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„Arhitectura tradiþionalã în Geoparcul Platoul Mehedinþi”
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Ajunsã în 2021
la cea de-a V-a ediþie,

ºcoala de varã
„Arhitectura

tradiþionalã în Geoparcul
Platoul Mehedinþi” a reunit

elevi ºi liceeni
de pe plan local, alãturi de

studenþi veniþi din alte
zone ale þãrii

interesaþi sã descopere
istoriile locale ºi

comunitãþile din aceastã
regiune ºi modurile în

care pot contribui la
dezvoltarea localã prin
creativitate ºi inovaþie

puse la lucru în contextul
unui vast patrimoniu

natural ºi cultural de care
se bucurã aceste

comunitãþi.

Primarul Marius Screciu a câºtigat procesul cu ANI
ºi rãmâne în funcþie. Spre mâhnirea unora!

Dupã 5 ani de chin ºi stres, timp în care a fost realmente hãrþuit
de Agenþia Naþionalã de Integritate, pe baza unor legi imbecile,

imperfect ºi prost interpretate, primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu, a câºtigat procesul cu ANI. Înalta

Curte de Casaþie ºi Justiþie a desfiinþat ºi anulat raportul de
avaluare sinistru al Agenþiei de Integritate ºi a fãcut dreptate într-o

cauzã de un penibil greþos ºi rar întâlnit. Deºi speþa era de la
început o prostie, a fost nevoie de multe ºedinþe de judecatã ca
sã iasã adevãrul la luminã. Aºadar, Screciu rãmâne primar, iar

calculele celor care îi cântau prohodul s-au închis!
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În doar câteva
zile, hai, sã fie o
sãptãmânã, am trecut
de la starea de relativã
normalitate, la starea
de alertã. Toatã vara,
cu “nebunia” de pe
litoral, din târguri ºi

magazine, cu nunþile ºi botezurile, al naibii covid nu a
miºcat un deget, de ai fi zis cã a dispãrut cu desãvârºire
de pe suprafaþa lumii. Nici în septembrie, cu
megaconcertul Untold, cu megacongresul PNL, covidul
deºi începuse sã miºte ceva-ceva parcã nu avea, cum
spuneau bãtrânii, snagã. Abia din 25 septembrie când
superman Câþu a devenit preºedinte de partid lucrurile
au început sã o ia razna, ca ºi cum un vãl de bumbac a
fost dat la o parte de pe o statuie cât se poate de kitchoasã
ºi toatã lumea a putut sã se holbeze iritatã ºi dezamãgitã.
   ªi iatã-ne acum, reluând brusc o poveste urâtã, pe care
o credeam încheiatã în bunã mãsurã sau oricum pe cale
sã se încheie. Salvãrile au reînceput sã brãzdeze arterele
oraºului. Spitalele se aglomereazã ºi semnalele de alarmã
sanitarã cresc în intensitate. ªcolile se închid unele dupã
altele. Instituþiile de spectacole, teatrele, îºi închid porþile.
Noua tulpinã, delta, e mai contagioasã, mai agresivã.
Televiziunile se întrec în a trasnmite imagini ºi discursuri
apocaliptice. Reintrãm într-un scenariu în care am mai jucat
odatã. Într-un film pe care parcã deja îl ºtim.
   Dar parcã nu se leagã ceva. Cum au crescut, brusc,
cifrele? Cum au reuºit statisticile sanitare, în doar câteva
zile,  sã reaprindã spectrul fricii peste o Românie ºi aºa
amorþitã? Cum putem sã ne explicãm absenþa virusului
în sezonul estival, sau dacã nu absenþa virusului, absenþa
stãrii de alarmã generalã ? E normal ca pe acest teren de
întrebãri ce nu-ºi gãsesc uºor rãspuns sã aparã teorii
ale conspiraþiei ºi adepþi ai taberei care refuzã vaccinarea.
Tot din acest registru absurd e ºi aceastã campanie de
vaccinare qvasiforþatã la care asistãm.
   Deºi sunt vaccinat, nu pot fi niciodatã de acord cu un
sistem care impune vaccinarea, care condiþioneazã accesul
la bunuri ºi servicii de certificate sanitare. Vaccinarea
trebuie sã fie o decizie individualã, nu un ordin venit de
sus. Faptul cã au eºuat în impunerea unei campanii de
vaccinare decente, e altã poveste. Atât preºedintele cât ºi
guvernul în loc sã ducã lucrurile spre o
campanie de vaccinare normalã, asumatã, au
fãcut tabere, jocuri politice, au jucat golf, s-
au jucat de-a superman. Colac peste pupãzã
se apropie ºi iarna. Vã daþi seama ce facuturi
vom avea de plãtit. Te apucã ºi groaza. Inflaþia
oricum e mare, ºi nu ar fi de mirare ca oamenii
sã iasã din nou în stradã, cãci situaþia a scãpat
de sub orice control. România lui Johannis a
devenit România lucrului prost fãcut.

România
lucrului

prost fãcut

Prefectul Cristinel
Pavel a convocat
pentru marþi, 28
septembrie a.c.,

ºedinþa Colegiului
Prefectural al

Judeþului
Mehedinþi. La

întâlnirea
desfãºuratã în sala

mare a Palatului
Administrativ a

participat prefectul judeþului Mehedinþi,
Cristinel Pavel, alãturi de reprezentanþii

instituþiilor publice deconcentrate, care au
prezentat rapoartele de activitate.

Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM)
Mehedinþi a adus în atenþia membrilor
Colegiului Prefectural un material despre
integrarea securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în
sectorul de învãþãmânt. Mai exact, ITM
Mehedinþi, împreunã cu Inspectoratul ªcolar
Mehedinþi, a desfãºurat acþiuni informative în
ºcoli pentru ca elevii, angajaþii de mâine, sã
cunoascã riscurile unor meserii ºi modul cum
trebuie sã se protejeze la locul de muncã.

Direcþia Judeþeanã pentru Culturã
Mehedinþi a prezentat un raport detaliat

Comunicat de presã

   Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor
Publice Craiova reaminteºte operatorilor
economici încadraþi în categoria
contribuabililor mici ºi mijlocii cã le revine
obligaþia de a asigura conectarea la distanþã
a aparatelor de marcat electronice fiscale
pânã la data de 30.11.2021, în vederea
transmiterii de date fiscale cãtre ANAF.
   Termenul limitã pentru conectare este
prevãzut la art. 3, alin. (1), lit. b) din Ordinul
Preºedintelui ANAF nr. 435 / 25.03.2021
privind aprobarea Procedurii de conectare
a aparatelor de marcat electronice fiscale,
definite la art. 3, alin. (2) din OUG nr. 28 /
1999 privind obligaþia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, la sistemul informatic

Termenul pentru conectarea aparatelor de marcat
electronice fiscale ale contribuabililor mici ºi mijlocii la

sistemul informatic naþional al ANAF
naþional al ANAF de supraveghere-
monitorizare a datelor fiscale.
   Nerespectarea obligaþiei de a asigura
conectarea la distanþã a aparatelor de marcat
electronice fiscale, în vederea transmiterii de
date fiscale cãtre ANAF constituie
contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã
între 8.000 ºi 10.000 de lei, în conformitate
cu prevederile art. 10, lit. f), coroborate cu
prevederile art. 11, alin. (1), lit. j) din OUG
nr. 28 / 1999 privind obligaþia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Informaþii privind procedura de
conectare a aparatelor de marcat electronice
fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF se

pot obþine consultând Ghidul cu
privire la conectarea aparatelor
de marcat electronice fiscale la
sistemul informatic al MF-
ANAF, disponibil pe site-ul
www.anaf.ro în secþiunea
Servicii online - Aparate de
marcat electronice fiscale.
Compartimentul Comunicare,
relaþii publice ºi mass-media

privind activitãþile instituþiei în domeniul
patrimoniului cultural naþional în anul 2021.
Reprezentanþii instituþiei au tras din nou un
semnal de alarmã în ceea ce priveºte
activitatea autoritãþilor administraþiei publice
locale cu privire la protecþia patrimoniului
construit, pe care o considerã
nesatisfãcãtoare, din pricina lipsei fondurilor
ºi inexistenþei în aparatul de specialitate a
unor profesioniºti în domeniu.

Direcþia Judeþeanã de Statisticã Mehedinþi
a prezentat un amplu material privind evoluþia
principalilor indicatori sociali ºi economici
în primele ºase luni ale anului 2021.

INSTITUÞIA PREFECTULUI
JUDEÞUL MEHEDINÞI
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Au trecut 5 ani de când, în urma unei sesizãri,
îndrãznesc sã spun imbecile ºi tendenþioase,
primarul Marius Screciu, la acea vreme viceprimar,
a intrat în colimatorul Agenþiei Naþionale de
Integritate pentru cea mai puerilã acuzaþie de
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. Evident
cã Marius Screciu a atacat raportul de evaluare al
ANI la Curtea de Apel Craiova, unde, surprinzãtor
sau nu, a câºtigat ANI. Dosarul a ajuns la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie (dosar 4027/2/2016)
unde dupã ani de zile de stres ºi de proceduri
chinuitoare, care nu ar fi trebuit sã existe, dacã
judecãtorii de la Curtea de Apel Craiova analizau
mai bine cauza, ÎCCJ a desfiinþat mizeria de dosar,
la ultimul termen din data de 28 septembrie 2021.

Iatã soluþia postatã pe portalul ÎCCJ pe data de
29 septembrie 2021: „Numãrul dosarului: 4027/
2/2016; Soluþie: Admitere recurs - cu casare -
Dispune rejudecarea; Detalii soluþie: Respinge
cererea de sesizare a Curþii de Justiþie a Uniunii
Europene. Respinge motivele de recurs de ordine
publicã formulate de recurentul-reclamant ca
tardiv declarate. Admite recursul declarat de
reclamantul Screciu Marius Vasile împotriva
sentinþei civile nr. 593 din 22 februarie 2017 a
Curþii de Apel Bucureºti – Secþia a VIII-a
contencios administrativ ºi fiscal. Caseazã
sentinþa recuratã ºi, în rejudecare, admite acþiunea
formulatã de reclamantul Screciu Marius Vasile.
Anuleazã Raportul de evaluare nr. 22265/G/II/
26.05.2016, emis de A.N.I. Respinge cererile de
intervenþie formulate de Organizaþia Judeþeanã
Mehedinþi a Partidului Social Democrat ºi de
Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu
Severin. Definitivã. Pronunþatã în ºedinþã publicã,
astãzi, 28 septembrie 2021”.

Analizând puþin decizia definitivã a judecãtorilor
de la ÎCCJ, observãm ceea ce era de aºteptat în
urma unor acuzaþii total nefondate: Raportul de
evaluare nr. 22265/G/II/26.05.2016, emis de
A.N.I., a fost ANULAT! De ce o mai fi cheltuit ANI
bani ºi timp, resurse juridice ºi de ce o mai fi
creat aceastã telenovelã de prost gust, numai

Primarul Marius Screciu a câºtigat procesul cu ANI
ºi rãmâne în funcþie. Spre mâhnirea unora!

inspectorii de acolo ºtiu.
Cert e doar faptul cã Marius
Screciu rãmâne primar al
Severinului ºi nimeni nu îºi
va mai face de acum înainte
calcule de putere, nici
adversarii politici ºi nici
colegii de partid!
De unde a plecat cauza
ºi cât de absurdã a fost!

Motivele pentru care
viceprimarul din anul 2013,
Marius Screciu, a ajuns în

atenþia Agenþiei Naþionale de Integritate sunt de o
absurditate incredibilã. Dar asta nu i-a împiedicat
pe cei de la ANI sã aplice o lege imperfectã, ciudatã
ºi interpretabilã. Maºina de distrus destine ºi cariere
politice ºi administrative a intrat imediat în
funcþiune, dupã ce niºte binevoitori, cu ghilimelele
de rigoare, au sesizat ANI.

„În perioada exercitãrii mandatului de viceprimar,
a participat la deliberarea ºi adoptarea unei Hotãrâri
a Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu
Severin, din data de 31 mai 2013, în baza cãreia, a
fost încheiat la data de 14 octombrie 2013 un
contract de închiriere între Primãria municipiului
Drobeta Turnu Severin - în calitate de locator
(unitate administrativ - teritorialã în cadrul cãreia
SCRECIU MARIUS-VASILE deþine funcþia de
viceprimar), ºi filiala judeþeanã (jud. Mehedinþi) a
unui partid politic, în calitate de locatar, spaþiul fiind
atribuit în folosinþã pentru desfãºurarea activitãþii
specifice a organizaþiei municipale Drobeta Turnu
Severin a partidului politic în cadrul cãruia Screciu
Marius-Vasile deþine funcþia de preºedinte.
Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispoziþiile art.
46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 ºi art. 75, lit.
b) din Legea 393/2004”, se arãta în raportul de
evaluare al ANI.

De fapt, viceprimarul de atunci, Marius Screciu,
a votat, împreunã cu majoritatea consilierilor locali,
în calitatea sa de consilier local (Atenþie ANI, nu în
calitate de viceprimar, deoarece viceprimarul este
ºi consilier local!) pentru ca Organizaþia
Municipalã a PSD Mehedinþi sã primeascã,
conform legi, un sediu în municipiu. ANI a
interpretat eronat cã Marius Screciu era ºi
viceprimar, dar ºi preºedinte al PSD Drobeta Turnu
Severin ºi, în aceste condiþii, ºi-a dat singur un
sediu. În realitate, orice partid politic poate primi
sediu ca urmare a votului consilierilor locali, iar în
acest caz Marius Screciu nu a votat pentru ca acel
spaþiu sã fie dat firmei lui, ci unui partid politic
care nu era al lui, cã doar nu era proprietarul filialei
municipale a PSD.

De altfel, haideþi sã vedem ce spun articolele

invocate de ANI! Articolul 46, alineatul (1), din
Legea 215/2001 spune cam aºa: „În exercitarea
atribuþiilor ce îi revin consiliul local adoptã
hotãrâri, cu votul majoritãþii membrilor prezenþi,
în afarã de cazurile în care legea sau
regulamentul de organizare ºi funcþionare a
consiliului cere o altã majoritate”. Aºa, ºi? Avem
de a face cu o evidenþã logicã. Articolul 75
(registrul de interese), litera b), din Legea 393/
2004, spune aºa: „Aleºii locali au un interes
personal într-o anumitã problemã, dacã au
posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a
autoritãþii publice din care fac parte ar putea
prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru
sine sau pentru: orice persoanã fizicã sau
juridicã cu care au o relaþie de angajament,
indiferent de natura acestuia”;

Pãi, mãi deºtepþilor de la ANI, ce relevanþã
are gestul lui Marius Screciu în acest context?
1 - Marius Screciu nu avea niciun interes
personal în acestã problemã, aºa cum spune
legea, pentru cã, în calitatea lui de preºedinte
PSD, nu era proprietarul PSD, adicã nu era PSD-
ul lui mama ºi lui tata! Era un partid politic, unde,
vremelnic, omul fusese ales preºedinte de
organizaþiã municipalã! 2 - Mai mult decât atât,
filosofii de la ANI trebuiau sã ºtie cã aleºii locali
sunt membri de partid, sunt aleºi pe liste de
partid. Pe de altã parte, PSD Severin era o
persoanã juridicã cu care Screciu nu avea niciun
angajament, pentru cã nu era nici manager acolo,
nici angajat ºi nici proprietar, era doar un
membru pe care colegii lui îl desemnaserã sã le
fie preºedinte de partid, o funcþie politicã!

