comunicare
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   La Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta” al judeþului Mehedinþi
au început înscrierile pentru admiterea în
instituþiile de învãþãmânt ale Ministerului
Apãrãrii Naþionale care pregãtesc personal
pentru nevoile Ministerului Afacerilor
Interne – sesiunea 2021.
   Candidaþii cu domiciliul în judeþul
Mehedinþi, pot opta pentru o singurã
instituþie de învãþãmânt superior ºi o
singurã unitate de învãþãmânt postliceal
a MApN. În total, au fost scoase la
concurs 260 de locuri.
* Pentru învãþãmântul superior (ofiþeri)
sunt alocate 168 de locuri, astfel:
- Universitatea Naþionalã de Apãrare „Carol
I” Bucureºti (3 ani) – 4 locuri;
- Academia Forþelor Terestre “Nicolae
Bãlcescu” Sibiu (3 sau 4 ani) – 35 locuri;
- Academia Tehnicã Militarã “Ferdinand I”
(4 ani)  - 63 locuri;
- Institutul Medico - Militar (6 ani) - 3 locuri;
- Academia Forþelor Aeriene “Henri
Coandã” - Braºov (3 ani) - 18 locuri;
- Academia Navalã „Mircea cel Bãtrân” -
Constanþa (3 ani) - 10 locuri;
- Academia Naþionalã de Informaþii “Mihai
Viteazul”- Bucureºti (3 ani) – 35 locuri.
* Totodatã, pentru învãþãmântul postliceal
(maiºtri militari) sunt disponibile 92 de
locuri, în cadrul urmãtoarelor instituþii
militare:
- ªcoala Militarã de Maiºtri Militari ºi
Subofiþeri a Forþelor Terestre „Basarab I”
- Piteºti - 21 locuri;
- ªcoala Militarã de Maiºtri Militari ºi
Subofiþeri pentru Comunicaþii, Tehnologia
Informaþiei ºi Apãrare Ciberneticã - Sibiu
- 19 locuri;
- ªcoala Militarã de Maiºtri Militari ºi
Subofiþeri a Forþelor Aeriene „Traian
Vuia” - Boboc - 13 locuri;
- ªcoala Militarã de Maiºtri Militari a
Forþelor Navale „Amiral Ion Murgescu” -
Constanþa - 23 locuri.
- ªcoala Militarã de Maiºtri Militari ºi
Subofiþeri de Logisticã - 16 locuri.
   Pentru a participa la concursul de
admitere, candidaþii trebuie sã îndeplineascã
cumulativ urmãtoarele condiþii ºi criterii:
a) sã aibã cetãþenia românã ºi domiciliul
în România;
b) sã cunoascã limba românã, scris ºi
vorbit;
c) sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu;
d) sã fie apþi din punct de vedere medical,

ISU ”Drobeta” recruteazã tineri pentru
instituþiile militare de învãþãmânt

În perioada analizatã, leul a avut o evoluþie stabilã faþã de
euro. Cotaþiile monedei unice au fluctuat în piaþa localã între
4,922 ºi 4,933 lei. Mult mai agitat a fost parcursul comparativ
cu alte valute principale.

Cursul euro a fluctuat între 4,9253 ºi 4,9268 lei. Cel de la
sfârºitul perioadei a fost stabilit la 4,9267 lei, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat în culoarul 4,924 - 4,93 lei.

Menþinerea de cãtre BNR a dobânzii sale de politicã monetarã la
minimul de 1,25%/an, din dorinþa de a stimula consumul cât ºi
creditarea economiei, ar putea afecta leul în perioada urmãtoare,
în condiþiile în care inflaþia din aprilie a urcat la 3,2%. Perspectivele
negative ar putea determina exituri din piaþa româneascã.

În ultimul raport al BNR se aratã cã inflaþia va creºte pânã la 4,1%
în decembrie pentru a scade apoi spre 3% la finele lui 2022. Avansul
luat de preþuri este provocat de influenþele din partea componentelor
coºului de consum aflate în afara sferei de control a politicii monetare,
îndeosebi a celor din grupa bunurilor energetice.

Aceste perspective nu au permis leului sã profite de anunþul
fãcut marþi de Eurostat, conform cãruia economia României a
crescut în primul trimestru cu 2,8% faþã de ultimul din 2020,
majorare care reprezintã un record pentru Uniunea Europeanã.

Decizia autoritãþilor de la Beijing de a interzice bãncilor ºi
instituþiilor financiare din China sã ofere servicii de
tranzacþionare a monedelor digitale s-a suprapus peste anunþul
fãcut de Tesla cã autovehiculele electrice pe care le produce nu
vor mai putea fi achiziþionate cu bitcoin, au provocat prãbuºirea
monedelor digitale.

Bitcoin a cãzut miercuri pânã la 30.300 dolari, de la un maxim
al zilei de 43.600 dolari, dupã care a recuperat o parte din
pierderi urcând la circa 36.000 dolari, iar capitalizarea bursierã
a principalei monede digitale a coborât de la peste 2.000 de
miliarde dolari la puþin peste 670 miliarde dolari.

Dupã ce s-a apropiat sãptãmâna trecutã de 4.700 dolari,
ether, a doua criptomonedã ca importanþã, a scãzut pânã la un
minim de 1.900 dolari.

Euro a crescut miercuri la 1,2246 dolari, valoare care a ºters
tot câºtigul obþinut de moneda americanã de la începutul anului.
Evoluþia se datoreazã declaraþiilor mai multor oficiali ai Rezervei
Federale, conform cãrora tendinþa actualã a inflaþiei din SUA,
care a sãrit în aprilie la 4,2%, este tranzitorie ºi cã nu se iau în
considerare majorãri mai rapide ale dobânzii de politicã monetarã.

În piaþa localã, cursul monedei americane a scãzut de la
4,0823 la 4,0326 lei.

Media monedei elveþiene a crescut la 4,4990 lei dar a încheiat
perioada la 4,4778 lei

Cursul lirei sterline a scãzut de la 5,7396 la 5,7139 lei.
Dupã creºterea de marþi la 242,2201 lei, preþul gramului de

aur a coborât la sfârºitul intervalului la 241,0874 lei, consecinþã
a faptului cã uncia a alunecat de la 1.871 la 1.851 dolari.

Decizia BNR de a menþine dobânda sa cheie la 1,25%/an, a
determinat o scãdere a indicilor ROBOR. La finalul intervalului,
cel la 3 luni, în funcþie de care sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei, stagna la 1,54%, nivel stabilit la
începutul sãptãmânii trecute. Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, stagna la 1,66%,
valoare stabilitã marþi, iar cel la 12 luni se menþinea la 1,75%.
Analiza cuprinde perioada 12 – 19 mai.