O speþã juridicã care ar putea explica multe
Sã facem doar un exerciþiu banal! Sã

presupunem cã în acea legislatulã a Consiliului
Local Severin, severinenii ar fi ales PSD în
proporþie de 90 la sutã ºi majoritatea absolutã ar
fi revenit PSD. Ca sã primeascã un sediu, PSD
avea nevoie de votul Consiliului Local. Ce fãceau
consilierii locali? Nu participau la vot? Cum ar
mai fi putut solicitantul sã primeascã un sediu,
conform legii? Sau sã luãm alt exemplu: PSD ar
fi avut o majoritate fragilã, iar lipsa unui vot din
partea consilierului Screciu zãdãrnicea
resepctarea legii. Pãi ce judecatã de valoare a
putut face ANI, în aºa fel încât sã hãrþuiascã un
om timp de 5 ani de zile, degeaba ºi fãrã noimã?
Ce soluþie a dat Curtea de Apel Craiova, fãrã a
analiza profund situaþia? Cum sã pui pe drumuri
ºi sã terorizezi un om pentru ca dupã 5 ani sã îi
spui cã decizia ANI era o tâmpenie ºi se anuleazã?
Sunt întrebãri la care instituþiile de drept din
România ar trebui sã rãspundã sincer!

  R. D. C.
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Ca în fiecare an, la final de
varã, în comunele din Mehedinþi are
loc ºcoala de varã „Arhitectura
tradiþionalã în Geoparcul Platoul
Mehedinþi”. Ajunsã în 2021 la cea de-
a V-a ediþie, ºcoala de arhitecturã
ruralã, design ºi antropologie s-a
desfãºurat între 22 august ºi 4
septembrie în satele din comunele
Balta ºi Ponoarele.
   Au participat elevi ºi liceeni de pe
plan local, alãturi de studenþi veniþi din
alte zone ale þãrii interesaþi sã
descopere istoriile locale ºi
comunitãþile din aceastã regiune ºi
modurile în care pot contribui la
dezvoltarea localã prin creativitate ºi
inovaþie puse la lucru în contextul unui
vast patrimoniu natural ºi cultural de
care se bucurã aceste comunitãþi.
   Ediþia cu numãrul cinci a propus
definirea design-ului obiectelor de
mobilier ºi amenajarea spaþiului
central al Ogoiului, fosta primãrie din
Balta aflatã în proces de restaurare cu
prilejul ediþiilor ºcolii de varã
organizatã de Asociaþia MAIE cu
sprijinul AFCN, al Primãriei Balta
ºi al partenerilor.
   Participanþii ºi-au propus integrarea
în design a unor elemente care reflectã
mãrturii ale identitãþii locale regãsitã
în comunele din Geoparc pe durata
cercetãrii de teren din prima sãptãmânã
de ateliere. Obiectivul studiului a fost
descoperirea arhivelor fotografice ale
localnicilor în încercarea de a
reconstrui istoria socialã localã din
prisma imaginilor ºi poveºtilor culese
din comunitate.
   Antropologul Andrei Mihail, alãturi de
sociologul Oana Constantin ºi istoricul
Corina Moºescu i-au ghidat pe
participanþi prin bazele etnografiei, prin
definiþiile antropologiei ºi instrumentarul

Bilanþul celei de-a V-a ediþii a ºcolii de varã de antropologie, arhitecturã
ºi design, „Arhitectura tradiþionalã în Geoparcul Platoul Mehedinþi”

unui studiu de cercetare. Împãrþiþi în
echipe, participanþii au ajuns în satele
din comuna Ponoarele (Bãluþa,
Gãrdãneasa, Reiculeºti ºi în cãtunul
Tihoi) ºi în satele din Balta (Balta,
Prejna ºi Costeºti).
   Tinerii au descoperit cât de
complexe pot fi legãturile de rudenie
dintre localnici ºi cum unele neamuri
au o istorie îndelungatã în aceastã
regiune. Monografia satului i-a
ajutat sã înþeleagã mai bine specificul
local ºi cum s-a dezvoltat cultura
acestor locuri în relaþie strânsã cu
mediul înconjurãtor ºi cu resursele
naturale din zonã.
   În pregãtirea unei expoziþii de artã
fotograficã documentarã, au realizat
selecþii de imagini ale cãror poveºti
au putut fi identificate în timpul
cercetãrii. În sprijinul tinerilor
cercetãtori, s-au alãturat copiii din sat
care au avut contribuþii considerabile
în desluºirea legãturilor dintre
personajele regãsite în imagini.
   În timpul cercetãrii, tinerii au avut
prilejul sã descopere obiceiuri ºi
tradiþii locale, bogãþia patrimoniului
natural ºi comori arhitecturale de
importanþã naþionalã ca Biserica Sf.
Nicolae din satul Costeºti, sau
vechea moarã de apã a cãrei istorie
au regãsit-o ºi în poveºtile
localnicilor intervievaþi.
   Între cele douã ateliere, în weekend-
ul 28 - 29 august, Asociaþia MAIE a
organizat, cu sprijinul generos al
Primãriei din Balta ºi al Direcþiei
Administraþiei Geoparcului Platoul
Mehedinþi ºi cu implicarea trainerilor
ºcolii de varã, evenimentul „Zilele
porþilor deschise la Ogoi”.
   Vizitatori de pe plan local ºi din alte
judeþe au fost invitaþi la un tur ghidat
al spaþiilor din Ogoi, fosta primãrie,

restaurate ºi amenajate cu ajutorul
studenþilor participanþi la ediþiile
anterioare ale ºcolii de varã. Oaspeþii
au participat la o serie de ateliere ºi
seminarii. Au avut loc dezbateri despre
dezvoltare ruralã ºi au fost discutate
exemple de bunã practicã în ceea ce
priveºte revitalizarea peisajului local.
Au vizionat o proiecþie de filme
documentare despre comunitatea
localã realizatã în 2020 de Asociaþia
MAIE în cadrul atelierului educaþional
GPMH.docs ºi documentarul „Întâlniri
cu Balta”, realizat în perioada 2018 -
2019 de Elena Borcea.
   Liceenii din Geoparcul Platoul
Mehedinþi au participat la un atelier
pe tema rolurilor pe care tinerii le
joacã în comunitate ºi despre
potenþialul lor de a genera schimbãri.
Iulia Lãþcan, trainerul atelierului, i-a
încurajat sã exploreze modalitãþi
creative de activare a comunitãþii.
Participanþii ºi-au propus ca în viitor
sã promoveze turismul cultural local
prin organizarea unor tururi ghidate,
sã combatã discriminarea ºi sã
realizeze activitãþi de ecologizare.
   Turul cultural al satului Balta, la pas,
susþinut de Bianca Maria Bãlºan,
manager cultural ºi preºedinte al
Asociaþiei MAIE a deschis cea de-a
doua zi de porþi deschise la Ogoi.
Invitaþii au pornit în turul ghidat de la
vechiul centru al satului, bisericã de
lemn Sf. Voievozi din Balta, construitã
în secolul XVIII-lea, ºi au continuat
traseul pe lângã diferite locuri ºi case
cu încãrcãturã istoricã importantã,
poposind în final la Vitrina satului
Balta, o amenajare realizatã de
participanþii la ºcoala din 2018. Cu
acest prilej, Bianca a povestit despre
genezele satului mehedinþean ºi
le-a prezentat participanþilor

mãrturiile arhitecturale ale diferitelor
neamuri din zonã.
   În cea de-a doua zi a porþilor
deschise, oaspeþii au fost invitaþi ºi într-
un tur virtual al contextului în care au
evoluat proiectele de intervenþie ale
Asociaþiei MAIE în Geoparcul Platoul
Mehedinþi. Au fost prezentate
rezultatele cercetãrilor anterioare ºi ale
proiectelor de creaþie, design ºi
arhitecturã din cinci ediþii ale ºcolii de
varã, precum ºi câteva exemple de
intervenþii de succes în mediu rural.

Evenimentul „Zilele porþilor
deschise la Ogoi” s-a încheiat cu
o vizitã ineditã la peºtera
Topolniþa, realizatã cu sprijinul
Direcþiei Administraþiei
Geoparcului Platoul Mehedinþi.
   Atelierul de arhitecturã a debutat la
începutul celei de-a doua sãptãmâni
a ºcolii de varã prin formarea
echipelor de lucru ºi definirea unor
propuneri de design pentru o
bibliotecã. Sub îndrumarea
arhitecþilor, tinerii au conceput ºi
realizat un corp de mobilier înalt, cu
o geometrie simplã, în formã de T,
care împrumutã detalii din design-ul
mesei create la ºcoala de varã, 2019.
   Tinerii din Ponoarele ºi Balta s-au
alãturat echipei coordonate de
arhitecþii Alexandra Mihãilciuc ºi
Andrei Tache ºi au contribuit la
design-ul ºi fabricarea corpului de
mobilier care îmbracã un perete întreg
din încãperea centralã a Ogoiului. Au
colaborat cu tâmplarul din satul
Costeºti pentru tãierea ºi finisarea
elementelor din lemn necesare
realizãrii bibliotecii.
   Expoziþia fotograficã a fost integratã
conceptual cu biblioteca ºi reflectã
vizual atât istorii personale, cât ºi o

 Continuare în pag. 10
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„Noi, cei de la PMP, salutãm
încheierea odiseei numitã PNRR, care
a trecut prin toate chinurile pentru a
primi aprobarea Comisiei Europene.
Evident cã nici acum programul nu
este ceea ce ºi-ar fi dorit oficialitãþile
de la Bruxelles ºi nu numai, dar
decizia politicã primeazã”, a declarat
liderul PMP Mehedinþi, pe contul sãu
de socializare.
   Preºedintele PMP Mehedinþi
atrage, însã, atenþia guvernanþilor

RAMONA CUPÃ: „PMP solicitã Guvernului sã foloseascã aceastã mare
oportunitate a PNRR, pentru þarã, în vederea dezvoltãrii României”

Recent, preºedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat, la Bucureºti o evaluare a
PNRR-ului românesc. Sunt bani mulþi, bani europeni, pe care þara noastrã îi primeºte pentru dezvoltare.
Tocmai în acest context, preºedintele PMP Mehedinþi, Ramona Cupã, solicitã Guvernului sã foloseascã

aceastã mare oportunitate pentru þarã ºi doar în vederea dezvoltãrii României!
de azi: „PMP solicitã Guvernului
sã foloseascã aceastã mare
oportunitate pentru þarã, în vederea
dezvoltãrii  României, nu a
îmbogãþirii baronilor locali. PNL,
cel care gestioneazã PNRR, are
obligaþia de a scoate capul din
propriile interese ºi de a oferi
României, o bunã guvernare, mai
ales cã acum, chiar are banii pentru
investiþii. Vom fi foarte atenþi la
aceste aspecte!”

   De aemenea, PMP cere
Guvernului o transparenþã totalã
în cheltuirea fondurilor PNRR,
singura modalitate de a
demonstra corectitudine în
folosirea banilor europeni.
„Guvernul sã nu uite cã o þarã
întreagã stã cu ochii pe factorii
de decizie în privinþa proiectelor
implementate cu banii PNRR”,
mai spune Ramona Cupã.

 Biroul de presã

Activitatea s-a desfãºurat, în
prezenþa oficialitãþilor judeþene ºi a
reprezentanþilor structurilor cu care
pompierii colaboreazã în
gestionarea situaþiilor de urgenþã,
pentru siguranþa cetãþenilor.

În cadrul ceremonialului militar,
inspectorul ºef al ISU Mehedinþi a
adus în atenþie importanþa
Drapelului de Luptã al unitãþii,
simbolul onoarei, vitejiei ºi gloriei
militare. Deþinerea Drapelul de luptã
tricolor, reaminteºte fiecãrui militar,
datoria lui sfântã de a servi cu
credinþã patria, chiar cu preþul vieþii,
ºi de a apãra cu devotament ºi curaj,
independenþa ºi suveranitatea þãrii.

Acesta este cel de-al doilea drapel
de luptã primit de unitatea noastrã,
ca urmare a modificãrii stemei pe
drapelul naþional. Vechiul drapel de

Prezentarea Drapelului de Luptã
al ISU Mehedinþi

În cadrul unui ceremonial militar, la sediul Detaºamentului de
pompieri Drobeta Turnu Severin a fost prezentat Drapelul de Luptã al

Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al judeþului
Mehedinþi de cãtre comandantul unitãþii, colonel Florentin Dragomir.

luptã, acordat în anul 1997 Grupului
Pompierilor Militari mehedinþeni a
fost amplasat la sediul ISU
Mehedinþi, în sala tradiþiilor, la loc
de cinste, amintindu-ne de trecutul
glorios al predecesorilor noºtri.

La ceas de sãrbãtoare, pompierii
mehedinþeni au fost felicitaþi de prefectul
judeþului, inginer Cristinel Pavel, dar ºi
de preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, avocat Aladin Georgescu,
pentru profesionalismul ºi implicarea
manifestate în îndeplinirea misiunilor,
apreciind efortul depus de salvatori în
sprijinul cetãþenilor.

Solemnitatea s-a încheiat cu
defilarea unitãþii militare prin faþa
drapelului de luptã, ulterior acesta
fiind depus la locul de pãstrare.

COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Începând cu 01 octombrie 2021, Info Linia CEZ
(0251 929) va fi disponibilã de luni pânã vineri

între 08:00 – 20:00 pentru informaþii comerciale ºi
non-stop pentru anunþarea deranjamentelor

Mai mulþi agenþi call center vor fi la
dispoziþia clienþilor ca urmare a
acestei modificãri. Noul program al
Info Liniei CEZ va duce automat la
scurtarea timpului de aºteptare
pentru preluarea apelurilor clienþilor
de cãtre agenþii call center ºi va
creºte rata de apeluri preluate. În

cazul anunþãrii deranjamentelor, Info Linia CEZ va fi disponibilã non-stop.
   În ceea ce priveºte comunicarea cu întreg portofoliul de clienþi CEZ
Vânzare, reamintim canalele de comunicare puse la dispoziþie de furnizor:
§ Portalul ºi aplicaþia mobilã MY CEZ – mai multe informaþii despre
funcþionalitãþi puteþi gãsi pe site
§ Chatul cu un consultant CEZ Vânzare
Chatul online, implementat de furnizorul CEZ Vânzare pe website-ulhttps://
www.cezinfo.ro/ este disponibil luni – vineri, în intervalul orar 08:00 – 20:00.
§ Alte canale de comunicare:
- Completarea formularului de înregistrare al sesizãrilor accesând https:/
/bit.ly/3Cn6WOc
- Centrele de Relaþii cu Clienþii CEZ Vânzare. Locaþia ºi programul acestora
pot fi consultate pe site, iar pentru 0 timp de aºteptare, furnizorul recomandã
rezervarea online a vizitelor la https://www.cezinfo.ro/rezervare-online/.

Reamintim faptul cã toþi clienþii CEZ Vânzare au în continuare la
dispoziþie aceleaºi canale de comunicare ºi posibilitatea de a opta online
pentru o ofertã din piaþa liberã:
§ direct la https://www.cezinfo.ro/liberalizare/
§ pe www.cez.ro, accesând pop-up-ul Citeºte mai mult din mesajul
automat, dedicat liberalizãrii
§ prin accesarea secþiunii https://www.cezinfo.ro/produse/
   CEZ Vânzare rãmâne acelaºi furnizor de energie ºi gaze naturale de
încredere, preocupat în permanenþã pentru a identifica cele mai potrivite
soluþii pentru clienþii sãi.
   CEZ Vânzare îºi va continua angajamentele ºi parteneriatele, respectând
clauzele contractuale ºi relaþia comercialã cu clienþii sãi.

Direcþia Comunicare ºi Marketing CEZ România
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (VI)
Cã totul este o bãtaie de joc mondialã,

asta, cu mãºtile care protejeazã, aia, cu distanþarea
socialã de 1,5-2 metri, ailaltã, cu reducerea
numãrului de spectatori într-o incintã cu locuri
numerotate, toate astea au fost spulberate cu
nonºalanþã, dintr-un foc, cum se spune la recentul
Congres al liberalilor, de la Sala Palatului. S-a
mai vorbit despre asta în presã ºi pe la colþuri,
prin baruri ºi prin parcuri, prin ºcoli ºi prin
instituþii, cum, în frunte cu preºedintele Johannis,
purtatul mãºtii faciale de protecþie (?) anti-covid
nu are importanþã dacã eºti cine eºti, la fel,
distanþarea socialã - dumnealui stãtea pe primul
rând, fãrã mascã, fãrã a avea  vreun scaun liber,
stânga-dreapta, ca sã se respecte distanþarea
socialã, altfel urmãritã de... autoritãþi, sã fie
riguros respectatã în celelalte sãli de spectacol,
la alte manifestãri. La tarabele cu mici, amenajate
prin prejurul Sãlii Palatului, cozi fãrã nicio umbrã
de protecþie, om lângã om, nu tu, mascã, decât
ici, colea, nu tu vreo jenã cã eºti vãzut de înteaga
þarã prin intermediul imaginilor filmate...

O încãlcare nu doar a propriilor reguli ºi
restricþii, ci ºi a demnitãþii acestui popor, atât
de pus cu botul pe labe de atâtea restricþii ºi
ameninþãri cu amenzi ºi cu moartea prin
spitale ATI, dacã nu respectã normele,
recomandãrile, restricþiile...
   Raed Arafat nu a vãzut, desigur, nimic, nici
mãcar ministrul de Interne, prezent acolo, dar nu
ca sã supravegheze respectarea normelor ºi sã
supervizeze, eventual, amenzile cuvenite, nu, el
a fost acolo ca sã supravegheze numãrarea
voturilor! Da, o decãdere din autoritatea de
ministru ce nu s-a mai pomenit, acceptatã de sus-
numitul fãrã sã clipeascã, se pare. I-auziþi, un
ministru care numãrã voturile unor simpli membri
de partid! Oare, cât sã fi fost spaima de a nu se
numãra corect voturile, ca sã fie el desemnat, iar
el sã accepte, sã stea ºi sã supravegheze o astfel
de operaþiune, care, conform oricãrui statut de
organizaþie, în general, se face de cãtre o comisie

aleasã de respectiva adunare, într-un loc unde
doar ea are acces? Oare, cât sã fi fost el, ministrul,
de neimplicat într-o eventualã influenþare a
numãrãtorii, aºa încât sã iese cine trebuie, adicã,
cine a ieºit, ca preºedinte al partidului titular de
Congres? Dar ãsta-i proces de intenþie, ºi, chiar
dacã s-a mai discutat tendenþios despre aºa ceva,
sã nu luãm în seamã!
   Dar, preºedintele, preºedintele Johannis, oare,
cât sã fi fost de speriat, el ºi Serviciile, cã, sã nu-
mi spuneþi cã ele nici usturoi de congres n-au
mâncat, nici gura nu le miroase a vot, sã fii fost
de nesigure pe numãrare ca sã-l lase pe ditamai
ministru de Interne sã numere, ca un umil membru
de partid, voturile exprimate?
   Sau, hai s-o luãm ºi invers: oare, cât trebuie sã
fim noi de creduli cã prezenþa domnului ministru
de Interne ca numãrãtor de voturi, a avut vreo
legãturã cu numãratul voturilor, iar nu cu
timorarea celor care numãrau voturile, nu
altcumva, ci în favoarea “guvernului meu”? Oare,
cât sã fim de naivi sã credem cã exprimarea
voturilor nu a avut nicio influenþã prin prezenþa
preºedintelui Johannis la Congres - lucru, rar,
dacã nu chiar nemaiîntâlnit, ºi, mai ales, sã se ºi
pronunþe clar, acolo, în favoarea unuia dintre
candidaþi?    Sau, poate, prezenþa fizicã a
reprezentat, într-un mod primitiv, evident, garanþia

cã promisiunile fãcute de dumnealui, sau în
numele dumnealui, în negocierile ante-Congres,
cu mulþi dintre votanþi, cã li se va da ceea ce s-a
convenit, cã administraþiile locale vor primi din
banii europeni, acele miliarde de euro, ce vor veni
peste România?
   Iar Raed Arafat, ce a fãcut Raed Arafat? Unde a
fost, cu girofarurile lui, cu personalul lui îmbrãcat
în ºorþuri ºi caschete de protecþie sanitarã anti-
Sars-Cov-2, când participanþii se îngrãmãdeau
la cozi, ºi când preºedintele sfida restricþiile
hãhãind, amplasat în primul rând, fãrã mascã?
Unde a fost Valeriu Gheorghiþã, sã le citeascã
membrilor de partid despre mãºti, distanþare
socialã ºi vaccinuri obligatorii?
   Raed Arafat, probabil, a fost sã-ºi
desãvârºeascã planul de înfiinþare a Societãþii
Naþionale pentru Situaþii de Urgenþã, o formaþiune
complet militarizatã, cu prerogative de poliþie, de
procuraturã, de instanþã de judecatã, de executori
judecãtoreºti, de colector de amenzi, de justiþie
peste justiþia constituþionalã! O formaþiune para-
militarã, cu acte în regulã, dupã statutul care
urmeazã a fi ratificat de Guvern, de Preºedinþie,
cu ocolirea Parlamentului, se pare, ºi care
formaþiune va avea ºi un reprezentant în Consiliul
Suprem de Apãrare a Þãrii - CNSAT!
   Valeriu Gheorghiþã, desigur, era plecat sã
cumpere seminþe!
   România este sub papuc, am spune, dar am fi
prea blânzi! Cã are cizma neo-nazistã pe grumaz,
iarãºi am spune prea puþin! Cã ne aºteaptã un
regim supra-totalitar, mega-militarizat ºi ultra-
controlat din exterior, prin trãdãtori din interior,
poate am fi ceva mai aproape de adevãr, dar nici
asta n-o putem garanta!
   Domnule preºedinte, Johannis, ce faceþi cu
România, aºadar: o mai salvaþi sau îi faceþi o
statuie ºi lui Raed Arafat, amplasatã lângã cea a
lui Samuel Brukenthal? Ca sã ºtim ce le spunem
copiilor, ºi copiilor copiilor noºtri, înspre educaþia
lor patrioticã... Heil! C. OVIDIU
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Clasa politicã româneascã, acuzatã
pe bunã dreptate de obedienþã ºi
slugãrnicie faþã de strãinãtate, se
dovedeºte extrem de vânoasã atunci
când este angajatã în dispute interne.
În faþa unei populaþii scârbitã deja de
disputele politice prosteºti, un val de
ambiþii infantile ºi de orgolii inutile
se revarsã de pe scena politicã internã
ºi distruge totul în jur.

Atât de românescul „Ba p-a mã-
tii!”, modelat în funcþie de imaginaþia
emitentului, reverbereazã din sãlile
de plen ale Parlamentului, rãsunã în
sala de ºedinþe a guvernului, se
aude în studiourile de televiziune,
unde politicienii se întâlnesc pentru
a discuta situaþia þãrii. Cu el pe buze
sunt sparte alianþe care promiteau a
fi dure ca diamantul ºi se rup
prietenii politice ce pãreau de fier.
Se bulverseazã un popor.

În acest rãzboi absurd este datã
uitãrii grija faþã de þarã. Politicianul
român, în nestãpânita sa aplecare spre
mutilarea firescului, a reuºit sã
converteascã chiar ºi ideea de politicã.
Din arta de a guverna, politica a fost
transformatã în meºteºugul de a te
certa. El, politicianul autohton, a ajuns
sã se considere cu atât mai valoros cu
cât este mai încãpãþânat, mai vocal, mai
orgolios ºi mai mincinos, în disputa
cu adversarul politic.

Târâtã în dansul inutil ºi imatur
al impunerii cu orice preþ a
ambiþiilor personale fluturate de
politicienii rãtãciþi efemer prin
politichia dâmboviþeanã, þara nu
mai are puterea de a se þine pe
picioare. Se prãbuºeºte. Atrãgând
efecte colaterale dure pentru popor,
euro va atinge în curând pragul de
5 lei. Benzina româneascã, doar
trecutã prin curtea companiilor

Opriþi-vã! Aceastã sarabanda a ambiþiilor puerile ºi
a orgoliilor infantile distruge România

strãine „partenere”, ne va fi vândutã
cu 7 lei litrul. Factura la electricitate
s-a dublat, deºi nimeni nu a fãcut
nimic în plus faþã de luna trecutã.
Pâinea pusã zilnic pe masa
sãracului s-a scumpit fiind coaptã
din aceeaºi fãinã ca ºi ieri. Carnea
a devenit un lux pentru pãturi tot
mai largi ale populaþiei iar gazul
metan din care þara are încã
suficiente rezerve devine în mod
iraþional tot mai scump.

În acest timp, politicienii,
complet detaºaþi de realitate, trãitori
în lumea lor plinã de sinecuri, se
întrec în a-ºi demonstra unul altuia
care dintre ei este mai încãpãþânat.
Orbiþi de ambiþii specifice unui
copil de clasa a treia, de ambiþii care
în viziunea lor ar trebui sã-i certifice
drept personalitãþi cu demnitate, cei
care ar trebui sã ridice þara se
prefac cã nu vãd groapa în care
împing cu râvnã România.

Iohannis, un preºedinte de þarã
lipsit de har ºi complet eliptic de
compasiune, ajuns la al doilea
mandat prezidenþial printr-un
accident al istoriei comis de forþele
oculte ale Europei ºi Americii, are
ambiþia specificã suveranilor din
evul mediu de a deþine puterea
totalã. Îºi doreºte premierul sãu,
guvernul sãu, partidele sale politice
aduse la guvernare, Parlamentul
sãu ºi Justiþia sa. Pentru atingerea
acestui ambâþ, nimic altceva nu
mai conteazã. Nu-l intereseazã
soarta unei populaþii din ce în ce
mai paupere alungate din propria
matcã de spectrul unui iminent
dezastru economic. Nu-i pasã de
viitorul unui popor dezmoºtenit
de bunurile sale prin rapturi tot
mai evidente. Nu este deranjat cã
a ajuns preºedintele unei þãri
apreciate ºi tratate prin cancelariile
occidentale ca fiind de mâna a treia.
Învãluit de încãpãþânarea sa ca de
o ceaþã impenetrabilã, îmbrãcat în
þeapãna armurã teutonã ºi cu
zâmbetul de suveran biruitor
îngheþat pe faþa-i imobilã, el colindã
mândru prin lume, susþinând cã în
România totul este bine.

Numai din încãpãþânare, fãrã a

prezenta niciun argument logic,
preºedintele menþine în scaunul de
prim-ministru un personaj învelit
într-un ambalaj pe care se vede tot
mai clar ºtampila „expirat”. Dintr-o
mândrie ce pare prosteascã, se face
cã nu vede cum în jurul sãu cad unul
dupã altul pilonii de susþinerea ai
þãrii, cum preþurile au luat-o razna,
cum rechinii financiari ºi economici
ajunºi aici în haite hulpave îºi fac
de cap sufocând prin speculaþii
bãneºti românul deja sãrãcit. El,
preºedintele, afirmã cu o seninãtate
de nimic susþinutã, cã sub aripa sa
ocrotitoare þara este înfloritoare.

Numitul Cîþu, premier de faþadã
adus la Palatul Victoria pentru a
aplica poruncile Cotroceniului, are
ºi el ambiþiile sale. Bântuit de
fantasme specifice unui copil din
clasa pregãtitoare, se crede un
Superman abia ieºit din benzile
desenate, adus din America pe
aripile vântului pur nãscut în þara
marii democraþii , cu mantia
fluturându-i victorios pe umerii
largi, pentru a salva România.

Imaturul Cîþu s-a vrut preºedinte
de partid cu încãpãþânarea cu care
Gigel, þipând ºi dându-se cu fundul
de podea, vrea o bicicletã. Nu
conteazã cã þara, aflatã în mâna sa,
pãrãsitã de guvernanþii angajaþi total
în scrutinul electoral intern, se surpã.
În mod absurd, s-a ajuns la stadiul
în care totul (întreaga Românie!), s-a
învârtit nãucitor în jurul datei
congresului partidului pe care Cîþu
ºi-a dorit cu încãpãþânare sã-l
conducã. Nu se mai gândeºte nimeni
la creºterea veniturilor pensionarilor
conform legii în vigoare, la ajustarea
pozitivã a salariului minim pentru
milioane de angajaþi, la protecþia
întregii populaþii în faþa avalanºei
demolatoare a scumpirilor, la
eliminarea subvenþiei pentru încãlzire
în prag de iarnã sau la numirea unor
noi miniºtri în locul acelora pe care,
tot din ambiþie, premierul i-a demis
sau i-a determinat sã-ºi depunã ei
demisiile etc.