Leul a fost stabil, bitcoin a
pierdut jumãtate din valoare

fizic ºi psihologic;
e) sã aibã vârsta de minimum 18 ani împliniþi
sau sã îi împlineascã în cursul anului în care
participã la concursul de admitere;
f) sã fie absolvenþi de liceu cu diplomã
de bacalaureat;
g) sã aibã un comportament
corespunzãtor cerinþelor de conduitã
admise ºi practicate în societate;
h) sã nu aibã antecedente penale, cu excepþia
situaþiei când a intervenit reabilitarea;
i) sã nu fie în curs de urmãrire penalã ori de
judecatã pentru sãvârºirea de infracþiuni;
j) sã nu fi fost destituiþi dintr-o funcþie
publicã sau sã nu le fi încetat contractul
individual de muncã pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani;
k) sã nu fi desfãºurat activitãþi de poliþie
politicã, astfel cum sunt definite prin lege;
l) sã fi obþinut la purtare, în perioada studiilor
liceale, media de cel puþin 9,00, cu excepþia
candidaþilor care au absolvit instituþii de
învãþãmânt de nivel liceal în state membre
ale Uniunii Europene în care nu se evalueazã
prin notã/punctaj/calificativ purtarea elevului;
m) sã nu fi fost exmatriculaþi pentru abateri
disciplinare dintr-o instituþie de învãþãmânt;
n) sã aibã vârsta de pânã la 27 de ani,
împliniþi în anul participãrii la concursul
de admitere;
o) sã nu aibã tatuaje ori elemente
ornamentale, de orice naturã, aplicate,
inserate sau implantate pe/în corp,
neacoperite de vestimentaþie, în þinuta de
varã - verificarea cerinþei se realizeazã cu
ocazia examinãrii medicale;
p) sã îndeplineascã condiþiile de ocupare
prevãzute în fiºa postului, pentru încadrarea
în funcþii de cadre militare prin rechemare în
activitate, încadrare directã sau transfer din
cadrul instituþiilor din sistemul de apãrare,
ordine publicã ºi securitate naþionalã.
   Cererea-tip de înscriere se descarcã de
pe site-ul oficial al MAI (secþiunea
Carierã), se completeazã de cãtre candidat
în mod lizibil, se semneazã ºi se depune,
personal, la sediul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã „Drobeta” al judeþului
Mehedinþi, pânã la data de 24.05.2021,
în intervalul orar 09.00-15.00.
   Cei interesaþi pot obþine detalii
suplimentare la Serviciul Resurse Umane din
cadrul ISU “Drobeta” al judeþului Mehedinþi,
telefon 0252/311212.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI
RELAÞII PUBLICE  Radu Georgescu
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Cred cã era în primãvara anului 1968. Se apropia
serbarea de sfârºit de an ºcolar. Eram în clasa a VIII-a
din Malovãþ. Într-o zi am fost chemat la cancelarie.
Doamna Prof. Vlãduþ Natalia ºi Doamna Prof. Viºan
Florica erau foarte agitate. Mi-au spus, grãbite, cã le-
a venit un ordin de la inspectorat ca sã includã în
programele serbãrilor ºcolare imnul Tricolorul al lui
Ciprian Porumbescu. Acest cântec fusese interzis dupã
1948, iar dânsele erau în mare dificultate, fiindcã nu
aveau nici înregistrãri sonore cu acest imn, nici text
muzical, pe note, ca sã-l descifreze. Toþi profesorii din
ºcoalã erau tineri ºi nu-ºi aminteau de acest cântec.
Singura soluþie eraDoamna Învãþãtoare Elena Sfetcu
de la Bârda. Dânsa se pensionase din 1964, dar era în
relaþii excelente cu cadrele ºcolare în funcþie. Cele douã
profesoare mi-au dat ca sarcinã, ba chiar m-au rugat
insistent sã merg la Doamna Sfetcu ºi s-o rog sã mã
înveþe melodia ºi sã-mi dea textul acelui cântec. Zis ºi
fãcut. Am mers la Doamna. Era împreunã cu Pãrintele
Ionicã. Aflând despre ce e vorba, s-au privit
semnificativ, parcã nu le venea a crede vestea, apoi
Doamna a început sã intoneze melodia. Uºor-uºor s-
a înfiripat cântecul. Doamna îl cânta ca pe o doinã,
privea undeva în depãrtãri ºi pe obraji îi curgeau
lacrimi. A fost singura datã când am vãzut-o lãcrimând.
S-a strãduit apoi sã mã înveþe ºi pe mine melodia ºi
nu m-a lãsat pânã nu i-am dovedit cã am receptat-o
corect. M-a îndemnat sã mã duc ºi la Doamna
Învãþãtoare Paula Ghiþulescu, pensionarã de la
celãlalt capãt al satului. Nu era dânsa sigurã pe câteva
cuvinte din textul cântecului. Am mers. Doamna
Ghiþulescu a luat vioara ºi a început sã cânte ca un
artist. Îºi amintise imediat cântecul. Probabil îl cântase
de curând. De multe ori treceam seara pe la poarta
dumneaei ºi auzeam în curte un adevãrat concert. Cânta
Doamna cu soþul, Domnul Învãþãtor Nicu
Ghiþulescu, la vioarã ºi cu vocea, li se alãturau de
cele mai multe ori cei patru copii ai lor. Era o frumuseþe
sã-i asculþi. Acum Doamna Ghiþulescu a cântat
melodia la vioarã, apoi cu vocea. ªi dânsa cânta ºi
plângea. Nu înþelegeam de ce plânge. Cântecul acela
parcã era un odor de mare preþ ascuns în lada de
zestre, care le aminteau celor douã învãþãtoare de
copilãria lor, de vremea când erau eleve ºi cântecul
lui Porumbescu era la mare cinste. Cântecul acesta te
fãcea sã te simþi mândru cã eºti român, cã eºti ºi tu o
verigã din lungul lanþ al generaþiilor trecute. Am învãþat
cât am putut melodia, am completat textul. Toatã
noaptea am dormit iepureºte, intonând într-una
melodia ca sã n-o uit. Când am ajuns la ºcoalã, cele
douã profesoare însãrcinate cu pregãtirea serbãrii mã
aºteptau pe ghimpi. Am cântat de mai multe ori cum
am putut ºi eu, au repetat ºi dânsele, au adunat coriºtii
ºi au început repetiþiile. Cântecul acela era ghiocelul
de primãvarã, care anunþa un început de schimbare.
Mai târziu a fost confiscat. S-a pãstrat doar melodia ºi
textul a fost modificat ºi în perioada 1977 - 1989 a
fost imnul de stat al României.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Tricolorul

Asociaþia de Turism Ecologic Camena deruleazã în perioada 15 mai – 14 octombrie 2021
proiectul intitulat „Idei, marcare ºi miºcare în Platoul Mehedinþi”, proiect ce îºi propune
creºterea gradului de cunoaºtere, înþelegere ºi apreciere a naturii ºi a ANP a Geoparcului
Platoul Mehedinþi de cãtre tinerii din Mehedinþi.
A.T.E. Camena îºi propune prin statut sã sprijine implicarea tinerilor în dezvoltarea ºi
promovarea propriei comunitãþi, implicare având ca punct de pornire potenþialul turistic
natural al acesteia.
Proiectul îºi propune sã rãspundã unei nevoi identificate în timp de organizaþia noastrã ºi
anume o alternativã de educaþie pentru tineri, în completarea educaþiei tradiþionale, prin
implicarea în activitãþi în naturã. Rezultatele foarte bune obþinute în proiecte similare
anterioare (2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019) împreunã cu impactul foarte
bun la nivelul comunitãþilor ºi al tinerilor, determinã necesitatea continuãrii acestor activitãþi
tip Junior Ranger ºi în Geoparc. Patrimoniul multiplu adus de ariile naturale protejate
contribuie ºi mai bine la acest demers. Geoparcul reprezintã un bun exemplu fiind un mix
de patrimoniu natural (peisagistic, botanic, speologic, etc.) dar ºi antropic, prin prezenþa
în numãr mare a comunitãþilor umane ºi a arealelor locuite.
Copiii ºi tinerii pot fi soluþia înþelegerii naturii pentru cã ei sunt sinceri, dispuºi sã înveþe ºi
îi pot convinge pe pãrinþi sau profesori, pe adulþi în general, le pot arãta cele învãþate ºi
perpetua la nivelul comunitãþii valorile ecologice, bazate pe echilibru, acceptare, gestionarea
resurselor, etc.
Tinerii care se vor implica în proiect îºi doresc sã înveþe mai multe despre Geoparc, pe
care au început deja sã îl cunoascã cu ocazia diverselor drumeþii. Prin participarea în
proiect, ei îºi vor completa educaþia de la ºcoalã cu lucruri practice, concrete (cum sunt
acþiuni de marcare, drumeþii, ture cicliste, observarea faunei ºi florei în mediul natural
specific). Se vor dezvolta personal ºi se creeazã premisele de a deveni cetãþeni europeni
responsabili, care cunosc ºi respectã natura.
Obiectivele proiectului sunt:
- sã derulãm 4 acþiuni distincte de promovare a Zilei Internaþionale a Biodiversitãþii pentru
un numãr de 100 de tineri beneficiari timp de 1 lunã;
- sã derulãm 1 activitate de cunoaºtere a Geoparcului printr-un concurs de cunoºtiinþe ºi
idei despre ANP timp de 1 lunã;
- sã derulãm activitãþi de cunoaºtere ºi promovare a naturii prin intermediul a 3 trasee
cicloturistice în Geoparc pe o perioadã de 2 luni;
- sã diseminãm exemplele de bunã practicã
Activitãþi ce vor fi derulate în cadrul proiectului
 Întâlnirea echipei de proiect;
 Promovarea proiectului
 Celebrarea Zilei Internaþionale a Biodiversitãþii
 Concurs de cunoºtiinþe ºi idei despre Ariile Naturale Protejate din Mehedinþi
 Amenajarea traseelor turistice
 Ture cicliste în Geoparc
 Realizarea ghidului proiectului
 Diseminarea rezultatelor proiectului
 Evaluarea proiectului

Partener: Consiliul Judeþean Mehedinþi – Direcþia Administrarea Geoparcului Platoul
Mehedinþi
Proiect finanþat de Fundaþia pentru Parteneriat ºi MOL România.
Pentru informaþii suplimentare vã rugãm sã vã adresaþi echipei de proiect la adresa:
office@camena.ro

Aceastã publicaþie exprimã exclusiv opinia autorului iar Fundaþia pentru Parteneriat ºi MOL România
nu pot fi fãcuþi în niciun fel rãspunzatori de felul în care este folositã informaþia pe care o conþine.

Idei, marcare ºi miºcare în Platoul Mehedinþi
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...instituirea unor mãsuri privind buna funcþionare a sistemului de învãþãmânt

- proba de evaluare a competenþelor lingvistice
într-o limbã de circulaþie internaþionalã studiatã
pe parcursul învãþãmântului liceal;
- proba de evaluare a competenþelor digitale.
Ministerul Educaþiei va emite ordinul de
punere în aplicare a acestei mãsuri - prin
aprobarea unei metodologii - în termen de
15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanþei
de urgenþã aprobate astãzi, 19 mai 2021.
   De asemenea, în vederea flexibilizãrii ºi
eficientizãrii cadrului normativ, în contextul

efectelor pandemiei ºi organizãrii activitãþilor
didactice în sistem on-line, pentru sprijinirea
accesului elevilor din învãþãmântul
preuniversitar la învãþãmântul on-line a fost
modificatã Legea nr 269/2004, astfel încât calendarul
pentru acordarea ajutorului financiar sã fie stabilit ºi
actualizat prin ordin al ministrului educaþiei.
   Proiectul ordonanþei de urgenþã care va face
posibil decontul navetei elevilor se aflã în
procedurã de avizare, urmând a fi supus
adoptãrii în urmãtoarea ºedinþã a Executivului.