Vechiul ºi mereu noul
mandolinist Orban nu-i mai puþin
ambiþios. Chiar de-ar fi sã se aleagã

praful, el profitã de gâlceava
încãpãþânaþilor de pe prima scenã ºi
vrea, tot indiferent de costuri, sã-ºi
pãstreze postul politic, lucrând cu
râvnã alãturi de vechii sãi duºmani
la sãparea unei gropi cât mai adânci
pentru ºeful propriului guvern.

ªi ambiþiile cu efecte nefaste
asupra vieþii fiecãruia dintre noi nu
se opresc la acest nivel. Ciolacu,
preºedintele principalului partid de
opoziþie are ºi el încãpãþânãrile sale.
Deºi ar putea dãrâma ºi mâine un
guvern care aduce atâta durere þãrii,
ambâþul infantil nu-l lasã s-o facã.
El vrea s-o lungeascã fiindcã ºi-ar
ºtirbi mândria de preºedinte dacã,
prin acest gest benefic þãrii, ar pãrea
cã ajutã pe unul sau pe altul dintre
partidele care l-au supãrat cândva.
Partide de altfel insignifiante pentru
forþa partidului pe care el îl
conduce… Un moft!

Barna ºi Cioloº, cei doi pigmei cu
pretenþii de giganþi, au ºi ei ambiþiile
lor. Supãraþi pe prim-ministru vor,
chiar dacã au aruncat deja þara într-
o periculoasã crizã politicã într-un
moment cum nu se poate mai
nepotrivit pentru omul de rând, sã-l
castreze politic pe Cîþu. Mânaþi de
mânie, ei sunt orbi la orice altceva
ºi nu au în faþa ochilor decât figura
flegmaticã, uºor aerianã, diafanã,
veºnic ºi pe drept neînþeleasã, a
premierului din care nu a mai rãmas
decât încãpãþânarea. O încãpãþânare
care, precum o artezianã ambulantã,
aruncã spre ei ºuvoaie încãrcate cu
încrâncenarea arogantã a celui care
se ºtie cu spatele asigurat de forþe
incontrolabile de aici, de pe malul
Dâmboviþei.

Singurul neambiþios din acest
peisaj supurând de tensiune pare a
fi poporul român. Precum
personajul secundar dintr-o piesã de
teatru (pusã în scenã de regizorul pe
care îl ºtim cu toþii), aproape
invizibil, el aduce tava cu bucate ºi,
tãcut, aºteaptã cu capul plecat sã i
se spunã „Adu ºi felul doi!”. Fiindcã
aºa e piesa, poporul nu este animat
de fireasca ambiþie de a trãi mai bine.
Este complet nepãsãtor.

 continuare în pag. 10
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Trei luni au dat din coate ºi s-au
îmbrîncit „combinagii” ºi fripturiºtii
peneleului pentru putere! Trei luni au
dat peste cap România, ca la celebra
mascaradã de congres sã fie votat
acelaºi amnezic Cîþu, copilul de
mingi al lui Iohannis. Nu cã Orban ar
fi fost mai grozav! „E, las’cã vã aranjez
eu, cu Constituþie, cu tot!”, ºi-a zis
Iohannis caragialian, cãlcînd cu
aceeaºi bocanci murdari legea
supremã! Un scuipat pe obrazul
fiecãruia! Aºa ne trateazã! Împãrþiþi în
douã tabere, 5.000 de aplaudaci, fãrã
distanþarea legalã între scaune, au
sfidat restricþiile Covid impuse chiar
de peneliºti. Ba au mai ºi petrecut cu
mici ºi bere, fiecare tabãrã, în corturile
ei. Asta e „România lucrului bine
fãcut” a lui Iohannis! Dar nu e
România mea! E România lor!
Bibicul a tratat întotdeauna poporul
cu flit, iar mai ieri ne invita sã jucãm
golf, de parcã nenorocirile care ne
apasã ar fi un fel de bal mascat.

Chiar sã nu ºtie prefãcutul cît de
sãraci ºi prigoniþi sînt românii? Cît
de greu îi vor îngenunchea dublarea
facturilor la gaze, curent ºi, sine die,
scumpirea produselor, pe fondul
îngheþãrii pensiilor ºi salariilor ºi aºa,
extrem de mici? Cele mai mici din
U.E.! Iohannis ºi peneliºtii n-au nicio
treabã cu „valul Delta”! Desigur, valul
acesta nu umblã halandala, de capul
lui, prin þarã ºi prin lume. Face valuri
pe unde e programat! ªtie prea bine
cu ce avion a venit în România, cîte
victime sînt stipulate în protocolul de
gãzduire ºi cîte doze de vaccin trebuie
sã punã în uz Ministerul Sãnãtãþii. Nu
e corect sã fie vizitatã ºi România de
virusuri care sãvîrºesc minuni în
visteriile companiilor farmaceutice?
Pentru acest erou al nenorocirilor,
România se reduce la gaºca de

Cu Þara cum rãmîne, vînzãtorule!
interese din jurul sãu ºi la porþile
strãine cãrora li se înclinã ºi închinã.
Penalii din conducerea þãrii nu sînt în
aceeaºi barcã cu românii. Poporul e
pe cont propriu!

Vedeþi ce frumoasã e viaþa în
compania fratelui Covid! Vom
convieþui cu el ani mulþi de-aici
încolo, la mîna inamicilor autohtoni,
adoratori ai stãpînilor externi, ai
capitalurilor externe, dar scîrbiþi ºi
furioºi pe capitalul ºi resursele interne.
Toate reprezentaþiile ºi prestidigitaþiile
circului se fac la comanda schiorului
biciclist, pe care l-a durut în bascã de
Constituþie, de alegãtori, de credinþa,
tradiþia ºi Istoria românilor. Noi, cei
care tot am bãtut în taste protestînd,
sîntem oripilaþi cã s-a fotografiat cu
puºtiul manelistu’ la New York ºi
dedicãm maneaua lui Iohannis! Deºi
mã îndoiesc cã va realiza cît de cãzut
în cap este! Cît a pierdut pe seama
penalilor Cîþu ºi Orban 1, 2, 3. Cît de
simplu a dus Iohannis P.N.L.-ul ºi
Þara la groapã. Fãrã lumînare, fãrã
popã! Sigur, P.N.L.-ul merita cu vîrf
ºi îndesat autosinuciderea. Dar cu
Þara, cum rãmîne, vînzãtorule?

Mãnuºile de catifea ale „democraþiei”
autohtone nu mai pot masca ghearele
lungi ale dictaturii, adîncite în corupþie,
manipulare ºi teroare. Legile din
România sînt încãlcate la comandã ºi
„nu interzic nimãnui sã fie imbecil!”.
Cam aºa stau lucrurile în împãrãþia
schiorului biciclist. Fac ei tot felul de
eforturi ca sã parã deºtepþi, dar nu le
iese. Nu le pasã cã preþurile la gaze ºi
energie s-au dublat. Maimuþoiul creþ,
care ºi-a marcat teritoriul Capitalei,
pardon, mîntuitorul Bucureºtiului i-a
mîntuit de tot pe bucureºteni. În afara
sondajului fãcut pe feisbuc, dacã sã-
ºi tundã sau nu claia creaþã, a mers în
Ciºmigiu sã vadã cu ochii lui cum se
spalã bãncile de gãinaþ. În rest, mortus
cocoane!

Schiorul-biciclist a exportat
aberaþiile sale despre antisemitismul
inexistent în România tocmai la
O.N.U., perorînd în faþa unei sãli
goale, în ideea cã în 2025 i se va
pregãti un loc cãlduþ. Reþeaua
penalilor s-a îmbogãþit cu Florin Vasile
Cîþu, cu dosar la D.N.A., deschis in
rem, pentru un posibil abuz în serviciu
cu privire la achiziþia celor 120 de mult

peste stocul altor state europene.
Ca sã dea bine în faþa Porþii

Europene, Cîþu a promis cã va reuºi
sã vaccineze ºi maidanezii.
Vaccinarea aceasta drãgãlaºã, ca parte
a politicii globale ºi neþãrmuritã grijã
faþã de creºterea numãrului de
locuitori ai planetei! Era cît pe-aci sã
uit cã Florin Vasilicã Cîþu, înainte sã
fie bursier Fulbright, a fost corigent!
A ratat admiterea la liceu! Un penal
beþiv (informaþiile de pe site-ul Curþii
de Justiþie din Iowa, atestã clar cã
Florin Cîþu a fost sãltat de pe bãncile
imperialiºtilor americani ºi condamnat
de un tribunal la douã zile de
închisoare ºi amendã de 1000 de
dolari) a fost lãsat de S.R.I. sã ocupe
funcþii publice. Mai e valabilã
declaraþia lui Iohannis, „fãrã penali în
funcþii…”? În cazul peneliºtilor, nu
prea. O mînã spalã pe alta ºi amîndouã
obrazul de toval. Dacã ne gîndim ºi la
Orban, acest greier-mandolinã care a
cîntat la prea multe mese, spãlat de
accidentul rutier cu minora pe trecere
de pietoni, cînd i-au dispãrut ca prin
farmec ºi plãcuþele de la maºinã, dar
ºi de mita de 50.000 de euro, cerutã
lui Urdãrescu. Mai devreme sau mai
tîrziu, îºi vor primi pedeapsa, ca orice
jigodie! Partea bunã e cã românii s-
au convins ce duºmani înverºunaþi le
sînt peneliºtii.

Dupã toate nenorocirile îndurate în
Teatrul Coronavirus, pun pariu cã
haºtagiºtii marca Iohannis vor fi trimiºi
în stradã sã cearã dispariþia
pesedeului, „vaccinat” deja cu alde
Rafila, Cercel ºi alte potãi. Teribilism
ºi orgii golãneºti! Asta e eticheta
guvernului Cîþu, a tãtucului schior
biciclist, care, fãrã demnitate, drept
urmare, fãrã succes, a voit sã se
preamãreascã, sacrificînd naþiunea
românã, „pas cu pas”, pînã pe altarul
lui Bruckenthal. Comportamentul lui
Iohhanis de-a lungul stãrii de urgenþã,
de alertã ºi dintotdeauna a fost
asemenea unui þînc de dupã blocuri,
împins pe o scenã sã recite de pe hîrtie
cãþeluº cu pãrul creþ, furã raþa din
coteþ. Deºi prins cu raþa-n gurã el se
jurã cã nu furã. Nu mai e pentru nimeni
o surprizã neplãcutã modul grotesc
prin care chinuieºte, efectiv, silabisind
cuvintele ºi limba românã. Poate
Instituþia Preºedinþiei ar fi trebuit sã

aibã la dispoziþie un fond pentru
alfabetizarea sa ºi pentru a-l învãþa sã
fie „precaut!”. Trageþi concluzia! cine e
autorul cãrþilor pe care le-a semnat?
Funcþia de preºedinte e pentru Iohannis
o autoflagelare, ca formã degradatã a
politicii de baltã româneºti. În România,
omul prost se teme cel mai mult de omul
deºtept, hoþul se teme de omul corect
ºi cel fricos de cel curajos. Precum
vedem, corupþia Împãrãþiei Iohanniste
are ºi ea morala ei!

Cît despre Cîþu?, extraterestrul cu
handicap de vorbire, a fost preocupat
numai de congresul P.N.L.. Doar cu
ochii pe funcþia de preºedinte P.N.L.
ºi pe rãzboiul cu plutaºii useriºti. ªi
Europa joacã umilitor România pe
degete! Drepturile ºi libertãþile noastre
fiind suprimate de la Bruxelles, cu
sprijinul casapilor interni. Ca sã-ºi
conserve scaunul puterii, executanþii
de la Bucureºti acceptã tot felul de
experimente, restricþii ºi torturi pentru
români. Nu credeþi cã e vremea sã le
arãtãm grilajul locurilor de meditaþie
pe care le meritã? Pentru cã, sincer
vorbind, n-am vãzut nicãieri în lume
popor mai vrednic, mai inteligent, mai
înþelept, mai credincios ºi mai cu bun
simþ decît poporul român! Sã punem
un afiº la preºedinþie, guvern ºi
parlament, cu data închiderii acestor
cîrciumi de interlopi! Sã punem
scaunele pe mese, sã dãm cu mopul,
sã dezinfectãm duºumeaua ºi fotoliile
unde dorm pe ei! Am avut destulã
rãbdare sã treacã nopþile minþii lor!
Pe luminã vom înþelege cît de mult
ne-au schingiuit penalii nelegiuþi, în
frunte cu Iohannis!
Maria Diana Popescu, Art-emis

 www.art-emis.ro/editoriale
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Politicienii au ondulat pandemia
dupã Congresul PNL. Astfel, nu au
mai contat cifrele ºi scenariile, ci
doar congresul pentru alegerea
liderului maxim sau minim al
liberalilor. Unii au decretat moartea
PNL, alþii au spus cã a decedat de
mult. Cel mai important post din
statul român este totuºi cel de
preºedinte care este ales, deºi unii
spun cã are prerogative limitate.
Dar proverbul românesc spune cã
peºtele se împute de la cap ºi cine
conduce face ºi desface ºi el dã
tonul în tot ce se întâmplã. Abia
acum am realizat cã toþi preºedinþii
pe care România i-a avut pânã
acum au supt de la cine au putut:
de la licurici mai mari sau mai mici.

ªi Iliescu, ºi Constantinescu, ºi
Bãsescu ºi Iohannis. Am avut numai
ºefi de stat sclavi care nu au avut
niciodatã ruºine faþã de drapelul
naþional ºi faþã de cei care au murit
pentru þarã în rãzboaie. Nu au avut
nicio preocupare sã facã din
România o þarã cu propria cale ºi cu
propriile obiective, o þarã mândrã ºi
nu una pauperã, ruinatã, abuzatã,

  ªtefan Bãeºiu

Cum am votat degeaba 4 preºedinþi
violatã de cine vrea ºi cine aruncã
un bãnuþ de argint pe tejghea.

Am avut ani pierduþi cu lliescu, un
comunist care nu mai avea ce sã
caute la guvernare dupã 1990. Adicã
8 ani pierduþi pentru o þarã care avea
nevoie de o modernizare pe baze
corecte ºi cel mai probabil cã altfel
ar fi evoluat lucrurile dacã Ion Raþiu
ar fi fost ales preºedinte în 1990 ºi
am fi avut în primul rând o lege a
lustraþiei ºi un plan de þarã pus în
aplicare de patrioþi ºi nu de patrihoþi.