BIROUL COMUNICARE
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii te solicitã
mult în aceste zile, fapt pentru care ar fi bine sã fii prudent
ºi circumspect pe alocuri. Se contureazã modificãri
majore ºi chiar finaluri în plan amoros. Misterul, farmecul,
dar ºi iluziile stãpânesc acest segment de viaþã, astfel cã
puþin probabil sã-þi dai seama de adevãratul sens al
situaþiilor care se ivesc. Evitã sã ai aºteptãri faþã de cei
dragi! Tu eºti cel care are nevoie sã-ºi remodeleze
concepþiile vizavi de iubire ºi implicaþiile ei. Însã eºti
foarte creativ ºi inspirat, aºa încât relaxeazã-te cu un
hobby. La locul de muncã se contureazã multã forfortã,
fiind nevoie sã te ocupi de tot felul de sarcini de lucru.
Sãnãtatea este vulnerabilã. Selecteazã prioritãþile ºi
programeazã-þi atent activitãþile. La finalul sãptãmânii
este rost de activitãþi  comune cu alþ ii .  Aspecte
parteneriale comune cu alþii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În casã ºi în familie se preconizeazã schimbãri
interesante. Atenþia ºi eforturile îþi vor fi atrase de treburile
gospodãreºti restante ºi de conversaþiile cu membrii
familiei. Fii prudent ºi rãbdãtor, pentru cã este dificil de
ajuns la un consens, chiar dacã toatã lumea doreºte
acelaºi lucru. Vei fi nevoit sã te împarþi între îndatoririle
profesionale ºi cele casnice. Însã, accentul sãptãmânii
revine mai mult laturii personale ºi relaþionãrii cu cei
dragi. Organizeazã-þi timpul ºi resursele, astfel încât sã
rezolvi tot ce îþi propui. Relaþiile sentimentale sunt
frãmântate ºi se pot echilibra situaþiile cu puþin efort ºi
bunãvoinþã. Relaxeazã-te ºi cu un hobby drag sufletului
tãu. La sfârºitul sãptãmânii se contureazã activitãþi de
rutinã, însã ºi niscai probleme de sãnãtate. Îngrijeºte-te
corespunzãtor ºi odihneºte-te mai mult.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Evenimentele principale ale sãptãmânii se
concentreazã pe segmentul relaþiilor cu anturajul
apropiat, de aceea ar fi bine sã acorzi atenþie necesarã
tuturor discuþiilor ºi întâlnirilor cu aceste persoane. Se
vor crea contexte favorabile pentru a te desprinde din
situaþiile ºi relaþiile toxice. Unii se vor þine scai de tine,
din varii motive personale. Evitã sã vorbeºti despre tine
ºi intenþiile tale sau despre subiecte pe care le cunoºti
puþin sau deloc. Prudenþã, rãbdare ºi acceptã ideile ºi
nevoile altora! Cãlãtorii pe distanþe scurte ºi chestiuni ce
þin de acte, documente, studii. Acasã este nevoie sã te
implici mai mult în treburile gospodãreºti ºi în relaþiile
cu membrii familiei vorbeºti bine, ai idei strãlucite,
eºti convingãtor, aºadar toate acestea te vor ajuta sã
rezolvi orice diferend. La sfârºitul sãptãmânii intervin
chestiuni sentimentale. Sunt momente bune pentru
relaxare ºi activitãþi de tipul hobby, alãturi de cei dragi.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Situaþii controversate în plan financiar! Este vorba
despre modificãri salariale sau ale condiþiilor de muncã.
Fie primeºti o sumã de bani restantã pentru eforturile
depuse în câmpul muncii, fie afli informaþii deosebite
privitoare la felul în care se vor desfãºura activitãþile
profesionale de acum încolo. În culisele evenimentelor
existã detalii pe care nu le poþi depista sau înþelege acum.
Totuºi, fii prudent, circumspect ºi nu lua de bun chiar tot
ce auzi. O conversaþie tãinuitã cu cineva din anturajul
apropiat te va lãmuri ºi liniºti. Foarte animate devin ºi
relaþiile cu prietenii apropiaþi ºi cu neamurile. Schimbul
de informaþii ºi aflarea unor soluþii deosebite pentru
situaþiile cu care te confrunþi vor fi frecvente. La finalul
sãptãmânii este rost de treburi gospodãreºti ºi de întâlniri
cu membrii familiei. Relaxarea acasã alãturi de cei dragi
este binevenitã.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmânã foarte importantã, pentru cã transformãrile
interioare la care eºti predispus sunt de bun augur. Însã, nu
vei înþelege mare lucru acum. Senzaþia cã totul se desfãºoarã
în favoarea ta va fi accentuatã ºi aducãtoare de liniºte ºi
confort sufletesc. Ceva se terminã, ceva stã sã înceapã.
Detaºeazã-te de toate, lasã-te purtat de evenimente, dar în
acelaºi timp fii deschis la nou ºi progres. Sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã ºi stãrile tale de spirit sunt oscilante ºi
dificil de suportat sau de înþeles de cãtre ceilalþi. Controleazã-
þi reacþiile! Intervin cheltuieli pe cele necesare traiului cotidian.
Pe de altã parte, este rost sã primeºti bani fie salariul de la
locul de muncã, fie bonusuri substanþiale din partea celor
dragi. Sunt probabile ºi cheltueili pentru prieteni sau pentru
a ajuta pe cineva drag aflat la nevoie. Foarte bine susþinut va
fi segmentul prietenilor ºi al protectorilor de la locul de muncã
începând cu 21 mai.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Energia astralã a sãptãmânii te predispune la
transformãri interioare profunde, rãscoliri sufleteºti greu
de explicat în cuvinte, dar ºi greu de înþeles. Ai nevoie de
odihnã, detaºare de cotidian ºi revizuirea tuturor
situaþiilor ºi relaþiilor în care eºti implicat. Posibile
neplãceri legate de sãnãtatea picioarelor ºi a segmentelor
sistemului circulator. Evitã, în limita posibilului,
consultaþii le, analizele medicale ºi intervenþi ile
chirurgicale, deoarece existã riscuri majore de erori cu
efecte pe termen lung. Dezvoltã gândirea pozitivã! Îþi vei
reveni în a doua parte a sãptãmânii ºi te vei simþi mult
mai bine, însã nu forþa nota. Este vremea sã-þi revizuieºti
planurile de viaþã ºi toate relaþiile în care eºti implicat.
Renunþã la toate situaþiile stagnante ºi orienteazã-te spre
alte direcþii de viaþã ºi activitate. Eºti susþinut de cãtre
ºefi, autoritãþi ºj prieteni adevãraþi din sfera socio-
profesionalã. În weekend vin ºi bani, ºi cheltuieli.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Aspectele socio-profesionale reprezintã subiectele