O lege a lustraþiei cum au avut ºi
alte state din Blocul estic ar fi avut
efecte mai mult decât benefice
pentru þara noastrã. Foºtii securiºti
ºi nomenclaturiºti nu ar mai fi putut
sã facã parte din conducerea
statului sau din mediul de afaceri.
Nu l-am mai fi avut ºef de stat nici
pe Il iescu, probabil nici pe
Constantinescu ºi nici pe Bãsescu.
O micã parte a românilor ar fi avut
acces la funcþii publice ºi acest
lucru ar fi  asigurat o igienã
necesarã pentru sistemul politic,
economic ºi social.

Am avut patru ani pierduþi ºi cu

Emil Constantinescu. Omul a
încasat leafã degeaba ºi chiar au
fost ani negri pentru multe
domenii ale vieþii economice ale
þãrii. Omul nici mãcar nu a condus
þara, ci chiar a recunoscut cã a fost
un fel de prizonier al sistemului
de servicii ºi al grupurilor de
interese din mediul de afaceri.

A venit regimul lui Traian
Bãsescu ºi nebunia cu DNA ºi cu
marea crizã economicã din 2008.
A fost un împrumut dubios de 20
de milioane de euro care a trecut
ca expresul prin þarã ºi a ºi ieºit.
Nimeni nu a priceput pentru ce a
girat Bãsescu împrumutul
respectiv, ce s-a întâmplat cu banii
ºi cine rãspunde pentru treaba
respectivã. Au fost 10 ani pierduþi
pentru þara noastrã pentru cã nici
dupã Bãsescu nu au rãmas mari
chestii, ci doar dihonie ºi o justiþie
despre care nimeni nu mai ºtie cum
funcþioneazã exact ºi în slujba cui
mai sunt serviciile secrete.

Au fost minciuni de campanie ºi în
primul mandat cu trãitul bine, dar ºi în
al doilea mandat cu arderea corupþilor.
Au fost câteva gogomãnii ºi reþineri ºi
condamnãri mai mult pentru
telespectatori ºi pentru ºefii de la UE.

A venit ºi mandatul prim al lui
Klaus Iohannis. Din primul

mandat nu a rãmas mare lucru, în
afara paltonului pe care l-a
aruncat pe capota maºinii, pentru
cã niciun sclav de la SPP nu a
învãþat sã sarã în ajutorul noului
stãpân. Omul a venit la putere sã
fie servit. Stãpân peste iobagi în
al doilea mandat pentru cã în
afarã de bucuria iobagilor cã sunt
conduºi de un german nu cred
cã Iohannis a avut vreo idee
pentru þara noastrã. Deci ºi cu
Iohannis am avut 7 ani pierduþi
pânã acum. Mai are la dispoziþie
trei ani sã dea de tot de pãmânt
cu economia, educaþia, sãnãtatea,
serviciile ºi cu þara în general. Cred
cã vor fi în total 10 ani pierduþi ºi
cu Iohannis, dacã nu cumva va fi
implementat ºi dus la capãt
proiectul din primul mandat
„România Educatã”.

Mai este de vãzut dacã în ultimii
ani de mandat ai lui Iohannis vor fi
scoase la mezat ºi ultimele
companii pe care statul le are în
proprietate. Este vorba în principal
de companiile din sectorul
energetic. Dacã vor vinde
Hidroelectrica atunci va fi cea mai
mare cretinitate din istoria acestei
naþiuni. ªi ce vor face cu banii? Vor
cumpãra vaccinuri sau mãºti de
protecþie?



informaþiiOBIECTIV mehedinþean 30.09 - 06.10.2021pag. 10

 Urmare din pag. 4

istorie comunã, a comunitãþii. Oaspeþii
Ogoiului vor descoperi, aºezatã în bibliotecã,
o cutie veche, plinã cu fotografii, la fel cum
gãseºte în orice casã din satele Geoparcului.
Rãsfoindu-le, vor ajunge sã cunoascã

oamenii, dar ºi specificul cultural ºi natural
al acestor locuri.
   Participanþii au apreciat diversitatea
activitãþilor ediþiei a V-a a ºcolii de varã, care
au propus: de la cercetare antropologicã, la
realizare schiþe, curãþat grãdina, vizite în naturã,
la organizarea unui eveniment cultural,
decapajul tâmplãriei, împletit iþe de lânã pentru
un obiect decorativ, definirea unui concept
curatorial ºi organizarea expoziþiei propriuzise,
dar ºi proiectare de mobilier.
   La Drobeta-Turnu Severin, participanþii au
vizitat douã expoziþii gãzduite de Castelului
Artelor ºi realizate de Zeppelin Design:
„FotoKaleh. Patrimoniul uitat din fotografii”,
lumea pierdutã a comunitãþii turce de pe Ada-
Kaleh prin intermediul unor cliºee fotografice
recompuse ºi animate digital, ºi „Oraºul ºi

Bilanþul celei de-a V-a ediþii a ºcolii...
DSVSA Mehedinþi informeazã asupra faptului cã la

aceastã datã existã doar un singur focar de pestã porcinã
africanã la noi în judeþ într-o exploataþie nonprofesionalã,
focar ce este în procedurã de stingere.

În acest context, reamintim crescãtorilor de porcine,
proprietarilor fondurilor de vânãtoare ºi nu în ultimul rând
autoritãþiilor locale, implicate, cã Pesta Porcinã Africanã constituie
un pericol ridicat de contaminare pentru porcii domestici ºi
mistreþi, prin faptul cã boala este cauzatã de un virus foarte
rezistent în mediu ºi în alimente, respectiv poate rezista 6 - 10
zile în materile fecale, pânã la 3 - 6 luni în produse din carne de
porc, netratatã termic ºi mai mulþi ani în carnea congelatã.

Un rezervor important de virus se poate identifica în
zonele cu focare declarate, în mediul natural, respectiv în
populaþia de mistreþi care migreazã în cãutarea unor condiþii
de mediu favorabile, precum ºi prin nerespectarea normelor
legale privind circulaþia animalelor vii, a produselor ºi
subproduselor de origine animalã.

De menþionat cã boala nu se transmite de la animale
la om, deci nu afecteazã sãnãtatea omului.

Virusul se poate transmite prin contactul animalelor
bolnave cu cele sãnãtoase, în mod direct, dar se poate
transmite ºi indirect prin:
o sânge, þesuturi, secreþii ºi excreþii de la animalele bolnave sau moarte;
o de la animale care au trecut prin boalã ºi rãmân purtãtoare de virus;
o diferiþi vectori, cum sunt carnasierele domestice ºi
sãlbatice, pãsãri sãlbatice;
o vectori biologici (cãpuºe din anumite specii (Ornithodorus
erraticus), care au parazitat anterior porcii bolnavi);
o vectori infectaþi ca: vehicule, haine, adãposturi în care a
evoluat boala;
o deºeuri alimentare, cadavre abandonate sau alte materii
ºi materiale ce pot fi contaminate;
o circulaþia în habitatul natural a vânãtorilor, paznicilor de
vânãtoare, a pãdurarilor ºi a altor persoane.

Principalele semne clinice sunt evidentiate prin:
o temperatura foarte ridicatã (40,5 – 42 æ%C) ºi stare febrilã;
o roºeaþã sau învineþire a pielii, a marginilor urechilor, a
vârfului picioarelor, a abdomenului ºi pieptului;
o lipsa poftei de mâncare, apatie ºi împleticire în mers,
care pot apãrea cu 24-48 de ore înaintea morþii;
o vomitãri, diaree (uneori cu sânge) ºi urdori la ochi;
o mortalitatea ridicatã, aproape de 100%, intervenitã într-
un timp extrem de scurt.

Reamintim cetãþenilor pe aceastã cale cã este foarte
important sã îºi crotalieze animalele din gospodãrie, sã
le declare în registru agricol al primãriei putând astfel sã
beneficieze de despãgubiri în cazul unui focar de boalã.

DSVSA Mehedinþi prin inspectorii sanitari veterinari au
efectuate controal în aceastã perioadã atât în unitãþi de
alimentaþie publicã cât ºi la crescãtorii de animale.

La o societate comercialã ce creºte animale deþine pentru
producþii au fost identificate neregului privind modul de
identificare ºi circulaþie a animalelor din exploataþie ºi în
consecinþã a fost sancþionat atât administratorul societãþii
cât ºi medicul veterinar ce asigurã asistenþa sanitarã
veterinarã cu amenzi în valoare totalã de 1800 lei.

COMUNICAT DE PRESÃ

 Dr. Valentin Mariþoiu - Director Executiv

Apa”, situatã în ultimul inel al fostului Turn
de Apã, pe tema unor vechi tehnologii de
filtrare ºi de distribuire a apei pentru
consumul curent al întregului oraº prin
machete ºi instalaþii interactive.
   Comunitatea localã a primit cu drag

iniþiativa ºcolii de varã, ca dovadã stând
darurile primite de la  localnici pe durata
celor douã sãptãmâni de ateliere: de la
gustãri pentru participanþi, pânã la obiecte
de decor, cãrþi ºi flori care au fost folosite
în amenajarea Ogoiului.
   Asociaþia MAIE ºi echipa ºcolii de varã
le mulþumesc celor care au dorit sã
contribuie la transformarea OGOI-ului într-
un loc bun de adunat pentru comunitatea
din Geoparcul Platoul Mehedinþi, pentru

turiºti în cãutare de experienþe culturale
autentice ºi pentru participanþii la ediþiile
viitoare ale ºcolii de varã.
   Activitãþile ºcolii de varã au fost surprinse
video de regizorul Elena Borcea ºi pot fi
vizionate într-un material care rezumã
întreaga experienþã aici: https://youtu.be/
xE0iQKnfREU.
   Documentarea fotograficã ºi notiþele din
jurnalul tinerilor participanþi la ºcoala de varã
se gãsesc pe pagina de Facebook a
proiectului: https://www.facebook.com/
arhitecturagpmh.
   Mai multe informaþii despre intervenþiile
Asociaþiei MAIE în Geoparcul Platoul
Mehedinþi aici: www.arhitectura-gpmh.ro.

 Biroul de presã
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Poate tot pentru cã aºa doreºte regizorul,
poporul român nu este hotãrât sã-ºi aleagã
conducãtori mai buni. Pur ºi simplu, nu
vrea! De decenii el voteazã cu ochii închiºi,
sperând de fiecare datã cã Dumnezeu, în
marea sa bunãtate, va veghea ca el s-o ducã
mai bine. ªi, tot de fiecare datã, Creatorul
pare a avea o altã treabã…

Opriþi-vã! Aceastã sarabanda...

Teodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/

editoriale

Da, poporul român nu are ambiþii. El are
dureri, are suferinþe, cunoaºte furãciuni
imense din bogãþiile sale naturale, emite
nenumãrate plângeri de nimeni ascultate,
se mângâie cu speranþe niciodatã
împlinite ºi mai are, în mod evident, o viaþã
chinuitã. Spre deosebire de neaveniþii care
acum îi hotãrãsc soarta, muºcându-se
sãlbatic între ei pentru ciolan, poporul meu

este complet lipsit de
ambiþii. Din acest motiv
viitorul sãu se aflã, ºi se va
afla încã o lungã perioadã
de timp, sub semnul
întrebãrii.

Pentru cã, aºa cum istoria
omenirii a demonstrat-o cu
prisosinþã, un popor fãrã
ambiþii nu are niciun viitor.
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Noþiunea este atât de grãitoare (nu am gãsit
un cuvânt mai cuprinzãtor) încât nu sunt necesare
explicaþii suplimentare pentru a fi înþeleasã.

A traversat secole tocmai din nevoia omului
de a se elibera de anumite nevoi, dedicându-
se celor imediat necesare asigurãrii unui trai
decent, în timpul acordat de Dumnezeu
fiecãruia pentru a se bucura, a se îmbunãtãþi,
ºi a se apropia de creatorul sãu.

Latinii spuneau mandatarius, celui care are
mandat sau procurã de a lucra în numele altuia.

Germanii spun, ca ºi noi, mandatar
persoanei cãreia i s-a dat un mandat.

Englezii, oameni mai practici, spun mandatory
reprezentanþilor alegãtorilor.

Dicþionarul juridic român descrie exact
întinderea ºi conþinutul noþiunii: adicã persoana
care, în virtutea unui contract de mandat,
primeºte împuternicire ºi se obligã sã facã ceva,
în numele ºi pe seama mandantului.

Principalele obligaþii asumate de mandatar
sunt precizate astfel:

- sã execute însãrcinarea primitã,
- sã dea socotealã mandantului, la cererea acestuia,

despre felul în care a executat acea însãrcinare,
- sã plãteascã mandantului daune-interese în

eventualitatea în care, executând necorespunzãtor
sau cu întârziere împuternicirea primitã, a cauzat
pagube acesteia,

- sã rãspundã pentru dol, dar ºi pentru culpa
comisã în executarea obligaþiei asumate.

Dacã totul este atât de clar, de ce nu se întâmplã?.
Pentru cã legea nu este pentru dulãi.
Un dulãu mare ºi vestit hãmesit este

MANDATARII Guvernul României.
Indiferent de partidele politice care au constituit

numeroasele guverne în cei peste 30 de ani de
orânduire nouã, guvernele au dus mereu politica
desconsiderãrii mandatelor primite de la cetãþeni,
asumându-ºi responsabilitãþi doar cãtre propriile
partide ºi interese particulare.

Se tot dilueazã noþiunea în aceastã þarã încât
nu se mai recunoaºte, în fapt, cine este titular de
drepturi, ºi cine reprezintã prin mandat.

Astfel cã, ni se prezintã un fals contract social:
în loc de cetãþean/Guvernul României, avem
partide ºi politicieni aleºi în Parlamentul
României/Guvernul României, guvernul având
obligaþii doar faþã de aceºtia, uitând mandantul
de drept, poporul român.

În acest context devin “prioritare” programele
politice fãcute pe colþ de masã, sau impuse la masa
verde, interesele economice ale marilor corporaþii
ºi, nu în ultimul rând, interesele personale sau de
grup ale demnitarilor, membrii ai guvernului.

Aºa a fost posibilã distrugerea potenþialului
economic românesc, harababura din învãþãmânt,
sãnãtate, ºi din aproape toate instituþiile statului.

Asumându-ºi 70% din proprietatea poporului
român, guvernele României au reuºit sã o
prãduiascã prin diferite ºi multiple “privatizãri de
succes”, antrenând în aceastã prãduire ºi pomana
de 30% aruncatã cetãþenilor români.

Acum, dupã ce au cam terminat cu “privatizarea
proprietãþii de stat”, ºi-au pus ochii pe
proprietatea privatã.