principale ale acestei sãptãmâni. Se contureazã schimbãri
majore, atât în relaþiile personale cu prietenii, cât ºi în
relaþiile de susþinere profesionalã reciprocã de la locul de
muncã. Se recomandã prudenþã, discreþie ºi rãbdare! Încet,
dar sigur pierzi unii prieteni, dar se va face loc pentru alþii.
Deocamdatã priveºte atent la situaþiile în care eºti implicat
alãturi de aceste persoane ºi nu te lãsa impresionat de
vorbele sau gesturile, aparent, sincere. Organizeazã-þi
programul cotidian, astfel încât sã te odihneºti regulat. Se
pot evidenþia afecþiuni vechi care vor necesita îngrijiri pe
termen lung. Pe de altã parte, bizarul începe sã domneascã
atât în sfera sãnãtãþii, cât ºi în sfera muncii. Se deschid
oportunitãþi profesionale noi ºi de mare anvergurã. Ia
aminte la informaþiile care apar pe cãi mai puþin obiºnuite.
Ele conþin aspecte valoroase, foarte utile în timp. La sfârºitul
sãptãmânii te vei simþi mai bine ºi vei reveni în mijlocul
celorlalþi cu farmecul tãu caracteristic.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Schimbãri importante în plan profesional! Poate fi vorba
despre finalizarea unor proiecte, a unor etape de lucru sau
se preconizeazã schimbãri în grupul de lucru din care faci
parte la locul de muncã. Totul se poate petrece rapid, fãrã
prea mult zgomot sau fãrã explicaþii pertinente. Fii prudent
ºi evitã discuþiile contradictorii sau luarea deciziilor radicale!
Deocamdatã ia aminte la discuþii ºi evenimente. Sunt zile
bune numai pentru analize interioare, observaþie ºi dialog
interior. Bazeazã-te numai pe forþele tale! Discret începe sã
se schimbe situaþia sentimentalã. Este rost de noi relaþii
amoroase, de a te ocupa mai mult de copii sau pur ºi simplu
de a te juca mai mult. Activitãþile de tip hobby sunt importante
ºi cu efecte pe termen lung. Tendinþa de a te implica în mai
mult relaþii deodatã poate fi pãguboasã. Controleazã-þi stãrile!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Vei fi animat de gânduri mãreþe pe tot parcursul
sãptãmânii, ca ºi cum îþi propui sã schimbi totul în jurul
tãu, dar astfel încât sã fie ºi în avantajul celorlalþi. Energia
astralã din aceste zile îþi accentueazã simþurile fine,
paranormale ºi de aici vei reuºi sã faci conexiuni mentale
nebãnuite vizavi de relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat.
Se pot accentua visele ºi viziunile premonitorii. Mentalul
este agitat, aºa încât este bine sã nu forþezi nota ºi chiar sã
te detaºezi ºi sã te odihneºti conºtient. Demersuri legate
de cãlãtorii ºi studii pe termen lung sau în strãinãtate.
Relaþiile cu ºefii ºi cu autoritãþile vor fi evidenþiate în a
doua parte a sãptãmânii. Dialoguri la nivel înalt, sarcini de
lucru noi, reconfigurãri în cadrul colectivului de muncã.
La finalul sãptãmânii vei fi înconjurat de prieteni ºi de
susþinãtori importanþi. Rezervã momente pentru odihnã!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Segmentul financiar are o importanþã deosebitã în
aceastã sãptãmânã. Sunt ºanse sã pui la punct colaborãri,
chestiuni patrimoniale împreunã cu neamurile ºi partenerul
de viaþã, aspecte care au în comun bani, cheltuieli, servicii,
bunuri folosite ºi de tine ºi de aceste persoane. Cumva se
încheie o etapã, dar poate fi vorba despre lãmuriri sau
rezolvãri aºteptate demult. Totuºi, fii prudent ºi verificã
atent fiecare document, fiecare cheltuialã ºi evitã investiþiile
de orice fel. Cineva din anturajul apropiat te poate ajuta
foarte bine cu sfaturi ºi idei deosebite. Intervin ºi aspecte
legate de cãlãtorii în strãinãtate, cãlãtorii pe distanþe lungi,
implicare în studii ºi cursuri diverse. Sunt momente bune
pentru dialoguri pe teme filozofice, cu persoane erudite
sau pentru a te delecta cu lecturi deosebite. La sfârºitul
sãptãmânii se întrezãresc reuniuni importante cu persoane
celebre în mediul socio-profesional în care activezi.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmânã foarte importantã în plan partenerial! Se vor
reconfigura colaborãri, o relaþie matrimonialã sau se
finalizeazã etape de viaþã ºi activitate comune cu alþii. Este
bine sã fii obiectiv, sã-þi urmãreºti scopurile personale ºi
sã închei acele relaþii ºi situaþii care te þin în loc sau care
deja îþi dãuneazã în vreun fel. Existã detalii ºi interese
ascunse, atât în orice tip de colaborare socio-profesionalã,
cât ºi în relaþia de cuplu. Dezamãgirile pot fi de proporþii.
Pentru a-þi îmbunãtãþi planurile de viitor este nevoie sã
renunþi rapid la tot ce este perimat. Vor interveni ºi cheltuieli
comune cu alþii pe facturi, taxe, impozite sau vei fi nevoit
sã te ocupi de chestiuni ce privesc moºtenirile ºi partajele.
Relaþiile sentimentale se activeazã mult în aceastã
sãptãmânã, fiind rost de idile noi, de a te ocupa mai mul
de copii, de a te simþi mai bine alãturi de cei dragi.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãnãtatea ºi activitatea desfãºuratã în cadrul unui loc
de muncã reprezintã aspectele care se vor modifica mult
începând cu aceastã sãptãmânã. Este bine sã-þi
supraveghezi semnalele organismului ºi sã apelezi la
ajutor de specialitate. Transformãrile personale care se
întrezãresc, întâmpinã-le cu mintea ºi sufletul deschise.
Continuã-þi programul de viaþã cu paºi mãrunþi, fãrã a
forþa nota în vreun fel. Orice grabã, orice decizie luatã
acum, orice implicare în ceva nou ar trebui evitate, pentru
cã nu au ºanse sã se materializeze corect în viitor. Relaþiile
parteneriale sunt active prin discuþii ºi desfãºurarea unor
activitãþi comune. Sunt posibile neînþelegeri, însã le vei
putea depãºi cu bine. Cheltuielile comune cu alþii se vor
evidenþia mult la sfârºitul sãptãmânii. Începând cu 21
mai, influenþele astrale te vor îndemna la schimbãri
importante ºi definitive, atât în structura ta interioarã, cât
ºi în ceea ce priveºte relaþiile tale cu tot ºi toate. Se
contureazã o perioadã de mari ºi intense transformãri.