ªi ca sã o facã posibilã vor obliga cetãþenii sã-ºi
vândã forþat proprietãþile, creând condiþiile necesare
a acestei vânzãri sã se facã cât mai pe nimic.

Iar metoda este îndatorarea continuã a acestora,
ºi demararea procedurile de executare
silitã ºi de faliment, prin intermediul
cãrora multele proprietãþi individuale vor
ajunge în portofoliul marilor deþinãtori de
resurse financiare. Legea este gata.
Marionetele sunt pregãtite.

Pentru ca exodul forþei de muncã spre
alte þãri, dobânzile mari ºi inflaþia, birocraþia
ºi controlul excesiv, prãbuºirea economiei
naþionale, nu se dovedesc eficiente, s-a
trecut la un alt nivel: liberalizarea preþurilor,
pornind de la energie.

În fiecare þarã piaþa liberã, lait-motivul
liberal, se regleazã natural între oferta
producãtorilor ºi puterea de cumpãrare a
cetãþeanului. De aceea preþul unei pâini
este diferit de cel cerut în Serbia, sau
preþul unui kg de carne de pui este diferit
de cel cerut în Ungaria, s.a.m.d..

Explicaþia este foarte clarã: salariile,
respectiv puterea de cumpãrare, sunt
foarte diferite de la o þarã la cealaltã.

Mehedinþenii nu au uitat încã trecerea
frontierei pentru a lua masa de prânz,

mâncarea în þara vecinã fiind mai ieftinã.
Atunci când nu þii cont de acest echilibru firesc

al pieþii, când laºi sã se manifeste preþuri de
monopol, cumpãrãtorul este direct afectat, creºte
gradul sau de îndatorare, ºi se ajunge la executare
silitã a proprietãþii.

Aceastã liberalizare recentã a preþurilor la
energie este lovitura de graþie datã proprietãþii
individuale a celor mulþi, darul oferit proprietãþii
individuale sau corporatiste a celor puþini. Ca sã
intrãm în rândul Europei, nu?.

Aþi vãzut “statisticile” privind ponderea
chiriaºilor în statele europene ºi “moftul”
românilor de a deþine proprietãþi imobiliare?    Se
susþine deja cã în România este o situaþie
nefireascã, întrucât în statele europene, peste
80% din cetãþeni plãtesc chirie, sunt chiriaºi ºi
nu proprietari de case ºi apartamente.

Pe cine sprijinã, de fapt, Guvernul României?
Pe cei mulþi, cu proprietãþi mãrunte, sau pe cei
puþini, dar cu proprietãþii enorme?

Duminicã a avut loc în Berlin un vot paralel cu
cel pentru parlament, urmare cãruia autoritãþile
locale au obþinut un acord pentru rãscumpãrarea
de la marii operatori de locuinþe a 14.750 de
apartamente. Votul nu înseamnã neapãrat o
expropriere, sau o socializare a locuinþelor, ci
obligã Guvernul local sã ia în dezbatere voinþa
popularã.

Circa 80-85% dintre berlinezi locuiesc cu
chirie. Politicile de protecþie ºi de plafonare a
chiriilor au avut doar eºecuri repetate. În
februarie 2020, 90% din chiriile pentru
apartamente în Berlin au fost îngheþate pentru
5 ani, ºi au fost legiferate reduceri de chirii
pentru mulþi locuitori ai oraºului. Legea însã a
fost declaratã neconstituþionalã de Curtea
constituþionalã, dupã nici 2 luni de zile,
deoarece a fost aplicatã doar la nivel de land,
ºi se suprapunea cu legea federalã privind
locuinþele. Vi se pare cunoscut?

Dacã în inima occidentalã o astfel de problemã
este atât de complicatã, ne putem imagina cum
vor evolua lucrurile pe plaiurile dâmboviþene.

Cine controleazã în Berlin piaþa locuinþelor
închiriate? Câþiva mari, dintre care cel mai mare
proprietar este Deutsche Wogen, cu peste
113.000 de locuinþe. ªi cum a ajuns la acest
nivel? Speculând ofertele locale.

Ce se va întâmpla în România? Bãnuim. Vom
deveni “europeni”. Se vor investi bani negrii în
locuinþe albe, prin intermediul executãrilor silite.

Ce fac mandatari i noºtrii? Deschid
drumurile, ºi aºteaptã ºi ei sã “investeascã”,
sã ne introducã “în rândul lumii”.

Ce fac pe obligaþiile stipulate de lege: sã
apere interesul  cetãþeanului , sã dea
socotealã cetãþeanului, ºi sã plãteascã
daune-interese?. Fac ceva pe ele!.

Alexandru Enache
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Despre preotul Alexandru Popescu se ºtie
prea puþin. A fãcut multe în viaþã, dar ceva serios
despre el n-am gãsit. S-a pãstrat însã în memoria
satelor de la munte amintirea vie a acestui om.
Toþi l-au socotit o mare capacitate, un adevãrat
geniu; mulþi l-au socotit un om ciudat, neînþeles,
iar câþiva au zis cã-i într-o doagã. Poate de aici
i-au dat ºi numele de „popa Mochie“.

Se trãgea de neam de la Ponoare ºi, prin cãsãtorie,
venise la Balta. Studiase Teologia în Bucureºti, dupã
care fusese trimis la studii la Paris. Tradiþia locului
spune cã la un concurs ar fi participat împreunã cu
Nicolae Iorga, cu care era bun prieten. Întâmplarea
a fãcut ca lucrarea lui Alexandru Popescu sã fie mai
bunã decât a lui Iorga, sã fie notatã mai bine, ceea
ce ar fi stârnit supãrarea istoricului. Alexandru
Popescu l-ar fi liniºtit însã, spunându-i cã el nu se
va ocupa de istorie, ci idealul sãu este altul, aºa cã
nu au motive sã-ºi strice prietenia.

Pe la Paris ºezuse ani buni ºi studiase multe ºi
de toate, printre care, alãturi de teologie,
astronomie, medicinã ºi chiar spiritism. Acolo ar
fi fãcut un ficior unei franþuzoaice ºi alte isprãvi.

Când a venit în þarã, a fost hirotonit preot de
episcopul de atunci, Vartolomeu Stãnescu. ªi
acesta fãcuse studiile în Occident ºi trecea drept
o mare capacitate ºi o mare speranþã pentru
Bisericã. Lui Alexandru Popescu i s-a dat parohie
la Balta, fiindcã acolo ceruse, având soþia de acolo
ºi tot acolo având, ca dotã de la soþie, multã avere.
Se pare cã pe soþia sa o chema Vuþa.

În Balta, preotul Alexandru Popescu nu s-a þinut
prea tare de ale preoþiei, ci ºi-a continuat cercetãrile.
Îl fascina mult astronomia. Îºi adusese de la Paris
cãrþi. La Balta ºi-a construit casã ºi în podul ei a
amenajat un fel de observator astronomic, lângã care
petrecea nopþi întregi studiind cerul. De la aceste
cercetãri astronomice a trecut la aplicaþii. Aºa,
bunãoarã, spun bãtrânii, cã „popa Mochie“ a fãcut
un nou calendar format din 13 luni, iar Paºtele avea
datã fixã. Când i l-a propus episcopului Vartolomeu,
ca sã-l susþinã în Sinod, episcopul l-a caterisit.

Rãmas în afara preoþiei, popa Mochie s-a pus pe
medicinã. Nu degeaba o studiase el la Paris ºi obþinuse
diplomã de medic. Mulþi ani a funcþionat la Balta ca
medic, dar lumea tot „pãrinte“ îi zicea ºi tot de popa

Preotul Alexandru Popescu, zis Mochie
Mochie vorbea. Astronomia a rãmas iubirea lui. A
cochetat ºi cu poezia ºi multe din poeziile sale se mai
pãstreazã ºi azi în memoria oamenilor. Din când în
când, popa Mochie mai vindea câte o bucatã de
pãmânt ºi mai fugea pe la Paris sã-ºi mai completeze
documentaþia în cercetãrile sale. Îºi fãcuse acolo
mulþi prieteni. De la aceºtia a prins drag mai tare de
spiritism. Era un cãutãtor, un enciclopedist, un om
care vrea sã ºtie totul, sã cunoascã lucrurile în sinea
lor. Tocmai de aceea era în stare sã înveþe orice ºi sã
facã orice, numai sã cunoascã.

La Balta a fãcut primele ºedinþe de spiritism cu
studenþii care veneau în practicã la spitalul de acolo.
Pusese ochii pe un student, Matei Vucea, care credea
cã are destule calitãþi de medium. Pe el vrea sã-ºi
testeze anumite ipoteze ºi cãutãri ale sale. Tânãrul
nu se prea da în vânt dupã spiritism dar, pentru faptul
cã trebuia sã înveþe meserie de la popa Mochie ºi
mai ales cã de fiecare datã popa îl cinstea ba cu una
ba cu alta, tânãrul Vucea se ducea la ºedinþe ºi
accepta sã fie medium. Într-o zi, când se strãduia sã
simuleze intrarea în transã, Vucea a fost întrebat de
popa Mochie: „-Spune-mi, ce vezi în via mea din
Bogdea?“ „-Pãrinte, vãd un om în cireº!“ „-Þine-l acolo
pânã mã duc eu la el!“ ªi l-a lãsat pe student acasã, în
transã, a încãlecat calul ºi a plecat la vie, la Bogdea,
cale de circa opt kilometri. Întâmplarea a fãcut ca tocmai
în momentul acela sã fie, într-adevãr, un om în cireºul
lui de acolo, fiind la vremea cireºelor coapte.

Faptul acesta i-a întãrit lui convingerea cã
spiritismul pe care-l practica dãduse rezultat ºi
cã Matei Vucea este mediumul cel mai potrivit.
Doctorul Vucea mai trãieºte ºi azi ºi mãrturiseºte
cã a simulat intrarea în transã, iar afirmaþia cu
hoþul la cireºe i-a venit din întâmplare, fãrã sã fi
vãzut ceva în acest sens. Totuºi, popa Mochie l-
a crezut, fiindcã hazardul îºi bãtuse joc de el.
Încurajat de rezultatele obþinute la Balta, popa
Mochie s-a pornit pe lucruri mari. A gãsit în satul
lui, la Ponoare, pe un oarecare Rãduicã, un tip
deºtept foc, cu spiritul umorului. A fãcut el cum a
fãcut ºi i-a intrat popii la inimã, mai ales cã s-a
dovedit a fi medium excelent. Aºa de mult l-a
convins pe popa Mochie cã meritã toatã încrederea
în materie de spiritism, încât acesta s-a hotãrât sã-
l ducã la Paris pentru a le arãta prietenilor sãi de

acolo performanþele la care ajunsese.
Zis ºi fãcut! A mai vândut ceva pãmânt,
câteva vite, a mai avut ceva adunãturã,
l-a luat pe Rãduicã ºi drumul la Paris.
Cãlãtoria a durat opt zile cu trenul.
Rãduicã nu plecase din sat în viaþa lui.
Când s-a vãzut în lume a uitat ºi de
foame ºi de sete ºi de somn. Mereu
era numai ochi ºi urechi, sã vadã ºi sã
audã. Într-un cuvânt, sã cunoascã. ªi
uite aºa, cu chiu cu vai, au ajuns la
Paris. A aranjat popa Mochie totul, i-
a dat instrucþiunile necesare lui

Rãduicã, l-a bãgat sub o masã ºi l-a lãsat sã
aºtepte. Masa era acoperitã cu o faþã de masã mare,
ale cãrei margini ajungeau pânã la podea. Când
popa avea sã strige:

„- Spirite!“, Rãduicã trebuia sã rãspundã, apoi
urma sã înceapã o conversaþie cu el, Rãduicã
jucând rolul de spirit chemat din cealaltã lume.

Aºadar, totul era pregãtit. Pânã s-ar aduna
musafirii ca sã asiste la ºedinþa popii, Rãduicã,
frânt de oboseala drumului, s-a întins sub masã
ºi somnul l-a prins de îndatã. A început ºedinþa
ºi toþi aºteptau sã vadã minunea. A strigat popa
Mochie: „Spirite!“ Rãduicã nimic! „-Spirite!“ a strigat
popa tare. Rãduicã, nimic! „-Spirite!“ a rãcnit popa
ºi a trântit cu pumnul în masã. Rãduicã a sãrit ca
iepurele ºi, fãrã sã-ºi dea seama unde se aflã, s-
a ridicat cu masa în spinare, fãcându-l pe popa
Mochie de ruºine, spre hazul tuturor.

Întâmplarea aceasta l-a supãrat foarte mult pe
popã. I-a spus lui Rãduicã: „-Îmi fãcuºi asta, tu
aici rãmâi! Cu mine înapoi nu mai mergi!“ “-Pãrinte,
iartã-mã! Mã luã somnul! Fusei obosit!“ ºi multe
altele i-a zis Rãduicã, dar degeaba. Popa Mochie
nici nu vrea sã audã. A luat popa o birjã ºi la garã
þi-e drumul. Dupã birjã a luat-o Rãduicã. Fugeau
caii, fugea ºi Rãduicã de-i sfârâiau cãlcâiele pe
strãzile Parisului. Au ajuns la garã ºi iar a început
sã se roage de popa Mochie, dar degeaba. Popa
s-a urcat în tren, iar Rãduicã, neavând bilet, a rãmas
pe peron. A început sã plângã. L-au vãzut niºte
ceferiºti, l-au întrebat ce-i ºi cum ºi s-au hotãrât
sã-l ajute. L-au bãgat într-o ladã de scule ºi a stat
Rãduicã zile în ºir acolo pe scule, nemiºcat. Din
când în când, dupã posibilitãþi, în câte o staþie,
mai deschideau cutia ºi îi mai dãdeau voie lui
Rãduicã sã-ºi îndrepte oasele ºi sã-ºi facã
nevoile. Când au ajuns în Bucureºti, l-au scos
de acolo ºi omul l-a cãutat pe popa Mochie. Când
sã urce popa într-o birjã, hop ºi Rãduicã lângã el.
Uimit, popa l-a întrebat: „- Ce-i cu tine aici, omule?“
„-Mã aduse spiritul pãrinte!“ Popa Mochie a fost
convins cã Rãduicã a fost teleportat din Paris la
Bucureºti prin spiritul sãu.

Multe asemenea a mai fãcut popa Mochie ºi
bãltenii încã mai au ce spune, dar lucru de mare
folos pentru localnici a fost Banca Soarelui,
înfiinþatã ºi finanþatã de popa în Balta, care pe
mulþi i-a ajutat sã iasã la liman.