(20 - 26 mai 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Debitorul SC GG BEST GRUP
SRL- societate în faliment, in bankruptcy,
en faillite  cu sediul în Drobeta Turnu
Severin, str. Aurelian nr. 46, judeþul
Mehedinþi, cod unic de înregistrare RO
1674943 ºi nr. de ordine în Registrul
Comerþului Mehedinþi J25/440/2004 prin
Lichidator judiciar CII Enache Alexandru,
cu sediul în Drobeta Turnu-Severin, str.
Kiseleff nr. 40, judeþul Mehedinþi, cod
unic de înregistrare RO 23149525,
membru UNPIR înregistrat sub nr.1-B-
1461, reprezentat prin practician în
insolvenþã Enache Alexandru, scoate la
vânzare, la preþurile stabilite prin Raportul
de evaluare, conform hotãrârii Adunãrii
creditorilor din data de 22.10.2020,
urmãtoarele bunuri:

MOBILIER ªI BIROTICÃ, în bloc,
preþul de pornire a licitaþiei fiind de 3.750
lei, fãrã TVA, respectiv:
· Calculator PC Clasic + monitor
· Imprimantã LASER JET M1132MFP
· Calculator birou - 2 buc,
· Frigider Zanussi (mic),
· Aragaz 2 ochiuri,
· Casa de marcat DATECS,
· Birou - 2 buc,
· Scaun - 7 buc,
· Raft lemn - 5 buc
· Raft metalic - 4 buc,
· Fiºet metalic,
· Raft expunere - 5 buc,
· Comodã cu 3 sertare (micã) - 3 buc,
· Corp bucãtãrie,

AUTOTURISME
Autoturism DACIA LOGAN, MH-03-

GGB preþul de pornire a licitaþiei fiind de
5.150 lei, fãrã TVA.
   Date informative: an fabricaþie =
2006, culoare = albastru metalizat, cu
urme de ruginã, 1598 cmc, caroseria= AC
Break, stare funcþionare = satisfãcãtoare,
stare tapiþerie = rea, cauciucuri = uzate,
motor = scãpãri ulei: capac superior
distribuþie, semering de distribuþie,
chiulasã ºi pe la garniturile de etanºare.
·Autoturism FORD, MH-04-GGB preþul
de pornire a licitaþiei fiind de 8.850 lei,
fãrã TVA
   Date informative: an fabricaþie =
2004, culoare = gri, cu urme de ruginã,
1998 cmc, caroseria= BB FURGON CAB.
INT 3+1 UªI, stare funcþionare =
satisfãcãtoare, stare tapiþerie = rea,
cauciucuri = uzate, motor = scãpãri ulei:
capac superior distribuþie, semering de
distribuþie, chiulasã ºi pe la garniturile
de etanºare.

Publicaþie de vânzare privind licitaþia din data de 25.05.2021
·Autoturism OPEL, MH-05-GGB preþul de
pornire a licitaþiei fiind de3.950 lei, fãrã TVA
   Date informative: an fabricaþie = 2004,
culoare = albastru, cu urme de ruginã,
1598 cmc, croseria = BF1E171F11757E4,
stare funcþionare = rea, stare tapiþerie =
rea, cauciucuri = uzate, motor = scãpãri
ulei: capac superior distribuþie, semering
de distribuþie, chiulasã ºi pe la garniturile
de etanºare. La data expertizei: abandonat.

Licitaþia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Drobeta Turnu
Severin, str. Kiseleff nr. 40, la data de
25.05.2021, orele 14,00.
   Bunurile pot fi observate la locul de
depozitare, respectiv în Drobeta Turnu
Severin, str. Aurelian nr. 46, judeþul
Mehedinþi conform precizãrilor conþinute
de Caietul de sarcini.

Titlul executoriu în temeiul cãruia
lichidatorul judiciar procedeazã la vânzarea
bunurilor mai sus menþionate îl constituie
Hotãrârea nr. 36/17.07.2020 prin care
Tribunalul Mehedinþi a dispus deschiderea
procedurii falimentului împotriva debitoarei
SC GG Beste Grup SRL.
   Nu existã creditori în favoarea cãrora sã
se fi constituit drepturi de impotecã asupra
bunurilor puse în vânzare.
   Toþi cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor puse în vânzare sunt somaþi sã
comunice acest lucru lichidatorului
judiciar înainte de data stabilitã pentru
vânzare, sub sancþiunea prevãzutã de lege.
   Cei interesaþi în achiziþionarea acestor
bunuri, vor face cunoscutã aceastã intenþie
pe e-mail
ciialexandruenache@g.mail.com, pânã cel
târziu la data de 21.05.2021, orele 14,00,
sub sancþiunea excluderii de la licitaþie,
solicitând Caietul de sarcini, ºi fãcând
dovada achitãrii:
   1. în contul unic de insolvenþã deschis
la BRD, Sucursala Drobeta Turnu Severin,
sub nr. RO07BRDE260SV61888372600,
pe numele SC Best Grup SRL, CIF RO
16740943, a unei garanþii de participare
de 10% din preþul de pornire al bunului/
bunurilor pentru care intenþioneazã sã
liciteze,
   2. în contul deschis la BRD, Sucursala
Drobeta Turnu Severin, sub nr.
RO08BRDE260SV45318812600, pe
numele Enache I Alexandru - Cabinet
Individual de Insolvenþã, RO 23149525,
a taxei de participare la licitaþie în sumã
de 300 lei+ TVA.
   Relaþii suplimentare la telefon 074 509456
ºi e-mail ciialexandruenache@gmail.com.

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 depunerea solicitãrii de emitere a

acordului de mediu

TUDORACHE CONSTANTIN, anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Construire casã de vacanþã
P+1E+M, anexã gospodãreascã P, foiºor P, piscinã, puþ
forat, împrejmuire teren, fosã etanºã vidanjabilã, alei
pietonale ºi carosabile, spaþiu parcare, utilitãþi ºi
branºamente utilitãþi", propus a fi amplasat în judeþul
Mehedinþi, comuna Eºelniþa, str. Dunãrii, nr. 907B.
     Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi,
Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane nr. 3, în zilele de
luni - vineri, între orele 08.00 - 14.00.
     Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi.

 urmare din pag. 4

 Romeo Crîºmaru

    Aici situaþia e cu mult mai dramaticã
decât cea de la consumatorii casnici. Agentul economic cãruia nu îi
vom dezvãlui identitatea, a primit de la furnizorul sãu de energie
electricã o adresã în care este anunþat cã de la 1 iunie 2021, preþul
negociat de el va creºte de la 250 lei/MWh la 385 lei/MWh, adicã o
creºtere cu 54 la sutã. În aceste condiþii, tot sub protecþia
anonimatului, administratorul firmei care s-a trezit cu acestã pleaºcã
spune cã e realmente disperat ºi cã perspectiva viitorului este una
sumbrã pentru afacerea sa. Ce vor face agenþii economici cãrora li
se majoreazã în asemenea hal preþul la energie electricã? Vor
scumpi produsele de tot felul, iar efectele vor fi înspãimântãtoare.
Pentru cã preþul curentului electric se regãseºte în toate preþurile
produselor pe care le cumpãrãm zilnic, inclusiv mâncarea de zi cu zi.
   ªi în acest caz, sfatul dat de ministrul Economiei, Virgil
Popescu, este acela ca agenþii economici sã consulte piaþa
concurenþialã. „Pe piaþa concurenþialã ºi comparatorul de
tarife al ANRE, se poate gãsi cea mai convenabilã soluþie, cel
mai bun preþ. Consumatorii de energie electricã trebuie sã
consulte piaþa ºi sã cumpere la preþul cel mai mic de acolo”,
spune Virgil Daniel Popescu.