Multã avere a avut popa Mochie, dar din ea s-
a ales praful, pentru cã pãrintele nu s-a ocupat
nici de cultura câmpului, nici de creºterea
animalelor. Era zgârcit, zicea lumea, în sensul cã
tot ce aduna pentru drumurile de Paris aduna.
Multã ºtiinþã a avut, dar s-a risipit în multe ºi de
toate ºi nimic temeinic n-a fãcut. Poate o cercetare
mai minuþioasã ar putea scoate la ivealã adevãrata
personalitate a pãrintelui Mochie.

Dumnezeu sã te ierte, pãrinte!
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

Persoanele din anturajul apropiat te solicitã
foarte mult prin discuþii ºi activitãþi în care eºti
ademenit sã te implici. Este momentul sã te
desprinzi de relaþiile toxice ºi sã te pregãteºti
de cu totul altele. Fi i selectiv în privinþa
anturajului pe care îl frecventezi! Unii vor dori
sã profite de pe urma generozitãþii tale ºi te vor
provoca sub diverse forme. Evitã sã rãspunzi la
provocãri ºi nu îþi divulga secretele personale!
Demersuri intelectuale, cãlãtorii pe distanþe
scurte, tendinþã de a te implica în diverse forme
de ºcolarizare. În plan familial sunt posibile
discuþii aprinse cu membrii familiei ºi implicare
în treburi gospodãreºti.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Se contureazã cheltuieli majore în
aceastã sãptãmânã. Pe de altã parte, apar
informaþii noi privitoare la salarizarea aferentã
unui loc de muncã. Schimbãrile sunt iminente
fie cã vrei, fie cã nu, fie cã eºti pregãtit, fie cã
nu. Este bine sã fii foarte prudent ºi sã iei în
serios tot ce se petrece în sfera financiarã,
deoarece acum se deschid culoare noi de câºtig.
Chiar dacã totul  pare incert  sau chiar
problematic, în spatele scenei vizibile se fac ºi
se desfac jocuri în favoarea ta. Persoanele din
anturajul apropiat îþi sunt alãturi cu informaþii
preþioase ºi chiar cu ajutoare de altã naturã. Totul
este sã permiþi cuiva sã te ajute.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Importante zile în aceastã sãptãmânã, deoarece
beneficiezi de suport astral pentru a desfãºura
activitãþi de anvergurã. În tot ce doreºti sã
întreprinzi, prietenii ºi susþinãtorii din segmentul
profesional îþi sunt alãturi ºi te sprijinã
necondiþionat. Ascultã sfaturile celorlalþi,
analizeazã pe îndelete situaþiile în care eºti implicat
ºi decide în consecinþã. În mod special este
evidenþiat locul de muncã ºi domeniul profesional
în care activezi. Informaþii preþioase, schimbãri
legislative, dialoguri amicale cu ºefii ºi colegii.
Prudenþã în privinþa sãnãtãþii, pentru cã stãrile
tale de spirit sunt fluctuante ºi de aici pot apãrea
dezechilibre de tot felul.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Ai nevoie de multã odihnã ºi de retragere din
forfota cotidianã de-a lungul acestei sãptãmâni.
Chiar dacã ai multe de fãcut, ar fi bine sã apelezi
la cineva de încredere pentru a te ajuta
corespunzãtor. Se pot activa afecþiuni vechi, dar
sunt ºanse ºi pentru apari þia al tora noi.
Îngrijeºte-te conform sfaturilor de specialitate,
dar totuºi þine cont ºi de vocea ta interioarã.
Pot fi momente sau situaþii în care tu sã-þi fii cel
mai bun terapeut sau cel mai bun prieten. În
sfera profesionalã mocnesc tensiuni ºi conflicte
de care este bine sã te ocupi cumva.
Deocamdatã adunã informaþii ºi analizeazã pe
îndelete situaþia.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Se întrezãresc multe discuþii cu prietenii ºi cu
persoanele din anturajul socio-profesional. Unii
te sfãtuiesc de bine, alþii însã au interese
ascunse total opuse cu ale tale sau cu ale relaþiei
voastre. Este dificil în aceste zile sã stabileºti o
graniþã clarã între ceea ce îþi este benefic ºi ceea
ce îþi dãuneazã. Deocamdatã ascultã-i pe toþi,
dar evitã sã emiþi pãreri ºi sã-þi divulgi intenþiile.
Este bine sã renunþi totuºi la oamenii pe care îi
simþi falºi ºi care te-au dezamãgit pânã acum.
Sãnãtatea este vulnerabilã, de aceea îngrijeºte-
te ºi odihneºte-te conºtient. Posibile terapii
neconvenþionale de bun augur.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Este multã forfotã în sfera profesionalã.
Discuþii cu ºefii, cu reprezentanþii unor instituþii
oficiale, tema principalã fiind banii ºi bunurile
comune. Se pare cã trebuie sã organizezi
reuniuni profesionale care implicã activitãþi de
anvergurã destul de costisitoare. De reþinut cã
unii dintre cei alãturi de care eºti implicat în
aceste activitãþi îþi vâneazã fiecare gest sau
fiecare vorbã. Sunt ºanse de a-þi fi deterioratã
imaginea publicã ºi statutul socio-profesional.
Fii prudent ºi nu te aventura într-o direcþie doar
aºa de dragul schimbãrii sau al prestigiului!
Discuþii cu prietenii  ºi acþiuni comune cu
aceºtia.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

O sãptãmânã foarte dinamicã în plan socio-
profesional. Se contureazã discuþii aprinse cu
ºefi, cu oameni importanþi, dar va apãrea ºi
oportunitatea unei cãlãtorii în strãinãtate sau
mãcar departe de locurile natale. Este foarte
important acum sã-þi remodelezi mentalitatea,
sã renunþi la tipare comportamentale perimate
ºi la idei  sau concepþii care doar îþi
obstrucþioneazã progresul. Sunt momente bune
pentru a-þi trasa noi planuri de viitor ºi pentru
a-þi înobila sufletul cu o filozofie nouã de viaþã.
Prietenii sau colegii de la serviciu îþi vin în ajutor
în chip nebãnuit . Evitã controversele,
escaladarea conflictelor ºi ocupã-te numai de
interesele tale!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Este nevoie sã te ocupi de segmentul
financiar, secþiunea bani ºi bunuri comune cu
alþii. Se pare cã vei fi nevoit sã achiþi facturi
restante, sã te ocupi de credite sau sã discuþi
cu cineva avizat despre investiþii ºi credite. Pe
de altã parte este bine de reþinut faptul cã existã
detalii ascunse referitoare la veniturile pe care
le obþii la un loc de muncã ºi de asemenea
referitoare la moºteniri, cheltuieli comune cu alþii
ºi venituri obþinute din colaborãri. Prudenþã ºi
nu te lãsa impresionat de problemele materiale,
financiare ale altora! Intervin chestiuni legate
de o cãlãtorie în strãinãtate, pe termen lung, fie
pentru studii, fie pentru cercetãri.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte parteneriale,
atât în relaþia cu partenerul de viaþã, cât ºi în
relaþiile profesionale. Este nevoie de rediscutarea
unor termeni ºi  condiþii de desfãºurare a
proiectelor comune. Chiar dacã tonul discuþiilor
este ridicat, cu puþin efort ºi bunãvoinþã sunt
ºanse sã aplanezi orice diferend. Pe de altã parte
vor interveni ºi cheltuieli comune cu alþii pe
moºteniri, partaje, facturi, servicii comune. Evitã
acumularea datoriilor ºi a oferi altora sprijin
material, deoarece veniturile tale sunt fluctuante,
existând riscul sã rãmâi tu în deficit. Demersuri
intelectuale, discuþii erudite, oameni interesanþi
în preajma ta.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Mult de lucru la serviciu în aceastã
sãptãmânã, însã ºi acasã în plan personal ai de
fãcut multe ºi mãrunte. Sunt detalii care trebuie
rezolvate în regim urgent, de aceea ar fi bine
sã-þi dozezi eforturile ºi sã te ocupi numai de
prioritãþi. Relaþiile colegiale nu sunt ceea ce par,
de aceea bazeazã-te numai pe forþele tale. Tensiuni
ºi conflicte serioase la locul de muncã. Pe de altã
parte, sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
ficatului, astfel cã vei avea nevoie de odihnã ºi
remedii specifice. Ia în serios orice semnal al
organismului. În a doua parte a sãptãmânii vor
interveni aspecte privitoare la relaþiile parteneriale.
Rediscutarea unor planuri comune cu alþii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Este nevoie sã te ocupi de persoana iubitã
ºi de copii. Segmentul amoros este cumva
deficitar, în sensul cã una îþi doreºti tu, una
discuþi ºi stabileºti cu ce dragi ºi cu totul altceva
iese pânã la urmã. Se recomandã prudenþã, mai
ales în relaþia cu generaþiile tinere, pentru cã
existã riscul declanºãrii unor conflicte pe termen
lung. La serviciu eºti foarte solicitat, astfel cã
vei fi nevoit sã faci ore suplimentare sau sã ceri
sprijinul unui coleg pentru a duce la bun sfârºit
tot ce ai de realizat. Prudenþã ºi discernãmânt!
Evitã suprasolicitarea nervoasã ºi discuþiile
contradictorii. Ai toate ºansele sã rezolvi ceea
ce þi-ai propus.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti foarte implicat în multe activitãþi, fiind
un exemplu demn de urmat de cãtre ceilalþi. Sunt
zile excelente pentru a rezolva treburi personale
ºi îndatoriri casnice.  Reparã, curãþã,
reorganizeazã spaþiul locativ, debaraseazã-te de
lucrurile care îþi prisosesc ºi, în limita posibilitãþilor,
oferã-le altora care ar avea nevoie de ele. Relaþiile
cu membrii familiei ºi cu neamurile sunt anoste,
existând riscul unor discuþii aprinse sau declanºãrii
unor conflicte pe termen lung. Relaþiile sentimentale
îþi solicitã atenþia prin activitãþi comune cu persoana
iubitã ºi cu copiii. Implicã-te serios în tot ce
presupune discuþii ºi planuri comune cu cei dragi.

(30 septembrie - 6 octombrie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Aceastã informare este efectuatã de Tãtaru Filip ºi Tãtaru
Victoria cu domiciliul în municipiul Drobeta Turnu Severin, str.
Banoviþei, nr. 34, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite
la Administraþia Bazinalã de Apã Banat, aviz de amplasament/
aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului
Construire locuinþã P+2E, puþ forat, bazin etanº vidanjabil ºi acces
la DN57, comuna Eºelniþa, str. Dunãrii, nr. 948D, CF nr. 51947,
judeþul Mehedinþi.
   Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere ºi vor fi
colectate în bazin etanº vidanjabil.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii
Apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de amplasament/avizului de
gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului dupã data de 23.09.2021.

Beneficiar,

ANUNÞ PUBLIC
PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
   U.A.T. COMUNA BALA anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul
“CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL RUDINA, LOCALITATEA
RUDINA, COMUNA BALA”, propus a fi realizat în judeþul
Mehedinþi, comuna Bala, sat Rudina, extravilan.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi din judeþul Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Bãile Romane nr. 3 în zilele de luni - joi între orele
8:00 - 16:30 ºi vineri între orele 8:00 - 14:00, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet http://apmmh.anpm.ro
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

Comunicat de presã

 176 de dosare de înscriere la concursul pentru ocuparea
funcþiilor vacante de director ºi director adjunct din unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar de stat din judeþul Mehedinþi.

 În data de 26.09.2021, ora 23:59, s-a încheiat etapa de înscriere
în aplicaþia informaticã a candidaþilor la concursul pentru ocuparea
funcþiilor vacante de director ºi director adjunct din unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar de stat.

 Pentru cele 127 de funcþii vacante publicate la nivel judeþean
(102 funcþii de director ºi 25 funcþii de director adjunct), au fost
depuse 176 de dosare. Acestea vor fi verificate administrativ, în
perioada 27-29 septembrie, de cãtre comisia judeþeanã ce
funcþioneazã la nivelul judeþului Mehedinþi.

 Listele candidaþilor ale cãror dosare sunt conforme vor fi afiºate
în data de 30 septembrie, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Mehedinþi ºi pe site-ul acestuia.

Mariana Bãloi - purtãtor de cuvânt,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi

Creºterea inflaþiei an/an în august
la 5,3%, limitarea de cãtre BNR a
lichiditãþii din piaþa monetarã, mãsurã
luatã pentru a frâna deprecierea leului
amplificatã de criza politicã ºi
guvernamentalã, au fost tot atâtea
motive pentru ca bãncile comerciale
sã treacã la o majorare a dobânzilor
interbancare.

În ultimul sondaj realizat în rândul
membrilor sãi de CFA România se
aratã cã peste 95% din participanþii
la sondaj prevãd majorarea ratelor de
dobândã de piaþã monetarã (indicele
ROBOR la trei luni), nefiind înregistratã
nicio opinie de reducere a acestei rate.
De asemenea, se aºteaptã ca BNR sã
majoreze cel puþin douã ori dobânda
sa de politicã monetarã, în cursul
anului viitor.

Indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, a crescut miercuri de la 1,69 la
1,74%, dupã ce în urmã cu câteva zile
se situa la 1,61%. Reamintim cã la
sfârºitul anului trecut indicele se situa
la 2,03%.

Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a urcat de la 1,79 la 1,80%
iar cel la 12 luni de la 1,88 la 1,91%.

Aceste evoluþii se vor reflecta în
creºterea ratelor la credite. Mai
puþin afectaþi, pentru o scurtã
perioadã, vor f i  cei care s-au
împrumutat dupã introducerea în
luna mai 2019 a indicelui de referinþã
pentru creditele consumatorilor
(IRCC) care este calculat în prezent
la 1,25%, valoare egalã cu cea de
politicã monetarã a BNR.

La sfârºitul perioadei, cotaþiile euro
au avut o evoluþie descendentã, în
condiþiile în care cererea de lei s-a
majorat. Dupã o deschidere la 4,951
lei cotaþiile euro au scãzut dupã ora
14:00 pânã la 4,946 lei. BNR a stabilit
o medie de 4,9480 lei, faþã de 4,9481
lei în ºedinþa de marþi, la o sãptãmânã
dupã ce a fost noul maxim istoric de  Radu Georgescu

A trecut vremea ratelor mici la credite
4,9495 lei.

În ultimul sondaj, realizat în rândul
membrilor CFA România, peste 87%
dintre participanþii la sondaj prevãd o
depreciere a leului în urmãtoarele 12
luni (comparativ cu valoarea actualã).
Pentru orizontul de ºase luni se
anticipeazã o valoare medie de 5,0196
lei/euro iar pentru cel de 12 luni o
valoare de 5,0672 lei/euro.

Euro a scãzut la finalul intervalului
pânã la 1,1640 dolari, minimul
ultimelor zece luni. Media monedei
americane a crescut miercuri la
4,2432 lei.