Preþul energiei electrice...
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Dupã ce, joia trecutã, ºi-a aflat
adversara din barajul pentru
promovarea/menþinerea în Liga 3,
campioana judeteanã de la
Mehedinþi, Viitorul ªimian, a disputat
duminicã manºa-tur. Pe Stadionul
Severnav, echipa antrenatã de
Costinel Dorian Vasilicã a întâlnit
Minerul Costeºti, ocupanta locului
10 din seria 7 a Ligii a 3-a. Diferenþa
de eºalon nu s-a vãzut pe teren, iar
echipa din ªimian a intrat la cabine
în avantaj, dupã golul lui Gabriel Iosu,
din minutul 29. Viitorul s-a desprins
în minutul 71, când Daniel Miºea,
scãpat singur spre careul advers, l-a
driblat pe portarul de 50 de ani
Marius Vlãdoi, ieºit la 20 de metri în
întâmpinare, ºi a înscris în poarta
goalã. Minerul Costeºti a redus din
diferenþã dupã doar 3 minute, prin
Petru Proteasa, care l-a învins pe
portarul Daniel Popescu cu un ºut
din 5 metri, dupã un corner de pe

Rezultatele fazei I a barajului pentru promovarea în Liga 2:
B1: Bucovina Rãdãuþi - Dacia Unirea Brãila 2-4 (2-0 în tur, 0-4 în retur)
B2: SC Oþelul Galaþi - Foresta Suceava 3-0 (3-0 în tur, 0-0 în retur)
B3: CS Afumaþi - FCSB II 4-2 (0-1 în tur, 4-1 în retur)
B4: Mostiºtea Ulmu - CSA Steaua 0-4 (0-2 în tur, 0-2 în retur)
B5: Corona Braºov - CSO Filiaºi 5-0 (1-0 în tur, 4-0 în retur)
B6: Steagul Roºu Braºov - Vediþa Coloneºti 1-2 (0-1 în tur, 1-1 în retur)
B7: Criºul Chiºineu Criº - Viitorul ªelimbãr 2-4 (0-2 în tur, 2-2 în retur)
B8: Mãgura Cisnãdie - ªoimii Lipova 3-2 (2-1 în tur, 1-1 în retur)
B9: SCM Zalãu - CSO Cugir 5-0 (3-0 în tur, 2-0 în retur)
B10: Minaur Baia Mare - Unirea Dej 1-3 (0-0 în tur, 1-3 în retur)

Faza a II-a a barajului de promovare în Liga 2:
Dacia Unirea Brãila - Oþelul Galaþi
CS Afumaþi - CSA Steaua Bucureºti
Corona Braºov - Vediþa Coloneºti
Viitorul ªelimbãr - Mãgura Cisnãdie
SCM Zalãu - Unirea Dej

Viitorul ªimian, spre Liga 3
partea stângã de atac. S-a
încheiat 2-1, iar echipa care va
juca sezonul viitor în Liga 3 se va
stabili duminica viitoare, dupã
jocul-retur care va avea loc pe
stadionul Municipal din
Râmnicu Vâlcea.

Dupã acest rezultat ºi, în
special dupã replica palidã a
echipei vâlcene, care a avut în
componenþa lotului mulþi jucãtori
trecuþi de 35 de ani ºi uºor
supraponderali, mehedinþenii
privesc cu optimism manºa-tur.” Am
condus cu 2-0 ºi e pãcat cã am primit
apoi gol. S-a vãzut un pic pregãtirea
lor fizicã în plus, dar noi am dominat
clar jocul, cel puþin în prima reprizã,
am avut ocazii mult mai multe decât
adversarii, iar scorul putea fi mult mai
mare. Din pãcate, ne-am precipitat în
careul advers ºi am luat gol dupã o
fazã fixã. Aºa cum am anticipat ºi
înaintea acestui joc, calificarea se va

juca la Vâlcea. La început, am zis cã
ei pleacã favoriþi, cu 60-40, acum
cred cã ºansele sunt egale, 50-50 la
sutã”, a declarat antrenorul-jucãtor
al ªimianului, Costinel Dorian
Vasilicã (36 ani). Mult mai încrezãtor
s-a arãtat atacantul severinean Daniel
Miºea, autorul golului de 2-0, reuºit
la doar 10 minute dupã intrarea pe
teren: “Am întâlnit o echipã
experimentatã totuºi, dar care nu s-a
ridicat la nivelul aºteptãrilor noastre.

Dacã aveam mai multã inspiraþie în
faþa porþii ºi o atitudine mai agresivã
din punct de vedere mental, puteam
câºtiga mult mai clar. Eu zic cã, dupã
acest rezultat, ºansele noastre de
calificare au crescut la 70 la sutã! Am
promovat în urmã cu 2 ani ºi cu
Tractorul Cetate ºi sunt încrezãtor cã
voi promova ºi cu Viitorul ªimian”.

Preºedintele de la Viitorul ªimian
crede cã promovarea ar fi fost o
simplã formalitate, la meciul-retur,
dacã echipa sa nu primea gol ºi ar fi
câºtigat cu 2-0. “Am fãcut faþã jocului,
deºi am întâlnit o echipã de Liga 3.
Am câºtigat cu 2-1, dar se putea mai
mult. Am avut multe ratãri, dar sper
ca la Râmnicu Vâlcea sã nu mai
repetãm greºelile fãcute acum. Noi
mergem cu gândul de a câºtiga ºi
meciul retur, nu vom juca la egal. Dacã
am fi câºtigat cu 2-0, promovarea era
în mare parte lãmuritã. Aºa, am luat
gol acasã ºi ne va fi greu. Noi am fãcut
toate eforturile omeneºti ºi sper ca
fotbalul mehedinþean sã urce o etapã
mai sus, dupã acest baraj”, a declarat
preºedintele George Sãrãcin. Echipa
sa a jucat în formula: Daniel Popescu
- Dragoº Þuculanu, Ionuþ Ilie, Rãzvan
Doman - Titu Cârstea (Marius Crãc
’70), Marian Coca (Andy Stancu ’46),
Mihai Schintee (cpt), Ionel Lãtea,
Costinel Vasilicã (Augustin Tudor ’78)
- Andrei Sãrãcin (Laurenþiu Roman
’78), Gabriel Iosu (Daniel Miºea ’60)

Judeþul Mehedinþi nu a mai avut
echipã la Liga 3 din sezonul 2014-
2015, dupã ce Minerul a învins
campioana Ligii a 4-a Gorj, Gilortul
Târgu Cãrbuneºti, cu scorul de 2-0,
dupã prelungiri, pe stadionul “1 Mai”
din Slatina. Dupã doar un tur, echipa
cu sediul la Valea Copcii s-a retras
din campionat din cauza
problemelor financiare.