Evoluþia s-a datorat faptului cã
Rezerva Federalã americanã a menþinut
dobânda sa cheie la minimul istoric
de 0 - 0,25%/an, dar a semnalat cã ar
putea demara procesul de normalizare
a acesteia în 2022 ºi în anii urmãtori,
prognozându-se pentru 2024 o valoare
de 1,8%. De asemenea, se anticipeazã
începerea, pânã la finalul anului, a
procesului de ajustare a volumului de
cumpãrãri de active (tapering) pe
termen scurt.

Cursul francului a crescut de la
4,5341 la 4,5738 lei, cea de la sfârºitul
perioadei fiind stabilitã la 4,5665 lei.

Criza combustibililor din mai multe
regiuni ale Marii Britanii au provocat
deprecierea lirei sterline faþã de dolar,
de circa 1,4%, ºi euro, iar cursul a
scãzut la sfârºitul perioadei de la
5,7829 la 5,7361 lei.

Evoluþia monedelor digitale a fost
influenþatã de anunþul fãcut de banca
centralã a Chinei cã doreºte
interzicerea tranzacþiilor cu monede
digitale, fiind considerate activitãþi
financiare ilicite.

Bitcoin a scãzut marþi searã pânã la
40.800 dolari dar a urcat miercuri la
42.600 dolari. Pierderile suferite de
ether au fost mai micã amploare iar
acesta fluctua la sfârºitul perioadei
între 2.790 ºi 2.950 dolari.

Analiza cuprinde perioada 21 - 29
septembrie.

Vând casã cãrãmidã, la 6 km de oraºul Strehaia,
compusã din 4 camere + 1 camerã, hol, 3 terase

(una închisã), baie (fosã septicã), dotatã cu maºinã de spãlat automatã, apã
caldã (boiler electric), bucãtãrie, dotatã cu combinã frigorificã, aragaz, cuptor
cu plitã electricã, instant Delimano, sobã cu plitã, cãmarã, beci (butoaie,
damigene 50 ºi 25 litri), gresie, faianþã (bucãtãrie, baie, hol ºi terase), magazie,
hambar, curte + grãdinã, mari, 2 surse de apã. Telefon contact 0722216893

a n u n þ



sportOBIECTIV mehedinþean 30.09 - 06.10.2021 pag. 15

Meci spectaculos, cu rãsturnãri de scor pe
Stadionul Municipal din Drobeta Turnu Severin,
în etapa a 5-a din Seria a 7-a a Ligii a 3-a, între
nou-promovatele Viitorul ªimian ºi Voinþa Lupac.
Partida s-a încheiat la egalitate, scor 3-3, dupã ce,
la  pauzã, mehedinþenii au condus cu 1-0, prin
golul izbutit de Gelu Velici, în minutul 44. Cãrãºenii
au preluat conducerea la începutul pãrþii secunde,
dupã reuºitele lui Sorinel Jinga (48) ºi Andreas
Sãndescu (57), dar Fabio Trip (71) ºi Claudiu
Ghighilicea (88) au întors rezultatul ºi cei 500
de spectatori prezenþi în tribunele
“Municipalului” severinean erau convinºi cã

Voinþã la... goluri

Schimbarea antrenorului s-a dovedit a
fi de bun augur pentru Viitorul Pandurii Târgu
Jiu, care în etapa a 8-a din Liga 2 a bifat prima
victorie în acest sezon, scor 2-1, pe teren
propriu, cu Politehnica Timiºoara. Succesul a
fost obþinut în minutul 90+2, când Paul Copaci
a reluat balonul, sub transversalã, din 5 metri.

Viitorul Pandurii, la prima victorie în Liga 2

Viitorul ªimian va obþine cea de-
a doua victorie stagionalã.

Speranþele mehedinþenilor s-au
nãruit în ultimul minut al
prelungirilor, când Dragoº Circa a
egalat cu un ºut, sub transversalã,
din 7 m. “Din pãcate, lipsa de
experienþã ºi-a spus cuvântul,
drept dovadã cã n-am ºtiut sã
þinem de rezultat. Ca lucru pozitiv,
putem spune cã am avut reacþie
când am fost conduºi”, a precizat
antrenorul echipei Viitorul ªimian,

Relu Þurai. “S-au întâlnit douã
echipe nou-promovate, care au
încercat sã joace un fotbal
frumos, de calitate. Ne-au condus cei de la
ªimian cu scorul de 1-0 la pauzã, dupã care
am avut o discuþie cu bãieþii, le-am spus sã nu
lãsãm garda jos ºi cã putem reveni pe tabelã.
Drept dovadã, în câteva minute am întors scorul,
dar apoi am fãcut douã greºeli personale în
defensivã, iar gazdele au trecut din nou în
avantaj. La ultima fazã de joc am reuºit sã
egalãm ºi felicit bãieþii cã n-au renunþat.
Am adus încã un punct preþios din
deplasare”, a concluzionat antrenorul
echipei bãnãþene, Boºco Viºatovici.
   Dupã remiza cu Voinþa Lupac, Viitorul
ªimian a rãmas pe locul 6 în clasament,
cu 5 puncte. Alexandru Ciutã - Mathias
Hondorocu, David Pop, Bahanag Song,
Samuel Luicã (’63 Alexandru Orleanu),
Ionuþ Rupa, Cristian Poianã (cpt.) (’63

Etapa a 5-a
Viitorul ªimian - Voinþa Lupac 3-3
Pandurii Târgu Jiu - CSM Deva 1-0
Armata Aurul Brad - Gilortul Târgu Cãrbuneºti 1-3
Jiul Petroºani - Progresul Ezeriº 0-2
CSM Reºiþa - Viitorul Pandurii Târgu Jiu II 3-0
Clasament Liga 3 – Seria 7
1. CSM Reºiþa        5    5  0   0   11-1   15
2. Pandurii Târgu Jiu          5   4  1   0   12-2   13
3. Progresul Ezeriº             5   3   1   1   6-3    10
4. CSM Deva                      5   3   0   2   6-3     9
5. Voinþa Lupac                  5   2   2   1   8-8     8
6. Viitorul ªimian               5   1   2   2   9-8     5
7. Gilortul Tg.Cãrbuneºti     5   1   1  3   5-13   4
8. Viitorul Pandurii Tg.Jiu II    5   1   1  3   3-10   4
9. CSM Jiul Petroºani         5   0   1  4   3-9     1
10. Armata Aurul Brad         5   0  1   4   3-10   1
Etapa viitoare
CSM Deva - Viitorul Pandurii Târgu Jiu II
Pandurii Târgu Jiu - Armata Aurul Brad
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - Viitorul ªimian
Voinþa Lupac - Jiul Petroºani
Progresul Ezeriº - CSM Reºiþa

Bãnãþenii egalaserã în
minutul 88, prin Erik
Gerbi, iar scorul fusese
deschis în minutul 13, de
Ciprian Rus, cu un ºut
plasat, de la 17 metri.
Finalul meciului a fost
dramatic, iar golul din
prelungiri a adus prima
victorie din campionat
pentru Viitorul Pandurii,
obþinutã chiar la debutul
pe banca tehnicã a lui
Eugen Tricã, antrenor
care, cu 2 zile înainte de

meci, în înlocuise pe Cristian Lupuþ. ”O victorie
foarte importantã, mai ales cã jucãtorii veneau
dupã ºapte meciuri din campionat în care n-au
cunoscut victoria. Pentru acest succes s-au
dãruit foarte mult, s-au sacrificat, au luptat
pentru fiecare minge ºi Dumnezeu i-a rãsplãtit
cu cele trei puncte, care sunt foarte importante

 Mircea Oglindoiu

Mihai Schinteie), Eugen Toader (63 Robert
Pîslea), Gelu Velici, Daniel Miºea (’46 Fabio Trip)
ºi  Claudiu Ghighilicea au fost jucãtorii utilizaþi
de echipa meehedinþeanã cu Voinþa Lupac. Etapa
viitoare, Viitorul ªimian va juca la Gilortul Târgu
Cãrbuneºti. Partida este programatã sâmbãtã,
cu începere de la ora 15:00.

pentru moralul lor, dar ºi pentru noi, ca staff. Dedic
aceastã victorie ºi fostului antrenor Cristian Lupuþ,
fiindcã este ºi meritul lui. Eu am folosit aceeaºi
formaþie utilizatã de el etapa trecutã (n.r. - când
Viitorul Pandurii a pierdut cu 1-0 la Bistriþa, cu
Universitatea Cluj), doar cã l-am trecut pe Dulca
în partea dreapta ºi pe Vulpe în stânga, iar pe
Dodoi l-am urcat mai sus. Rezultatul este
echitabil. Era pãcat sã pierdem cele trei puncte.
Am dominat, am avut agresivitate. Chiar dacã se
termina egal, aº fi fost la fel de mulþumit de
atitudinea bãieþilor. Avem un meci la fel de
important etapa viitoare, la Buzãu, cu o echipã în
formã. Atâta timp cât sunt eu aici, echipa va juca
doar la victorie. Nu mai conteazã ce a fost,
important este ceea de facem de acum înainte”, a
declarat Tricã. Dupã succesul cu Politehnica
Timiºoara, Viitorul Pandurii Târgu Jiu a urcat pe
locul 15 în clasamentul Ligii 2, cu 6 puncte. În
etapa urmãtoare, echipa gorjeanã  joacã
sâmbãtã, de la ora 11:00, în deplasare la FC
Buzãu (locul 6, 16 puncte).
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei
cetitori de Obiectiv, acum mã
adresez la severineni mai ales.

Steteau unii ca pe jar, îºi frecau
mâinile, goleau portbagajele, încãlzeau
grãtarele, fãcusãrã ºi stocuri de bere,
aºa aºteptau o decizie,sã  vazã soluþia
instanþei pentru nea primarele în
foncþie al Severinului. Cã dacã n-au
reuºit sã-l batã democratic, în
alegeri, poate poate sã întâmplã ceva
pe parcurs. ªi ete cã nu fu aºa, cã li
se deterã calculele peste cap, decizia
îi fu favorabilã lu’ nea Marius
Screciu. ªi definitivã.

Aºa cã ãºtia de steteau pe dupã
colþuri deterã cu sticlelele de pãmânt,
aruncarã grãtarele, închisãrã
portbagajele, sã aruncarã pin birouri,
îºi roasãrã unghiile, jale mare, ce
mai încoace ºi încolo. E, acu sã vezi,
cã ãia de steteau la cotiturã, sã vezi
ce o sã o coteascã de aci înainte.

Ce faceþi ºefu, câte scame aveþi pe
mâneca dreaptã, sã vi le iau cu stânga,
sã-i spun ºoferului sã tragã maºina
mai aproape, vã aºteptãm pi la noi pi
la restaurant, facem ºi noi o petrecere
în cinstea ‘mneavoastrã, numai de
astea o sã auzim o perioadã.

Cã aºa-i la noi, la greu fugim ºi la
bine ne lipim. Ne pricepem, ce sã

 nea Mãrin

Sucã ºi înfrângãtorii Severinului, coºurile de fum ale lu nea Virgil
ºi pacea lu nea Gigi cu nea Cristinel

mai, nu ne întrece nimenea la pupat
în dos ºi la bucurarea de rãul altuia.

Mã nepoate, mai nou ne
angajarãm pentru banii de rezilienþã,
sã renunþãm la încãlzirea cu lemne.
Bre, nea ministru Virgil Daniel
Popescu, e pe bune?! Matale erai de
faþã la promisiunea asta?! Pã numai
la Orºova sau la Gura Vãii sã te uiþi
matale, în cazu’ cã ai uitat, cam câte
coºuri ies pe geamuri. ªi punem
pariu cã nu sã încãlzesc oamenii ãia

cu gazele promise? Apropo, ce sã
mai aude cu societatea aia de trãgea
gazu’ pe kilometri întregi? Da de
centralele minune?

Mai nou, posesorii de centrale de
apartament vor trebui sã plãteascã
o taxã de poluare, dupã cum susþine
nea Virgil Popescu.  Chiar, locuitorii
municipiului Orºova pentru ce
încãlzire ar trebui sã plãteascã taxa
de poluare? Poate ne rãspunde nea
ministru, da poate sã o facã direct
orºovenilor, cã abia-l aºteaptã. Da
nu la alegerile viitoare!?

Mã fraþilor, am mai scris,  dar
revenim... Bustul profesorului C. A.
Protopopescu, realizat de ceva ani,
stã într-o încãpere a Mânãstirii
Strehaia, fãrã ca cineva sã sã
îngrijeascã de a-i gãsi un loc unde

sa fie amplasat.  ªi când ne gândim
cã sunt mulþi cei care au putere de
decizie ºi au învãþat multe lucruri de
la domnul profesor... sau atât au
învãþat!? Sã nu respecte valorile!? Ete,
aratã cã sã poate, cã dupã ce ajungi
acolo sus ºi uiþi de unde ai plecat,
multe sã uitã.

Da, mã nepoate, poate cã vã mai
amintiþi de bãlãcãreala din campanie
dintre nea Aladin Gigi Georgescu ºi
nea Cristinel Pavel,  amândoi poftind
la foncþia de ºef de judet. Ambii au

reuºit. Nea Aladin a câºtigat prin
alegeri ºefia Consiliului Judeþean
Mehedinþi,  iar nea Cristinel a revenit,
politic se ºtie,  ºef la Prefectura
Mehedinti. Duºmãnia din campanie,
de zâceai cã-ºi sfârtecã hainele, s-a
transformat într-o pretenie pe ciolan,
da ºi cu mâna pe portofel. Probabel
sã nu ºi-l sustragã unul altuia.

Mã fraþilor, una peste alta, sã
amenajarã parcãri pin Severin, cu locuri
marcate ºi adjudecate pin licitaþii. Rãu
nu a fost,  dar unii s-au gândit cã ar
putea face un bisnis. Au luat la licitaþie
un loc ºi apoi l-au “adjudecat” la un
preþ corespunzãtor unui client cu dare
de mânã.  Este ºi cazu’ parcãrii 126,
unde locul 32 a fost câºtigat pentru
autoturismul MH04PLZ, dar acolo
parcheaza B96KBY, aºa cum sã

observã în fotografie.
Reprezentanþii Primãriei

Drobeta-Turnu Severin,  care
rãspund de parcãrile cu platã,  au
recunoscut treaba ºi ne-au
îndemnat sã ne adresãm conducerii
Poliþiei Locale pentru aflarea
adevãrului.  Ceea ce ºi facem!

Aºa cã, pãnã data viitoare, aveþi
grijã pe unde parcaþi ºi cu cine vã-
ncurcaþi! Sã fiþi iubiþi ºi sãnãtoºi!
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