Doar Mihãescu mai are ºanºa promovãrii

 Mircea Oglindoiu

Manºa - retur a fazei I a barajului pentru promovarea în Liga 2 a

stabilit cele 10 echipe care se vor
duela pentru accederea în eºalonul
secund. Printre cluburile calificate
se numãrã CSA Steaua Bucureºti,
care a eliminat Mostiºtea Ulmu.
Mijocaºul severinean Mãdãlin
Mihãescu a jucat în repriza secundã
a meciului câºtigat de echipa sa cu
scorul de 2-0. “Militarii” se
impuseserã ºi în jocul - tur, de la
Cãlãraºi, tot cu 2-0, iar în faza a II-a
a barajului pentru promovare vor
întâlni CS Afumaþi, pe 22 mai (turul),
respectiv 29 mai (returul). Ilfovenii
au eliminat FCSB II, de care au
dispus cu scorul de 4-1, pe
stadionul din Berceni. La FCSB II,
atacantul orºovean de 17 ani,
Gabriel Fulga, n-a fost inclus în lot.

Din lupta pentru promovare a ieºit
ºi mijlocaºul originar din Vânju
Mare, Cristian Poianã. Echipa sa
CSO Filiaºi a pierdut ºi jocul - retur
cu Corona Braºov, scor 0-4 pe teren
propriu, dupã ce fusese învinsã ºi în
manºa - tur cu 1-0. Cu portarul
severinean Adelin Iliescu titular,
ªoimii Lipova a încheiat la egalitate,
scor 1-1, jocul cu Mãgura Cisnãdie
ºi a fost, de asemenea, eliminatã,
dupã ce pierduse meciul-tur cu 2-1.
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Mã fraþilor, sã vaccinã al lu
Zbanghiu la Orºova ºi acolo rãmasã.
La coadã, cã zisã cã dacã e maraton,
el nu mai pleacã, pãnã nu sã
vaccineazã toþi. Bine, ce nu aflã el, e
cã sã terminã ºi mama lui de
maraton, da lu al lu’ Zbanghiu nu-i
spusã nimenea. El zisã cã îl aºteaptã
pe nea Stoica, cã de când e ‘mnealui
edil ºef la Orºova s-a schimbat ºi
pisica lu un neam de-al lui, de e
orºovean. Pã da, s-a schimbat,
acuma nu mai merge înainte, a luat-
o înapoi, are comenzile pe invers.
Ziserãm sã mergem noi, sã facem
un drum pãnã la Orºova, sã-l
aducem pe nerod acasã, cã altfel îl
prinde rapelul din urmã ºi dupã aia
tot noi pãtimim cu el.

Mã nepoate, da nici cu Sucã nu
ne e ruºine, cã vã spusei cã ãsta
abia aºtepta sã ajungã ºi el pe malu’
ãlãlalt al Dunãrii, cã cicã i s-a
terminat vegeta lu’ maicã-sa.
Degeaba încercarãm noi sã-l
convingem cã ºi pin magazinele

 nea Mãrin

Sucã ºi vegeta, al lu Zbanghiu ºi maratonu vaccinãrii, rablele de
Severin ºi gazele lu nea Truºcã di la ªimian

din Severin sã gãseºte vegeta,
cã el nu ºi nu, cã nu sã comparã
cu aia originalã. Zis ºi fãcut, îºi
luã traista, sã dusã în vamã ºi
stã acolo ºi acuma. Pã vama e
închisã, cã traficu e suspendat
pi la Porþile de Schier I, da cu
cine sã te înþelegi?! Zisã cã el
stã ca elveþianu’, pe banda di la
mijloc, între þãri, ca sã fie
primu’ când sã dã drumu la
trafic. ªi s-ar putea sã sã dea
curând, aºa sã aude.

Mã fraþilor, da fu Ziua
Internaþionalã a Muzeelor. Bine,
nea Chirilã nu trecu pi la muzeu, cã
nu avu timp, da adusãrã neºte
autocare, nu ºtiu de unde, cã pe
pandemia asta nu sã prea plimbã
mulþi, da fu ceva lume. Ieºi ceva
frumos, asta la muzeu, cã pe lângã
Dunãre e urgie, bãlãriile cât casa,
unde mai pui cã pin port te mãnâncã
ºerpii. Pã da, cã doar di la Giurgiu,
de care aparþine portul, nu sã vede
mizeria di la Dunãre, nici ruginãturile
di la mal ºi nici infrastructura
portuarã lipsã. ªi când te gândeºti
cum ne uitãm la navele care trec pe

Dunãre, ori cum ofteazã severinenii
cã nu sã pot plimba ºi ei pe falezã,
ca în alte oraºe dunãrene. Greu de
înþeles, mã nepoate, greu de tot.
Vorba unui clasic în viaþã!

Bine cã o luai pe Tanþa lu
Pecingine din faþa blocului, cã s-au
apucat iar sã strângã rablele de pe
domeniul public din Severin ºi sã
puteau încurca. Aºa, o salvai în
ultimu’ moment, de ºi acuma îmi
mulþumeºte în uralele alor ei.
Acuma, sã vedem cât o rezista ºi
maºina asta de ridicat, cã la câte
rable sunt pe strãzi, multe
abandonate prin parcãri, sã vedem
când cedeazã. Da s-o mai face ºi
ceva luminã pin parcãri.

Mã fraþilor, nea Popescu di la

ministeru de energie nu sã lãsã
pãnã nu-l pusã pe nea primarele di
la ªimian sã sã înfiinþeze la uºa

‘mnealui, sã facã o pozã împreunã
ºi apoi o postare, cã gata, sã
extinde reþeaua de gaze pin tot
ªimianul, de nu o sã mai aibã
locuitorii nevoie de lemne pentru
încãlzire. Sã vezi minunãþie, nici
fum nu mai iasã. O sã sã mute
severinenii la ªimian, ce sã mai.

Da, vã mai amintiþi cum intrau
maºinile ºi marºutele pline cu
cãrbunele pentru Termocentrala di
la Halânga?! Sigur cã cititorii de
Obiectiv îºi amintesc,  aºa cum nu
au uitat cã de la TERMO venea
cãldura ºi apa caldã în  Severin. De
câþiva ani s-a rãrit circulaþia pe calea
feratã respectivã, uzinalã, iar de
acuma nu se va mai circula. Da,
cruciþi-vã, cineva de pi la primãrie,
cicã, a gãsit o modalitate de a face
bani ºi s-a apucat sã taie calea feratã
ºi pac la fier vechi. ªi de-o mai fi
nevoie de Centralã pentru încãlzirea
Severinului cine va cãra
combustibilu ºi eu ce? Cu sacaua?

Om trãi ºi om vedea, da pãnã data
viitoare, hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!Spectacolul este programat

pe data de 26 mai, ora 1900.
Costul unui bilet este de 65 de lei.


